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FINALITZACIÓ DE PART DE DELS TREBALLS 
DE PLANTACIÓ I INICI DEL DESARRELAT 
BIOLÒGIC A LA RESTAURACIÓ DE LES 
RIBERES DEL SEGRE

Durant aquest mes d’abril s’han acabat les

tasques de plantació d’espècies de ribera al

terme municipal d’Aitona i Seròs, amb un

total de 9.880 plantes de diverses espècies.

Paral·lelament, s’han iniciat els treballs de

desarrelat biològic al terme municipal de la

Granja d’Escarp.

+ info

INICI DEL PROJECTE LIFE CONNECT RICOTÍ

El passat mes d’octubre de 2021 es va donar el

tret de sortida al Projecte Life Connect Ricotí

“Structural and assisted connectivity

improvement of Dupont’s lark (Chersophilus

duponti) Iberian metapopulation” (LIFE20

NAT/ES/000133). En que participa Forestal

Catalana.

. + info

MEMÒRIA ANUAL DEL MANTENIMENT DE 
LES BASES DE DADES I DELS LÍMITS DELS 
TERRENYS CINEGÈTICS DE CATALUNYA

Forestal Catalana rep anualment l’encomana

de la Subdirecció General d’Activitats

Cinegètiques i Pesca Continental, de dur a

terme manteniment de les bases de dades i

dels límits dels terrenys cinegètics de

Catalunya, dins el sistema d'informació

ambiental de Catalunya.

+ info

PROSPECCIÓ D’ELODEA CANADENSIS AL 
RIU NOGUERA PALLARESA

Durant el mes d’abril s’ha fet una prospecció

al riu Noguera Pallaresa per tal de determinar

l’estat de la població d’Elodea canadensis, i

determinar la necessitat d’intervenció.

+ info

Forestal Catalana S.A.

c/ Torrent de l'Olla 218-220 | 08012 Barcelona | Tel: 93 411 09 26

www.forestalcatalana.cat

Podeu seguir tota l’actualitat de Forestal Catalana a Twitter buscant el hashtag
#ForestalCatalana o clicant el següent enllaç: https://bit.ly/2JsTQbY

Podeu seguir tota l’actualitat de Forestal Catalana a Telegram subscrivint-vos al canal 
o clicant el següent enllaç: https://t.me/ForestalCatalana

Accés a la galeria 

CONSELL DE L’ÀREA DE PREVENCIÓ:

La necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals es

deguda a l’evidència que els riscos laborals i les patologies que se’n deriven afecten de

manera diferent als homes i les dones. Hem de fer visible aquest fet. Per aquest motiu

aquest mes us volem parlar de “LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA PRL”

Reportatges: Equips de treball de Forestal Catalana S.A

Podeu recuperar tots els reportatges publicats fins ara a la secció de la web  

+ Consell

• El dia 29 de març es va celebrar una jornada de sanitat forestal a Mallorca. Hi va assistir

Toni Torrell Soriano en representació de Forestal Catalana.

• El dia 18 de març al programa de televisió de RTVE “ España directo”. es va emetre un

reportatge sobre els Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà on van parlar del CRF.

Hi va participar Robert Minobis Bech en representació de Forestal Catalana.

https://bit.ly/3y7sjUX

• El dia 27 de març es va emetre el reportatge “El renacer del quebratahuesos” al

programa de televisió de RTVE “ España directo”. Hi van participar Joan Alàs Bellera i

Carlos Solano Manrique en representació de Forestal Catalana. https://bit.ly/3F2NAkg

• El dia 29 d’abril es va impartir la jornada “Estat actual de les actuacions de control i

mesures de prevenció de la caparreta del pi marítim (Matsucoccus feytaudi)”, en el marc

de les “XXXIX Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera”. Hi van participar com a

ponents Toni Torrell Soriano i Laura Ros Ballester en representació de Forestal

Catalana.
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http://eye.sbc29.com/c?p=xBBL0KD60Iby0JdF0LfQq2lO0Mro0JvQlf_EEFvQudCpctCFd0XQotCJ0M3Qp9DTb2tAHtkgaHR0cDovL3d3dy5mb3Jlc3RhbGNhdGFsYW5hLmNhdC-4NWFjNGI3Y2RiODViNTM1MGVmMWQxNDNmxBBz0KsC0MrQpzpFHtCSYGfQomztEzqtZXllLnNiYzI5LmNvbcQU83BJ0NvQk3w-BP_QiHHQoD_QnTHQ19CDFdCW7w
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