Els vedats de bolets,
lliçons apreses
Jornada tècnica
SOLSONA, divendres 18 d’octubre de 2019

Presentació
Els bolets tenen un preu de mercat alt
i la seva recol·lecció a Catalunya és
gratuïta. Això és injust per als
propietaris forestals, que no reben cap
compensació econòmica malgrat que
els bolets legalment són propietat del
titular dels terrenys (Llei 43/2003 de
forest, Constitució Espanyola i Codi
Civil Espanyol).
Per què els propietaris forestals privats
no estableixen aprofitaments regulats
de bolets en els seus boscos?
En aquesta jornada es posarà de
manifest les dificultats legals i
econòmiques, així com les oportunitats
que tindrien els titulars dels boscos si
volguessin
fer
un
aprofitament
micològic de les seves propietats.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Juan Martínez de Aragón, recercador del CTFC.
10.10 h Governança dels “vedats” de bolets: marc legal, acceptació
social i economia des de les experiències
Sra. Elena Górriz, recercadora de l’EFIMED/CTFC.
10.45 h Aspectes legals relacionats amb els aprofitaments micològics
Sr. Àlex Serrahima, advocat i membre de la junta de Govern del
Consorci Forestal de Catalunya.
Sr. Juan Porras, Advocat del CPF.
11.15 h Pausa
11.45 h Taula rodona: Opinió dels titulars del boscos davant la
possibilitat de realitzar un aprofitament micològic i possibles
accions conjuntes del sector
Elfocat, CFC, Boscat, CPF, Mancomunitat de Municipis Berguedans,
CTFC, Associació Forestal de les Comarques de Tarragona,
Associació de Propietaris Forestals d'Argençola.
13.30 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. CTFC
Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km 2
25280 - SOLSONA (Lleida)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del CTFC:
Tel. 973 48 16 44 - A/e: serveis@ctfc.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

www.incredibleforest.net

@ruralcat
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