
Incorporem la biomassa d’origen forestal al 
procés de participació pública del Marc 
Estratègic d’Energia i Clima

Hem fet aportacions a l’avantprojecte de llei del 
canvi climàtic i de transició energètica, al Pla 
Nacional integrat d’energia i clima i a l’Estratègia de 
transició justa. Aquests documents formen part de les 
mesures d’aplicació a Espanya de l’acord de París, que 
sorgeix de la legislació europea en forma de directives i 
reglaments aplicables durant el període de 2020 al 
2030. 

Des del Consorci Forestal de Catalunya hem reclamat 
més èmfasi en la necessitat de potenciar el paper de la 
biomassa d’origen forestal. Energia verda, renovable i de 
quilòmetre zero que contribueix a la preservació i 
millora del medi natural, a la mitigació del canvi 
climàtic i a la creació de riquesa en zones rurals.

Mostrem a una delegació organitzada per 
la FAO el funcionament a Catalunya de la 
propietat privada i el cooperativisme 
forestal

Una delegació d’experts que participa en un inter-
canvi de la FAO (l’organització de les Nacions Unides 
per l’Alimentació i l’Agricultura) ha visitat de la mà 
del Consorci Forestal diversos boscos de suredes i 
castanyers, i han conegut l’organització de la propie-
tat privada a Catalunya.

Aquest grup d’enginyers tècnics de l’administració 
forestal de l’Índia ha destacat el model de cooperativis-
me forestal català.

Recolzem als propietaris de 
l'Alta Garrotxa, per frenar una 

proposta de protecció contrària 
a la millora de l'espai 

El Consorci Forestal també ha mostrat tot el seu 
suport als propietaris forestals de l'Alta Garrotxa, que 
s'han agrupat en una associació per frenar una 
proposta de protecció del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que és contrària a la millora de 
l'espai.

Des del Consorci ja es va alertar del risc 
de fomentar una oposició frontal al 
territori si es seguia amb la redacció 
del pla de protecció sense comptar 
amb la participació dels propieta-
ris, i en la nostra assemblea gene-
ral celebrada a Santa Pau la Conse-
llera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Teresa Jordà va 
donar públicament suport a la nostra 
reclamació on demanem la retirada 
del Pla de Protecció del Medi Natural i 
del Paisatge de l’Alta Garrotxa.

Treballem en xarxa

Participem activament en el creixement i el dia a dia 
del Centre de la Propietat Forestal i som la veu dels 
silvicultors als Consells de Caça de Catalunya i al 
conjunt d'organismes relacionats amb la gestió del 
bosc: 

- PEFC Catalunya
- Fundació agrària boscos
- Fundació Institut Català del Suro  
- Consell de Protecció de la Natura,
- Consell Català d'Innovació Agroalimentària
- Comitè de Seguiment del Programa de 

Desenvolupament Rural de Catalunya

En l'àmbit estatal i europeu som presents a les 
diferents taules forestals gràcies a la nostra parti-
cipació en la Confederació d'Organitzacions de 
Silvicultors d’Espanya (COSE, www.selvicultor.net) i 
a la Confederació Europea de Propietaris Forestals 
(www.cepf-eu.org).
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INSTITUCIONAL

Defensem el 
paper clau del 

sector forestal i 
agrari en el disseny 
i en l'execució de 
les polítiques de 

conservació

Intensifiquem 
les iniciatives en 
temes de futur

pel sector i 
pels socis

Impulsem el moviment País Rural, per 
influir en polítiques de gestió del territori 

El Consorci Forestal de Catalunya ha estat 
especialment actiu per activar la creació de País 
Rural. Un moviment territorial i humanista que 
vol que ser motor d’una nova etapa diferent i 
transformadora. El revulsiu que ha portat a la 
creació d'aquest nou moviment ha estat la 
constatació de manca de voluntat de diàleg en el 
procés d'aprovació de la Llei de l’Agència de la 
Natura. Un text que s’ha aprovat sense un consens 
de mínims entre l’administració i els propietaris i la 
majoria d'organitzacions que representen al teixit 
agrari i forestal a casa nostra.

El moviment País Rural neix amb la voluntat d’unir 
ajuntaments, associacions, empreses i ciutadans en 
defensa del territori, posar fil als greuges que pateix 
el món rural com ara el  despoblament. El moviment 
remarca que el valor d’un país es troba també en la 
salut econòmica de les seves zones rurals, amb 
qualitat de vida i serveis sanitaris i educatius, en la 
riquesa ecològica del seu entorn natural, en la 
qualitat del seu paisatge, en la força de la seva 
cultura d’arrel i en la capacitat transformadora. 
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Innovació i Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera

Seguim innovant i proposant temes d’interès en matèria de 
formació, com la utilització de dispositius mòbils per a la 
gestió forestal, bones pràctiques en l’extracció de fustes, 
plantacions empeltades de pi pinyer, tractaments de 
regeneració de pi roig o l’ús de maquinària forestal com a 
millora de la prevenció als boscos. Les Jornades varen tenir el 
2019 més de 200 participants entre propietaris, gestors i tècnics 
forestals, ja sigui d’empreses privades o de l’administració.

Recolzem i participem en la formació de futurs 
professionals forestals

Participem activament al Consell de Centre de les escoles 
del DARP que imparteixen formació forestal (Casa Xifra a 
Santa Coloma de Farners i ECA Olius) i col·laborem amb 
l’Escola de Formació Professional de Quintanes (Les Masies 
de Voltregà) i amb l’Institut Rubió i Tudurí (Barcelona).

Fruit d’aquesta col·laboració: 

- Ens hem implicat en la implantació de la formació DUAL al 
sector. Un camí clau per avançar en la creació de llocs de 
treball i millora de la professionalització.

- Hem acompanyat a diversos grups d’estudiants i tècnics 
forestals que han conegut de primera mà la tasca dels 
propietaris i propietàries forestals en la gestió sostenible 
del bosc i també, iniciatives com  Quality Suber i la Coope-
rativa Serveis Forestals. Agrupacions de productors pione-
res en els respectius àmbits de treball. 

- Hem organitzat diverses jornades divulgatives a bosc 
amb estudiants. 

Jornada forestal per a no forestals

Nova iniciativa del Consorci Forestal de Catalunya per 
divulgar la realitat dels nostres boscos a partir de les 
experiències de diferents líders d'opinió. Ens vam reunir a 
Sant Celoni, amb la intervenció de Martí Boada i del 
meteoròleg Tomàs Molina, entre d'altres, amb l’objectiu 
d’informar a un públic divers i allunyat de l'activitat forestal 
però que incideix en la formació d'opinió i en la presa de 
decisions en temes relacionats amb el sector. 

Liderem el Biorgest: projecte 
innovador per avançar en la 
millora de la biodiversitat a través 
de la gestió del bosc  

El projecte Life Biorgest ha començat a caminar de la mà del 
Consorci Forestal de Catalunya per millorar la biodiversitat 
dels boscos mediterranis. Al llarg de l’any s’ha creat el comitè 
d’experts que guiarà el projecte, s’han fet els inventaris dels 
rodals on s’ha començat a actuar, s’ha dissenyat el programa 
d’integració de mesures de conservació i els itineraris silvícoles 
per a cada rodal. També s’ha fet formació per integrar els criteris 
de conservació establerts, així com analitzat els mecanismes de 
finançament per la conservació de la biodiversitat en la gestió 
forestal sostenible. Un altre avenç destacat també ha estat la 
creació del comitè internacional d’experts per la validació de 
l’Índex de Biodiversitat Potencial, una eina clau per a la 
planificació i la gestió forestal. 

Les entitats que també participen en el projecte són el Centre 
de la Propietat Forestal (CPF), el CREAF, el Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Xarxa per la 
Conservació de la Natura (XCN) i el Centre National de la 
Propriété Forestière (CRPF) d’Occitània, a França.

Més informació del projecte a: 
www.lifebiorgest.eu

A través de la  Cooperativa Forestal de Catalunya 
SCCL, posem en valor fustes singulars i de 
característiques especials 

Amb el suport del Consorci Forestal de Catalunya s’ha posat 
en marxa el Grup Operatiu que impulsa la Cooperativa Serveis 
Forestals, per valorar i crear nous mercats per la fusta 
serrada del país, de dimensions i característiques especials. 
En col·laboració amb l'associació de propietaris del Montnegre 
i el Corredor, El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC), Forest Bioengineering Solutions i Madegesa, es vol 
fomentar la valoració de fustes de qualitat i/o característiques 
especials, que actualment no tenen sortida al mercat.

Recolzem i donem suport a propietaris de Catalunya i 
Occitània per a la innovació i millora de la competitivitat en la 
producció i aprofitament de pinyó de pi pinyer a través del 

Projecte Quality Pinea: 
https://ca.qualitypinea.eu/

Un altaveu potent i una 
referència a nivell de mitjans 
de comunicació

Seguint la línia de millora i 
intensificació de l’àmbit de 
comunicació, hem estat presents a 
nombrosos mitjans, que s’han fet ressò 
de les nostres informacions. Amb 
l’enviament d’11 notes de premsa, hem 
mantingut una presència constant als 
mitjans, i som un interlocutor de 
referència en matèria forestal i de medi 
ambient per als periodistes. 

L’inforest@l continua sent el nostre 
canal de comunicació directe més 
influent, amb 38 butlletins enviats el 
2019, amb un alt percentatge de 
lectures. 

Pel que fa a xarxes socials, tant a 
Twitter (+22%) com Facebook (+20%) 
hem mantingut un creixement 
sostingut del nombre de seguidors. 

Finalment, la web del Consorci Forestal 
ha rebut prop de 10.000 visites el 2019, 
un 22% més que l’any anterior. 

El Consell Comarcal del Gironès recull per primera 
vegada els drets dels propietaris forestals, en la nova 
ordenança de franges de prevenció d'incendis 

En aquesta línia, el Consell Comarcal del Gironès ha aprovat el 
reglament regulador d’obertura i manteniment de franges, que 
inclou les autoritzacions i compensacions per als propietaris que 
reclamava el Consorci Forestal de Catalunya. Som persistents amb 
aquesta posició de defensa i mantenim el compromís de buscar acords 
entre administracions i propietaris forestals i pagesos per a la conserva-
ció i millora del medi natural. 

Nova oficina a Solsona per millorar l’atenció als socis

Per tal de millorar el servei als socis de la zona de la Catalunya 
Central hem estrenat noves oficines del Consorci Forestal de Catalunya 
i la Cooperativa Serveis Forestals a Solsona. Les noves instal·lacions 
facilitaran l’atenció i la visibilitat del Consorci i la Cooperativa i l’atenció 
al públic, tant a socis del Solsonès com de les comarques veïnes. 

Més recursos pel seguiment i control de la plaga de 
l’eruga peluda del suro (Lymantria dispar) 

Conscients de la greu afectació que cada any causa als boscos del 
país, el Consorci Forestal ha aconseguit que el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació acordi la necessitat d’incremen-
tar els recursos que es destinen al seguiment i control de la Lymantria. 

El 2019 la plaga de l’eruga peluda del suro va exfoliar 
completament milers d’hectàrees de suredes a tot 
Catalunya. El Consorci Forestal i els productors de 
suro agrupats a Quality Suber van posar en coneixe-
ment del govern el gran perjudici causat per la plaga, 
que va afectar greument la campanya de pela. 
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ALTRES 
PRIORITATS I 
SERVEIS ALS 

SOCISFORMACIÓ I DIVULGACIÓ
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més de 
70 anys 

treballant 
pels interessos 
del sector i del 

soci

Defensa de la propietat de camins i vies forestals

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 en la defensa de la propietat de camins i vies fores-
tals. Alguns ajuntaments, a través d'ordenances municipals, s'atri-
bueixen camins que no els pertanyen. Per això hem estat rotunds 
presentant al·legacions a aquests inventaris de camins, unes accions 
administratives que ja estan donant fruits positius, com en el cas de 
Rajadell (Bages).


