Mecanització Forestal. Tallada i
desembosc de biomassa i
logística de càrrega en vaixell

Font: Ràdio Capital de l’Empordà

Presentació
La Muntanya Gran és una forest de
l’Ajuntament de Torroella de Mongrí
que pertany al Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Per les seves característiques es
tracta d’un espai multifuncional, on hi
coexisteix el lleure, la prevenció
d’incendis i la funció productiva.
Actualment,
en
base
al
Pla
d’Ordenació vigent, s’hi realitzen
aprofitaments de tallada de millora per
a l’aclarida de la massa. La primera
part de la jornada mostrarà aquest
aprofitament mecanitzat amb cisalla i
autocarregador, d’on s’obté biomassa
forestal.
La segona part de la jornada mostrarà
la logística a port de càrrega de
biomassa en vaixell per a exportació.

Jornada de camp
TORROELLA DE MONTGRÍ i PALAMÓS, dimecres
13 de desembre de 2017

Programa
9.00 h Punt de trobada 1 (l’Escala): https://goo.gl/maps/ni1Zs5rHPjz
Agrupació preferent en vehicles tot terreny.
9.30 h Punt de trobada 2 (Muntanya Gran):
https://goo.gl/maps/FGr1m89Lsbn
9.35 h Presentació de la jornada
Sra. Judit Rodríguez, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
9.45 h L’ordenació i gestió de la Muntanya Gran
Sr. David Meya, cap de la Secció de Boscos a Girona, DARP.
10.00 h Treballs d’aprofitament forestal mecanitzat i acopi de biomassa
Srs. Marc Figueras i Oriol Callol, LIGNIA BIOMASSA.
12.00 h Sortida cap al Port de Palamós
https://goo.gl/maps/gWS9Ar18Xr32
13.00 h Recepció al Port de Palamós
Sr. David Ruíz, responsable Zona Nord de Ports de la Generalitat.
13.20 h Logística de la càrrega d’un vaixell amb biomassa estellada
Sr. Xavier Solanes, ECONOVA EUROPE.
14.30 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
Forest Muntanya Gran (CUP G-3)
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ
Port de Palamós
17230 PALAMÓS
(Vegeu ubicacions al programa)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del formulari
d’inscripció: https://goo.gl/forms/scEhe2yUY8EJr6um1
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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