Xestión Forestal Sustentable
Certificación Forestal PEFC

X o r n a d as g al eg a s
Organizado por

PEFC/14-44-00001
Promovendo a xestión forestal sustentable

Subvencionado por

FEADER: Europa inviste no rural

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

No último século, o aumento da poboación e a revolución industrial,
levou parello un incremento da presión sobre os recursos naturais. Esta excesiva
presión sobre o ambiente deriva na necesidade de promover un comercio e consumo
responsable.
É labor de todos, xestores do monte, industrias de primeira e segunda transformación, almacenistas,
importadores de produtos forestais ata o consumidor, levar a cabo e esixir unha garantía de que dita xestión
forestal sustentable se realiza. Dita garantía é a que coñecemos como certificación.

Programa
10:00
10:30
10:40

11:00
11:30
11:50

13:00

Recepción e entrega de documentación.
Acto de apertura.
Representante da Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.
Introdución á Xestión Forestal Sustentable.
Secretaria Xeral de PEFC España (Xornada en Santiago)
Presidenta da Entidade Galega Solicitante da Certicación Forestal
PEFC (resto das Xornadas)
Certificación Rexional PEFC en Galicia.
Presidente do PEFC Galicia
Pausa café.
MESA REDONDA. Produción e transformación de materia forestal
certificada. Do monte ao consumidor.
Representantes dos propietarios forestais.
Representantes da industria forestal.
Acto de Clausura.

Inscrición
As persoas que desexen asistir ás xornadas, deberán
inscribirse previamente antes da celebración das
mesmas. A inscrición é gratuíta e formalizarase
chamando ao teléfono 981 523 736 ou na sede do PEFC
Galicia, rúa Lope Gómez de Marzoa, Edificio FEUGA s/n
en Santiago de Compostela.
Tamén poderá realizarse a inscrición a través do correo
electrónico galicia@pefc.es, indicando nome, apelidos,
idade, e institución ou empresa á que pertence.

Lugar e datas de celebración
Santiago de Compostela
Edificio FEUGA. Campus Sur
26 de setembro de 2008
A Coruña
Fundación Caixa Galicia
Médico Rodríguez 2-4
3 de outubro de 2008
Ourense
Cámara de Comercio de Ourense
Avd. de La Habana 30-bis
10 de outubro de 2008

Pontevedra
Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal
A Xunqueira, s/n
27 de outubro de 2008
Lugo
Escola Politécnica Superior
Sala de Xuntas do Edificio Central
Campus Universitário s/n
29 de outubro de 2008

