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2011, ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS.
JORNADES FORESTALS DEL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

20 any de planificació forestal. Per una valorització de la gestió

1.- La propietat forestal privada a Catalunya, amb més de 220.000 propietaris i propietàries de
diferent tipologia, ha de tenir una veu única, precisa i realista per tal que la classe política pugui
actuar en conseqüència en els temps de crisi que vivim.
2.- En aquest sentit, s’ha d’aprofitar l’oportunitat que ens brinda la biomassa com a font
d’energia renovable - per a la generació d’energia tèrmica local principalment - sense deixar
d’apostar per la cerca de nous productes forestals transformats que donin valor afegit a la matèria
prima que tenim a Catalunya ,de forma que sigui la pròpia viabilitat econòmica la que faciliti la
gestió dels boscos i permeti conservar un patrimoni i una infraestructura verda que representa
més del 60 % del territori.
3.- L’associacionisme forestal a Catalunya està desenvolupat en diferent grau i a diferents
escales, des de l’escala de les associacions locals de gestió i comercialització conjunta, fins a
organitzacions de gran trajectòria històrica, com el Consorci Forestal, que venen defensant els
interessos comuns de la propietat privada a nivell autonòmic, estatal i europeu.
4.- És necessari un pla general de política forestal que marqui el full de ruta a seguir als polítics
actuals i futurs de les diferents administracions. Igualment és imprescindible simplificar la
reglamentació actual i disminuir les restriccions a l’aprofitament sostenible.
5..- Cal continuar lluitant aferrissadament perquè, a manca d’una política forestal europea, les
polítiques energètiques, mediambientals i de desenvolupament rural de la Unió Europea
reconeguin el tret diferencial del bosc mediterrani davant la pressió d’altres països del nord com
ara Finlàndia o Suècia.
6.-La societat en general, i la més urbana en particular, ha de comprendre que la gestió forestal
multifuncional és necessària pel proveïment dels béns i serveis que proporcionen les forests. Es
preveu que hi haurà un augment de la demanda, per part de la societat, dels béns i serveis que
ofereixen els boscos. La gestió forestal multifuncional és una eina cabdal per a disminuir les
estructures que optimitzen la generació de grans incendis forestals.
7.- S’ha de promocionar l’ús de la fusta i dels productes forestals locals, de kilòmetre 0, de
manera que es reactivi i s’enforteixi l’economia de proximitat. Les administracions locals i la
Generalitat han de promocionar l’ús de la fusta i la biomassa en les edificacions i en el seu
subministrament energètic.
8.- En els escenaris futurs de canvi climàtic, la conca mediterrània estarà exposada a més riscos
que la resta d’Europa, el què suposarà un davallada de la biodiversitat. Per altra
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banda, l’aigua serà un recurs de conflicte. La gestió forestal multifuncional pot permetre
maximitzar l’eficiència en l’ús de l’aigua per part dels ecosistemes terrestres així com la
compatibilitat de producció de diferents béns (per exemple, fusta i bolets).
9.- Els instruments d’ordenació són una bona eina per a la gestió multifuncional de les forests,
doncs aquest concepte, a l’igual que el de sostenibilitat, és inherent a l’ordenació forestal i a la
silvicultura de sempre. Tot i l’augment d’exigències sobre els documents de planificació, cal
simplificar els models actuals de pla tècnic de gestió i millora forestal i pla simple de gestió
forestal, donant cabuda a la gestió forestal conjunta de diferents propietats de dimensions
reduïdes.
Traspassar part del pes de la informació a altres documents, com ara les orientacions de gestió o
els codis de bones pràctiques, i establir diferents necessitats d’inventari segons objectius, ens
mostren el camí d’aquesta simplificació. S’ha d’arribar a un equilibri entre l’anàlisi del medi,
l’agilitat i la utilitat del pla de gestió com a contracte entre la propietat i la indústria i/o rematants
Els plans de gestió han de ser documents executius lligats al mercat i a l’economia i s’han de
buscar fórmules per exigir el seu compliment dins el possible.
No es pot pensar en abandonar la planificació forestal pels temps de crisi actuals ja que és una
eina que, històricament, ha demostrat que planteja solucions o models per augmentar la
producció, rendibilitat i gestió de les forests.
10.- La certificació forestal suposarà trobar-se en condicions d’entrar al mercat de productes
forestals o quedar-se fora a més de ser un eina útil per demostrar, a més de la sostenibilitat, la
garantia de la legalitat de l’origen dels productes.
11.- Catalunya necessita una indústria de primera transformació forta com a baula indispensable
del sector forestal i de la conservació dels boscos. Els ajuts que es reben de l’administració no
són suficients per a la mobilització d’un recurs dispers i discontinu. Hi ha molt camí a fer en
classificar, concentrar i garantir una oferta de fusta a la indústria de primera transformació.
12.- S’han de replantejar els sistemes de subvencions, de manera que s’augmenti la seva
eficiència i proporcionin un valor afegit. Les inversions en infraestructures com ara parcs
logístics, patis, carregadors i camins poden marcar la diferència.
13.- S’ha de passar de la teoria a la pràctica en el tema de les externalitats. Els Pagaments per
Serveis Ambientals (PSA) ens poden mostrar el camí. L’ús recreatiu de les forests, la producció i
recol·lecció de productes no fusters, com ara les castanyes i els bolets, i el paper dels boscos i la
gestió forestal en el cicle de l’aigua són exemples que estan actualment en estudi.

* PACIÈNCIA, ENTUSIASME, CONSTÀNCIA, TENACITAT I
INDEPENDÈNCIA
*Missatge final per a la propietat forestal.

