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Tens entre les mans el resum de les activitats i iniciatives que des de 
l’equip del Consorci Forestal de Catalunya  hem considerat més relle-
vants per al conjunt de propietaris/es forestal de Catalunya en el decurs 
de l’any passat.

El Consorci Forestal de Catalunya és una associació privada, indepen-
dent i sense ànim de lucre que aglutina a la propietat forestal privada i 
implicada en la gestió del bosc. Com a col·lectiu i en tant que organitza-
ció de referència a nivell de sector:

REIVINDIQUEM la propietat forestal privada i familiar com un valor per 
la millora de la gestió i conservació del bosc.

IMPULSEM polítiques per la millora de la gestió del bosc i la dinamitza-
ció de l’activitat econòmica vinculada al mateix.

DEFENSEM els interessos legítims dels/de les nostres socis/es i les ini-
ciatives que facilitin i millorin el desenvolupament de la seva activitat.

Es per això que, segurament la fita més important assolida el 2016 ha 
estat el fet de de començar a treballar plegats amb la pràctica totalitat 
d’organitzacions de referència del sector agrari i forestal, per disposar 
d’una veu única davant l’administració a l’hora de:

1 Defensar un Centre de la propietat Forestal més fort que esdevingui 
una administració única, al costat del propietari i que doni suport a la 
gestió, millora i aprofitament dels nostres boscos 

2 Superar la situació d’asfíxia econòmica a la que tradicionalment s’ha 
sotmès a la política forestal

3 Incorporar al bosc i al propietari - silvicultor com a protagonista de les 
polítiques que han de donar resposta als reptes d’avui: bioeconomia, 
desenvolupament rural, canvi climàtic, prevenció d’incendis i conser-
vació del patrimoni natural i regulació de l’ús social

A les pàgines que segueixen trobaràs els passos endavant i les inici-
atives en les que estem treballant per avançar en aquesta direcció. 
Espero que gaudeixis de la seva lectura i que aquesta et serveixi per 
conèixer millor el dia a dia del Consorci.

Joan Rovira i Ciuró 
Secretari generalwww.forestal.cat
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Com funcionem?

El Consorci Forestal de Catalunya s’es-
tructura en: una Assemblea General, 
on tots els socis hi són representats; 
una Junta de Govern formada per 
representants de les diferents zones 
forestals de Catalunya; i una Comissió 
Permanent, per facilitar el seguiment 
dels temes i decisions.

Per facilitar el seguiment de temes 
que requereixen una atenció i tre-
ball en detall, actualment disposem 
de quatre grups de  treball que tre-
ballen en:

– Accés al medi natural
– Gestió forestal i biodiversitat
– Sector surer
– Regulació de la recollida de pinya i 

gestió del pi pinyer

Assemblea General Ordinària

Dissabte 7 de maig de 2016. 
Palafrugell (Baix Empordà)

El Museu del Suro de Palafrugell va 
acollir el dissabte 7 de maig l’Assem-
blea General Ordinària de l’associació. 
En el decurs de l’acte, es va fer la lec-
tura de la Declaració de Palafrugell, el 
manifest que teniu a continuació i que 
ha estat la nostra línia de treball a l’ho-
ra de denunciar la situació d’’abando-
nament en la considerem han quedat 
les polítiques de gestió i millora del 
bosc per part de l’administració.

La cloenda institucional de l’Assemblea 
del Consorci Forestal de Catalunya va 
anar a càrrec del president de l’orga-
nització, Rosendo Castelló; la Directora 
General de Forests, Montserrat Barni-
ol, i del regidor delegat del Museu del 
Suro de Palafrugell, Guillem Genové.

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és l’associació de propieta-
ris forestals-silvicultors de Catalunya i com a tal vetlla pels interes-
sos del sector forestal. Durant el 2016, les prioritats i els principals 
reptes han estat:

• Presentació d’una Candidatura uni-
tària per liderar el Centre de la Pro-
pietat Forestal amb les principals 
organitzacions agràries i forestals

• Reclamar la revisió del PDR fores-
tal per millorar el finançament dels 
ajuts a la Gestió Forestal Sostenible

• Recolzar a la Cooperativa Serveis 
Forestals per constituir-se com 
Agrupació de Productors Forestals

• Posicionar al sector i a la gestió fo-
restal sostenible com la principal 
eina per la conservació del medi 
natural. Quelcom que ja fa uns anys 

es qüestiona des d’una visió urba-
na, parcial i amb força recolzament 
dins el món medi ambientalista i de 
la conservació.

• Fer un pas endavant en la regulació 
de l’accés al medi natural per supe-
rar una situació de paralisi i evitar 
que una demanda creixent de na-
tura, passi per sobre de la conser-
vació del territori i del respecte als 
drets de propietaris i pagesos

Cloenda institucional de l’Assemblea General Ordinària. D’esquerra a dreta: Guillem Genové, 
regidor delegat del Museu del Suro de Palafrugell; Rosendo Castelló, president del Consorci 
Forestal, i Montserrat Barniol, Directora General de Boscos de la Generalitat  Xavier RocaAssistents a l’Assemblea General Ordinària, a Palafrugell  Xavier Roca
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6. La retallada del pressupost 
d’enguany, suposa deixar la inversió de 
la Generalitat en els boscos de propie-
tat privada de Catalunya (1,73 M€) a poc 
més de la despesa que l’administració 
local preveu per a l’execució de franges 
d’urbanitzacions a la demarcació de Bar-
celona.

Tot i que el dèficit crònic de fi-
nançament en els espais forestals és 
quelcom que ve de lluny, la proposta 
incorporada als pressupostos d’en-
guany és un pas enrere greu i suposa 
un greuge comparatiu i una retallada 
que no es pot justificar per les restric-
cions prou conegudes per tots a nivell 
de pressupostos de la Generalitat. És 
per això que, reunits en assemblea Ge-
neral a Palafrugell, els silvicultors cata-
lans demanen al Govern de la Gene-
ralitat que reconsideri tan l’assignació 
econòmica prevista pels ajuts a boscos 
privats enguany, com les previsions 
pels propers 4 anys contingudes en el 
Pla de Desenvolupament Rural 2014 – 
2020. La manca de pressupost no és 
una justificació. S’augmenta la inversió 
per lluitar contra els incendis enlloc de, 

com recomanen tots els experts, posar 
recursos per combatre l’origen del pro-
blema: l’abandonament de la gestió. 
Donar un tomb a aquesta situació és 
clam del conjunt sector productor i és 
també un acte de responsabilitat, co-
herència i solidaritat col·lectiva doncs:

– el bosc és un patrimoni privat (80%) 
del que en gaudeix tothom,

– la inversió en la seva gestió té un 
impacte directe en la millora de la 
qualitat del territori i en la millora de 
processos de regulació (aigua, ero-
sió, embornal de carboni, ...) sobre 
els que el Govern té una responsabi-
litat i compromís,

– la gestió per a la millora dels espais 
forestals és el primer pas per la con-
servació i millora de la biodiversitat, 
- al tractar-se d’inversions que en un 
80% són despeses de mà d’obra, te-
nen un impacte social econòmic i fis-
cal que reverteix en un ingressos per 
l’administració que superen el cost 
de l’aportació inicial.

DECLARACIÓ DE PALAFRUGELL: 
EL GOVERN DE CATALUNYA ABANDONA ELS BOSCOS 

7 maig de 2016

El silvicultors actius de Catalu-
nya aplegats majoritàriament al Consor-
ci, manifestem el nostre malestar per la 
incomprensió cap a la nostra activitat 
que demostra la retallada prevista en 
un 40 % en el pressupost d’enguany pel 
cofinançament dels treballs de gestió i 
millora forestal. El propietaris forestals 
reunits al voltant del Consorci Forestal 
de Catalunya volem recordar:

1. Que Catalunya és un país de 
boscos, on aquests representen la mei-
tat de la superfície del país. La super-
fície forestal a casa nostra, duplica en 
proporció la de França i la de la resta 
de l’Estat Espanyol. Tot i així, Catalunya 
se situa entre les cinc CCAA que menys 
inverteixen per hectàrea forestal. 

2. Hi ha un reconeixement ge-
neralitzat sobre el fet que el bosc és la 
principal infraestructura verda del nostre 
país i que la gestió i millora del mateix és 
fonamental: per la serva conservació, per 
la prevenció d’incendis catastròfics i al-
tres desastres naturals, pel manteniment 
de tot un sector econòmic estratègic en 
un gran nombre de comarques rurals i 
especialment, per garantir la qualitat de 
vida en un país que té en la natura, una 
de les seves senyes d’identitat.

3. Que el 80% d’aquesta super-
fície és de titularitat privada i que, com 
a primers responsables de la gestió 
d’aquests espais, ja fa més de 20 anys 
vam adoptar i assumir com a propis, els 

principis de sostenibilitat i la funció so-
cial i ambiental del bosc

a Els boscos catalans fixen el 10% de les 
emissions de carboni que generem. 
Quelcom directament relacionat a la 
seva gestió i a la inversió del silvicultor.

b El 80% de superfície protegida del 
nostre país, es troba en terrenys fores-
tals. Espais que lluny de ser un referent 
per les inversions en gestió i conserva-
ció, acaben suposant una limitació i un 
cost afegit al silvicultor actiu.

4. És fonamental garantir la vi-
abilitat econòmica de les explotacions 
i això passa pel suport de l’administra-
ció al cofinançament d’uns treballs que 
no generen un retorn econòmic. El que 
demanem no és un ajut que es quedin 
els propietaris que tenen cura del bosc, 
sinó que l’administració compleixi amb 
el seu compromís vers el bosc contribu-
int amb un incentiu que representa el 
50% del cost dels treballs.

5. Cal reconèixer i posar en va-
lor la figura del silvicultor actiu doncs el 
manteniment de l’activitat forestal, és 
quelcom del que el país no pot prescin-
dir. Si se’ns condemna a la marginalitat, el 
País sencer hi perdrà. Deixar de costat a 
la gent que fa un esforç per a la millora de 
les seves finques i que està compromesa 
amb el territori portarà a perdre un co-
neixement, un vincle i un saber fer que no 
es pot substituir i que costarà un esforç 
extraordinari tornar a recuperar.
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diants del màster forestal europeu; 
– «Gestió de les avetoses a la Val 

d’Aran», que va comptar, entre els 
participants, amb 20 estudiants de 
la Universitat de Lleida.

– «Noves tècniques per a minimitzar 
el manteniment en les plantacions 
forestals els primers anys»

– «Les reforestacions amb avet Dou-
glas i la seva gestió com alternativa 
a les masses de castanyer»

– «La gestió a la muntanya d’Alinyà 
com a exemple que integra gestió i 
conservació»

– «Els treballs d’eliminació d’espèci-
es exòtiques: el cas de l’eucaliptus i 
l’ailant a les Gavarres»

Com ja és habitual, totes les ponènci-
es de les diferents jornades tècniques 
s’han recollit en el llibre de les XXXIII 
JTSEG que es presenta en format de 
targeta USB on, a més a més, s’hi in-
clouen les ponències de més de 14 
anys de jornades, amb més d’un cen-

tenar d’articles. Tot aquest material 
també es port descarregar a la pàgina 
web del CFC (www.forestal.cat/publi-
cacions).

Jornada tècnica “Cultivar el pi 
pinyer per produir fusta i pinyes”
Perpinyà i Arenys d’Empordà,  
4 de maig

Organitzada pel Consorci Forestal i 
pel Centre Regional de la Propietat 
Forestal de Languedoc-Roussillon 
en el marc del projecte d’intercanvis 
d’experiències en l’espai  català trans-
fronterer.

Jornada tècnica “La qualitat del 
suro: classificació i valoració de les 
darreres campanyes. Avenços en 
el control del corc”

Darnius, 16 de desembre. Organitza-
da pel projecte Life+SUBER.

Seguint amb l’objectiu del Consorci d’oferir formació especialitzada, 
així com de col·laborar en iniciatives d’innovació i transferència de 
coneixement, al llarg del 2016 hem continuat amb l’organització de 
les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera (JTSEG), celebrant 
aquest any la seva 33a edició, i alhora hem participat i col·laborat 
en altres jornades, trobades del sector i xerrades per a la difusió del 
coneixement en relació a diferents àmbits del sector forestal.

> Organització de jornades 

XXXIII Jornades Tècniques 
Silvícoles Emili Garolera

Prop de 230 persones van participar 
en el conjunt de les vuit sessions de la 
33a edició de les Jornades Tècniques 
Silvícoles Emili Garolera, organitzades 
pel Consorci Forestal de Catalunya 
amb l’objectiu de presentar sobre el 
terreny actuacions forestals rellevants 
a diferents punts del territori català. 
Les jornades, que van tenir lloc du-
rant el segon trimestre del 2016 -del 
8 d’abril al 27 de maig, s’han anat 
consolidant en els darrers anys com 
a punt de referència en la formació, 
extensió, divulgació i transferència de 
les millors tècniques de gestió fores-
tal en l’àmbit català. La formació va 
constar d’un total de 60 hores en 8 
sessions, compaginant teoria i pràcti-
ca, que es va desenvolupar mitjançant 
la visita a explotacions forestals abor-
dant els temes que segueixen:

– «LIFE+Suber: Gestió integral de 
suredes per a l’adaptació al canvi 
climàtic», desenvolupada a les Ga-
varres i on es van visitar un parell 
d’explotacions forestals on hi ha 
instal·lades parcel·les del projecte 
europeu; 

– «Infraestructures de prevenció d’in-
cendis en el marc de la planificació 
conjunta: implementació i mante-
niment amb pastures», que va tenir 
lloc una finca a la comarca de l’Anoia; 

– «Del manual al rodal: Adaptació als 
models ORGEST d’un bosc de pi-
nassa amb boix sota diferents ob-
jectius de gestió. Control del boix i 
tractament de restes amb foc», on 
entre els assistents hi havia 7 estu-

Jornada “Infraestructures de prevenció 
d’incendis en el marc de la planificació 
conjunta”  Josep M. Tusell

Jornada “Treballs d’eliminació d’espècies 
exòtiques: el cas de l’eucaliptus i de l’ailant 
a les Gavarres”  Xavier Roca

Inauguració 33a edició de 
les Jornades Tècniques 
Silvícoles, a Palafrugell  

Xavier Roca
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Jornada de formació al Gremi 
d’empreses de la Construcció de 
Girona
> Palol de Revardit, 9 de juliol
El CFC va participar en aquesta jor-
nada per explicar la gestió forestal 
sostenible de les diferents espècies 
forestals amb interès constructiu, tot 
explicant la gestió, la importància de 
cada espècie a Catalunya i les prin-
cipals característiques de la fusta i el 
suro per a la construcció.

Jornada: “Confluència d’usos al 
bosc de ribera”
> Girona, 19 d’octubre
Aquesta jornada va estar organitzada 
pel Grup de Treball de Custòdia Fluvi-
al de la Xarxa de Custòdia del Territori 
amb la col·laboració del Centre Ibèric 
de Restauració Fluvial, Wetlands In-
ternational, Comissió Europea i Àrea 
de Medi Ambient i Territori de la Di-
putació de Girona. Els destinataris 
de la jornada van ser tècnics de medi 
ambient d’administracions municipals 
i supramunicipals, tècnics d’entitats 
ambientals, especialment de custò-
dia del territori, propietaris, personal 
d’administració i empreses que tre-
ballen en contacte amb rius i zones 
humides, estudiants i públic general 
interessat en temes de conservació 
de la natura.

Jornada explicativa sobre el 
Reglament EUTR i les obligacions 
dels operadors 
> Solsona, 15 de setembre
L’aplicació de la normativa Europea 
sobre Comerç de Fusta (2013) arriba 
tard però arriba i molts propietaris 
afectats encara ho desconeixen. El 
Consorci us pot facilitar tant la infor-
mació, com una forma fàcil de donar 

compliment als requeriments de la 
nova Directiva.

II Jornada d’arboricultura forestal, 
sobre la producció de fruits
> Caldes de Montbui, 29 de 
novembre
Organitzada per IRTA i la Diputació de 
Barcelona.EL CFC va exposar els re-
sultats del projecte realitzat sobre la 
capacitat productiva dels boscos de 
pi pinyer a Catalunya i les possibilitats 
de concentració de l’oferta i la comer-
cialització del producte per part dels 
productors forestals.

1r Encuentro de Propietarios 
Forestales de Castilla y León 
> Valladolid, 16 de desembre
Per donar recolzament a associacions 
de propietaris que participen amb 
nosaltres a la Confederació d’Orga-
nitzacions de Selvicultors d’Espanya 
(COSE) el Consorci Forestal va parti-
cipar al, on es va presentar de la po-
nència “La Organización de la propi-
edad forestal privada en Cataluña” 
explicant com a casos d’èxit de col-
laboració entre administració i sector 
privats: el Centre de la Propietat Fo-
restal, QualitySuber i la Cooperativa 
Serveis Forestals.

Col·laboració amb altres 
centres, entitats i/o 
associacions

Jornades de formació amb les esco-
les de formació forestal del Solsonès, 
Rubió i Tudurí (Barcelona) i l’escola 
familiar agrària de Quintanes. En tots 
els casos es realitza una visita pràctica 
a explotacions forestals per mostrar la 
silvicultura i la gestió de diferents es-
pècies forestals.

Visita a Amorim Florestal i altres 
empreses del Grup Amorim
> Coruche (Portugal), 2 i 3 de juny
Amb motiu de la quarta reunió de 
Coordinació del projecte LIFE+Suber. 
Acompanyats per Francisco Carvalho, 
conseller del Grup Amorim, durant els 
dos dies d’estada a Portugal es van 
poder visitar diferents indústries del 
Grup mostrant moltes de les aplicaci-
ons que pot tenir el suro.

Visita d’un grup d’enginyers del 
govern xinès als boscos catalans
> Santa Coloma de Farners, 
novembre
Un grup de xinesos de la regió de 
Ningxia van estar visitant durant el 
mes de novembre boscos de Catalu-
nya de la mà del Consorci Forestal.

Presentació de continguts 
i participació en jornades, 
seminaris i altres trobades

Algunes de les Jornades en les que 
hem participat i volem remarcar són:

Trobada amb responsables de la 
Direcció General de Boscos i del 
Centre de la Propietat Forestal 
per tractar la situació creada per les  
plagues i malures en les masses de pi 
marítim a la zona de la Selva.

Vivexpo 2016
> Vivès, 9-10 de juny
el CFC va participar a la biennal del 
suro que se celebra al municipi de Vi-
vès a la Catalunya Nord. Josep M. Tu-
sell hi va exposar les línies de treball 
relacionades amb el suro: el projec-
te Life+Suber, els treballs de captu-
ra d’adults del corc del suro per a la 
síntesi de feromones i els assajos per 
a substituir el producte actual contra 
l’escaldat de la sureda i la creació i fun-
cionament de l’empresa Quality Suber.
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de Catalunya, des del Consorci tam-
bé oferim un servei professional i una 
eina per a la gestió i comercialització 
conjunta a la mida de les necessitats 
de cada soci. 

Comercialització de planta i llavor

Després de la prohibició d’importar 
llavor de pi insigni de fora de la Co-
munitat Europea, des del Consorci 
hem estat tots aquests anys buscant 
alternatives per a poder satisfer la de-

manda de planter d’aquesta espècie 
(declaració de rodals selectes i fonts 
llavoreres d’aquesta espècie a Catalu-
nya) i demanant l’autorització per a la 
importació de llavor de Nova Zelanda, 
finalment es va aconseguir una auto-
rització provisional per a la importació 
de llavors d’aquesta espècie fins el 
2020. Pel que fa a altres espècies, des 
del CFC es treballa en conveni amb 
altres viveristes per a poder oferir 
planta de qualitat i preus avantatjosos 
pels socis.

D’entre els serveis que ofereix el Consorci Forestal de Catalunya, en 
destaquem l’assessorament tècnic individualitzat als socis, i també 
el suport jurídic i fiscal especialitzat en l’àmbit forestal. Són serveis 
gratuïts al soci:

• Orientació en aspectes tècnics vin-
culats a la GESTIÓ DE L’EXPLOTA-
CIÓ

• Resolució de consultes en tot el re-
latiu a la FISCALITAT de l’activitat 
forestal

• Assessorament sobre tot el relatiu 
a ASSEGURANCES: per incendis 
forestals, responsabilitat civil vincu-
lada a la finca i responsabilitat civil 
vinculada a l’activitat forestal

• Informació, assessorament, AL-
LEGACIONS I RECURSOS EN EL 
TRÀMIT ADMINISTRATIU

• Informació i suport sobre PREUS I 
MERCATS

• Altres vinculats a les moltes temà-
tiques relacionades amb l’activitat 
forestal: biodiversitat, aigua, accés 
al medi natural, etc.

Amb la col·laboració de Serveis Fo-
restals, la primera cooperativa forestal 

Cooperativa

Cooperativa
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Prioritzem la comunicació i contacte amb el/la soci/sòcia a través de 
diferents canals per tal que disposi d’informació al dia sobre tot el re-
llevant per a la seva activitat. Alhora, amb l’objectiu d’estar al costat 
dels socis, també recolzem les fires i activitats importants pel sector.

Revista Catalunya Forestal

Publicació trimestral especialitzada 
en aspectes d’actualitat i tècnics vin-
culats al sector forestal que es distri-
bueix per correu ordinari i de forma 
gratuïta als associats, centres de for-
mació, administracions i entitats re-
lacionades amb el sector. La revista 
també es pot consultar en format PDF 
al web del Consorci.

www.forestal.cat: 90 publicacions

Portal on es pot seguir el dia a dia del 
Consorci amb notícies relacionades 
amb la pròpia activitat de l’associació, 
amb jornades tècniques, convocatòri-
es d’ajuts, i  d’altres temes rellevants. 
El web va rebre un total de 12,768 vi-
sites. Així mateix, en total hi van ac-
cedir 5.941 usuaris únics i es van obrir 
33.599 planes, essent les seccions de 
notícies i d’ajuts les més visitades.

Facebook: 256 publicacions

Per tal de facilitar la participació de 
l’associat i del sector, disposem d’una 
plana a Facebook (www.facebook.
com/consorciforestal), la qual l’any es 
va iniciar amb 613 seguidors, una xifra 
que al llarg de 2015 ha augmentat un 

42%, en situar-se, a 31 de desembre, 
als 875 seguidors. 

Twitter: 583 publicacions

El Consorci compta també amb un 
perfil a Twitter (www.twitter.com/cfca-
talunya). Durant l’any 2016 es va pro-
duir un augment del 46% en els segui-
dors, passant de 652 a 954 usuaris a 
finals de l’any.

Notes de premsa i Inforest@l

D’altra banda, durant el 2016 es van 
elaborar i difondre 16 notes de prem-
sa i 46 Inforestals, el butlletí electrònic 
del Consorci.

Llibre digital de les XXXIII JTS Emili 
Garolera

El llibre, editat només en format digi-
tal, recull els diferents articles elaborats 
pels experts que participen a les po-
nències de cadascuna de les vuit jor-
nades de camp realitzades aquest any 
2016. Els coordinadors de la publicació 
són Josep M. Tusell, responsable tècnic 
del CFC, i Mario Beltrán, enginyer de 
forests del CTFC. El llibre es pot descar-
regar directament a la pàgina web del 
Consorci Forestal de Catalunya.
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GUANYEM LES ELECCIONS 
AL CENTRE DE LA 
PROPIETAT FORESTAL 

Una de les accions més destacades del 
2016 va ser la presentació de candida-
tura Consorci Forestal-BOSCAT a les 
eleccions al Consell Rector del Centre 
de la Propietat Forestal. El silvicultor 
Josep Maria Vila d’Abadal Serra, en-
ginyer tècnic agrícola, exalcalde de Vic 
i qui va ser també primer president del 
CPF, va ser l’encarregat d’encapça-
lar aquesta candidatura unitària del 
sector forestal català, acompanyat de 
l’advocat manresà Manel Busquet Ar-
rufat -en representació de Boscat-, així 
com dels propietaris forestals Josep 
Rius Prat -en representació d’Unió de 
Pagesos-, Eduard de Ribot Porta -en 
representació del Consorci Forestal i 
JARC-, i de Ramon Bosch Balcells -en 
representació de Boscat.

Les eleccions van tenir lloc el dissabte 
17 de desembre i la llista unitària va 

comptar amb un total de 641 vots (un 
75,3%). Així doncs, dels 5 representats 
del sector privat en aquest òrgan pú-
blic, la llista del Consorci Forestal de 
Catalunya-BOSCAT va aconseguir-ne 4 
(Vila d’Abadal, Busquet, Rius i de Ribot). 

Davant aquests resultats, des del Con-
sorci es va enviar una carta a tots els 
associats, en la qual es va expressar 
l’agraïment per l’índex de participa-
ció assolit –prop d’un 30%-, així com 
per la confiança en la candidatura que 
s’encapçalava, el lideratge del qual 
ajudarà a assolir els objectius propo-
sats en el programa electoral. 

1 – CONVERTIR EL BOSC EN UNA 
PRIORITAT DE PAÍS

Junts volem defensar un projecte fo-
restal potent per Catalunya que recolzi 
el territori, els legítims interessos dels 
propietaris i que disposi dels recursos 
que ara se li neguen. Per fer-ho, impul-
sarem un Pla Estratègic per diferents 
subsectors que porti a la pràctica els 
compromisos en Política Forestal.

2 – SIMPLIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA

Apostem per convertir el CPF en l’úni-
ca administració que vetlli pel sector 
forestal privat incloent en el mateix a 
totes les conselleries clau pel futur del 
bosc. Ha de servir per coordinar totes 
les polítiques que afecten el bosc i de 
finestreta única per a TOTS els tràmits.

Fulls informatius

A través dels diferents canals (correu 
electrònic, web, inforest@l i xarxes 
socials) al 2016 s’han enviat 23 mo-
nogràfics adreçats als socis. Els fulls 
sintetitzen i faciliten les novetats que 
requereixen d’una atenció especial. 
Els podeu trobar a  la Biblioteca del 
web www.forestal.cat.

Presència als mitjans de comunicació

Seguint amb la tònica dels darrers anys, 
la presència mediàtica del Consorci ha 
continuat amb la tendència d’una ma-
jor aparició als mitjans digitals que els 
convencionals. En xifres absolutes hi 
ha hagut 133 aparicions (125 el 2016 / 
85 el 2014). 71 de les quals a la premsa 
digital, 39 a la premsa escrita, 14 a la 
ràdio i 9 a la televisió.

Enguany, la temàtica que més atenció 
i interès ha generat ha estat la presen-
tació de la candidatura unitària al Cen-
tre de la Propietat Forestal, així com 
les conclusions de l’Assemblea Gene-
ral del Consorci. Altres temes que han 
aparegut amb força als mitjans han 
estat les Jornades Tècniques Silvíco-
les Emili Garolera, així com els aven-
ços del projecte europeu Life+SUBER.

Aparició als mitjans de comunicació

anys
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fites que aquí proposem.
Per fer-ho, treballarem en un Pla de 
Comunicació que arribi també a les 
escoles i lligat amb línies estratègi-
ques com: promoció de productes fo-
restals, regulació de l’ús públic i pre-
venció d’incendis.

10 – AGLUTINAR AL SECTOR 
PER ASSOLIR PLEGATS AQUESTS 
OBJECTIUS

És per això que el CFC ha promogut 
una candidatura àmplia, unida i inte-
gradora on la realitat de tots els bos-
cos hi és representada. Només amb 
un sector unit podem oferir un FUTUR 
PER AL BOSC

CODI DE BONES 
PRÀCTIQUES DE LES CURSES 
DE MUNTANYA (CBP)

El Consorci Forestal ha participat de 
valent en la constitució i posada en 
marxa del grup de treball per a l’ela-
boració del primer CBP en l’organit-
zació de curses per muntanya a Ca-
talunya, on seuen conjuntament els 
diferents agents vinculats al territori, 
a l’organització i celebració de curses 
per muntanya i el conjunt d’adminis-
tracions responsables, per elaborar 
un codi que serveixi com a primer pas 
per la regulació de l’accés al medi na-
tural a casa nostra. 
L’objectiu d’aquest grup és consensu-
ar un codi de bones pràctiques per a 
l’ús sostenible, segur i responsable de 
les curses per muntanya que permeti 
també clarificar les responsabilitats de 
cadascuna de les parts que interve-
nen. El 80% dels espais forestals són 
privats i tot i així per norma general 
promotors i administracions no tenen 

en compte als propietaris dels ter-
renys a l’hora d’organitzar un esdeve-
niment. El CBP ha de ser el primer pas 
per donar-hi la volta en positiu.

CONVENI AMB EL BANC 
SABADELL

El Consorci Forestal de Catalunya 
i Banc Sabadell van signar durant el 
2016 un conveni de col·laboració per 
facilitar el finançament de treballs i la 
millora de les condicions de cobra-
ment als socis.
El conveni facilita el finançament de la 
campanya de pela de suro a través de 
Quality Suber i permet també l’avan-
çament dels ajuts a la Gestió Forestal 
Sostenible. Durant la signatura del con-
veni, Rosendo Castelló, president del 
Consorci Forestal de Catalunya, va as-
segurar que «els fruits del conveni tin-
dran un impacte mediambiental molt 
rellevant» alhora que va afegir que 
«permetran la creació de més de 80 
llocs de treball fixos durant tot l’any».

COSE i CEPF

El CFC participa amb COSE  i la Confe-
deració Europea de propietaris Fores-
tals (CEPF) en la defensa dels propie-
taris forestals a nivel estatal i europeu. 
De COSE cal destacar la presentació 
d’una proposta de millores fiscals per 
a incentivar la gestió forestal.

3 – INCREMENTAR ELS AJUTS 
AL BOSC: MILLORA DEL FINAN-
ÇAMENT I LA FISCALITAT FORESTAL

Cal denunciar i combatre la situació 
d’asfíxia econòmica en el bosc i incre-
mentar el pressupost a la gestió fores-
tal. Al marge de defensar el compliment 
del pressupost previst en el Pla General 
de Política Forestal, lluitarem per:
– Bonificació fiscal del 30% de les in-

versions en GFS.
– Disminució d’ITP en terrenys forestals.
– Crear un Fons Forestal que es no-

dreixi de mesures noves en fiscali-
tat ambiental (Crèdits de Carboni 
entre altres).

4 – IMPULSAR LA BIOECONOMIA 
I EL CONSUM DE PRODUCTES 
FORESTALS DE PROXIMITAT 

L’economia dels països desenvolupats 
té com a repte substituir les matèri-
es primeres i energies no renovables 
per altres de fonts renovables com 
el bosc. Treballarem pel desenvolu-
pament de sectors com el de la fusta 
estructural, la bioenergia i la química 
verda; i en la regulació dels produc-
tes no fusters (pinya, bolets i altres). 
Vetllarem per un major control de les 
plagues (processionària, senglar, etc).

5 – RECOLZAR LA FIGURA I LA 
TASCA DEL PROPIETARI FORESTAL – 
SILVICULTOR 

El desequilibri entre els drets i els deu-
res del propietari ens obliga a priorit-
zar la defensa de la propietat forestal 
davant una administració amb una 
mentalitat dominada per la cultura ur-
bana. Cal treballar pel reconeixement 
de la nostra tasca i tirar endavant me-
sures dirigides a facilitar la continuïtat 
de l’activitat dels PROPIETARIS FO-

RESTALS compromesos en la gestió 
sostenible de les finques forestals.

6 – IMPULSAR LA GESTIÓ DEL 
BOSC, LA REGULACIÓ DE L’ÚS 
SOCIAL I EL CONTROL DE PLAGUES

El bosc no és de tothom tot i que cada 
cop hi ha més activitats que s’hi duen 
a terme sense control. És per això, que 
promourem la regulació de l’ús social del 
bosc i la defensa del dret de propietat.
El suport a l’execució dels plans de 
gestió i la millora del control de pla-
gues (processionària, corc, senglar, …) 
són part del nostre compromís.

7 – AVANÇAR AL COSTAT DELS 
PROPIETARIS – SILVICULTORS

Volem reforçar la figura del tècnic de 
suport al propietari. De la mateixa ma-
nera, treballarem per ser un referent 
que serveixi per avançar en la innova-
ció des del bosc fins a la indústria.

8 – PROMOURE L’ESTRUCTURACIÓ I 
PROFESSIONALITZACIÓ DEL SECTOR

Treballarem per un CPF obert a tot el 
sector. Volem continuar amb el recol-
zament a l’associacionisme i mantenir i 
reforçar el contacte i col·laboració amb 
les organitzacions del sector tant a ni-
vell català, com estatal i internacional.
La formació dirigida a propietaris, a 
empreses de treballs forestals i a tre-
balladors del bosc, també està entre 
les nostres prioritats.

9 – INFORMAR, COMUNICAR, EDUCAR

El desconeixement sobre la realitat 
del bosc, educar sobre la importància 
de la seva gestió i explicar el compro-
mís i dels propietaris en la seva gestió 
i millora, és fonamental per assolir les 
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LIFE+Suber

El projecte LIFE+Suber que lidera el 
CFC i que hi participa el CTFC, el CPF, 
el grup Amorim i l’empresa pública 
Forestal Catalana ja està en la seva 
fase final d’execució. Durant aquest 
any s’han fet les corresponents acci-
ons de comunicació i s’ha treballat en 
la presa i tractament de les dades de 
les diferents parceles de manera que 
pel 2018 es tinguin els resultats defi-
nitius.

Reconeixement de la cooperativa 
Forestal de Catalunya com a 
agrupació de productors

El passat mes d’octubre la cooperati-
va Forestal de Catalunya va ser reco-
neguda com a agrupació de Produc-
tors. L’objectiu de la Cooperativa és 
esdevenir una entitat de referència en 
la comercialització i en els serveis a ni-
vell de Catalunya pel que fa a l’estruc-
turació del sector productor i a l’ofer-
ta i diversificació de serveis vinculats 
a l’activitat forestal mitjançant la di-
namització i la promoció de la gestió 
forestal sostenible i consolidar-se com 
una eina clau per la millora de la com-
petitivitat dels socis, a partir de la va-
lorització i comercialització dels béns i 
serveis derivats de l’activitat forestal. 
A la proposta inicial s’hi han adherit 
un total de 55 empresaris i gestors de 
finques forestals.

“Millora de la valorització i 
dinamització de la producció de 
pinya de pi pinyer mitjançant 
l’agrupació de la cadena 
productora i la mecanització de 
l’aprofitament”.

L’objectiu del projecte ha estat el d’es-
tablir el potencial productiu d’aquesta 
espècie a Catalunya i proposar alter-
natives per a la millora dels resultats 
econòmics de les explotacions fores-
tals mitjançant la mecanització i la 
concentració de l’oferta, la comercia-
lització i el tractament dels productes.

Eurodistricte 2016

Durant el 2016, s’ha preparat i sol-
licitat el projecte “Intercanvis trans-
fronterers. Realització de jornades de 
transferència i d’intercanvi entre pro-
fessionals: el pi pinyer i l’accés al medi 
natural amb l’objectiu de seguir i do-
nar continuïtat al projecte de l’any an-
terior  després que durant l’any passat 
es realitzés una jornada de camp i es 
consensués una proposta de regu-
lació de la recollida de pinyes del pi 
pinyer com a mesura per a reinvertir 
els beneficis d’aquest producte al ma-
teix sector forestal, per aquest any es 
proposa com a repte el coneixement 
del sector industrial que treballa, pro-
cessa i prepara el producte sortit de la 
recollida i comercialització dels fruits 
de pi pinyer. Com a fita del mateix 
objectiu es proposa el coneixement 
de les necessitats i característiques de 
la indústria transformadora de pinyes 

de pi pinyer i dedicada a la posterior 
comercialització del pinyó comestible. 
Aquesta indústria es troba localitzada 
geogràficament a Catalunya (Empor-
dà i Vallès principalment). Pel que fa 
a l’accés al medi natural es proposa 
l’estudi de les diferents propostes 
de regulació de l’accés al medi am-
bient que permeti un ús sostenible i 
una compatibilitat dels usos primaris 
(sector productiu) però també dels di-
ferents usos terciaris (serveis) que ac-
tualment es porten a terme sense cap 
mena de control en un mateix espai.

Quality Pinea

A finals d’any el CFC va donar suport 
a la Cooperativa per a la presentació 
d’un projecte en el marc de la convo-
catòria POCTEFA. En aquesta propos-
ta, on el CFC actua com a soci en un 
projecte que planteja establir models 
productius de la producció de pinya a 
curt i llarg termini, la millora de la me-
canització de la recollida i l’anàlisi de 
costos dels diferents sistemes de re-
collida i la concentració i comercialit-
zació de la pinya a Catalunya. Aquesta 
proposta es resoldrà durant el primer 
semestre del 2017.

Presentació a la premsa dels avenços del 
Live+Suber  Xavier Roca
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L'agrupació de productors
creada per posar en valor

el suro català!

Posa't en contacte amb nosaltres per conèixer les 
condicions i els preus de la propera campanya!

Ens trobaràs al Paratge Sant Marçal s/n
de Santa Coloma de Farners

Tel. 972 84 27 08
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SANTA COLOMA DE 
FARNERS
La Casa del Bosc
C. Jacint Verdaguer, 3
Tel.: 972 84 27 08
Fax: 972 84 30 94
   
 
SOLSONA
Centre d’Empreses 
Innovadores del Solsonès
(Edifici CTFC)
Pujada seminari s/n
Tel./Fax: 973 48 13 29

www.forestal.cat
Seguiu-nos a:


