La gestió sostenible dels
boscos cremats
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 10 de febrer 2017

Presentació
L’augment del consum de biomassa
forestal amb finalitats energètiques ha
propiciat que molts boscos cremats es
tallin per mitjà de treballs cada vegada
més mecanitzats i intensius, cercant
l’aprofitament tant dels troncs com de les
branques. Sovint s’intervé en grans
superfícies cremades, immediatament
després del foc, destinant pocs recursos a
la restauració de l’ecosistema transformat.
En un context de canvi climàtic on els
incendis tendeixen a ser cada cop més
virulents i amb l’increment de l’explotació
de la biomassa forestal, cal plantejar-se
com volem gestionar els boscos cremats.
Aquest jornada vol ser un punt de trobada
on debatre els problemes i les inquietuds
que afronten l’administració pública, els
propietaris de boscos i les empreses
forestals a l’hora de gestionar un bosc
després d’un incendi (principalment a
través de l’aprofitament de la fusta
cremada). També es presentaran els
coneixements més recents sobre com
mitigar o evitar els impactes negatius de la
tala de recuperació de fusta cremada en
els boscos mediterranis.

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

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal “Casa Xifra” de
Santa Coloma de Farners.
9.15 h Projecte ANIFOG: poblacions animals en front d’incendis forestals
i gestió postincendi
Sr. Pere Pons, Universitat de Girona.
9.45 h Les fitxes de bones pràctiques per a la gestió forestal postincendi
Sr. Eduard Mauri, European Forest Institute.
10.30 h Condicionants legals i econòmics de la gestió post-incendi
Sr. David Meya, cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals de
Girona, Generalitat de Catalunya.
10.55 h Pausa
11.25 h Característiques dels treballs postincendi en finques cremades
ordenades
Sra. Francesca Famadas, cap de l'Àrea de Gestió Forestal del Centre
de la Propietat Forestal, Generalitat de Catalunya.
11.50 h L’explotació forestal dels boscos afectats per incendis
Sr. Jordi Salvia, Forestal Soliva.
12.15 h Intuïcions des de la silvicultura propera a la natura
Sr. Marc Garfella, Bosquerols SCCL.
12.40 h El punt de vista de la propietat forestal
Sr. Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya.
13.05 h Actuacions postincendi i la seva interacció amb la propietat dels
terrenys
Sr. Jaume Minguell, gerent de la Federació Catalana d'Associacions de
Propietaris Forestals.
13.30 h Dinar

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

15.15 h Taller i taula rodona: Com avançar des dels diferents sectors cap a
una gestió sostenible dels boscos cremats?
Modera: Sr. Josep Rost, Universitat de Girona.
17.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Pere Pons, Universitat de Girona.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Escola Agrària Forestal (Tel.: 972 84 17 65 – A/e: acxifra.daam@gencat.cat)
Coordinador: Sr. Francesc Còrdoba Monturiol / Preu del dinar (opcional) 6’30€
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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