La resinació: situació actual
i experiències realitzades
Jornada de camp
DOSRIUS, dissabte 22 d’octubre de 2016

Presentació
La resina va ser molt utilitzada per la
indústria química en la realització
d’aiguardents, dissolvents, gomes, etc.
però amb la innovació tecnològica,
l’abandonament rural, i la importació del
producte a un preu més barat, la seva
explotació va anar minvant. Actualment,
la inestabilitat en la importació d’aquest
producte, la crisi econòmica i la cerca de
noves oportunitats en el sector ha fet que
la resinació local es torni a posar en
marxa. És el cas del centre d’Espanya on
hi ha una important tradició en la
resinació. A Catalunya, tot i no ser una
zona tradicionalment resinera, els últims
anys també hi ha hagut un cert impuls de
l’activitat.
La present jornada, d’una banda, pretén
donar a conèixer l’activitat mostrant-ne
els aspectes teòrics i pràctics, i de l’altra,
descriure la situació actual a Espanya i
explicar les experiències desenvolupades
a Catalunya. Està dirigida tant a
propietaris, tècnics forestals, empreses
de treballs forestals o tot aquell interessat
en aquesta activitat

Organització

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Lídia Guitart, enginyera de forests, Associació de Propietaris
Forestals del Montnegre i del Corredor.
9.10 h Introducció a la resinació. Situació actual a Espanya
Sr. Elias Pardo, enginyer de forests, experiència en resinació a
Cuenca.
10.00 h Situació de la resinació a Catalunya
Sra. Lídia Guitart, enginyera de forests, Associació de Propietaris
Forestals del Montnegre i del Corredor.
Sr. Carlos Delgado, resiner, Forest Baix SCCL.
12.00 h Demostració de resinació en una pineda de pi pinastre
Sr. Elias Pardo, enginyer de forests, experiència en resinació a
Cuenca.
14.00 h Fi de la Jornada
Es recomana portar roba i calçat adequat per anar pel bosc.

Lloc de realització
Corredor. Finca Can Bosc.
Punt de trobada:
Pàrquing de Can Bosc. Veure mapa aquí
Camí del Santuari del Corredor
08319 DOSRIUS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor clicant aquí o bé a
la web www.montnegrecorredor.org
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat

160254 / 5,00

