
Jornada 
la Fatarella 

Dissabte 10 de maig de 2014 
 

Posem en valor el territori 

LOCALITZACIÓ 

Casal de la Vila de la Fatarella 

(Av. Catalunya, 3) 

 

Com arribar-hi? 

Heu d’entrar a la Fatarella per l’entrada Nord 
i seguir tot recte fins arribar al Casal. 

 

 

ORGANITZA: 

 

AMB EL SUPORT DE: 

 

COL·LABORA: 

INSCRIPCIONS 

La Jornada és gratuïta, però cal formalitzar 
previament la inscripció i, si s’escau, la re-

serva del dinar als telèfons: 977 413 609 i 
977 413 518, o a l’a/e: ajunta-

ment@lafatarella.cat. 

Data límit d’inscripcions i reserves: diven-
dres 9 de maig. 

Preu del menú: 12 euros. 

Ajuntament de la Fatarella                                 
Plaça Major, 7                                                 

43781 -La Fatarella-                                              
Tel: 977 413 609 / 977 413 518                                  

Fax: 977 413 521                                             

ajuntament@lafatarella.cat              
www.lafatarella.cat 

MÉS INFORMACIÓ 



PRESENTACIÓ 

L’objectiu de la jornada és fomentar, pro-
moure i debatre sobre la promoció i gestió 
forestal tenint en compte la multifuncionali-
tat de les forests, de manera que sigui com-
patible l’aprofitament de les finques agríco-
les amb el respecte al medi i la conservació 
de la biodiversitat. 

L’objectiu principal 
és fer del bosc una 
eina de desenvolupa-
ment en els dife-
rents àmbits (social, 
ambiental i econò-
mic) mitjançant la 
promoció del pastu-
ratge i l’apicultura, la 
diversificació de la 
producció agrària 
amb el cultiu de 
tòfones i la produc-
ció de mel de bruc, 
l’extracció de bio-
massa, o el turisme, entre d’altres. 

Es tracta, per tant, de conèixer com podem 
aconseguir reactivar l’economia, dinamitzar 
el bosc i impulsar el desenvolupament rural 
a través dels recursos forestals.  

Esperem que la jornada sigui profitosa i ens 
ajudi a intercanviar experiències i actualit-
zar coneixements per tal de descobrir, en-
tre tots, les possibilitats que ens ofereix 
l’entorn rural. 

10:00 h  Inauguració i benvinguda 

• Il·lm. Sr. Jesús Ruana Suñé, alcalde de la 
Fatarella.                                                 

• Sra. Misericòrdia Montlleó i Domènech, 
directora de la Fundació del Món Rural. 

• Sr. Xavier Clopés Alemany, subdirector 
general de Boscos. 

• Sr. Andreu Rius Blanch, Regidor 
d’Agricultura i Medi Ambient i President 
de l’Associació de Propietaris Forestals 
de la Fatarella.                                           

10:45 h  Posant en valor el patrimoni agroforestal 
de la Fatarella.                                            
Sr. Guillem Argelich, tècnic del Consorci de 
Serveis Agroambientals de les comarques del 
Baix Ebre i Montsià (CODE).                            

11:15 h  Pausa.  

12:00 h  Estacions de pol·linització a la Fatarella.  
Sr. Joan Maria Llorens Molne, president de 
l’Associació d’Amics de les Abelles de les Mun-
tanyes de Prades.                                               

12:30 h  Territori o paisatge!, aquesta és la qües-
tió.                                                                 
Sr. Xavier Rebés d´Areny-Plandolit, president 
de la  Fundació el Solà.                                    

PROGRAMA 

13:00 h  Productes forestals locals en un mercat 
global: la diferència com a valor 
Sr. Pau Vericat Grau, enginyer de forests de la 
Unitat de Gestió Forestal Sostenible del Cen-
tre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).  

13:30 h  El cultiu de tòfones, una altenativa per 
als nous regadius de la Fatarella?                                                         
Sr. Daniel Oliach Lesan, responsable de l'Àrea 
de Productes Forestals no Fustaners del Cen-
tre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).   

14:00 h  Descans. 

16:00 h  Aplicacions de la biomasa en ins-
tal·lacions agrícoles, industrials i domès-
tiques.                                                               
Sr. Josep Fumadó Cid, soci treballador de la 
Cooperativa d’Enginyers CRESOL, Solucions 
Energètiques Locals, SCCL.                                 

16:30 h  Terra Franca: l'accés a la terra per una 
nova pagesia; el cas de la Fatarella.             
Sra. Vanesa Freixa Riba, membre de Terra 
Franca.                                                           

17:00 h  Boscos i gestió.                                            
Dr. Martí Boada Juncà, professor i investigador 
del Departament de Geografia i de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB).      gg                   

18:00 h  Cloenda. 


