La gestió dels boscos
madurs i el seu potencial
terapèutic
Jornada tècnica
OLOT, dijous 26 de setembre de 2019

Presentació

Programa

Una gran part dels boscos madurs del
país es troben a l’interior d’espais
naturals protegits i alguns espais
naturals de Catalunya ja disposen o
estan gestionant els boscos madurs
amb l’objectiu de crear itineraris
forestals terapèutics.

8.30 h Inscripció a la jornada

En els últims temps, els boscos vells
s’han associat al benestar humà i la
seva monumentalitat i excepcionalitat
els fan prioritaris en la seva
conservació. La opció de gestionar-los
amb un objectiu diferent a la producció
de fusta és bàsic per a la seva
conservació.

9.30 h Potencial dels boscos madurs per mantenir la salut integral de la
societat
Sr. Josep Mª Mallarach. Dr. en Biologia i Medi ambient.

Es mostraran alguns exemples de
gestió de boscos madurs situats en
espais naturals de Catalunya i el seu
potencial per a la salut humana.
La jornada va dirigida principalment a
propietaris forestals, empresaris del
sector agroturístic, gestors de finques
forestals i al públic interessat en la
gestió dels boscos davant els
possibles beneficis en la salut
humana.

Organització

9.00 h Benvinguda dels assistents i presentació
Sr. F. Xavier Puig i Oliveras. Director del PN de la Zona Volcànica de
la Garrotxa.
Sr. Josep Mª Padrosa. Director de l’Hospital d’Olot i comarcal la
Garrotxa.

10.00 h La gestió dels boscos madurs al PN Montseny
Sra. Anna Sanitjas. Enginyera forestal del PN del Montseny.
10.30 h La gestió dels boscos madurs al PN de l’Alt Pirineu
Sr. Marc Garriga. Director del PN de l’Alt Pirineu.
11.00 h Pausa - esmorzar
11.30h La gestió dels boscos madurs al PN del Cadí Moixeró
Sr. Jordi Garcia. Director del PN del Cadí Moixeró.
12.00 h La gestió dels boscos madurs al PN del la Zona Volcànica de la
Garrotxa
Sr. Joan Montserrat. Enginyer forestal del PN de la Zona Volcànica.
12.30 h Evidències actuals sobre boscos i salut humana: oportunitats per
a la infància i l’adolescència”
Dr. Ferran Campillo, Pediatre mediambiental. PEHSU Garrotxa
13.00 h Visita guiada a l’exposició “Bells boscos Vells”
Sr. Pep Sau. Fotògraf.

Lloc de realització
Departament de Territori i
Sostenibilitat
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Auditori de l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa
Av. dels Països Catalans, 86
17800 - OLOT

Inscripcions
La jornada és gratuïta. Cal inscriure’s prèviament contactant amb:
Ester Galan (Tel.972 26 46 66 - A/e: ester.galan@gencat.cat)
Ruth García (Tel.: 972 26 46 66 – A/e: ruth.garciaf@gencat.cat)
o a l’adreça de correu: pnzvg@gencat.cat

@ruralcat

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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