Gestió forestal associativa
Jornada tècnica
VALLS, divendres 26 d’abril de 2019
Presentació

Programa

Malgrat que majoritàriament viu
d'esquenes al bosc, la societat
demana béns i serveis ecosistèmics i
de lleure que procedeixen o tenen lloc
als ecosistemes forestals.

15.20 h Inscripcions i lliurament de la documentació

La propietat forestal privada s'enfronta
a la necessitat de gestionar les forests
pròpies, per interès particular o
general, però sovint la massa crítica
de superfície o les lògiques de massís
suposen un fre a la gestió efectiva
dels boscos.

15.35 h Instruments d'ordenació forestal per la gestió forestal conjunta.
Els Plans tècnics conjunts (PTGMFc)
Sr. Ricard Farriol, Centre Propietat Forestal.

En aquesta jornada es tractarà la
gestió forestal conjunta o associativa
com a model per a dur a terme una
gestió efectiva i eficient dels boscos,
especialment dels que es troben en
mans privades. Els Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal Conjunts
(PTGMFc) són l'eina per a dur a terme
aquesta gestió associada.

15.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.

16.15 h Gestió forestal associativa: anàlisi de casos i resultats
Sr. Jordi Tarradas, gerent de BOSCAT i de la Federació Catalana
d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya.
16.50 h Suport de la Diputació de Tarragona a la gestió forestal
sostenible i el foment de la biomassa
Sra. Montserrat Fuguet, tècnica del FEDER de la Diputació de
Tarragona.
17.00 h Pausa i desplaçament a finca
17.30 h Visita tècnica a camp. Boscos de Valls
Sr. Ignacio López, BOSCAT.
Sr. Joan Llagostera, AFCT.
19.30 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Convent del Carme
Plaça del Carme, 5
43800 VALLS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona. Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra.
Maribel Bolós (Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

190189 / 3,50

