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Recuperen sis hectàrees de bosc del Ripollès per a pastures i
la producció de biomassa forestal
Aquest mes de març han finalitzat els treballs de recuperació de pastures i de
generació de biomassa forestal en els boscos municipals del Ripollès. Es tracta
d'un projecte que va iniciar-se el passat mes de setembre i que, en total, ha
permès recuperar sis hectàrees de bosc per a les pastures de cinc municipis
ripollesos. El cost total del projecte ha sumat 40.000 euros.
L'última de les actuacions per a la recuperació de bosc per a pastures ha estat
a Comes de Ventolà, al municipi de Planoles. El director tècnic del Centre
d'Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR), Jordi Faus, ha explicat que els
treballs han consistit en l'obertura d'espais "que fa més de vint anys havien
servit a les pastures i que, de mica en mica, el bosc ha anat tancant". Les
espècies que hi han crescut han estat el pi roig i el pi negre degut, en part, a
l'abandó progressiu de l'activitat ramadera. La recuperació s'ha dut a terme a
partir de tallades o de tales selectives per aconseguir estructures forestals
obertes i aptes per a la pastura.
Més informació

10è aniversari de la Carbon Expo a Barcelona
Del 29 al 31 de maig equipa't amb informació crucial sobre els reptes i oportunitats en el mercat global del carboni. Els mercats de carboni han demostrat
ser una eina fonamental per estimular convenientment les activitats de reducció de l'economia en general i dirigir el finançament cap a tecnologies baixes
en carboni.

Pàgines destacades
Fundació Empresa i Clima—Llegir més
Observatori de la biomassa—Llegir més
Programa d’Acords Voluntaris —Llegir
més

CARBON EXPO és la plataforma mundial per explorar el desenvolupament
detallat dels mercats mundials de carboni i de les polítiques i mesures que
conformaran el règim climàtic internacional del futur.

Ruralcat—Llegir més

Més informació i inscripcions

ELFOCAT—Llegir més

Plataforma col·laborativa SmartRural—
Llegir més

Més notícies destacades

Es publica al BOE el Reial Decret de certificació d’eficiència
energètica en edificis

Pla anual integrat d'ajudes del Ministeri
d'Indústria, Energia y Turisme pel 2013—

El Consell de Ministres aprova un seguit d'iniciatives per fomentar el lloguer, la
rehabilitació i l'eficiència energètica als immobles.

Llegir més

Jornada ―La petjada de carboni en indústria agroalimentària‖—Llegir més
Publicació dels fulls de preus de l'energia
actualitzats—Llegir més
L'ICAEN s'apropa a les empreses a través
de la xarxa de cambres de comerç amb
el servei àmbit energia—Llegir més
El Parlament Europeu rebutja l'encariment dels permisos d'emissió de CO2—
Llegir més

L’Euroregió Pirineus Mediterrània impulsa
quatre nous projectes de desenvolupament sostenible—Llegir més
Postgrau d’Emprenedoria a Igualada—

Dins d'aquestes iniciatives, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través
de l'IDAE, posarà en marxa pròximament un pla amb 100 milions d'euros en
ajudes a actuacions de millora d'eficiència energètica en aïllament i calderes
dels edificis.
A més, complint la normativa europea, a partir de l'1 de juny, els propietaris
dels immobles hauran de disposar d'un certificat d'eficiència energètica per
vendre o llogar els mateixos. Com a acció exemplaritzant, les administracions
públiques també han de disposar de certificat en els seus edificis.
Descarrega’t el Butlletí

Catalunya estrena una xarxa de seguiment pionera a Europa per
conèixer l'estat dels seus boscos
La xarxa, anomenada DeBosCat, ha estat impulsada pel Departament d’Agricultura de Catalunya i coordinada pel CREAF. Les dades obtingudes permetran
valorar l’efecte dels episodis climàtics extrems i proposar mesures d’adaptació i
gestió per a les espècies més vulnerables.

Llegir més

Creacció i l'Institut Català de l'Economia
Verda organitzen tres xerrades sobre
l'economia verda– Llegir més

Els primers resultats de la xarxa DeBosCat indiquen que durant l’any 2012 unes
23.500 hectàrees de bosc han presentat signes de decaïment després de cinc
mesos de sequera extrema.

Més informació

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a
consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499
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