
Aconseguim que la prevenció d’incendis 
compensi als propietaris forestals 

S’han fet determinants avenços en la redacció 
d'una nova ordenança de prevenció d'incendis que 

respecti els drets dels titulars dels terrenys. Arrel dels 
contenciosos interposats a diferents consells comarcals 

hem treballat juntament amb la Diputació de Girona 
per corregir les mancances que s'han detectat 

a la normativa existent, i que no tenia en 
compte els drets ni les compensacions 

als propietaris de les finques on s'han 
d'implantar les franges de protecció.

Recolzant iniciatives en 
bioeconomia, sanitat i canvi climàtic

La bioeconomia, o l’economia basada en l’apro-
fitament responsable dels recursos naturals, 

està de moda i recupera el discurs del 
Consorci d’una bona gestió del bosc com 

a millor forma de conservació. Des de 
molts àmbits ens han convidat per 

anar-ho a explicar de nou. 

Promovem la fusta de 
qualitat i les seves 

múltiples aplicacions

En diverses jornades celebrades 
arreu del país hem insistit en la 

necessitat d'impulsar projectes per 
valorar i crear nous mercats per la 

fusta serrada del país, de dimensions i 
característiques especials. Cal fomentar la 

valoració de fustes de qualitat com la de roure, cirerer 
o el freixe, que encara topa amb uns mercats que no 
valoren prou les seves propietats. Clara aposta per la biodiversitat  

Hem donat suport a l’Estratègia del patrimoni 
natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, que 

estableix el full de ruta de les polítiques de conser-
vació de la natura a Catalunya per als propers anys. 

Des del Consorci Forestal hi hem treballat per 
insistir bàsicament en dos punts: el paper clau 
de la gestió forestal en la conservació i millora 

de la biodiversitat i la necessitat de treballar 
conjuntament amb propietaris forestals i 

pagesos per garantir directrius i acords 
que reverteixin positivament al territori.

Demanem al Conseller Calvet que no doni l’esquena 
als propietaris de terrenys en espais naturals

Hem manifestat al govern de Catalunya la nostra rotunda 
oposició al seu plantejament de la nova Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat, en  considerar que no 
busca l’equilibri entre la gestió i la conservació i que s’ha 
concebut d’esquenes al territori i sense tenir en compte 
tots els objectius sobre biodiversitat que figuren a les políti-
ques marc europees. Considerem necessària la figura d’una 
Agència que faciliti el desenvolupament de les polítiques de 
conservació i millora del medi natural, i hem denunciat la 
duplicitat de competències i un clar menysteniment de les 
polítiques de suport a la gestió forestal sostenible.

Principi d’acord amb l’ACA per facilitar 
la gestió dels boscos de ribera 

També hem treballat amb l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA) per reactivar la signatura del conveni per 
simplificar els tràmits administratius, així com l'elimi-
nació de taxes per a la gestió dels boscos de ribera.

En defensa del paper del bosc a la 
Llei d'Espais Agraris

En compareixença al Parlament de 
Catalunya hem defensat la inclusió del 
bosc a la proposició de Llei d'Espais 
Agraris. Ha de servir d'impuls a la 
bioeconomia forestal i per donar més 
seguretat jurídica als silvicultors.

La manca d’un projecte consensuat que reculli 
una participació real i efectiva dels silvicultors, 
ens ha dut a presentar al Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Generalitat les al·legacions 
al projecte de nou Decret sobre el Parc Natural 
del Montseny. També hem requerit una regu-
lació de l’ús social de l’espai que no atempti 
contra els drets dels titulars dels terrenys.

Treballem perquè 
els propietaris del 
Montseny tinguin 

veu i vot

Preocupats per la sobreregulació i la lluita de competèn-
cies entre diferents departaments de la Generalitat, hem 
mantingut diverses reunions amb responsables del Depar-
tament de Territori per exposar-los les nostres propostes. 
Defensem els plans tècnics de gestió forestal com a 
eina per la millora i conservació dels boscos i volem 
evitar la sobreregulació en aquest camp, apostant per 
simplificar els tràmits vinculats a la llei d'avaluació d'im-
pacte ambiental quan es tracta d'actuacions forestals.

Defensem els Plans de 
Gestió Forestal davant 

d’una intervenció 
esbiaixada del 

Departament de 
Territori
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Pressionem el govern per evitar 
imposicions a l'Alta Garrotxa 

El 2018 intensifiquem la pressió sobre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

per influenciar en la redacció d’un nou 
Document Ambiental Estratègic a l’Alta 

Garrotxa, que en el seu punt de partida no 
comptava amb la participació dels propie-

taris forestals d’aquest espai protegit. El 
document també contempla unes estrictes 

restriccions en actuacions forestals que no 
preveien compensacions de cap mena. 

Bioeconomia, canvi 
climàtic i promoció de 

productes no fusters,  tres 
aspectes rellevants de la 

nostra activitat

Intensifiquem 
les iniciatives en 

temes de futur pel 
sector i pels socis  
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Innovació i Jornades Tècniques 
Silvícoles Emili Garolera

Al llarg de vuit setmanes, i arreu del 
territori català s’han ofert sessions per 

donar eines que faciliten la gestió 
forestal, així com jornades on s’expo-

sen iniciatives emprenedores per part 
de la propietat forestal com és el cas 
exitós de l’empresa Quality Suber, SL.

Les Jornades, que han arribat a la 35a 
edició, han tingut prop de 200 partici-

pants entre propietaris, gestors i tècnics 
forestals, ja sigui d’empreses privades o 

de l’administració.

Formació continuada d’estudiants
Hem acompanyat a diversos grups d’estudiants i tècnics 
forestals que han conegut de primera mà el funciona-
ment de les instal·lacions de Quality Suber, i han après el 
compromís d’aquesta empresa de propietaris i gestors de 
suredes amb la certificació de la gestió forestal sostenible. 

També s’han fet jornades divulgatives a bosc.

La classificació de pannes de suro

Ens hem fet referents el món del suro, i una mostra 
més és l’èxit de la jornada tècnica de classificació 
de les pannes de suro, amb una participació molt 
àmplia i amb un gran interès sobre els criteris que 
regeixen la tria del suro i la seva valorització. 

Gran campanya de pela del suro a Catalunya

El 2018 hem tingut una gran campanya, en la que Quality Suber  

dies abans d’iniciar la campanya una part important de la producció 
 ja estava venuda i a un preu superior a l’any anterior,  posant així de 

 manifest l’increment de la demanda per múltiples aplicacions, 
 especialment pel tapament de vins i caves. 

Liderem un projecte europeu per 
integrar la gestió de la biodiversitat 

en la gestió forestal sostenible 

Amb una reunió inicial celebrada 
a Brussel·les el Life Biorgest ha començat a caminar 

de la mà del Consorci Forestal de Catalunya, 
per millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis. 
L’objectiu principal del projecte és el d’integrar les 

pràctiques i mesures més innovadores en la planifi-
cació i gestió forestal actual. Aquestes mesures aniran 
acompanyades d’innovadors mecanismes de compen-

sació que permetin retribuir a la propietat forestal per la 
pèrdua d’ingressos, derivada de l’aplicació de pràctiques 

per a la millora de la biodiversitat.

Les entitats que també hi participen són el Centre de la 
Propietat Forestal (CPF), el CREAF, el Centre de Ciència i 

Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Xarxa de 
Custòdia del Territori (XCT) i el Centre National de la 

Propriété Forestière (CRPF) d’Occitània, a França.

Cloenda del projecte Life+Suber  

Com a cloenda del projecte hem participat en 
l’edició d’una guia internacional de recomanacions i 
mesures d'adaptació al canvi climàtic en la gestió de 
les suredes.  Es tracta d'un complet document que 
dona pautes de gestió per a la millora de la vitali-
tat i producció de les suredes, per a la reducció del 
risc de grans incendis forestals, la restauració de 
suredes degradades i per al control de plagues, en 
especial el corc del suro (Coraebus undatus). La 
guia recull conclusions com la necessitat de fer una 
gestió adaptativa que combini la producció de suro 
amb la prevenció d’incendis mitjançant una planifi-
cació a escala de paisatge.

El Life+Suber s’ha desenvolupat els darrers quatre 
anys i s’ha tancat amb una jornada internacional 
que ha reunit a Barcelona una vuitantena 
d’experts del sector surer, entre gestors, 
propietaris forestals, tècnics de 
l’administració i empresaris, etc.

Una visió àmplia i transversal que parteix 
d’un treball en xarxa i intens a nivell català, 
estatal i europeu

La tasca del Consorci Forestal de Catalunya va 
més enllà de la geografia catalana. Establim 
aliances en molts àmbits i defensem els interes-
sos del sector i dels socis gràcies a la nostra 
participació i compromís amb el Centre de la 
Propietat Forestal, el Consell de Caça de Catalunya, 
Consorci de les Gavarres, consells territorials de 
caça i la Taula intersectorial de la Fusta, entre 
d’altres. 

A nivell estatal participem a la Junta de Govern de 
COSE i ARCMED. A l’àmbit europeu i a través 
d’aquestes organitzacions, estem també a la Confe-
deració Europea de Propietaris Forestals (CEPF).

Contacte permanent amb mitjans 
de comunicació

Seguint la línia de millora i intensificació 
de l’àmbit de la comunicació, hem estat 
presents a nombrosos mitjans de 
comunicació, que s’han fet ressò de les 
nostres informacions. 

Per donar a conèixer la nostra oposició a la 
creació de l'Agència del Patrimoni Natural 
que impulsa el govern de Catalunya, hem 
organitzat una trobada amb mitjans de 
comunicació a Barcelona. Una trobada molt 
mediàtica i que també ha servit als periodistes 
per conèixer les diferents àrees de treball del 
Consorci i de la seva tasca de defensa 
       dels drets dels propietaris forestals.

Impulsem campanyes per fomentar 
el respecte a les propietats forestals

El Consorci Forestal de Catalunya ha participat 
en la producció i difusió de diversos vídeos 
divulgatius, relacionats amb la gestió forestal 
sostenible, amb l'activitat de recollida de bolets 
al bosc i la caça. S’hi mostren indicacions i 
consells que s'han fet arribar a la població per 
anar al bosc de forma respectuosa amb l'entorn. 
És una campanya que s’ha fet juntament amb 
la Fundació del Món Rural i d’altres institu-
cions de l’àmbit forestal i agrícola. 

La Cooperativa impulsa una agrupació 
de productors de pinya i pinyó 

A través del nou projecte Quality Pinea, la Cooperativa 
Serveis Forestals impulsa la creació d'una agrupació de 

productors forestals per posar en valor aquest producte 
i per facilitar el seu aprofitament i comercialització. És 
un projecte transfronterer, amb la participació del CTFC i 

el CRPF, que vol reactivar el sector pinyer a Catalunya i a la 
regió francesa dels Pirineus Orientals, amb el foment de la 

producció i comercialització de pinya i pinyó locals, així 
com de les activitats econòmiques associades a l’aprofita-

ment i gestió d’aquestes masses i plantacions. 

Durant el 2018 se n’han fet diverses presentacions, entre 
les quals una a Portugal amb les principals associacions de 

productors d’aquest país.

El projecte també vol potenciar el mercat del pinyó 
mediterrani, molt castigat per la competència asiàtica. 

més de 70 anys treballant 
pels interessos del sector i del soci

Cooperativa
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Ferm compromís amb els socis en temes legals 
lligats a conflictes per franges

Diversos ajuntaments (Rajadell, Riudaura, Palau de Santa Eulàlia i 
Vallgorguina) s’han apuntat a l'onada de regulació i expropiacions 
encobertes de camins privats, que suposen un clar perjudici pels 
propietaris. Aquesta pràctica es fa sovint a través d'ordenances munici-
pals, que s'atribueixen camins que no pertoquen a l'àmbit municipal. Per 
això hem estat rotunds presentant al·legacions a aquests inventaris de 
camins, unes accions administratives que ja estan donant fruits positius. 

Som persistents amb aquesta posició de defensa i mantenim el com-
promís de buscar acords entre administracions i propietaris forestals 
i pagesos per a la conservació i millora del medi natural. Des del 
Consorci Forestal posem al servei de tots els socis els nostres serveis 
jurídics per donar-vos recolzament i per defensar els vostres drets. 

Informem als Mossos 
dels furts que pateixen  
els propietaris forestals 
a les seves finques

Periòdicament ens reunim 
amb la Unitat Regional de 
suport al medi rural dels 
Mossos d'Esquadra per 
posar damunt la taula temes 
d'actualitat en matèria de 
seguretat dels propietaris 
forestals i les seves finques, 
com els furts que es 
produeixen a les propietats 
privades, i que afecten als 
nostres socis i al conjunt 
dels propietaris forestals.

43.000 arbres plantats pel socis 
del Consorci Forestal

Disposem d’un conveni amb Forestal 
Catalana gràcies al qual la Cooperati-
va Serveis Forestals subministra 
planta de qualitat i en condicions 
preferents als socis. A través d’aquest 
acord, amb la importació de planta i 
llavors i amb la producció pròpia, 
durant la passada campanya la 
Cooperativa va subministrar als seus 
socis 43.000 plantes forestals i arbres 
que van plantar a les seves finques, 
especialment coníferes de les varie-
tats radiata i douglas. Aquesta xifra 
representa un 29% d’increment 
respecte a la campanya anterior.
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ha mogut un volum proper al 50% de la producció a Catalunya. 
És significatiu l’interès de la indústria tapera pel suro català, ja que




