XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Experiències de silvopastura
preventiva a l’Alt Empordà
Jornada tècnica en línia
Divendres 9 d’octubre de 2020

Presentació
La XXXVII edició de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera es
presenten aquest any en un format “en
línia”, degut a la situació sanitària.
En aquesta sisena jornada es parlarà
sobre la silvopastura, una activitat
tradicional que es pot redirigir cap a
les àrees de baixa càrrega de
combustible i esdevenir un aliat de
primer ordre en la prevenció
d’incendis.
Permet
mantenir
amb
mitjans
sostenibles un baix nivell de càrrega
de combustible vegetal de forma
pràcticament
contínua,
estalviant
costos i limitant o fins i tot eliminant la
necessitat d’intervenció amb mitjans
mecànics.
A l’hora esdevé una oportunitat de
diversificació d’ingressos per a les
explotacions, que prestant un servei
ambiental, poden afegir valor a la seva
activitat.
En aquesta jornada es parlarà de les
àrees estratègiques per a la prevenció
d’incendis
forestals,
mantingudes
mitjançant pasturatge, i es presentaran
mesures de suport com ara la línia
d’ajuts PDR gestionada pel DARP, els
projectes europeus ALBERAPASTUR
(INTERREG) i LIFE MIDMACC, i la
iniciativa Ramats de Foc.

Organització

Programa
9.30 h Benvinguda i explicació del funcionament de la jornada
9.35 h El projecte ALBERAPASTUR i els ajuts PDR a la
silvopastura preventiva
Sr. David Meya, DARP
10.00 h Silvopastoralisme i manteniment d’àrees estratègiques per
la prevenció d’incendis a l'Alt Empordà
Sr. Marc Taüll, CTFC
Sra. Maria Pilar Villar, DARP.
Sr. Jordi Canals, DARP.
10.45 h LIFE MIDMACC, adaptació al canvi climàtic i millora
socioeconòmica a les zones de mitja muntanya
Sr. Eduard Pla, CREAF
11.00 h Iniciativa de silvopastura prescrita: Ramats de foc
Sra. Ona Alay, Pau Costa Foundation.
11.15 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura a l’apartat d’inscripcions d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Consorci Forestal:
Sra. Margarita Rovira (A/e: consorci@forestal.cat)

Col·laboració
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