Curs de
Gestió forestal
Monitora: Judit Vallverdú (Enginyera Tècnica Forestal)
GEPEC-EdC

Breu descripció de l'activitat:
Els boscos han estat sotmesos al llarg del temps a una forta pressió
humana, cal gestionar-los per a que tornin assolir un estat d’equilibri. Els
criteris emprats es basen en la conservació i la prevenció d'incendis
forestals, emprant tècniques silvícoles. En aquest curs adreçat a
propietaris forestals i a tots aquells que volem participar en la
recuperació dels nostres boscos, s’explicaran quins són els criteris bàsics
a tenir en compte a l’hora de realitzar la gestió. Es visitaran dues finques
situades a Alforja i Vilaplana on s’han dut a terme treballs silvícoles de
millora.

Objectius:
Prendre consciència de la importància de la gestió del territori, per
garantir la recuperació del bosc mediterrani, familiaritzar-se amb les
espècies principals que l’integren i quin paper desenvolupen dins
l’ecosistema.
Conèixer els diferents treballs silvícoles que es duen a terme i els
ajuts existents per finançar les despeses de gestió forestal.

Aquest curs té el reconeixement d’activitat de formació permanent del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 12/7/2010

Horari:
- divendres 12 de novembre de 7 a 9 del vespre (sessió teòrica a Reus)
- dissabte 13 de novembre de 9 matí a 6 de la tarda (sortida de camp)
- diumenge 14 de novembre de 9 a 14 del migdia (sortida de camp)
La durada total del curs és de 15 h.

Temari:
1er dia (classe teòrica al GEPEC, Reus):
• Situació actual i problemàtica dels nostres boscos
• Beneficis de la gestió forestal:
- Productivitat forestal del bosc mediterrani.
- Aprofitament de recursos secundaris no fustaners.
- Prevenció d’incendis.

• Ajuts a la gestió forestal sostenible
2on i 3er dia (pràctiques a Vilaplana i Alforja)
• Inventari forestal, reconeixement i distribució espaial de les
espècies.
• Treballs silvícoles de millora.
• Actuacions de prevenció d’incendis.

Preu: 35 euros socis / 67 euros no socis

Informació i inscripcions:
• Tel 977.331.142
• secretaria@gepec.org www.gepec.cat
• Prat de la Riba, 18 – 2n REUS (dimecres i divendres de 9 a 13 i dimarts i
dijous de 16:30 a 20)
Si no sou socis o és el primer cop que feu activitats amb GEPEC-EdC, ens
heu de facilitar les vostres dades: nom, 2 cognoms, població, un telèfon
de contacte, DNI i professió.
Un cop feta la inscripció, per reservar el vostre lloc, cal que feu el
pagament al compte del GEPEC-EdC a Caixa Tarragona 2073 0012 09
0110510130 fent constar el nom i el cognom de la persona que s’inscriu.

