
Taula debat assemblea general Consorci Forestal de Catalunya

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I CONSERVACIÓ DE
LA BIODIVERSITAT: JUNTS O SEPARATS?

PUNT DE PARTIDA

Diferents  punts  de  vista  sobre  la  forma  d’implementar  les  polítiques  de
conservació de la biodiversitat i les polítiques forestals, possible conflicte entre
les mateixes i diferents punts de vista sobre l’encaix d’ambdues a nivell pràctic
(instruments de gestió forestal) i administratiu

ANTECEDENTS

- Ampliació de les zones de protecció sota directrius de conservació sense
el consens i acord amb la propietat dels terrenys

- Manca  de  directrius  de  gestió  per  la  conservació  de  la  biodiversitat
clares i consensuades amb el sector

- Informació dispersa i diferents escales de treball

- Aprovació del Pla general de política forestal 2014 – 2024

- Avant projecte de la llei de la biodiversitat (2010)

- Proposta de canvis en el model de governança i divisió de les polítiques
de conservació del bosc i gestió forestal sostenible per part del col·lectiu
conservacionista 

- Conflictes competencials a nivell administratiu (2015) 

PLANTEJAMENT I OBJECTIUS

Com  a  responsable  de  la  gestió  del  80%  del  territori  i  per  la  tradició  i
experiència en la gestió i millora del bosc, la propietat forestal ha de prendre
part activa en el debat sobre la gestió dels espais protegits i de la biodiversitat
en el sentit ampli de la paraula. 

Com a punt de partida, es proposa un debat que ha de servir per confrontar
idees i clarificar diferències, buscar punts de trobada i concretar propostes que
contribueixin a la dinamització de la gestió i a la millora de la biodiversitat en
l’àmbit forestal.

Es pretén arribar a un plantejament compartit que faciliti tant l’assoliment dels
objectius  legítims  de  les  parts,  com  el  disposar  d’unes  pautes  clares  que
serveixin per clarificar i posar a  disposició el propietari – silvicultor les eines i la
informació necessària per la millora de la gestió de llur explotació. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA

11:10 h Les Veus del Suro

Documental  -  entrevista  a  Emili  Garolera  i  Bohils (1923  –  2008),
Silvicultor, president i soci honorari del Consorci Forestal de Catalunya 

11:20 h Presentació de la taula i pautes del debat  

Eduard Rojas; Universitat Politècnica de València, fins 2015 Subdirector
General de la FAO, responsable del Departament Forestal 

11:  30  h  - BLOC  1:  De  què  parlem  quan  parlem  de  gestió  de  la
biodiversitat?

- Moderador: Xavier Alfaras, Silvicultor - Consorci Forestal de Catalunya

- Representant de CONSERVACIOCat – Col·lectiu de professionals de la
conservació de la natura de Catalunya

- Jordi  Vayreda;  investigador  del  Centre  de  Recerca  i  Aplicacions
Forestals (CREAF)

11:55 h - BLOC 2: Qui ha de ser el responsable de fer les coses ben fetes?

- Moderador:  Narcis  Ribes;  gerent  de  l’Associació  d’Entitats  Locals
Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT)

- Ferran  Miralles;  Director  General  de  Polítiques  Ambientals  i
Sostenibilitat, Departament de Territori i Sostenibilitat

- Montserrat  Barniol;  Directora  General  de  Boscos,  Departament
d’Agricultura

12:20 h - BLOC 3: Com puc contribuir a la millora de la biodiversitat? 

- Moderador: Míriam Piqué, Cap de l’àrea de Gestió Forestal Sostenible
al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC)

- Jordi Camprodon; investigador especialista en ecologia i funcionament
dels ecosistemes forestals al CTFC

- Josep  M  Collellmir;  silvicultor,  Consorci  Forestal  de  Catalunya
-President de l’Associació de Propietaris Forestals de Santa Pau 

- Juan Luís Abian; director gerent del Centre de la Propietat Forestal 

12:55 h - Debat obert al públic i conclusions 

Moderador: Joan Rovira Secretari General Consorci Forestal de Catalunya.
Relator: Eduard Rojas

13:30 Cloenda institucional

Montserrat Barniol;  Directora General de Boscos,  Guillem Genover;
regidor  delegat  del  Museu  del  Suro,  Ajuntament  de  Palafrugell  i
Rosendo Castelló, president Consorci Forestal de Catalunya
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