Funcionament i gestió del
bosc mediterrani
Jornada de camp
SANT CELONI, divendres 25 d’octubre de 2019

Presentació
Us proposem una jornada amb
l’objectiu d’apropar el coneixement de
la Gestió Forestal Sostenible a un
públic divers relacionat amb l’àmbit de
la comunicació, la divulgació i la
docència. Sense renunciar al rigor
científic, es realitza un plantejament
amè estructurant la jornada en dues
parts:
A la primera es farà una introducció
dels boscos mediterranis, la seva
gestió
i
les
perspectives
socioambientals.
La segona part es farà tot passejant
en un bosc mediterrani del Parc del
Montnegre i el Corredor on es farà una
explicació a través de diferents
exemples de com la gestió i
l’aprofitament del bosc comporten
millores ambientals i econòmiques.

Programa
9.00 h Benvinguda i inscripcions (Rectoria Vella)
9.10 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Raül García, alcalde de Sant Celoni.
Sr. Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya.
Sr. Joaquim Deulofeu, president de Cercle Econòmic i Social Baix
Montseny.
9.30 h Perspectiva dels boscos des de la meteorologia i la
comunicació
Sr. Tomàs Molina, cap de meteorologia de Televisió de Catalunya.
9.50 h Perspectiva socioambiental
Sr. Martí Boada, ICTA-UAB.
10.10 h Perspectiva des de la gestió
Sr. Xavier Alfaras, Consorci Forestal de Catalunya.
10.30 h Perspectiva des del canvi global i el risc del foc
Sr. Marc Castellnou, GRAF.
11.00 h Part pràctica: Mirant i analitzant el bosc
Sr. Josep M. Saurí, propietari de la finca i silvicultor.
Sr. Jordi Bartolí, Química verda i bosc, UAB.
Sr. Martí Rosell, Associació de Propietaris del Montnegre i el
Corredor.
14.00 h Cloenda de la jornada
14.30 h Dinar (amb xai ecològic de la mateixa finca)

Organització

Lloc de realització
Rectoria Vella
08470 - SANT CELONI
Finca Can Terrades
Parc del Montnegre Corredor
08470 - SANT CELONI

Col·laboració

Inscripcions
Les places són limitades. La jornada és gratuïta d’inscripció obligatòria.
Sol·licitud d’inscripció al correu consorci@forestal.cat o al telèfon
972 842 708.
Les places disponibles es confirmaran també per correu electrònic.
Cal portar roba i calçat adequat per anar a bosc.
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