JORNADES TÈCNIQUES:
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
ASSISTÈNCIA GRATUÏTA PRÈVIA INSCRIPCIÓ
DIMECRES, 9 DE MAIG
ETSEA, Sala 2.0.03

9,00 h: Presentació de les Jornades Tècniques i conferència sobre “L’estat dels boscos a
Catalunya i l’ús dels recursos forestals”, a càrrec de Carles Gràcia de la UB i del CREAF de
l’UAB.
10,00 h: “La diversitat i potencialitat dels boscos a Lleida”, a càrrec del Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya.
11,00 h: Descans
11,30 h: “Suport de l’administració a la Gestió Forestal Sostenible”, a càrrec de Meritxell
Domingo i Eva Esteve, de l’àrea de Medi Natural del DAAM.
12,40 h: “Tècniques de Gestió Forestal Sostenible”, a càrrec d’Álvaro Aunós de l’ETSEA.
13,50 h: Documental sobre a Gestió Forestal Sostenible.
DIJOUS, 10 DE MAIG
ETSEA, Sala 2.0.03

9,00 h: “Els aprofitaments i recursos forestals a Lleida”, a càrrec de Iolanda Domenjo de la
Serradora Boix.
10,10 h: “Acord de custòdia: una oportunitat per la conservació dels nostres boscos”, a càrrec
de Joan Vàzquez i Míriam Tornero d’IPCENA.
11,10 h: Descans.
11,40 h: “La certificació forestal FSC. Gestió forestal i cadena de custòdia”, a càrrec de
Sílvia Martínez de FSC Spain.
12,50 h: Taula rodona: El futur dels nostres boscos.
DIVENDRES, 11 DE MAIG

8,00 h: Sortida pràctica per veure un projecte executiu amb diferents tècniques de Gestió
Forestal Sostenible al Montsec (Pallars Jussà).

2 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ UDL- 40 €
Per inscripcions sense crèdits de lliure elecció, enviar a forest@ipcena.org el nom i dies d’assistència. S’entregarà
certificat d’assistència. Per inscripcions amb crèdits de lliure elecció, cal fer l’ingrés de la quota al número de
compte 2081/0224/82/3300009607 i ficar en el concepte el vostre nom. Posteriorment, enviar una còpia a IPCENA
juntament amb el teu nom, correu electrònic i telèfon per mail (forest@ipcena.org), per fax (973 26 37 93) o
presencialment (Pl Gramàtics, 2, baixos).
Organitza

Col·laboren

