Rendibilitat en la gestió
del bosc mediterrani de
titularitat privada
Jornada tècnica
EL MONTMELL, dijous 8 de març de 2018
Presentació
El volum dels aprofitaments de fusta
de Catalunya està molt per sota de les
possibilitats. Els preus de la fusta, els
costos d’explotació i els mercats
internacionals
han
condicionat
fortament aquest sector en la darrera
meitat del s. XX i principis del s. XIX.
Darrerament, però, hi ha un important
canvi de tendència que ve donat per la
confluència de fets rellevants com
l’augment de la demanda de la
biomassa
d’origen
forestal,
la
recuperació dels preus de la fusta i
l’estancament dels salaris i millora de
la competitivitat de les empreses del
sector.
En aquest context, també és molt
rellevant l’organització associativa dels
diferents agents del sector, amb
especial rellevància en els propietaris,
en impulsar iniciatives.
En aquesta jornada podrem conèixer
l’experiència d’una associació amb un
model nou de contractació que ha
donat bons resultats.

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Inmaculada Costa, alcaldessa de l’Ajuntament de la
Juncosa de Montmell.
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
9.05 h La gestió multifuncional del bosc mediterrani; eines,
capitalització i innovació en maneig de massa i aprofitaments.
Sra. Teresa Cervera, Centre de la Propietat Forestal.
10.00 h Taula rodona: Aprofitaments forestals en finques privades.
Introducció: Gestió de treballs i resultats econòmics en finques
privades d’associats a Boscat
Moderador: Sr. Jaume Minguell, gerent de Boscat.
 Sr. Francesc Primé, Diputació de Tarragona.
 Sr. Joan Llagostera, president de l’Associació Forestal de les
Comarques de Tarragona.
 Sr. Jacinto Salamí, propietari finca Les Ventoses.
 Sr. Daniel Arnavat, Arnavat Obres i Serveis, SL.
 Sr. Francesc Milà, Embalatges Alt Camp, SL.
11.15 h Pausa i desplaçament a la finca
12.00 h Visita a la finca Les Ventoses; valoració del treballs realitzats
13.45 h Cloenda de la jornada
14.15 h Dinar (Aiguaviva)

Lloc de realització

Col·laboració

Sala de Plens de l’Ajuntament del
Montmell
Carrer Major, 12
43718 – LA JUNCOSA DEL
MONTMELL
Ajuntament de la
Juncosa de
Montmell

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través
d’aquest Formulari d'inscripció
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós.
Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat
Les places estan limitades a la capacitat de la sala. Preu dinar: 12,00€
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