Im
matge
e i pe
ercep
pcions soc
cials
vinculades
s a la caça
a
Jo
ornada tè
ècnica
SO
OLSONA
A, divendres 22 de maig de
d 2015

Presentacció
La
a caça comple
eix una funció
ó ecològica
m
molt
important i és una
a activitat
dinamitzadora del territori qu
ue genera
na riquesa important (160 M€
M anuals
un
d’activitat econò
òmica a Catalunya l’any
002, amb un gran potencia
al per a la
20
co
omercialització
ó de la carn de caça).
Rep una atenció important als
a mitjans
de
segueix
e
comunica
ació:
però
asssociada a valors
v
i a pe
ercepcions
m
majoritàriament
t negatives. Gran part
de
e la societat no percep la relació
en
ntre
l’activiitat
cinegè
ètica,
el
dinamisme soccial de les zon
nes rurals,
la
a protecció de
els cultius agrícoles, la
llu
uita contra la proliferació
p
de
e malalties,
i la conservació
ó dels hàbitatss naturals,
n gran part de
el territori nacio
onal.
en

Pro
ograma
9.45 h Benvinguda
a i Presentac
ció de la Jornada
Sr. José Lu
uis Retuerto, president de la Societat de
d Caçadors de
Solsona i co
omarca.
10.00 h Caçar o no caçar, aques
sta és la qües
stió
Dr. Martí Bo
oada, professo
or de la UAB (ICTA).
10.30 h La moderniitat és la caça
a
Dr. Jordi Ru
uiz, subdirecto
or general d'A
Activitats Cineg
gètiques i Pessca
Continental.. Generalitat de
d Catalunya.
10.45 h Valoració de
els danys pro
oduïts per la fauna salvatg
ge
11.15 h Visions de fora: el paper de les Fede
eracions a Fra
ança
Sra. Karine
e Saint-Hilairre, directora de la Fede
eració de MidiPyrénees.
11.45 h Pausa
12.00 h Síntesi de les percepcio
ons socials so
obre la caça a Catalunya
Sr. Martí Pic
cón, ambientò
òleg i membre del grup de re
ecerca de
conservació
ó, etnoecologia
a icanvi global.
12.30 h Taula rodon
na entre perio
odistes, mod
derada per CIN
NEGETICAT
13.00 h Debat i cloe
enda de la Jo
ornada

Organització

Lloc de realització
Centrre Tecnològic Forestal de Catalunya
C
(CTF
FC)
Ctra. Sant Llorenç de Morunys, km
k 2 (direcció Port del Com
mte)
25280
0 SOLSONA

Col·labora
ació

Inscripcions
La jorrnada és grattuïta però cal inscriure’s prrèviament a trravés del correu
electrrònic ctfc@ctfc
c.es o per telè
èfon al 973 48 17 52 (ext. 23
35.)
Tamb
bé us podeu in
nscriure a travvés del servei de Preinscripcions a jornad
des
del PA
ATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/prreinscripcionsspatt

@ruralca
at

828 / 3,00

