
  

Nota  d’agraïment  als  propietaris  forestals  pel  suport  a  la  candidatura
CONSORCI  FORESTAL  DE  CATALUNYA  -  BOSCAT  a  les  eleccions  al
Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal

Benvolguts,

Com molts de vosaltres ja sabeu, el passat dissabte 17 de desembre van tenir

lloc les eleccions per elegir els representats de la propietat privada al Consell

Rector del Centre de la Propietat Forestal.

En aquestes eleccions,  el  Consorci  Forestal  de Catalunya  i  Boscat,  amb el

suport de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Unió de Pagesos es van

presentar en una candidatura unitària i  de consens, la qual va aconseguir 4

dels 5 representants de la propietat forestal privada al Consell Rector.

Primer de tot, volem expressar el nostre agraïment per a l’índex de participació

assolit. Prop d’un 30% de participació en unes eleccions on, en alguns casos,

calia  fer  desplaçaments  importants  fins  al  col·legi  electoral,  diuen  molt  en

positiu d’un sector que defensa la seva representativitat. És per això que per

nosaltres és una gran satisfacció i alhora responsabilitat, representar-vos a tots

vosaltres al Centre de la Propietat Forestal.

I finalment us volem agrair molt sincerament el vostre suport i confiança en la

candidatura CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA - BOSCAT. El lideratge

d’aquesta candidatura al Centre de la Propietat Forestal de ben segur que ens

ajudarà a assolir els objectius de promoure i millorar la gestió dels boscos i
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defensar la propietat forestal privada, així com enfortir el paper i les funcions

del Centre de la Propietat Forestal.

El passat dia 12 de gener es va constituir el nou Consell Rector del CPF, on la

candidatura CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA - BOSCAT ocupa els

següents llocs:

- Vice-president primer: Josep M. Vila d’Abadal i Serra

- Vocals: Manuel Busquet Arrufat

Josep Rius Prat

Eduard de Ribot Porta

Per tant doncs, moltes gràcies pel vostre suport i estarem a la vostra disposició

mitjançant les vostres respectives organitzacions.

Salutacions cordials,

Candidatura CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA-BOSCAT
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