Maquinària forestal per
als boscos catalans
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 21 de setembre
de 2018

Presentació
Els boscos de Catalunya són
abundants i relativament joves, ja que
la seva major superfície s’ha colonitzat
en el darrer segle i mig per
l’abandonament de les activitats
agrícoles
i
ramaderes.
L’abandonament del que parteixen
segueix dominant aquest paisatge.
Els llocs a on s’ha establert aquesta
amplia extensió de boscos tampoc
disposa d’una tradició forestal com
altres zones del continent. En
conseqüència, no ens trobem amb
empreses forestals de llarga trajectòria
forestal ni uns marges econòmics pels
tractaments d’aquests boscos joves i
malament estructurats que donin lloc
fàcilment a la mecanització i la
innovació.
En aquesta jornada analitzarem el
parc de maquinària present als boscos
mediterranis i de Pirineu de Catalunya,
compararem les eines que s’estan
utilitzant en forests similars europeus i
plantejarem propostes interessants
per mecanitzar i innovar els nostres
treballs forestals.

Programa
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Enric Vadell Guiral Sub-director general de boscos
9.45 h Anàlisi i diagnòstic de la nostra situació de mecanització
Sr. Gianni Pichii. IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e
delle Specie Arboree ) Itàlia.
11.00 h Pausa
11.30 h Propostes de millora i innovació
Sr. Gianni Pichii. IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e
delle Specie Arboree ) Itàlia.
13.00 h Taula rodona: ARESCAT, ACETREF, Cooperativa de Serveis
Forestals de Catalunya i Gremi de Biomassa.
Moderador: Sr. Francesc Cano. Responsable de dinamització de la
gestió forestal. Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió
del Medi.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Anna Suquet. Directora de l’Escola Agrària Forestal.

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra, s/n
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Sra. Mireia Oliva (A/e: mireia.oliva@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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