II Jornada pràctica de la
motoserra: tècniques
de tall
Jornada tècnica
ÒRRIUS, dimarts 28 de febrer de 2017

Presentació

Programa

Aquesta II jornada tècnico-pràctica
està pensada per aprofundir en el
coneixement de la motoserra com a
eina, conèixer la importància dels
Equips de Proteció Individual (EPI) i el
manteniment adequat de la màquina.

9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Aprofundirem
igualment
en
l’ergonomia de treball. Entendrem com
aquests tres punts: coneixement,
manteniment
i
ergonomia
són
essencials per a la nostra seguretat a
l’hora de treballar amb la nostra eina.
Veurem els diferents tipus de tall que
podem fer segons les tasques que
volguem realitzar: talls de poda,
desbrancar, llenya, etc., i la importància de triar la màquina adequada
per a cada cas.

9.15 h Coneixement de la motoserra. Ergonomia. Seguretat
Sr. Oriol Rull, arboricultor i jardiner.

9.10 h Presentació de la jornada
Sr. Lluís Vento, cap de l’Oficina Comarcal del Maresme del DARP.

11.00 h Pausa
11.25 h Els diferents tipus de tall segons la tasca a realitzar
Sr. Oriol Rull, arboricultor i jardiner.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Lluís Vento, cap de l’Oficina Comarcal del Maresme del DARP.

Els assistents poden portar, a efectes
de valorar només l’estat i el
manteniment, la seva motoserra
(sense engegar), la caixa d’eines i els
seus EPI’s, però els talls els realitzarà
exclusivament el ponent.

Organització

Lloc de realització
Pla de la Llenya
08317 ÒRRIUS

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Mapa ubicació:
https://hortaorrius.files.wordpress.com/2011/12/mapa_orrius.jpg

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
L’Oficina Comarcal del Maresme del DARP ( Tel.: 93 754 03 90 –
A/e: amaresme.daam@gencat.cat), amb indicació de nom i cognoms, DNI
o equivalent i correu electrònic.
Les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.
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