TALLER DE PRÁCTICAS
TÉCNICAS DE NIVEL ALTO DE ABATEMENTO DIRIXIDO DE ÁRBORES CON
MOTOSERRA CON APOIO DO CABLE E CABRESTANTE
Nº PROTOCOLO 2019/122

PROGRAMA (10 HORAS)
DÍA 25/10/2019 de 15:00 a 19:30 (4,5h).
1.- Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental na utilización da
motoserra, dos cabrestantes, dos cables, nos traballos forestais en pendente e identificar os riscos
asociados, así como as medidas e os equipamentos para previlos.
2.- Tipos e especificacións técnicas dos cabrestantes, cables e accesorios.
3.- Analizar as forzas físicas que se van producir e montar os sistemas de abatemento.
5.- Análise do uso de cable nas operacións de arrastre no aproveitamento forestal madeireiro.
Relator: F. Xabier Loureiro Vázquez. Enxeñeiro forestal. Profesor de Aproveitamentos Forestais do
CFEA de Lourizán.
DÍA 26/10/2019 de 09:00 a 14:30 (5,5h).
4.- Abater e procesar árbores con motoserra dirixindo a caída con cables e cabrestantes, tendo en
conta as relacións entre as condicións do medio natural e as operacións e os factores implicados.
6.- Organización dos traballos de aproveitamento forestal madeireiro en pendente.
Relatores: F. Xabier Loureiro Vázquez. Enxeñeiro forestal e Profesor no CFEA de Lourizán.
Iván González Fernández e Francisco Rogel López. Monitores especialistas de prácticas de
aproveitamentos forestais no CFEA de Lourizán.
DESTINATARIOS: Persoas relacionadas co agro galego e profesionais do sector.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 1º) cumprir requisitos do Plan e 2º) orde de rexistro de entrada da
solicitude no enderezo electrónico antes determinado. 10 PRAZAS
DATAS DE INSCRICIÓN: Ata o 22/10/2019, enviando o formulario de solicitude, (Anexo G), a
xloureirovazquez@edu.xunta.es
O formulario de inscrición, (AnexoG), está dispoñible no seguinte enderezo:
https://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/transferencia_tecnoloxica/
ORGANIZA: Centro de Formación e Experimentación Agraria de Lourizán
Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e información ao agro galego 2019
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