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OBJECTIUS

PROGRAMA

El Fòrum Forestal de Barcelona és un espai de comunicació que

8:30 – 10:00
9:00 - 9:15

pretén apropar d’una manera directa la indústria, els productors
de fusta, les empreses d’aprofitaments, la universitat i els tècnics
especialitzats, tant privats com de les administracions públiques,

President de la Institució Catalana d’Estudis Agraris
9:20 – 9:35

Sr. Martí Coromines

9:35 - 9:50

Sr. Jaume Minguell

Treballs Forestals del Berguedà SL

en un entorn idoni i distés, per establir sinergies, relacions
comercials i intercanvi de visions.

BOSCAT
9:50 – 10:05

Ofereix a les empreses i als productors de fusta la possibilitat de
donar-se a conèixer, projectar la seva imatge, la seves activitats
característiques i la seva posició en el mercat. Dóna, també, la
oportunitat d’actualitzar-se en temàtiques relacionades amb el

10:05 – 10:25
10:30 - 10:45

11:50 - 12:15

d’Estudis Agraris.
L’acte es desenvoluparà a la sala Prat de la Riba de la seu de

12:30 - 12:45

Sr. Adriano Raddi

12:45 - 13:00

Sr. Jordi Gené

13:00 - 13:15

Sr. Carles Alberch

Consultor forestal
INCAFUST
Gerent Alberch S.A.- President de l'AEIM

l’Institut d’Estudis Catalans, situada al carrer del Carme 47 de
Barcelona.

Col·loqui
Moderador: Joan Ignasi Castelló Vidal (ICEA)
Cafè
Sr. Manel Pretel Wilson
Gerent d'AECORK
(Associació d’Empresaris Surers de Catalunya)

ORGANITZACIÓ
Silvicultura Mediterrània de Barcelona de la Institució Catalana

Sr. Joan Boix
Serradora Boix SL

11:30 - 11:50

12:15 - 12:30

El Fòrum Forestal de Barcelona està organitzat per l’Aula de

Sr. David Pizà
Aplicacions Energètiques de la Fusta SL ENERBIO

11:15 - 11:30

cada empresa, i per ajudar a orientar la seva tasca professional
i docent.

Sr. Josep Santasusana
Pymsaforest SL

Facilita als tècnics i a la universitat contactes amb els directrius
conèixer de primera mà com evoluciona el sector i l’activitat de

Col·loqui
Moderador: Sr Agustí Busquets (ICEA)
Sr. Miquel Soliva
Forestal Soliva SL

10:45 - 11:00
11:00 - 11:15

de les empreses forestals que són una oportunitat fantàstica per

Sr. Rossend Castelló
Propietari forestal
President del Consorci Forestal de Catalunya

sector, d’ampliar la xarxa de contactes i d’analitzar experiències
reeixides que es poden aplicar a la seva activitat.

Registre
Benvinguda
Sr. Josep Maria Vives.

13:15 - 13:40
13:45 - 14:00

Col·loqui
Moderador: Sr Iñigo Rebollo (ICEA)
Josep Escorihuela Mestre
Director General de Medi Natural i Biodiversitat
Generalitat de Catalunya

14:15 - 16:00

Dinar
(Networking)

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
FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA. 26 de febrer de 2013. Sala
Prat de la Riba de la seu de l’IEC de Barcelona.

FÒRUM
FORESTAL
DE BARCELONA

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.
Per formalitzar la inscripció
-Ingresseu el pagament al compte de la ICEA (2100 0963
640200044785 – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona) i
indiqueu-hi com a referència els cognoms de la persona inscrita.
-Envieu la butlleta i el resguard de l’ingrés al Servei d’Informació
de l’Institut d’Estudis Catalans per email (informacio@iec.cat),
per fax (93 2708011) o per correu postal (FÒRUM FORESTAL
ICEA – IEC, c/ Carme 47, 08001, Barcelona) fins al 22 de febrer
Nom
Cognoms
Adreça
Població

Codi postal

Telèfon

E-Mail

Professió - Empresa
Les places són limitades a 50 persones, i es cobriran per ordre d’arribada
de les inscripcions.
També trobareu la informació al web de la ICEA: http://icea.iec.cat
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat
de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar l’acte al qual us inscriviu i de fer-vos
arribar comunicacions de les activitats i publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans i de les seves
societats filials. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres
dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001
Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.

Barcelona
26 de febrer de 2013

