GESTIÓ FORESTAL

SOSTENIBLE
Curs d’extensió universitària
Del 27 al 30 de juny de 2016

OBJECTIUS

RECONEIXEMENT

Actualment es plantegen diferents reptes ambientals i socioeconòmics

Reconeixement de crèdits per a la UNED, Universitat de Girona i
Universitat de Vic .
L’assistència i realització del 80% dels exercicis és obligatòria per a

efectes del canvi climàtic, la disminució d’alguns usos tradicionals com la
pastura del sotabosc o per l’augment de l’ús social dels boscos. Cal tenir
present que els valors ambientals que aporten els boscos són imprescinment l’espai forestal evitant la degradació. Tots aquests elements s’han de
combinar a l’hora d’abordar la gestió forestal, que ha de ser capaç de
ys forestals.
A través del curs es vol contribuir en la difusió i formació bàsica en el
coneixement i el maneig de diferents instruments i tècniques disponibles
per a la gestió sostenible dels recursos relacionats amb el bosc.
El curs va dirigit a estudiants universitaris o persones vinculades al sector
forestal.
PROGRAMA
Ecologia Forestal
Distribució dels sistemes forestals segons un gradient de variació
Valor ambiental dels boscos
Xarxa de boscos madurs
Conservació del teix i les teixedes (Projecte Life - Taxus)
Plans tècnics de gestió i millora forestal
Producció forestal
Gestió forestal per a la conservació
Sortida a boscos de la Garrotxa
TASQUES: Assistència a les sessions, participació en la discussió-debat
sobre cada tema proposat pel professorat, anàlisi de casos reals, realització d’exercicis pràctics (caracterització forestal, ús d’aplicacions per al
càlcul de petjada de carboni, cerca d’informació i recursos online, etc.)
METODOLOGIA
El curs és presencial, consta de tres sessions teòric-pràctiques i d’una sortida
de camp. Cada sessió inclou material per fer exercicis. La sortida de camp
tindrà lloc el dijous 30 de juny de 9:30 a 17:00 h.

PROFESSORAT
Coordinadora: Antònia Caritat
Doctora en Biologia. Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona.
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Lluis Vilar.
Doctor en Biologia, professor titular de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Joan Montserrat.
Tècnic Forestal. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Jaume Hidalgo.
Enginyer de Forest. Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona.
Pau Vericat.
Enginyer de Forest. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Pere Navarro.
Tècnic Forestal. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Organitza:
UNED Garrotxa amb la col·laboració del Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
INSCRIPCIONS I MATRÍCULA
Reserveu plaça a UNED Garrotxa; Tel. 972 272282
C/ Fontanella, 3 d’Olot
info@olot.uned.es
www.unedgarrotxa.cat
www.unedgirona.org
www.uned.es

