
SOCIS DE:

SOLSONA

Plaça del Camp, 7
Tel.: 973 48 13 29

SANTA COLOMA DE FARNERS

La Casa del Bosc
C. Jacint Verdaguer, 3

Tel.: 972 84 27 08

consorci@forestal.cat

WWW.FORESTAL.CAT

CONSORCI FORESTAL
DE CATALUNYA

MEMÒRIA

2021

CONSORCI FORESTAL
DE CATALUNYA

CONSORCI FORESTAL
DE CATALUNYA

PEFC/14-44-12

fundacióboscos

mailto:consorci%40forestal.cat?subject=
http://WWW.FORESTAL.CAT


El 2021 ha estat l’any de l’inici de la recuperació 
econòmica després de la crisi ocasionada per la 
COVID. 

Mentre l’economia catalana experimentava una 
recuperació lleugerament superior a la mitjana dels 
països de la UE, en l’àmbit del sector forestal i més 
concretament pels propietaris-silvicultors, el 2021 
també ha estat un any de canvis importants i de fons.

Parlem de recuperació del preu dels productes 
forestals, ocasionat primer per l’increment de la 
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demanda i ara, també, per l’impacte al sector de la 
guerra a Ucraïna; del canvi de Govern amb l’aposta 
per la unificació de les polítiques forestals amb les 
de conservació del medi natural i de l’aposta per la 
bioeconomia en l’àmbit global.  

Des del CFC, hem posat tota la nostra energia, 
esforç i il·lusió per millorar en l’objectiu de servei 
i defensa dels interessos de tots vosaltres: socis i 
amics que confieu en el Consorci Forestal per avançar 
en la gestió i millora dels nostres boscos.
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    Aposta de sector amb la candidatura unitària 
al Centre de la Propietat Forestal 

El 2021 vam establir una estratègia conjunta del sector fores-
tal que ha donat els seus fruits. Amb la renovació del Consell 
Rector del Centre de la Propietat Forestal des del Consorci Forestal 
de Catalunya hem treballat una candidatura unitària amb la Federa-
ció Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT), l’Ins-
titut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), la Unió de Pagesos de 
Catalunya (UPC) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). 
Treballar plegats és del tot necessari per donar resposta als 
reptes que tenim i per treure el màxim profit també de les 
oportunitats que se’ns presenten.

Tal com preveu l’acord de coalició, la vicepresidència primera del 
CPF serà compartida entre el Consorci Forestal i BOSCAT, essent Ma-
nuel Busquet qui assumirà aquesta responsabilitat la primera meitat 
del mandat i Josep M. Saurí en la segona. Saurí és propietari forestal 
del Vallès Oriental, silvicultor, ramader i representant del Consorci 
Forestal de Catalunya a la coalició. 

    Efecte positiu de la pressió al govern amb el 
recurs del Pla de protecció de l’Alta Garrotxa

Encapçalades pel Consorci Forestal de Catalunya, set associacions de 
propietaris forestals vam interposar de manera conjunta un recurs 
contenciós administratiu contra el Pla de protecció del medi natural 
i del paisatge de l’Alta Garrotxa. El motiu: que la normativa es va 
adoptar sense donar resposta a moltes de les al·legacions presen-
tades des del territori. La primera i més important és incorporar als 
titulars dels terrenys als òrgans de gestió de l’espai. I és que el govern 
no va complir els compromisos recollits a l’estratègia catalana de la 
biodiversitat que passen per donar veu i vot a la gent del territori en 
els òrgans de govern dels espais naturals protegits. A més, sempre 
hem criticat una visió urbana del Pla, que no recolza el manteniment 
d’activitats econòmiques tradicionals i sostenibles, ni promou la fixa-
ció de gent en un territori cada vegada més despoblat.

Institucional



L’acció ha tingut els seus fruits i s’ha produït un canvi d’actitud del 
nou Departament d’Acció Climàtica, sumat al ferm compromís del 
nou director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc 
Vilahur, de donar un tomb a aquesta situació. Per aquest motiu el 
contenciós administratiu ha quedat en suspens mentre es treballa en 
una taula de diàleg per abordar aquesta i d’altres problemàtiques. 

    Els instruments de gestió forestal han de 
figurar al nou registre de conservació de finques

En resposta al projecte de decret 
sobre el Registre de Finques amb 
Iniciatives de Conservació del Patri-
moni Natural i la Biodiversitat, des 
del Consorci hem demanat al Go-
vern que el nou text inclogui les re-
ferències obligades a la normativa 
forestal i als principis i estratègies 
vinculades a aquesta, i que inclogui 
també els Instruments d’Ordenació 
Forestal com a documents que re-
cullen el compromís de la propietat 
en la conservació i millora de les 
seves finques. 

La legislació bàsica de boscos ja reconeix la gestió forestal sostenible 
com una finalitat d’interès general. I els instruments de gestió de 
les finques recullen explícitament els serveis ambientals o de con-
servació entre els seus objectius. Per això el Consorci Forestal de 
Catalunya considerem del tot necessari aquest reconeixement 
a les persones que a través dels seus instruments de planifica-
ció forestal, ja fa anys han apostat per la conservació i millora 
del territori.

    S’unifiquen en una sola conselleria les 
competències en gestió del medi natural 

El mes de maig del 2021 es va posar en marxa el nou govern de 
Catalunya, amb l’esperada unificació en una sola conselleria de les 
competències en gestió del medi natural. Amb el nou esquema go-
vernamental Teresa Jordà és la titular de la nova conselleria d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, una cartera que agrupa els 
camps d’actuació política dividits fins a la passada legislatura entre 
la conselleria de Territori i Sostenibilitat i la d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 
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La trobada que vam mantenir amb la consellera Jordà, va ser-
vir per ratificar el seu compromís amb el sector, i vam trac-
tar temes com la modernització de l’administració forestal, la 
millora de la governança dels espais naturals protegits o de 
la necessitat d’una regulació de l’accés al medi natural, entre 
d’altres.

Creació de la Taula Intersectorial Forestal

Un dels acords inclosos a l’agenda forestal presentada per la consellera 
Jordà el desembre de 2020 va ser recuperar la taula de diàleg amb el 
conjunt del sector. El novembre de 2021 es va reunir per primer cop el 
grup de treball de la taula en el que participem activament per evitar 
que els compromisos polítics de la nova conselleria portin a diluir la 
representació del sector productor privat.

    La regulació i control dels compradors 
és clau per lluitar contra el furtivisme i 
la precarietat lligada a l’aprofitament 
dels productes no fusters

El Consorci Forestal ha sortit de nou en defensa d’una regu-
lació específica de l’aprofitament dels productes no fusters 
(llentiscle, pinyes, bruc, bolets...) davant del negoci il·legal 
que s’organitza al voltant de la seva explotació, en detriment de 
tots els drets dels propietaris forestals i dels greus perjudicis que es 
provoquen als boscos.

En diverses aparicions als mitjans de comunicació hem exposat la 
problemàtica dels robatoris que pateixen els boscos catalans. La len-
titud de la conselleria d’Acció Climàtica a l’hora de regular aquesta 
situació és inexplicable.



    Més de 50 propostes per esmenar el 
Pla de Protecció del Cadí-Moixeró

Colze a colze amb l’associació de Propietaris Forestals d’aquest 
espai, el Consorci Forestal de Catalunya ha analitzat en pro-
funditat el projecte de normativa i de directrius de gestió que 
ha presentat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, com a primer pas de tramitació al Pla de Protecció 
del Medi Natural i del Paisatge del Cadí-Moixeró, i hem presentat al 
govern 56 propostes per esmenar la idea inicial.

El posicionament contrari a la proposta de Pla de Protecció és com-
partit per la totalitat d’organitzacions representatives del sector pro-
ductor forestal, entre altres motius perquè el Pla no dona resposta al 
compromís de tenir en compte al territori en els òrgans de govern 
de l’espai; tampoc respecta el compromís d’establir com a voluntària 
la decisió de renunciar als aprofitaments, quelcom que a la pràctica 
suposa una quasi expropiació de les finques afectades. Curt i ras, el 
Pla fa una aposta clara per deixar el bosc a dinàmica natural i 
deixa en segon terme el recolzament a les activitats tradicio-
nals que contribueixen a la conservació i millora de l’espai.

    Jordi Salbanyà és nomenat nou membre 
del Consell de Protecció de la Natura 

Jordi Salbanyà substitueix a Ramon Bosch i Balcells com a repre-
sentant del Consorci Forestal al Consell de Protecció de la Natura. 
Salbanyà passa a formar part d’aquest òrgan consultiu en matèria 
de protecció de la natura i del Paisatge, i la seva expertesa i coneixe-
ment del sector serà especialment rellevant en un període en el qual 
cal obrir temes estratègics com són la nova Llei de la Biodiversitat i 
el reconeixement de la gestió forestal com una eina fonamental per 
la conservació i millora dels nostres boscos. Des del Consorci, agraïm 
la disponibilitat i la dedicació d’en Ramon en aquesta tasca.

    Aportacions al Pla estratègic de Recerca, 
Innovació i Transferència agroalimentària 
de Catalunya 2021-2030 (PRITAC 2030)

La recerca, innovació i transferència de tecnologia al món forestal 
queda molt condicionada per la manca de pes específic del sector 
productor. Per fer-hi front des del Consorci, en qualitat de membres 
del Consell Català de la Innovació Agroalimentària, hem demanat 
al Departament d’Acció Climàtica:
– Posar a l’abast del sector productor eines i mecanismes per facilitar 

la coherència i el lligament entre les necessitats del sector produc-
tor i els objectius i les línies de treball dels centres de recerca.

– Facilitar la participació de les associacions de propietaris en la 
detecció de reptes i oportunitats a traslladar al sistema d’I+D+i 
potenciant el seu paper com a brokers d’innovació.

– Impulsar la participació d’organitzacions professionals forestals 
en projectes i fons europeus destinats a innovació.
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    Defensa de la 
titularitat privada de 
camins i pistes forestals

Com venim fent els darrers anys, des del Consorci Forestal estem 
amatents al procés d’expropiació encoberta que suposa l’apro-
vació de molts inventaris de camins municipals. 

Per diversos factors, cada cop més els ajuntaments incorporen al catàleg 
de béns els camins que consideren de llur propietat. Des del Consorci 
ens hem adonat que nombrosos catàlegs de camins declaren un elevat 
nombre de camins de titularitat pública amb un informe tècnic deficient 
que ho sustenta, sense invocar-ne cap prova acreditativa d’acord amb el 
què preveu la normativa vigent.

En aquesta línia, des del 2018 i a petició dels afectats hem presentat 
al·legacions en diferents municipis, sent els últims casos els inventaris de 
Susqueda i Sant Miquel de Campmajor.

Altres processos en els quals hem participat activament han estat:

– L’elaboració de la proposta de millora de la fiscalitat forestal ela-
borada per COSE, que s’ha presentat a través de Juntos por los 
Bosques al Sr. Hugo Moran, Secretari d’Estat de Medi Ambient 
del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

– El procés d’elaboració de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al 
Canvi Climàtic (ESCACC30).

– La redacció de l’Agenda Rural de Catalunya 2030.

   La força del treball en xarxa

La candidatura unitària al Centre de la Propietat Forestal és una de les 
iniciatives que exemplifica l’aposta del Consorci Forestal per unir esfor-
ços i treballar amb tots els actors en la defensa dels drets dels propietaris 
forestals i de les polítiques que fomenten un just reconeixement a la 
tasca dels silvicultors. 

Aquesta unitat d’acció i el treball en xarxa és part de la mane-
ra de treballar de l’entitat i considerem que és fonamental per 
contribuir a estructurar el sector. Per això, com venim fent d’anys 
enrere, continuem participant activament en el lideratge i en el dia a 
dia del Centre de la Propietat Forestal a través de la nostra tasca al 
consell rector i a la comissió tècnica i treballem també:

– Al Consell de Caça de Catalunya i als de diferents demarcacions. 
Volem agrair la tasca i les aportacions de Josep Sagués, membre 
de la Junta que treballa a fons els temes que s’hi debaten.

– Consell de Protecció de la Natura, òrgan actualment en procés 
de canvi.

– Consell Català d’Innovació Agroalimentària i Comitè de Segui-
ment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, 
on participa Joan Rovira, secretari general del Consorci. 

– PEFC Catalunya, associació presidida per Josep M. Vila d’Abadal.
– Fundació Agrària Boscos, entitat presidida per Josep M. Valls.
– Fundació Institut Català del Suro, entitat liderada per la indústria 

del suro juntament amb el Consorci Forestal, a través de Rosendo 
Castelló, que n’és vicepresident.

– Òrgans consultius de diferents espais naturals.

En l’àmbit estatal i europeu participem en les principals taules forestals, 
gràcies a la nostra participació 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). 

https://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/
https://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/
http://www.selvicultor.net/
https://www.cepf-eu.org/


    Més de 300 participants en les Jornades 
Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Les restriccions de mobilitat i de grups nombrosos de persones, pro-
vocades per la pandèmia de la Covid-19, van obligar de nou a fer 
de manera telemàtica la 38a edició de les Jornades Tècniques Silví-
coles Emili Garolera. Però això no va fer decaure l’interès en el variat 
programa de jornades, i més de 300 persones van participar-hi de 
manera activa amb sessions sobre plagues forestals, la diversitat dels 
boscos i la gestió propera a la natura com a gestió multifuncional, 
sobre les innovacions en productes (suro) i en tècniques de gestió 
(possibilitats de desembosc amb cable aeri i amb canals) i les al-
ternatives de substitució de masses afectades per malalties (cas del 
castanyer).

També vam incorporar jornades que, tot i no tractar específicament 
la gestió forestal, van tenir una gran acollida com la de Cadastre i 
la propietat forestal. Unes sessions que faciliten posar-nos al dia en 
temes poc coneguts però que són essencials pel silvicultor.

Com és habitual s’ha publicat, en català i castellà, el llibre de les 
Jornades que podeu trobar al web del CFC.

Formacio  
i divulgacio 

I

I

JORNADESJORNADES

TÈCNIQUESTÈCNIQUES

SILVÍCOLESSILVÍCOLES

EMILI GAROLERA

16 d’abril - 4 de juny

de 2021

DONANT VALOR 

AL BOSC

CONSORCI FORESTAL 

DE CATALUNYA

XXXVIII
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    Col·laborem amb les escoles de formació 
per apropar el sector als joves silvicultors
La formació és clau pel futur del sector, i des de la Cooperativa Fo-
restal es promouen visites d’estudiants a les finques que gestionen. 
Per això col·laborem amb el conjunt d’escoles que imparteixen for-
mació forestal: Casa Xifra a Santa Coloma de Farners, Escola Agrària 
d’Olius, l’Escola de Formació Professional de Quintanes (Les Masies 
de Voltregà) i amb l’Institut Rubió i Tudurí (Barcelona).

Fruit d’aquesta col·laboració hem acompanyat a diversos grups d’es-
tudiants 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 Cooperativa Forestal 
de Catalunya. 

    Jordi Salbanyà presenta el seu llibre sobre la 
conservació dels boscos per part dels propietaris

Encara en l’àmbit de la divulgació, l’advocat i membre de la Junta 
de Govern del Consorci Forestal, Jordi Salbanyà, va presentar el seu 
llibre “La conservació dels boscos per part dels propietaris forestals 
privats”, basat en la tesi  doctoral sobre el mateix tema i amb la qual 
va obtenir un resultat d’excel·lent per part del Tribunal avaluador de 
la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 

El llibre està coeditat pel Consorci Forestal, ja que el tema plantejat 
proposa un debat tan difícil com interessant com la necessitat d’un 
equilibri entre la responsabilitat de conservació dels boscos per part 
de llurs titulars, i els drets, eines i incentius que aquests disposen 
per fer-hi front.

Al marge del debat teòric i com a bon coneixedor què és del sector, 
l’autor reivindica obrir un debat sobre el model de país que volem i 
sobre l’encaix de les polítiques forestals i de conservació en aquest 
model. Per fer-ho, avança també un conjunt de propostes que des 
del Consorci Forestal compartim i treballem per portar-les a la llum.



    150 números de la revista Catalunya Forestal
El desembre del 2021 veia la llum el Catalunya Forestal número 150. 
Un número i una fita que considerem que no podíem passar per alt, 
ja que és una mostra de com una publicació que neix el 1991, ha 
anat evolucionant i s’ha consolidat gràcies a l’esforç i a la il·lusió de 
molts socis, professionals, col·laboradors i amics.

Per celebrar-ho trobareu un número de la revista (151) que repassa 
els darrers 31 anys de la publicació i una nova hemeroteca a la web 
del Consorci Forestal on trobareu tots els números de la publicació 
en format digital.

    Nova web de la Cooperativa Forestal 
(www.cooperativaforestal.cat)

El nou web és un pas previ a disposar d’un portal que faciliti un se-
guiment personalitzat de l’activitat amb el conjunt de socis i clients. 
L’aposta per les TIC és un objectiu a nivell d’organització, unes eines 
que han de contribuir a millorar la qualitat del servei a nivell de 
cooperativa.

    Protagonitzem una 
campanya europea 
sobre la figura 
dels silvicultors 

¿Una campanya europea per 
posar en valor les persones 
que tenen cura dels boscos? 
Doncs no hi podíem faltar. La 
Clara Castelló i l’Àlex Serrahima 
han estrenat la campanya #WelcomeToMyForest, impulsada per la 
Confederació Europea de Propietaris Forestals. La iniciativa d’àmbit 
europeu té per objectiu fer sentir les veus d’aquells qui tenen cura 
dels boscos, i a través de vídeos gravats a les seves finques, silvicul-
tors actius de tot Europa conviden al gran públic a conèixer les seves 
motivacions, els reptes als quals s’enfronten i els seus objectius.

    Un nou butlletí Inforest@l, més interactiu i 
molt pràctic per no perdre’s l’actualitat del sector 
El 2021 hem renovat la imatge i millorat l’oferta informativa 
del butlletí digital del Consorci Forestal, l’Inforest@l. Amb una 
nova maquetació que fomenta els continguts audiovisuals, el but-
lletí setmanal del Consorci Forestal informa de l’actualitat del sector 
i fa recordatoris periòdics de les informacions d’interès pels socis 
del Consorci i a tothom interessat en les novetats del sector, com 
ara els ajuts i subvencions que es troben en vigor, cursos, jornades 
i presentacions. 

ComunicacioI
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    Instagram, el nou canal 
d’informació del Consorci Forestal 

Una altra novetat del 2021 ha estat 
l’obertura del perfil d’Instagram del 
Consorci Forestal de Catalunya. A 
través d’una selecció de fotogra-
fies hi expliquem l’actualitat de 
l’entitat i del sector forestal, així 
com la de projectes que duem a ter-
me amb altres institucions col·labo-
radores. 

    Col·laborem amb iniciatives i activitats 
vinculades al sector productor:
– 20 anys de PEFC Catalunya. Associació promoguda pel Con-

sorci Forestal i de la qual en som socis fundadors. Celebració a 
l’antiga fàbrica DAMM a Barcelona.

– Setmana del bosc de Sant Celo-
ni. El president del Consorci, Ro-
sendo Castelló, hi fa una presen-
tació posant en valor la tasca del 
silvicultor actiu. 

– Projectes del CTFC per facilitar 
l’intercanvi d’experiències a ni-
vell de sector: febrer del 2021, 
Jornada del projecte Net4forest 
(ERASMUS+) organitzada amb la 
col·laboració de Josep M Collellmir, 
vicepresident del Consorci Forestal.

●– Seminari de l’EIP-AGRI per impulsar la posada en pràctica d’ex-
periències innovadores (24-25 de novembre, Turning Innovation 
into Practice): Hi fem presentació de projectes i iniciatives de refe-
rència com el Life Biorgest i el Quality Suber.

    Creixement dels indicadors de comunicació
En la línia dels darrers anys en l’àmbit de difusió i comuni-
cació hem estat presents a nombrosos mitjans, que s’han fet 
ressò de les nostres informacions. 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, renovat durant el 2021, continua sent el nostre canal 
de comunicació directe més influent, amb 41 butlletins enviats l’any 
passat i amb un nombre creixent de subscriptors.

Pel què fa a xarxes socials, tant a Twitter (+15%) com Facebook 
(+10%) hem mantingut un creixement sostingut del nombre de se-
guidors, i ens hem estrenat a Instagram.

Finalment, la web del Consorci Forestal (www.forestal.cat) ha re-
but més de 13.000 visites el 2021, un 30% més que l’any anterior. 
Amb relació al 2020 hem crescut tant en nombre de visites com en 
nombre d’usuaris únics i en temps de navegació.

D’aquestes visites, es desprèn que els temes que més interes-
sen són els ajuts i subvencions del sector forestal, les Jorna-
des Tècniques Silvícoles i la revista Catalunya Forestal. 

http://www.forestal.cat


Projectes
    El Life Biorgest reforça el paper de la gestió 
forestal en la conservació de la biodiversitat

El projecte Life Biorgest va ser presentat com a exemple de bones 
pràctiques en un seminari europeu sobre estratègies per passar de 
la innovació forestal a la pràctica.

El recull de les estratègies que estem duent a terme els diferents 
socis per a millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis es pot 
veure en un nou vídeo promocional. 

   Nova imatge 
corporativa i web de 
Singular Wood

Una altra estrena destacada del 2021 ha estat la nova imatge corpo-
rativa i la web de Singular Wood (www.singularwood.cat). Es trac-
ta del projecte impulsat per la Cooperativa Forestal de Catalunya, 
SCCL, amb l’objectiu de facilitar la comercialització i donar un valor 
afegit a les fustes dels nostres boscos amb característiques especials 
i singulars. Amb la renovació de la imatge s’ha aconseguit un aspec-
te més exclusiu i singular, que lliga perfectament amb l’estètica de 
la nova web, que també millora les seves funcionalitats a l’hora de 
comprar fustes d’aquestes característiques. 
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    Singular Wood rep el guardó forestal 
als Premis Quintanes d’emprenedoria

Singular Wood ha rebut el premi al sector forestal, en la 3a 
edició dels Premis Quintanes a l’emprenedoria de l’entorn ru-
ral. El jurat ha valorat positivament “la singularitat del projec-
te, i la possibilitat de reutilitzar i transformar un recurs natu-
ral en un objecte de disseny.”

Singular Wood, un projecte liderat per la cooperativa forestal i per 
l’associació de propietaris forestals del Montnegre Corredor amb el 
suport del Consorci Forestal de Catalunya, facilita la comercialització 
i dona un valor afegit a les fustes dels nostres boscos amb caracte-
rístiques especials i singulars.

    GO PINEA, un nou Grup 
Operatiu per lluitar contra la 
plaga que afecta el pi pinyer 

Una altra de les amenaces del pi pinyer és la plaga de la xinxa ameri-
cana del pi (Leptoglossus occidentalis) que afecta greument la pro-
ducció de pinyes. Per aquest motiu participen en el nou Grup Opera-
tiu Pinea, un projecte innovador d’àmbit estatal per revertir les 
pèrdues que provoca una plaga que amenaça seriosament el 
futur del sector. Juntament amb la Cooperativa, també participen 
en el grup operatiu el Centre de Serveis i Promoció Forestal de Cas-
tella Lleó (CESEFOR), la Federació d’associacions forestals d’aquesta 
mateixa comunitat autònoma (FAFCYLE), la Confederació d’organit-
zacions de silvicultors d’Espanya (COSE), el Centre de Ciència i Tecno-
logia Forestal de Catalunya (CTFC), l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Piñonsol i Ecoespacio de control de plagues. 

Aquest projecte innovador té el suport del Ministeri d’Agricultura i la 
Unió Europea, el que es considera un èxit pel recolzament institucio-
nal que representa per un sector altament perjudicat per les plagues. 
Precisament per avaluar el seu impacte i combatre la xinxa del pi s’ha 
iniciat un estudi que en els seus resultats preliminars revelen una alta 
efectivitat dels tractaments que s’han dut a terme en finques experi-
mentals de pi pinyer a Catalunya i Castella Lleó. 

https://singularwood.cat/
https://gopinea.org/
https://gopinea.org/


    La Cooperativa Forestal ofereix 
una trentena d’assessoraments  
gratuïts per potenciar la 
producció de pinyons

Les noves plantacions de pi pinyer i la seva posada en producció van 
ser els motius de consulta més sol·licitats el 2021 a la Cooperativa 
Forestal, que ofereix assessorament gratuït a propietaris forestals i 
empreses en el marc del projecte Quality Pinea. D’entre la trentena 
de sol·licituds rebudes els tècnics de la Cooperativa també van infor-
mar sobre la millora de la gestió de plantacions ja existents.

    Els arbres plantats pels socis del 
Consorci el 2021 equivalen a la superfície 
de dos camps de futbol cada setmana

A través de la Cooperativa Forestal, el Consorci Forestal de Catalunya 
va subministrar als seus socis al llarg de l’any passat 77.282 arbres 
que van plantar a les seves finques, especialment de radiata i dou-
glas. Aquests arbres, repartits en gairebé 97 hectàrees a raó d’uns 
800 exemplars per hectàrea, equivalen a plantar la superfície de dos 
camps de futbol cada setmana, en la que ha estat una de les campa-
nyes més productives dels darrers anys. 
Al llarg del seu cicle de vida aquests arbres absorbiran més de 50.000 
tones de CO2, contribuint d’aquesta manera a retirar una bona quan-
titat de gasos causants de l’escalfament del planeta que l’activitat hu-
mana envia a l’atmosfera cada any.

Des del Consorci Forestal de Catalunya 
impulsem i donem suport a dues agrupacions 
de productors forestals, que any rere any es 
posicionen com  a referència del sector:
La Cooperativa Forestal de Catalunya ofereix un ampli 
ventall de serveis als socis, que van des del suport tècnic i la 
planificació de finques forestals, a la realització de tot tipus 
de treballs forestals, així com la comercialització de productes. 
www.cooperativaforestal.cat

Quality Suber és una empresa sense ànim de lucre i oberta 
al conjunt del sector, que té com a principis el recolzament 
als productors, la transparència i la col·laboració i compromís 
a llarg termini amb la indústria i clients, per posar en valor el 
suro català i per impulsar la gestió i millora de les suredes. 
www.qualitysuber.com

fem empresa

Serveis als  socis

Cooperativa
Forestal
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https://www.cooperativaforestal.cat/
http://www.qualitysuber.com

