
 

   
   

La gestió forestal a la 

Vall del Corb: 
biodiversitat, ramaderia 

extensiva i prevenció d’incendis  

Jornada tècnica 

Guimerà, dissabte 15 d’octubre de 2022 

Presentació 

El canvi climàtic està generant més 

onades de calor, menys pluja i 

humitat per a la terra, canvis en la 

biodiversitat, menys rendiment dels 

cultius i un augment de la freqüència 

dels incendis forestals. 

La resposta a aquesta emergència ha 

de ser transversal i sistèmica, a on els 

coneixements científic, tècnic i 

tradicional s’han de coordinar 

establint un diàleg permanent.  

En aquesta jornada es presentaran 

diferents propostes rellevants per 

afrontar una gestió integral dels 

ecosistemes forestals, amb especial 

atenció a la Vall del Corb i la 

ramaderia extensiva.  

 

Lloc de realització 

Casal de Guimerà (antic Molí de 
Baix), Carrer Mediodia 
25341 Guimerà 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
Per a més informació: 
Territori de Vincles:  
territoridevincles@gmail.com 
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Col·laboració 

 
 

Programa 

10.00 h Presentació de la jornada 

Sr. Enric Altisent, Cap de l’Oficina Comarcal de l’Urgell, DACC. 

Sra. Natacha Filippi, L’Aresta – Projecte “Territori de Vincles”  

10.10 h Taula rodona: Estratègies de prevenció d’incendis en 

mosaics agroforestals i conservació de la biodiversitat 

Representant Bombers del GRAF Lleida. 

Sr. Mathias Brummer, Xarxa per a la Conservació de la Natura 

(XCN). 

10.50 h Experiències de silvopastura 

Sr. David Sandoval, ramader de Vaquers del Corb. 

Sr. Arnau Selva, pastor de cabres i membre de l’Associació de 

Pastores i Pastors e les Muntanyes de Prades i Montsant. 

Sr. Marc Arcarons, ramader i tècnic de la Fundació Pau Costa.  

11.30 h Pausa 

11.45 h Taula rodona: Pautes per a l’ordenació forestal i la 

creació d’associacions de propietaris forestals 

Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent. 

Sr. Jordi Reixach, president de l’Associació de Propietaris Forestals  

Serres de Miralles i Orpinell. 

12.35 h Torn obert de preguntes 

13.00 h Fi de la jornada i tast de productes de la Vall del Corb 

 

              

 
 

 

Organització 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=HdqCLILK&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_tipusJornadaClicat=1&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043510&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:territoridevincles@gmail.com

