ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS: HOMENATGE
AMB VOLUNTAT O FICCIÓ?
Jornada tècnica

SANTA COLOMA DE FARNERS, dijous 12 de maig de 2011
PRESENTACIÓ
Aquest 2011 ha estat declarat per l’Assemblea General de les Nacions
Unides com l’Any Internacional dels Boscos i l’Escola Forestal “Casa Xifra”,
en el seu 25 aniversari, vol sumar-se a aquesta celebració.
Més que mai, ens convé prendre consciència que els boscos són part
integrant del desenvolupament sostenible del planeta i això significa
contemplar els beneficis econòmics, socioculturals i ambientals que
proporcionen. La finalitat de la declaració és promoure l’acció
internacional a favor de l’ordenació sostenible, la conservació i el
desenvolupament de tot tipus de boscos, inclosos els arbres fora d’ells.
Aquesta jornada pretén reflexionar sobre aquest i altres temes amb la
col·laboració d’experts en el món forestal que ens donaran la seva
perspectiva. Esperem que sigui una jornada plural i diversa que ofereixi
diversitat de matisos i que ens apropi una mica més al món forestal en tota
la seva extensió.

PROGRAMA
Presentació de la Jornada

9.15 h

Sr. Enric Campi i Sampere, director de l’Escola de Capacitació Agrària Forestal del DAAM.

Els escenaris forestals previsibles a Catalunya i al planeta. Quines adaptacions són
recomanables per assolir els escenaris més favorables?

9.30 h

Sr. Jaume Terradas, catedràtic emèrit d’ecologia de la UAB i investigador del CREAF.

Els recursos i els usos del bosc. Quin valor tenen la tradició i la cultura en la
seva salvaguarda?

10.30 h

Dr. Martí Boada, professor de ciències ambientals de la UAB i Premi Global.

Pausa

11.30 h

Bosc i biodiversitat. El paper dels boscos en la conservació de la biodiversitat

12.00 h

Sr. Jordi Sargatal, naturalista i exdirector de la Fundació Territori i Paisatge.

La dimensió social del bosc. Quina és la percepció que té la societat actual del bosc?

13.00 h

Dr. Josep Gordi, professor de geografia de la Universitat de Girona.

Fi de la Jornada

14.00 h

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament trucant al 972 84 17 65; o a través del correu
electrònic: acxifra.dar@gencat.cat. Persona de contacte: Francesc Còrdoba
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