
Cursos do proxecto RedFor en Galicia
13 e 14 de xuño de 2014
Curso de silvicultura de frondosas para a produción de madeira de alto valor 

Obxectivo do curso Coñecer as principais técnicas de silvicultura (plantación, rozas, podas, desmestas, rareos...)
das especies frondosas máis empregadas en Galicia (castiñeiro, carballo, freixo, nogueira, cer-
deira) para producir madeira de alto valor. 
O curso está dirixido a propietarios forestais, empresas de servizos forestais, funcionarios e
empregados de concellos.

Lugar de celebración Melide. O día 13 na Sala de conferencias do Edificio Multiusos (ao carón da Casa da Cultura),
ás 19 horas. O día 14 en montes da zona ás 10 horas.

Inscrición Gratuíta en calquera das oficinas da AFG.

2 e 3 de outubro de 2014
Seminario taller sobre certificación forestal, cadea de custodia e rastrexabilidade de plantacións
forestais

Obxectivo do seminario Coñecer os sistemas de certificación forestal, as esixencias para o acceso á certificación.
Coñecer o funcionamento das cadeas de custodia e a rastrexabilidade dos produtos forestais
dentro dos sistemas de certificación.
O taller está dirixido a emprendedores, empresarios forestais e da industria da madeira e pro-
pietarios forestais.

Lugar de celebración Abadín. Biblioteca Municipal, ás 18 horas.
Inscrición Gratuíta en calquera das oficinas da AFG.

Viaxes técnicas 2014
7 e 8 de xuño de 2014
Viaxe técnica ao Courel, Sober e Taboada (Lugo)

Obxectivo da viaxe Coñecer a silvicultura de castiñeiro para a produción de castaña, coñecer o ecosistema do
Courel, visitando formacións de castiñeiro, teixos, faias, carballo e a Estación Científica do Cou-
rel. O grupo estará acompañado polo catedrático de Botánica da USC e director da Estación
Científica do Courel, Antonio Rigueiro.
Complétase a viaxe coa visita á empresa Caurelor de conservas de froitos do bosque, a planta-
cións de castiñeiro para froito en Taboada, ao Centro da artesanía oleira de Gundivós, á Adega
Algueira e ao miradoiro sobre o río Sil da Pena do Castelo.

Inscrición Na oficina da AFG en Santiago. Prazas limitadas.

4 de outubro de 2014
Viaxe técnica a Ponte Caldelas e Pontevedra

Obxectivo da visita Coñecer a fábrica de desenrolo de eucalipto NEFAB en Pontecaldelas e o Centro de Investiga-
cións Forestais de Lourizán no que se visitará o arboreto e se coñecerán as principais liñas de
investigación que se están a desenvolvendo no centro. O grupo estará acompañado polo presi-
dente da AFG Francisco Fernández de Ana.

Inscrición Na oficina da AFG de Santiago antes do 29 de setembro.

Desarrolla Financia Colabora


