II Setmana del bosc

Els telèfons intel·ligents: una
eina per a la propietat forestal
Seminari tècnic
SANT CELONI, dimarts 11 d’octubre de 2016

Presentació
En els últims anys la tecnologia ha
sofert un gran avenç, també en el
sector forestal. D’aquesta manera,
actualment és possible estar localitzat
en tot moment tenint a l’abast mapes
de diferents zones així com seguir els
límits i els camins de les finques. En
l’àmbit de la inventariació forestal
també s’han realitzat avenços. Així
doncs, actualment hi ha programes
disponibles capaços de realitzar unes
mesures prou precises de variables
forestals de referència (alçades, àrees
basals, etc).
En el present seminari, bàsicament
pràctic,
s’utilitzaran
dos
dels
programes, de la plataforma Android,
més exitosos en aquest sentit:
OruxMaps i MOTI. El seminari està
dirigit tant a la propietat com als
tècnics del sector forestal.

Organització

Programa
9.00 h Presentació del Seminari
9.30 h L’ús de les aplicacions als telèfons mòbils com a eina per a la
propietat forestal



Com localitzar una finca, un camí o una parcel·la al bosc:
Introducció teòrica i pràctica a l’aplicació OruxMaps



Com mesurar variables forestals de referència: Introducció
teòrica i pràctica a l’aplicació MOTI
Sr. Martí Rosell, Enginyer de Forests, Associació de Propietaris
Forestals del Montnegre i del Corredor

14.00 h Fi del Seminari
*Per a la jornada serà necessari portar telèfon mòbil i/o tableta amb el sistema
operatiu Android. Es recomana descarregar-se les aplicacions OruxMaps i
MOTI (gratuïtes) a través de l’aplicatiu “Google Play”.

Lloc de realització
Sala d’Actes de la Rectoria Vella
Passeig de la Rectoria Vella s/n
08470 SANT CELONI

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

160263 / 4,50

