
 

 

 

 

ELS BOSCOS. ON SOM I CAP ON ANEM 

Jornada tècnica 

I Setmana bosc i societat    

del 26 setembre al 4 d’octubre de 2015 

 

 

 

 

Data:  d’o tu e de 5 

Hora: de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:10 

Lloc: Sala Bernat Martorell. Can Ramis. Plaça de la Vila, 25. Sant Celoni 

Assistència gratuïta prèvia inscripció a www.baixmontseny.net/setmana 

 

Presentació 

Catalunya compta amb una riquesa forestal més que notable tant pel que refereix a superfície 

o  pel ue fa a dive sitat d’hà itats i espècies que hi són representades. Els boscos representen 

una font de riquesa remarcable proveint-nos d’e e gia, aigua, ali e ts i olts alt es é s i 
serveis.  

Els usos i gestió del bosc són posats en qüestió contínuament pels diversos valors que la societat 

dóna als espais forestals. Silvicultura, espais naturals, recerca, activitat forestal,  conservació, 

turisme, economia, serveis ambientals... Volem apropar les diferents percepcions entorn als 

boscos i les seves funcions creant un espai de debat i reflexió a partir de les intervencions de 

diferents experts  en matèria de coneixement científic i tecnològic, comunicació , divulgació i 

professionals de la gestió i els treballs forestals.  

La jo ada s’est u tu a e  dos lo s te àti s pe sats pe  o i  punts de reflexió i debat entorn el 

present i perspectives de futur dels boscos.  

A ui s’ad eça  

A uesta jo ada s’ad eça a persones que treballin o que estiguin interessades en els camps de la 

recerca i la gestió forestal i del coneixement del bosc, així com, als interessats en la divulgació i la 

comunicació ambiental. 

 

 



9:30 h  Acreditació dels assistents 

10:00 h   Benvinguda i presentació de la jornada 

   Il·lm. Sr. Francesc Deulofeu. Alcalde de Sant Celoni 

  Sr.  Antoni Trasobares. Director General del Medi Natural i Biodiversitat  

  Sr.  Xavier Alfaras. Vicepresident del Centre de la Propietat Forestal 

10:45 – 13:30 h   Bloc 1: Ciència i gestió 

10:45 h   Dr. Enrique Doblas, investigador del CREAF 

  Ecologia i boscos mediterranis  

  Torn obert de paraules 

11:05 h  Sr. Denis Boglio. Director CTFC 

  Innovació i tendències al món forestal 

  Torn obert de paraules 

11:25 h  Sr. Marc Castellnou. Cap del GRAF  

  Incendis forestals. Mediterraneïtat i riscos socials 

  Torn obert de paraules 

 11:45 h  Dr. Jordi Bartrolí. Catedràtic química analítica. UAB  

   Química verda i tecnologia forestal. Present i futur 

  Torn obert de paraules 

 12:05 h  Sr. Juan Luís Abián. Director CPF 

   Planificació forestal sostenible i certificació  

  Torn obert de paraules 

 12:25 h  Sr. Joan Rovira. Secretari General CFC 

   La propietat i la sostenibilitat forestal 

   Torn obert de paraules 

 12:45 h  Sr. Martí Rosell. Associació Propietaris del Montnegre i el Corredor 

Planificació conjunta: nous reptes i oportunitats. El cas del Montnegre i 

el Corredor 

   Torn obert de paraules 

13:05 h Sr. Josep Cuch. Silvicultor i vicepresident de l’Associació de p opieta is 
del Montseny  

 L’activitat forestal. Una perspectiva professional 

   Torn obert de paraules 

 

16:00 - 17:50 h  Bloc 2: Ciència i societat  

 16:00 h  Presentació: Dr. Martí Boada. Professor i investigador ICTA-UAB 

16:30 h Dr. Jordi Bartolomé. Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 

UAB  

  Gestió forestal i pastures 

  Torn obert de paraules 

16:50 h  Dra. Roser Maneja. Investigadora ICTA-UAB 

  Bioeconomia i comunicació forestal  



  Torn obert de paraules 

17:10 h   Sra. Teresa Romanillos. Especialista en Medicina interna y Cardiologia 

  Boscos i salut 

  Torn obert de paraules 

 17:30 -18:00 h Cloenda  

Dr. Joaquim Deulofeu. President Cercle Econòmic i Social Baix Montseny 

 

 

 

Organitza 

Ajuntament de Sant Celoni 

Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) 

 

 


