
Jornada tècnica 

SANT FELIU BUIXALLEU, dimecres 24 d’abril 

de 2019 

Jornada formativa en 

empelt de pi pinyer 

Organització 

Forestal Catalana SA 

Presentació 

L’empelt de pi pinyer consisteix en 
inserir un branquilló d’un pi pinyer adult 
en un pi blanc o pinyer jove. D’aquesta 
manera, es pretén avançar i incrementar 
la producció de pinyó. A més, en el cas 
de l’empelt sobre pi blanc, s’obre la 
possibilitat a produir pinyó de pi pinyer 
en noves àrees geogràfiques. 

En aquesta jornada es presenten les 
eines i les tècniques d’empelt de pi 
pinyer, es discuteixen els condicionants 
d’aplicació en viver i en camp, així com 
els factors d’èxit. 
Les persones assistents tindran la 
possibilitat de practicar les lliçons 
apreses amb material proporcionat per 
l’organització. 

Aquesta jornada forma part de l’activitat 
de demostració “Transferència de 
resultats de la xarxa de parcel·les 
experimentals de plantacions forestals i 
agroforestals del CTFC. Planifolis 
productors de fusta de qualitat i pi 
pinyer”, operació 01.02.01 del PDR de 
Catalunya 2014-2020. 

Col·laboració 

Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

@ruralcat 

Programa 

  9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació 

10.00 h Presentació de la jornada i normativa actual 

Sr. Jaime Coello, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC) i Sr. Miquel Segarra, Forestal Catalana SA. 

10.30 h Per què empeltar pi pinyer? Empelt a viver vs. a camp 

Sr. Jaime Coello, CTFC. 

11.00 h Factors d’èxit de l’empelt 
Sr. Miquel Segarra, Forestal Catalana, SA. 

11.30 h Demostració i pràctica d’empelt 

Sr. Jaime Coello, CTFC, Sra. Sònia Navarro, FBS, spin-off del CTFC, 
Sr. Rafel Freixas i Sr. Josep Maria Valls, Forestal Catalana SA. 

14.00 h Cloenda de la jornada 

Sr. Jaime Coello, CTFC i Sr. Miquel Segarra, Forestal Catalana, SA. 

Lloc de realització 

Viver central de Forestal Catalana - Breda 

Partida les Brugueres, s/n   /   Camí de Sant Jaume a Breda s/n 

17451 - SANT FELIU DE BUIXALLEU 

Coordenades: 41.729735, 2.570352 

Inscripcions 

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC):  

Sr Jaime Coello (Tel.: 973 481 752 – jaime.coello@ctfc.cat) 

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del 
PATT del portal RuralCat: 

ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt 

1234 / 3,00 1234 / 3,00

190190 / 3,75 

mailto:jaime.coello@ctfc.cat
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

