Formació
Escoles Agràries

Curs de transport forestal
Santa Coloma de Farners, octubre de 2022

Presentació i objectius
Actualment hi ha moltes oportunitats dins el sector del transport forestal i és necessari conèixer la situació
actual i la normativa aplicable per al desenvolupament de la feina.
En la seva vessant més teòrica, aquest curs s’orienta l’actualitat del sector, donant a conèixer la normativa,
els riscos i la prevenció necessàries per treballar amb coneixement i seguretat.
Per altra banda, donarà a conèixer els principals tipus de camions forestals i el seu manteniment bàsic així
com estarem en contacte amb professionals del sector alhora de practicar la conducció d’una de les eines
bàsiques en el transport forestal com és la grua per a la càrrega i descàrrega de la fusta.
El curs està orientat a:
- Treballadors de bosc que vulguin iniciar-se conèixer els camions i el transport forestal.
- Transportistes que vulguin conèixer o aprofundir el sector del transport forestal.
No és necessari disposar de carnet C per a la realització del curs.

Professorat
Albert Ilari. soci de Gestió Forestal Sostenible S.L
Marc Garfella, soci de Bosquerols SCCL
Xevi Álvarez, del Grup Transports ART Central, del cos de Mossos d’Esquadra.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra
Santa Coloma de Farners

Podeu preinscriure-us-hi a L’Escola Agrària Forestal
mitjançant el següent enllaç:

Calendari:
18,19,20 i 21 d’octubre
de 2022
Horari:
8.00 a 14.30 h

https://forms.gle/uwGLCESxqpKJAJCn9

Coordinadora:
Anna Suquet, a/e:anna.suquet@gencat.cat
Dret d’inscripció: 32 €
Curs adreçat a treballadors en actiu.
Places limitades a 10 alumnes.

Durada: 25 h
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dt. 18 d’octubre
FAMILIARITZACIÓ AMB LA SITUACIÓ I ACTUALITAT DEL TRANSPORT FORESTAL.
LEGISLACIÓ I NORMATIVA APLICABLES (A CÀRREC DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA).
RISCOS: PREVENCIÓ I LECTURA.
SESSIÓ 2 i 3, dm. 19 i dj. 20 d’octubre
VISITA A PROFESSIONALS DEL SECTOR:
• Desenvolupament de la feina dia a dia.
• Tipologia de camions i grues.
• Sistemes de treball i organització.
SESSIÓ 4, dv. 21 d’octubre
SESSIÓ PRÀCTICA:
• Anàlisi de riscos: lectura i prevenció.
• Manteniment bàsic del camió.
• Conducció de la grua durant la càrrega i descàrrega de la fusta.
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