
LLOC

Sala Prat de la Riba, de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans 
Carrer del Carme 47 
Barcelona.

OBJECTIUS 

La celebració del primer Fòrum Forestal de Barcelona va demostrar 
l'interès de les empreses del sector en participar en un espai de 
comunicació que dona la possibilitat de presentar-se a un públic 
professional, projectar la imatge pròpia, divulgar les activitats de 
l'empresa i anunciar la seva posició en el mercat.

La bona acollida d'aquesta primera edició ha empès als orga-
nitzadors a convocar-ne aquesta segona, que vol donar continuïtat 
a l'objectiu d'apropar d'una manera directa la indústria, els productors 
de fusta, les empreses d'aprofitaments, la universitat i els tècnics es-
pecialitzats, tant privats com de les administracions públiques, en 
un entorn idoni i distés, per establir sinergies, relacions comercials 
i intercanvi de visions.

El contingut del Fòrum d'enguany gira entorn de quatre temes 
principals: El desenvolupament de les instal·lacions de calderes de 
biomassa, que l'any passat ja va ser tractat amb gran optimisme 
per les empreses participants; la mecanització dels aprofitaments 
forestals, que progressa lentament però imparablement a tot Ca-
talunya; la importació i comercialització de fustes i suro, que suposa 
el volum mes alt de productes forestals consumits a casa nostra; i 
el desenvolupament de noves iniciatives com la construcció de cases 
de fusta i la producció de bolets, que obren noves possibilitats de negoci. 
El Fòrum continua apostant, també, per facilitar els contactes entre 
els directius de les empreses forestals i els tècnics de tots els àmbits, 
amb el convenciment de que són una oportunitat fantàstica per conèixer 
de primera mà com evoluciona el sector i l'activitat de cada empresa, 
i per ajudar a orientar la seva tasca professional i docent.	

ORGANITZACIÓ

El Fòrum Forestal de Barcelona està organitzat per l'Aula de 
Silvicultura Mediterrània de Barcelona de la Institució Catalana 
d'Estudis Agraris.

AULA DE SILVICULTURA MEDITERRÀNIA
DE BARCELONA

L'Aula és un centre de divulgació de coneixements sobre el 
bosc mediterrani promoguda per la Institució Catalana d'Estudis 
Agraris, una entitat independent i sense afany de lucre, filial 
de l'Institut d'Estudis Catalans.
Els seus objectius principals són:

- Facilitar l'accés a la informació més actualitzada sobre la història, 
l'estructura, la problemàtica, la política, la planificació, la gestió 
i l'economia del bosc mediterrani.
- Col·laborar en la millora del desenvolupament de les activitats 
forestals a la Mediterrània.	

INSCRIPCIÓ

Mitjançant la pàgina web: www.iec.cat/jornades/forestal2014.asp
Socis de la ICEA: 30 € / No socis: 40 €
La inscripció dóna dret a l'assistència a l'acte, la documentació, la
pausa (cafè) i el dinar.

4 de juny de 2014
Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona

Programa 

09,00 - 09,15 h
Presentació

09,30 - 10,45 h
Taula rodona 1: Instalacions en funcionament alimentades amb biomassa
Moderador: Iñigo Rebollo San Miguel - ICEA

09,30 h  
Combinació d'energia termosolar i biomassa (12')
Raimon Mariné Bellido - COMSA EMTE

09,45 h
Les instal.lacions municipals de Begues (12')
Liberto Mas Garcia - AJUNTAMENT DE BEGUES

10,00 h
Serveis per instalacions de biomassa (12')
Roger Jonqueras Vias - FERROVIAL SERVICIOS

10,15 h 
Debat - col·loqui (30')

10,45 - 11,20 h 
Cofee Break

11,25 - 12,40 h
Taula rodona 2: Mecanització dels aprofitaments forestals
Moderador: Jaume Minguell Garriga - BOSCAT

11,25 h
Aprofitaments mecanitzats (12')
Miquel Casas López - MIQUEL CASAS. TREBALLS FORESTALS

11,40 h
Compra venda de maquinaria pesada forestal (12')
Llorenç Palomé Prat - FORESTAL PALOMÉ

11,55 h 
Comercialització de motosserres (12')
Oriol Lliró Plaixats - MAQUINÀRIA LLIRÓ

12,10 h
Enginyeria forestal aplicada (12') 
Albert Castells Vilalta - EMC ENGINYERIA

12,25 h
Debat - col·loqui (20')

12,45 - 14,15 h 
Taula rodona 3: Segona transformació i altres produccions 
Moderador: Agustí Busquets Martí - ICEA

12,45 h 
Producció de bolets (12')
Carles Diaz Tarragó - BOLET BEN FET

13,00 h
Fabricació de cases de fusta (12')
Jaume Cunill Torrescasana - MACUSA

13,15 h
Importació de fusta a Catalunya i Espanya (12')
Ramon Gabarró Taulé - GABARRO HERMANOS SA

13,30 h 
Compra i comercialització de suro (12')
Josep Casellas Bota - AMORIMCORK

13,45 h
Debat - col·loqui (30')

14,20 - 14,30 h
Cloenda - David Coll i Batllori - President de PIMEC AGROALIMENTÀRIA

14,30 - 16,00 h
Dinar


