La bioeconomia en el sector
forestal. Incentius
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 22 de novembre de 2017

Presentació
Per presentar la jornada m’he permès
apropiar-me d’ una frase que en Marc
Palahí, director de l’Institut Forestal
Europeu, va adreçar als presidents de
les nacions: Els boscos seran la
nostra major riquesa: ens vestiran, ens
donaran de menjar, mobilitat i tota
mena de materials.
La bioeconomia es basa en l’ús dels
recursos biològics per a substituir
productes obtinguts de matèries
primes fòssils. Aquí és on el sector
forestal té una paper essencial i pot
convertir-se en motor de creixement
clau del segle XXI. Per això és de vital
importància potenciar el consum de
productes forestals i el recolzament a
una indústria competitiva i ubicada a
casa nostra, i tot això ha d’estar
integrat en una economia circular
eficient.
En aquesta jornada us presentarem
algunes de les últimes novetats de la
indústria forestal i us convidem a
participar en un debat sobre els
incentius necessaris per fer arrencar la
bioeconomia des del vell inici, des de
bosc.

Organització

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal. DARP.
9.15 h Bioeconomia i sector forestal
Sr. Adriano Raddi, economista forestal del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya.
10.00 h Situació i expectatives del sector de la biomassa
Sr. Ferran Garrigosa Carreras, gerent del Clúster Biomassa de Catalunya.
10.30 h Situació i expectatives de la indústria de la fusta
Sr. Jordi Gené Sera, director del Institut Català de la Fusta.
11.00 h Pausa
11.30 h El potencial econòmic del sector surer a Catalunya: reptes i
oportunitats
Sr. Albert Hereu, director del Institut Català del Suro.
12.00 h Situació i expectatives de la propietat forestal
Sr. Joan Rovira Ciuró, secretari General del Consorci Forestal de
Catalunya.
12.30 h Taula rodona
Sr. Enric Vadell Guiral, Subdirector General de Boscos
Sr. Adriano Raddi, economista forestal del CTFC
Sr. Ferran Garrigosa Carreras, Gerent del Clúster Biomassa de Catalunya
Sr. Jordi Gené Sera, Director del Institut Català de la Fusta
Sr. Albert Hereu, Director del Institut Català del Suro
Sr. Joan Rovira Ciuró, Secretari General del Consorci Forestal de
Catalunya
13.00 h Cloenda de la Jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Col·laboració

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola Agrària
Forestal (A/e: marta.macia@gencat.cat – Tel.: 972.84.71.65). Coordinadora de
la Jornada: Sra. Marta Macia

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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