
SEMINARI 
Noves tècniques de plantació d’arbres: 

sostenibilitat i eficiència

Solsona, 16 desembre 2015
Sala d’actes del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Ctra. Sant Llorenç de Morunys Km. 2. 
SOLSONA

Aquest seminari, adreçat a tècnics i gestors, té com a objectiu presentar tècniques 

innovadores de plantació d’arbres (nous condicionadors del sòl i cobertes del sòl) 

enfocades a minimitzar la necessitat de manteniment en reforestacions o plantacions 

forestals, tot millorant els resultats tècnics, econòmics i ambientals.

L’activitat es realitza en el marc del Projecte FP7 Sustaffor “Unint eficàcia 

i sostenibilitat en reforestació en un context de canvi climàtic: 

noves tecnologies per millorar el rendiment de la planta i les 

característiques del sòl” 

El seminari és gratuït (excepte el dinar), però cal confirmar assistència
abans del dia 14 desembre 2015:

 http://goo.gl/forms/GA555Ydnqy

Organitza:

Amb la col.laboració de:

Projecte finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea,  gestionat per REA-Research 
Executive Agency http://ec.europa.eu/research/rea (FP7 / 2007-2013), en el marc de la

subvenció núm. 606.554



PROGRAMA DEL SEMINARI 

9:00-9:15 Recepció i inscripcions

9:15-9:30 Presentació del Seminari (Míriam Piqué, Cap de l’Àrea de Gestió Forestal Sostenible, CTFC)

9:30-10:15 Recomanacions per augmentar l’èxit de les reforestacions en medis Mediterranis 
(Jordi Cortina, Professor a la  Universitat d’Alacant i President de la divisió europea de la Society for 
Ecological Restoration)

10:15-10:30 El projecte Sustaffor: innovació en tècniques de plantació sostenibles (Míriam Piqué, CTFC)

10:30-10:45 Tècniques de plantació contra la sequera: els condicionadors del sòl (Jaime Coello, 
CTFC)

10:45 – 11:15 Pausa cafè

11:15-12:00 Tècniques de plantació contra la vegetació competidora: les cobertes del sòl 
(Jaime Coello, CTFC)

12:00-12:30 Taula rodona – debat: 
- Principals conclusions del projecte Sustaffor
- Reptes i necessitats de les reforestacions a l’àmbit mediterrani 

12:30-14:00 Visita a les experiències de camp del projecte Sustaffor a Solsona: plantació de noguera 
híbrida i d’alzina micorritzada amb tòfona, amb 17 tractaments, incloent nous condicionadors del sòl i noves 
tècniques contra la vegetació competidora 

14:00 Dinar al restaurant Can Mascaró (opcional)

En acabar el seminari, es repartirà la guia tècnica “Acondicionadores y cubiertas 
del suelo para una reforestación más eficiente y sostenible”

	  

	  


