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L’esclat de la pandèmia per la Covid-19 ha posat 
potes enlaire totes les estructures i organitzacions 
professionals, i el sector forestal no n’ha quedat al 
marge. Malgrat totes les restriccions de mobilitat i la 
dificultat d’avançar en algunes àrees, des del Consorci 
Forestal de Catalunya hem treballat dur per a seguir 
amb els projectes engegats, adaptar-los a les 
circumstàncies i fins i tot n’hem engegat de nous. 
Perquè la pandèmia aviat passarà, i quan torni la 
normalitat no pot trobar-nos amb els deures per fer.

El 2020 haurà estat, per a 
molts de nosaltres, un dels 
anys més difícils de gestionar. 
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    Inflexibles amb la 
petició de mesures 
efectives per regular 
l’accés al medi natural 

El desconfinament municipal de l’estiu ha donat pas a sortides 
en massa de la població de les àrees més poblades cap a zo-
nes rurals, forestals i parcs naturals. En casos com el Montseny la 
massificació de vehicles i persones ha estat absolutament desorbita-
da, amb afectacions directes a la biodiversitat de la zona i provocant 
abusos en la propietat privada. Des del Consorci Forestal hem dema-
nat als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya 
que adoptin mesures de regulació de l’accés al medi natural, i que es 
recuperi el full de ruta pels usos del bosc que fa anys que està aturat. 

Hem vist amb preocupació com, en contra del que passa als espais 
urbans, aquest canvi d’usos i la promoció de l’ús públic dels espais 
naturals no s’ha acompanyat d’un diàleg i d’una regulació que eviti 
la socialització dels beneficis. Per contra, les despeses de gestió i con-
servació de les finques cauen exclusivament ens mans dels seus pro-
pietaris, tot un contrasentit que lluitarem enèrgicament per a revertir. 

    Ens fem escoltar, i la nova Llei estatal de 
Canvi Climàtic recull les nostres propostes i 
reconeix la importància de la gestió forestal

La primavera del 2021 el Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de 
Canvi Climàtic de l’estat, i el Consorci Forestal de Catalunya es suma 
a la satisfacció expressada pel conjunt del sector vinculat al bosc. Tot 
i que queden molts camps en els què cal avançar, considerem una 
fita molt important la incorporació d’aspectes com el paper del bosc, 
la seva gestió i l’ús i el consum de productes forestals, com a ele-
ments essencials per a l’assoliment dels objectius de la Llei. Aquesta 
incorporació ha estat fruit de les principals propostes aportades du-
rant el 2020 pel Consorci, que amb el suport de COSE ha treballat 
de valent per explicar els seus beneficis pel conjunt de la societat a 
tots els grups polítics. Confiem que aquesta nova Llei del Canvi 
Climàtic contribueixi a l’assoliment d’una societat sostenible i 
econòmicament competitiva, i millor adaptada a l’impacte del 
canvi climàtic.

    S’aprova l’Agenda Forestal, el full de ruta que 
ha d’impulsar el sector en matèria ambiental

Vam acabar l’any amb la bona notícia de la presentació de l’Agenda 
Forestal 20-25, un full de ruta al que des del Consorci Forestal hem 
fet arribar les prioritats dels nostres socis. 

En aquest sentit, des del govern s’ha anunciat un augment signi-
ficatiu del pressupost destinat a la gestió forestal per aquest 
2021, i l’aposta per la bioeconomia, la regulació de la recollida 
de bolets i d’altres productes no fusters, així com la creació de 
la Taula Forestal.

    Al·legacions al nou catàleg de fauna 
salvatge amenaçada, per les nombroses 
mancances que presenta el projecte

Des del Consorci Forestal ens preocupa la manca d’informació i 
participació tant en el procés de redacció del projecte de Decret 
d’aprovació del catàleg de la fauna salvatge autòctona prote-
gida i amenaçada, com en tot el relatiu a la declaració de noves 
espècies, aprovació de plans de conservació i recuperació, etc. Consi-
derem un error que s’hagi exclòs a les entitats del sector forestal del 
tràmit d’audiència, quelcom que entenem contrari a la normativa que 
regula el dret d’accés a la informació medi ambiental.

Al mateix temps, això genera una gran inseguretat jurídica i fa evident 
la desconfiança entre l’administració ambiental i els professionals del 
món forestal i agrari. Per aquest motiu hem presentat al·legacions, 
tot demanant la creació d’una taula de concertació entre l’adminis-
tració competent en temes de biodiversitat, l’administració agrària i 
els representants del sector agrari i forestal.

    Demanem més ajudes pels danys causats pel 
temporal Glòria a boscos de propietat privada 

Un dels episodis més preocupants d’aquest 2020 als boscos del país ha 
estat el temporal Glòria i els greus danys que ha causat. Els propietaris 
forestals van fer balanç dels desperfectes a les seves finques, especial-
ment a camins principals, secundaris i de desembosc, a més d’afecta-
cions importants a obres com ponts, murs i guals. Es va documentar 
gràficament totes les destrosses i es va fer la valoració que ascendia a 
1.600.000 euros. Des del Consorci Forestal vam fer arribar aquesta do-
cumentació a la Consellera Teresa Jordà, amb la petició que s’incremen-
tés el fons de contingència previst per pal·liar l’impacte del temporal 
Glòria en boscos privats. Nou mesos després, el 60% dels treballs 
de reparació quedaven fora del programa d’ajuts del govern.
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    S’estén l’àmbit d’actuació de País 
Rural, que treballa per influir en les 
polítiques de gestió del territori 

El Consorci Forestal de Catalunya va ser especialment insis-
tent per activar la creació de País Rural, un moviment territo-
rial que vol que ser motor d’una nova etapa diferent i trans-
formadora. 

Per assolir els seus objectius País Rural està estenent el seu àmbit 
d’actuació per a tot Catalunya amb trobades amb representants dels 
principals grups polítics, administracions de tots els nivells, sindicats 
i patronals, amb la voluntat d’unir ajuntaments, associacions, em-
preses i ciutadans en defensa del territori i posar fi 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.

    Professionals forestals i silvicultors 
catalans defensem el tractament 
biològic contra l’eruga del suro 

Davant d’alguns posicionaments contraris als tractaments aeris que 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va es-
tar duent a terme per a reduir la població de Lymantria dispar als 
boscos del Vallès Oriental, Maresme i La Selva, el Consorci Forestal 
de Catalunya i les associacions vinculades directament a donar su-
port als propietaris dels terrenys afectats en la gestió sostenible dels 
mateixos, van sortit al pas per defensar aquest tipus d’actuacions. 

Compromesos amb la defensa de la viabilitat de la gestió forestal 
sostenible, estem fent un seguiment sobre bones pràctiques i reco-
manacions basades en experiències que s’han dut a terme a d’altres 
zones com Andalusia, Balears o Sardenya, on pateixen el mateix 
problema i on s’han estat fent tractaments de control. Malgrat una 
postura inicial molt prudent hem arribat a la conclusió que, amb la 
prudència necessària i d’acord amb les pautes acordades amb els 
responsables del Parc Natural del Montnegre Corredor, el control 
biològic és una eina important i necessària per a l’atenuació 
de la població d’aquesta plaga, i un instrument eficaç per aju-
dar a l’autocontrol del propi sistema natural.

    Treballem en xarxa 

La defensa dels drets dels propietaris forestals i de les polítiques que 
fomenten un just reconeixement a la tasca dels silvicultors, així com 
dels beneficis ambientals que aquesta genera, és una lluita compar-
tida amb d’altres institucions amb les quals col·laborem. Per això 
participem activament en el creixement i el dia a dia del Cen-
tre de la Propietat Forestal i som la veu dels silvicultors als 
Consells de Caça i al conjunt d’organismes relacionats amb la 
gestió del bosc: 

– Consell de Protecció de la Natura, 
– Consell Català Innovació Agroalimentària 
– Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament 

Rural de Catalunya.
– PEFC Catalunya
– Fundació Agrària Boscos
– Fundació Institut Català del Suro

En l’àmbit estatal i europeu som presents a les diferents taules fo-
restals gràcies a la nostra participació a la Confederació d’Organit-
zacions de Silvicultors d’Espanya (COSE www.selvicultor.net) i a la 
Confederació Europea de Propietaris Forestals (www.cepf-eu.org)
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    Gairebé 300 participants a l’edició 
telemàtica de 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, ha obligat a fer de manera 
telemàtica la 37a edició de la Jornades Tècniques Silvícoles Emili 
Garolera. 

És cert que un dels atributs d’aquestes jornades eminentment 
pràctiques són el contacte directe amb el bosc i amb els partici-
pants que comparteixen coneixements i inquietuds a cada sessió. 
Però el fet de fer-les en línia ha permès créixer notable-
ment en nombre d’assistents, que enguany han estat 290. 
En les seves valoracions han destacat l’elevat nivell de les jor-
nades, que han permès aprofundir en aspectes molt diver-
sos sobre l’actualitat del sector forestal, i han posat en comú 
l’expertesa dels conferenciants i l’experiència dels participants. 
Com és habitual, hem publicat el llibre de les jornades tècniques, 
que recull els diferents articles elaborats pels coordinadors de les 
jornades realitzades en línia durant la tardor del 2020.

    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 Pro-
fessional de Quintanes (Les Masies de Voltregà) i amb l’Institut de 
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 Coopera-
tiva Forestal de Catalunya. Agrupacions de productors pione-
res en els respectius àmbits de treball. 

– Hem organitzat diverses jornades divulgatives a bosc amb es-
tudiants.

    “Pensant en les persones”, nova campanya 
de PEFC Catalunya per apropar el dia a 
dia de la gestió forestal a la ciutadania 

Des del Consorci Forestal hem col·laborat en la campanya de 
comunicació de PEFC Catalunya que gira entorn les persones, 
les empreses del sector forestal i la seva cadena de valor. 

La campanya consta d’un vídeo promocional, un spot televisiu i una 
nova web, amb informació dirigida a tres grups d’interès: els propie-
taris i propietàries forestals i empreses de la cadena de custòdia, per 
augmentar tant la superfície com el nombre d’empreses certificades; 
els consumidors, per donar a conèixer que una de les maneres més 
senzilles per ajudar a protegir els nostres boscos i mantenir l’ocupa-
ció en zones rurals és buscar l’etiqueta PEFC en els productes; i la 
societat catalana en general, perquè conegui que el sector forestal 
és modern i competitiu, que la gestió forestal és clau en el desenvo-
lupament d’un model socioeconòmic sostenible i que les activitats al 
voltant del bosc afavoreixen una economia de país.

    Un altaveu potent i una referència del sector 

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 de 8 notes de premsa, hem 
mantingut una presència constant als mitjans, i som un interlocu-
tor 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 39 butlletins enviats el 2020, amb un alt percen-
tatge de lectures. 

Pel què fa a xarxes socials, tant a Twitter (+16%) com Facebook 
(+18%) hem mantingut un creixement sostingut del nombre de se-
guidors. 

Finalment, la web del Consorci Forestal ha rebut més de 10.000 vi-
sites el 2020, un 8% més que l’any anterior. En relació al 2019 hem 
crescut tant en nombre de visites com en nombre d’usuaris únics i 
en temps de navegació. Un altre aspecte significatiu és l’increment 
de l’ús dels dispositius mòbils per accedir a la web. Un indicador 
que passa del 33 al 42% de les visites rebudes a www.forestal.cat

Formacio  
i divulgacio 
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    El Life Biorgest s’enforteix teixint 
aliances amb les administracions 

El projecte Life Biorgest està arribant al seu equador, i ho fa 
amb l’acompliment dels seus objectius marcats pels dos pri-
mers anys de rodatge i teixint aliances amb administracions com 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. A més, compta 
amb el suport i seguiment per part de la Unió Europea a través del 
programa Life. En el camp dels avenços del projecte, a final d’any 
s’acabaven els treballs silvícoles als 22 rodals demostratius del Life 
Biorgest, unes intervencions repartides en zones boscoses de 10 co-
marques catalanes i 4 àrees d’Occitània. 

Més informació del projecte a www.lifebiorgest.eu 

    Obrim mercat per a les fustes singulars 
i de característiques especials 

A través de la Cooperativa Forestal de Catalunya SCCL hem posat 
en marxa Singular Wood (www.singularwood.cat), amb l’objectiu 
de facilitar la comercialització i donar un valor afegit a les fustes dels 
nostres boscos amb característiques especials i singulars. 

SingularWood és una iniciativa empresarial que sorgeix a l’empara 
de la línia per la realització de projectes pilot innovadors de l’Asso-
ciació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i 
sostenibilitat agrícoles. 

L’objectiu és introduir un nou producte al mercat català apro-
fitant l’interès creixent en la posada en valor del consum de 
matèries primeres renovables i de proximitat. Es tracta de fus-
tes que provenen de finques i boscos de socis del Consorci Forestal 
i que presenten unes característiques especials o singulars gràcies a 
una combinació entre:

– Les seves característiques estètiques (gra, color i textura)
– Gran diàmetre
– Irregularitats

Aquestes característiques singulars venen donades per la presència 
d’elements com nusos, grans diàmetres, forats, podriments i colora-
cions, conicitats i curvatures, xancres i berrugues, etc. Uns elements 
que al mercat tradicional es consideren defectes, i pels quals habitu-
alment aquesta fusta va al mercat de trituració.

    Més de la meitat del territori català podria 
acollir plantacions de pi pinyer, i crear activitat 
econòmica amb l’aprofitament del pinyó 

Avenços destacats en el Projecte Quality Pinea, impulsat per la Co-
operativa Forestal de Catalunya i que treballa amb propietaris de 
Catalunya i Occitània per  la innovació i millora de la competitivitat 
en la producció i aprofitament de pinyó de pi pinyer. Hem elaborat 
una guia i mapa de l’àrea potencial per a noves plantacions, 
que conclou que prop del 60% de la superfície forestal cata-
lana podria ser bona per a plantacions de pi pinyer. Ara treba-
llarem per impulsar mesures que potenciïn l’economia local a través 
d’aquest tipus de plantacions. 

A través del web del projecte oferim 
assessorament als socis interessats en la 
producció de pinyó.

Des del Consorci Forestal de Catalunya 
impulsem i donem suport a dues agrupacions 
de productors forestals de referència:
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.serveisforestals.cat

Quality Suber és l’agrupació de productors que vetlla per la 
comercialització i la valorització del suro català. Una empresa 
sense ànim de lucre i oberta al conjunt del sector. 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 millo-
ra de les suredes. www.qualitysuber.com

Projectes

Fem empresa
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