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BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) 0

El Comitè Organitzador de la IV Setmana Forestal Mediterrània, que
es farà a Barcelona del 17 al 20 de març, s'ha reunit aquest dijous a la
seu de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat per ultimar els preparatius.
La Setmana centrarà les seves sessions de treball en el paper dels
boscos mediterranis en la cadena de valor en una economia verda, i
tindrà la participació de directors generals de Boscos de diferents
països de la Mediterrània, ha informat la Conselleria en un
comunicat.
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Entre els objectius que es treballaran, destaca la promoció de la
innovació, la cooperació intersectorial i el desenvolupament de l'economia, incloent
l'economia verda i la bioeconomia, per augmentar la resiliència dels ecosistemes
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forestals, i reforçar la cooperació entre cientí!cs i responsables de la presa de
decisions.
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