Presentació

Com s’hi arriba ?

La recol·lecció de bolets s’ha convertit
en una activitat recreativa força estesa
durant l’època de la tardor al llarg de
tot el territori de Catalunya, deixant
ben lluny el que havia estat una
tradició pròpiament rural.
L’edició de la jornada forestal de Sant
Francesc d’enguany, organitzada pel
Centre de la Propietat Forestal (CPF)
analitzarà la iniciativa duta a terme
per un particular, de regulació de la
recollida de bolets dins la seva finca i
es farà una valoració de l’experiència
pilot del projecte Sylvamed
d’integració de la micologia en
l’activitat turística i forestal de la finca
El Monegal (Sant Llorenç de Morunys).
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L’objectiu principal de la jornada és
donar a conèixer el potencial d’aquest
producte del bosc i les tècniques
silvícoles que poden ajudar a
augmentar-ne la seva producció.

JORNADA FORESTAL
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Regulació de la recol·lecció de
bolets a Catalunya.
Experiència pilot a la finca privada
“El Monegal”
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Objectius de la jornada
Mostrar la iniciativa particular de regulació de la recollida
de bolets d’un propietari forestal i conèixer el potencial
d’aquest producte del bosc i les tècniques silvícoles que
poden ajudar a augmentar-ne la seva producció.

Destinataris
La jornada s’adreça a professionals del sector forestal
(silvicultors, propietaris, tècnics i empresaris forestals i
altres persones interessades).

Cal tenir en compte...
La ruta s’inicia a Sant Llorenç de Morunys i es finalitza
a l’Hotel “El Monegal” , a cinc minuts de la carretera de
Solsona a Sant Llorenç (vegeu el mapa).
La ruta s’ha de fer amb cotxe 4x4. Es recomana portar
roba de camp i calçat adequat.

Inscripcions i secretaria
Inscripció gratuïta, però obligatòria. Cal confirmar l’assistència,
abans del dia 27 de setembre, per qualsevol dels mitjans de
comunicació disponibles en el CPF.
Centre de la Propietat Forestal
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel.: 93 574 70 39 - Fax.: 93 574 38 53

Desenvolupament
de la jornada
Comunicacions
11.00 h

Horari: de 9.00 h a 15.00 h, de dilluns a divendres.

Contextualització de l’aprofitament micològic de
Catalunya. Juan Martínez (Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya).

correu electrònic: cpf@gencat.cat
www.gencat.cat/cpf
Persona de contacte:
Elizabeth Fernández - efernandezc@gencat.cat
El dinar i la posterior visita al Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya no estan inclosos en el programa; cal especificar-ne
la reserva en fer la inscripció. Les places són limitades, per tant
es prega fer la reserva abans del 27 de setembre.

Visita tècnica
12.00 h

Desenvolupament

Una proposta per a regular la recol·lecció de
bolets en una finca privada. Josep Pintó
(propietari de la finca “El Monegal”).

de la jornada

Ricard Farriol
Cap de l’Àrea de Planificació Forestal del Centre de la
Propietat Forestal
Teresa Baiges
Cap de la Unitat de Transferència del Coneixement del
Centre de la Propietat Forestal

10.30 h

Les rutes micològiques. Juan Martínez (Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya).
Segona parada:
Models de gestió per a la producció combinada
de fusta i bolets. Juan Martínez (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya).

Teatre municipal de Sant Llorenç de Morunys.

Benvinguda i presentació de la jornada
10.45 h

Desplaçament a la finca “El Monegal”
Primera parada:
Introducció: la gestió forestal a la comarca i a la
finca. Ricard Farriol (Centre de la Propietat
Forestal).

Trobada

Coordinadors de la jornada

El projecte Sylvamed: un pas més cap a la
integració de la multifuncionalitat en el balanç
econòmic de la gestió forestal. Teresa Baiges
(Centre de la Propietat Forestal).

Benvinguda i presentació, a càrrec de:
Il·lm. Sr. Joan Enric Roures, alcalde de Sant
Llorenç de Morunys.
Sr. Josep Ma de Ribot, president del Centre de la
Propietat Foretal.
Hble. Sr. Josep Ma Pelegrí, conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural.

Dinar i visita (opcional)
15.00 h

Dinar a l’Hotel El Monegal. Preu: 25 €.

18.00 h

Visita al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

