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La gestió multifuncional del bosc mediterrani, a la pràctica
Lliçons apreses en l’aplicació de les ORGEST

Jornada final del projecte LIFE+DEMORGEST

Amb el suport de

Entitats col·laboradoresInscripcions i terminis

La inscripció a la jornada és obligatòria per a tots els assis-
tents. Us hi podeu inscriure de manera gratuïta, abans del 
31 d’octubre, retornant per correu, fax o correu electrònic, 
el formulari d’inscripció que s’adjunta o bé trucant al Cen-
tre de la Propietat Forestal.

L’assistència al dinar és de lliure elecció. A l’hora de fer la 
inscripció cal, obligatòriament, confirmar l’assistència i fer 
la reserva, atès que la capacitat de la sala és limitada.

Centre de la Propietat Forestal
Ctra. Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5

08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 70 39
Fax. 93 574 38 53

cpf@gencat.cat



Presentació

Aquest 2017 es tanca la primera fase 
de les Orientacions de Gestió Forestal 
de Catalunya —les ORGEST—, una 
proposta de silvicultura multifun-
cional adaptada a les característiques 
pròpies dels boscos catalans, iniciada 
amb dos objectius preferents: opti-
mitzar la producció forestal, i man-
tenir boscos poc vulnerables a focs 
de capçada. Actualment, més de la 
meitat dels Instruments d’Ordenació 
Forestal en finques privades utilitzen 
les ORGEST com a models silvícoles 
de referència.

El 2017 finalitza, també, el projecte 
LIFE DemORGEST, l’objectiu del qual 
ha estat obtenir i transferir directrius 
per a l’aplicació a camp dels models 
ORGEST més innovadors, tot am-
pliant-ne l’enfocament multifuncional 
cap a la provisió de serveis relacionats 
amb l’estalvi d’aigua, la fixació de car-
boni i la conservació de la biodiversi-
tat, iniciant el camí de la silvicultura 
que ha de venir.

En la jornada final del projecte 
DemORGEST, us convidem a silvicul-
tors i altres professionals de la gestió, 
la formació i la recerca forestal a 
compartir experiències i debatre sobre 
l’aplicació pràctica de les ORGEST i, 
en general, sobre la teoria i, sobretot, 
la pràctica de la gestió multifuncional 
del bosc a Catalunya.

Desenvolupament de la jornada
09.00 h Presentació i inici de la jornada

• El paper de la silvicultura en la prevenció d’incendis, Marc Castellnou 
(BOMBERS-GRAF).

• La producció forestal als boscos mediterranis del s. XXI, 
Inazio Martínez de Arano (EFIMED).

• 10 anys de les Orientacions de Gestió Forestal Multifuncional 
(ORGEST) a Catalunya, Teresa Cervera (CPF).

• Taula 1: Silvicultura per a la producció de fusta i la prevenció d’incendis, 
Míriam Piqué (CTFC). 
Exposició de tres casos pràctics, torn de preguntes i debat.

• Taula 2: Gestió forestal i provisió de serveis, en relació a l’aigua i el car-
boni, Santi Sabaté (CREAF-UB). 
Exposició de dos casos pràctics, torn de preguntes i debat.

• Taula 3: Conservació de la biodiversitat en boscos productors, Jordi 
Camprodon (CTFC). 
Exposició de dos casos pràctics, torn de preguntes de debat.

09.30 h Ponències introductòries

10.45 h Pausa - cafè

11.15 h Taules temàtiques

14.30 h Dinar a peu dret

16.00 h Debat - Taula rodona

18.00 h Cloenda de la jornada

Moderador: Juan Luís Abian (CPF)

Membres de la taula: associacions, silvicultors, professionals forestals, 
centres de formació i administració, entre altres.


