És possible la
silvopastura als
boscos de Ponent?
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 1 de juny de 2022
Foto: Ramats de Foc (PCF)

Presentació

Caracteritzada per ser una zona
principalment agrícola i de carrascar,
degut a la gran transformació que hi ha
hagut del territori, la zona de Ponent
també inclou àrees boscoses tant
públiques com privades que cal
gestionar. Una de les principals
preocupacions és l’elevat risc d’incendi
que comporta una mala gestió del bosc
però també hi ha interès en fer-ne un
ús responsable i aprofitar els
innombrables serveis que ens aporten
els diferents ecosistemes, com la fusta,

Programa
18.30 h

Presentació de la jornada

18.35 h

La silvopastura; una oportunitat per als boscos i
per als pastors/es
Sra. Ona Alay, Pau Costa Foundation.

18.50 h

Sr. Jordi Pagès, expert en protecció contra incendis
forestals.

19.15 h

És possible replicar casos existents del territori a
la zona de Ponent?
Taula d’experiències amb:

el turisme, els fruits, àrea per fer
esport, hàbitat per moltes espècies i la
millora de la biodiversitat… Amb
aquesta jornada volem saber si es
podria replicar el sistema de
silvopasturatge als boscos de Ponent,
coneixent quines poden ser les zones
estratègiques per a l'aplicació d'aquest
sistema i quines experiències
existeixen en altres territoris que
puguin replicar-se a Ponent.

Què són els Punts Estratègics de Gestió (PEG)?

•

Sr. Marc Arcarons, Pastors de Foc.

•

Sr. David Coll, propietari forestal i ramader de Ramats
de Foc.

•

Sr. Ferran Pauné, expert en ramaderia extensiva per a
prevenció d’incendis, impulsor del Life Montserrat entre
d’altres projectes i coordinador d’un pla pilot a
Collserola.

Modera la sessió: Sr. Elies Bosch, tècnic de l’Ajuntament de
La Granadella.

20.00 h

Torn obert de preguntes

20.30 h

Cloenda de la jornada

Inscripcions
Organització
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sra. Patrícia València
A/e: comunicacio@leaderponent.cat

Ajuntament de
La Granadella
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