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Posada en marxa d’una prova pilot
de regulació de la recol·lecció de
bolets al bosc de Poblet

A

questa tardor, per primer
cop a Catalunya i per iniciativa de la Junta Rectora
del Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de Poblet, es regula
la recollida de bolets en una finca
pública de la Generalitat (el bosc de
Poblet, de 2.276 hectàrees) i les seves zones limítrofes. En total, 3.703
hectàrees quedaran regulades amb
aquesta nova normativa. Es tracta d’una prova pilot, realitzada en
el marc del projecte de cooperació
europea SylvaMED, que treballa en
el pagament dels serveis ambientals dels boscos mediterranis i del
qual en són socis el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
i el Centre de la Propietat Forestal
(CPF). L’experiència de regulació
duta a terme per un propietari forestal del Solsonès s’emmarca en el
mateix projecte.
La normativa per a la regulació de
la recollida de bolets a Poblet va
ser aprovada per la Junta Rectora
del PNIN el proppassat 13 de juny
i publicada al DOGC el 6 de se
tembre (DOGC núm. 6208). El mecanisme de regulació triat ha estat
el sistema d’emissió de permisos
que ja ha tingut èxit en altres regions. El permís tindrà una vigència anual i l’usuari pagarà 10 euros
per recol·lectar un màxim diari de 6
kg de bolets. Els menors i els veïns
dels municipis inclosos al paratge
—Montblanc, Prades, Vimbodí i
Poblet i l’Espluga de Francolí— estan exempts de la quota. Els diners
ingressats amb l’expedició dels permisos s’invertiran en la conservació
i millora del paratge, especialment
per afavorir l’àmbit micològic, amb
una gestió forestal adequada i la
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instal·lació de parcel·les experimentals i demostrtives.
La normativa preveu sancions per
als qui no portin el permís o incompleixin la norma, tot i que, segons els responsables del PNIN, “la
intenció dels primers anys serà fer
pedagogia més que posar multes”. El
control es preveu que es faci a través
dels agents rurals i hi haurà cartells
informatiu a les principals entrades
del paratge.
Les iniciatives de regulació en boscos públics i privats plantegen unes
dificultats i unes oportunitats molt
similars. No hi ha un marc normatiu de regulació de l’aprofitament
micològic que les empari. D’altra
banda, es coincideix en les oportunitats de donar rendibilitat econòmica a l’espai forestal de cara a la
seva gestió sostenible i a conscienciar i sensibilitzar sobre la situació actual dels boscos catalans. En
aquest sentit, és imprescindible que,
paral·lelament, es facin accions de
pedagogia i d’informació a la societat i l’opinió pública. Actualment, el

posicionament de l’administració
catalana en matèria de regulació
de la recol·lecció de bolets és possibilista, sempre que es parteixi del
consens.

