Nova normativa en la
comercialització de fusta i
campanya del suro 2017
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 27 de maig de 2017

Presentació
L’entrada en vigor de la legislació
europea
i
estatal
sobre
els
mecanismes i obligacions per lluitar
contra el comerç il·legal de fusta ha
estat un fet de desconeixement
generalitzat per part de propietaris i
gestors forestals i de les empreses del
sector.
Per aquest motiu, la jornada busca
aproximar els requisits legals amb la
gestió diària de les finques forestals i
facilitar els coneixements per al
desenvolupament del comerç de la
fusta.
També es presentarà la campanya de
compra de suro de l’Agrupació de
propietaris Quality Suber i les
possibilitats de finançament de a
venda del producte.

Programa
11.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Puigdevall Miralpeix, president de la cooperativa Serveis
Forestals.
11.40 h El perquè de la normativa i l’abast de la mateixa.
Responsabilitats i obligacions dels propietaris per complir amb
la nova normativa
Sr. Joaquim Rodríguez, DARP.
12.00 h Aplicació de la normativa a la gestió pràctica d’una explotació
forestal
Sr. Joan Rovira Ciuró, gerent cooperativa Serveis Forestals.
12.10 h Conveni del Consorci Forestal per al finançament dels ajuts al
bosc i venda de productes forestals
Sr. Joan Rovira Ciuró, gerent cooperativa Serveis Forestals.
12.20 h Quality Suber: presentació de la campanya 2017
Sr. Rosendo Castelló Pujol, president de Quality Suber SL.
12.40 h Taula oberta al debat
13.00 h Fi de la Jornada

Organització

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

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament abans del 23 de maig a
través de:
cooperativa@forestal.cat (Tel.: 972 842 708)
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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