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PROGRAMA – 8 de maig 

9:00 - 9:15 Benvinguda. 

  Sr. Carles Luz Muñoz – President del Consell Comarcal de la Terra Alta. 

9:15 - 9:30 Presentació Projecte LIFE-CLINOMICS. 

  Sr. José Manuel Jurado - Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 

9:30 - 10:00 Introducció. 

  Sra. M. José González - Fundació Empresa i Clima. 

10:00 - 10:30 Efectes del canvi climàtic als boscos. 

10:30 - 11:00 Mesures de gestió per a l'adaptació al canvi climàtic. 

11:00 - 11:30 Models de gestió (ORGEST). 

11:30 - 11:45 Pausa-cafè. 

11:45 - 12:15 Tractaments silvícoles i codis de bones pràctiques per a l'adaptació al canvi 

climàtic. 

12:15 - 12:45 ORGEST i prevenció d’ incendis. 

12:45 - 13:35 Compatibilitat de la gestió per a l'adaptació al canvi climàtic i la rendibilitat 

econòmica de la gestió forestal: 

▪ Cas dels projectes MixForChange, Suber, Pinassa, Demorgest, ForClimadapt. 

▪ Cas de la producció i aprofitament de biomassa per ús energètic. 

 

13:35 - 14:00 Exemples d'iniciatives per impulsar la producció i demanda de biomassa: 

▪ Iniciatives a nivell municipal o de mancomunitat (Clústers, associacions, etc.). 

Ponent: Sra. Rut Domènech - Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). 

GESTIÓ DE L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DELS BOSCOS 

8 de maig: Consell Comarcal de la Terra Alta. Sala del Telecentre. Carrer Povet de la Plana, 4 – 43780 Gandesa 
9 de maig: Forest de Gandesa i Actuacions a propietats privades 

De 9:00 a 14:00 hores 

Inscripcions cliqueu  AQUÍ  -  Per a més informació accediu a: http://lifeclinomics.eu/ca/ 

  

https://goo.gl/forms/EzxIRA9YoyaxRq2z1
http://lifeclinomics.eu/ca/
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VISITA TÈCNICA – 9 de maig 

9:00 - 9:30 Consell Comarcal de la Terra Alta. Bassa d´en Gaire, 1, 43780 Gandesa, Tarragona 

9:30 - 12:00 Visita a La Forest Comuns de Gandesa 

En aquesta zona, propietat de l’Ajuntament de Gandesa, s’han realitzat aclarides de 

millora en pi blanc que es va repoblar entre els anys 50 i 70. La finalitat dels treballs és 

l’augment de la resiliència de la massa, principalment als incendis forestals i als episodis 

de sequera, i la millora de la qualitat de la massa restant. 

Els productes obtinguts en els treballs s’han destinat per biomassa i, parcialment, per al 

projecte de la xarxa de calor que l’ajuntament de Gandesa està iniciant en edificis públics 

de la seva propietat. 

En la mateixa zona es visitaran franges de prevenció d’incendis en punts estratègics que es 

complementen amb les zones d’aclarida. Aquestes franges han estat realitzades pel mateix 

ajuntament de Gandesa i l’ADF del municipi.   

12:00 – 14:00 Visita a actuacions a propietats privades 

 Es visitaran actuacions a propietats privades d’aprofitament energètic i prevenció 

d’incendis. 

14:00 – 15:30 Dinar - cloenda 

Experts acompanyants:  

 

Eusebi Casanova Ventura Enginyer forestal - Secció de Boscos i Recursos Forestals dels Serveis 

Territorials a les Terres de l'Ebre. 

 

Ricardo Gil – Gil Forestal, S.L.  

 

Programa provisional susceptible de modificacions  
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