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Barcelona acull al març la IV Setmana Forestal
Mediterrània
La trobada se centra en el paper dels boscos en una economia verda, sostenible i
equitativa
Dijous, 22 de gener de 2015

Barcelona acull, del 17 al 20 de març, la IV
Setmana Forestal Mediterrània, que tractarà
sobre el paper dels boscos mediterranis en
l’anomenada ‘economia verda’, és a dir, la que té
com a resultat la millora del benestar humà i
l’equitat social, i la reducció dels riscos
ambientals i la pressió sobre els sistemes
naturals. La Setmana Forestal comptarà amb la
presència i la participació de directors generals
de boscos de diferents països de la Mediterrània.

El bosc Virós, al Parc Natural
de l'Alt Pirineu (Pallars
Sobirà)

La trobada també servirà per promoure la
innovació i la cooperació intersectorial per augmentar la resiliència dels ecosistemes
forestals i establir una visió comuna per al futur del desenvolupament i la gestió dels
boscos mediterranis.

Després de l’èxit del Bioeconomy Forum de Barcelona, celebrat el novembre passat,
i la trobada el proper mes de maig del Grup de Governadors sobre el Clima i els
Boscos, aquestes activitats internacionals reforçaran la projecció mundial del Hub
Forestal de Barcelona, un espai creat el 2013 al recinte modernista de l’Hospital de
Sant Pau i que funciona com a pont de diàleg entre els científics, els gestors
forestals, la societat civil i els governs per protegir els boscos del món de les
amenaces a les quals estan sotmesos.
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El programa complet de la IV Setmana Forestal Mediterrània i tota la informació
complementària es pot trobar en aquest enllaç.
Enllaços relacionats

Més informació al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
Blog 'Arbres i boscos dels Països Catalans'
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