
Des dels Ajuntaments...
QUÈ FEM AMB EL BOSC PRIVAT?
25 d’octubre.  Jornada de transferència forestal a tècnics de medi ambient municipals 

Catalunya és un país de boscos, i encara que la major 

part siguin de propietat privada, sense la resposta ac-

tiva del món municipal seria impossible fer front a les 

necessitats de gestió actuals (prevenció d’incendis, 

actuacions d’urgència, restauració de zones pertorba-

des per plagues, ventades o nevades, etc). 

Sovint, els tècnics municipals de medi ambient o 

els regidors són els qui atenen les demandes de la 

població en relació al bosc, no tan sols dels seus 

propietaris, sinó també d’usuaris amb prioritats i 

interessos diferents. 

En aquesta jornada es pretén transferir els resultats 

d’anys de seguiment d’actuacions dutes a terme per 

associacions de propietaris forestals que tenen con-

venis signats amb els ajuntaments del seu territori. 

9:00  Benvinguda. Javier Retana,  
  Director del CREAF i Jesús     
  Calderer, Diputat adjunt d’Espais   
  Naturals. Diputació de Barcelona.

9:15  El paper de l’administració local   
  en la gestió del bosc privat. Joan   
  C. Àngel, Secció de Restauració i Mi-  
  llora Forestal. OTPMIF, Diputació de   
  Barcelona. 

9:45  I després dels incendis forestals   
  què? Aclarides de plançonedes,   
  selecció de tanys i control del so-  
  tabosc. Josep Maria Espelta, CREAF.

10:45  Descans

11:15  Com gestionar les restes de talla-  
  da?  Importància ecològica i dinà-  
  mica de descomposició. Marina    
  Palmero, CREAF.

12:00  Taula rodona 
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Programa

L’assistència és gratuïta, però cal fer les inscrip-
cions a través del següent formulari:

https://goo.gl/forms/Y3NVUo3oYWfsKCgl2 

Objectius de la jornada
•	Ampliar coneixements de gestió forestal i de tre-

balls vinculats a la restauració forestal i la pre-

venció d’incendis.

•	Transferir resultats dels efectes ecològics de 

tractaments forestals.

•	Resoldre inquietuds en relació a aspectes vincu-

lats a la gestió forestal.

Destinataris
•	Tècnics de medi ambient o desenvolupament 

rural, municipals, d’agrupacions de municipis, 

mancomunitats o consorcis.

•	Regidors de petits municipis que no tenen tècnic 

de medi ambient.

Dia i lloc
25 d’octubre. Sala de Graus. Edifici C - Facultat Ciències 

i Biociències. Universitat Autònoma de Barcelona.

https://goo.gl/forms/Y3NVUo3oYWfsKCgl2

