Jornada tècnica del
Dia Mundial dels Boscos
Jornada tècnica
EL PONT DE SUERT, dimarts 21 de març de 2017

Presentació
En el marc del Dia Internacional dels
Boscos que se celebra el 21 de març,
s’organitza aquesta jornada dedicada
a difondre estudis i/o projectes
d’interès per a la comarca sobre els
valors i la importància dels boscos.
Es parlarà sobre la incidència dels
ocells carronyaires en els ecosistemes
de muntanya.
Es presentarà el projecte “Boscos de
Muntanya”, entitat sense ànim de lucre
que preserva i millora els boscos i
paisatges tradicionals de muntanya als
Pirineus catalans amb l’organització
d’estades de voluntariat.
També el projecte “Deboscat”, que té
com a objectiu fer el seguiment dels
episodis de sequera dels nostres
boscos i així obtenir sèries llargues
sobre la seva evolució.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Presentació de la jornada
Sra. Irene Borda, cap de Departament del Cicle de Medi Ambient de
l’Institut del Pont de Suert.
10.00 h Efectes dels canvis en la normativa sanitària en les poblacions
d’ocells carronyaires i els serveis ecosistèmics proporcionats
Sr. Antoni Margalida, investigador Ramon y Cajal a la UdL.
11.45 h Presentació del projecte “Boscos de Muntanya”
Sr. Andreu González, membre de l’equip del projecte Boscos de
Muntanya Bergwaldprojeckt.
13.15 h Seguiment del decaïment forestal a Catalunya. Projecte
“Deboscat”
Sra. Mireia Banqué, tècnica del CREAF.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Iolanda Ferran, cap de l’Oficina Comarcal del DARP a l’Alta
Ribagorça.

Lloc de realització
Confraria de Sant Sebastià
Av. Victoriano Muñoz, 22
25520 – EL PONT DE SUERT

Institut del Pont de Suert

Col·laboració
Ajuntament del Pont de Suert

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal del DARP a l’Alta Ribagorça:
Tel.: 973 69 04 56 / 69 10 22 - A/e: iferran@gencat.cat
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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1234
// 3,00
179016
1234/ 4,00
3,00

