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Tècnics europeus debaten a
Solsona sobre experiències pilot de
Pagament per Serveis Ambientals

Foto de grup dels participants a la trobada Foto: CTFC

La setmana passada es van reunir al CTFC els socis del projecte Sylvamed , per conèixer
diferents experiències pilot que s'estan duent a terme sobre pagament per serveis ambientals. Es
van visitar finques forestals on s'està aplicant gestió sostenible a través, per una banda, de la
regulació de la recol·lecció micològica, i per l'altra, mitjançant l'adopció de models silvícoles més
eficients en l'ús d'aigua.

Les experiències més conegudes i pioneres pel que fa a programes de PSA les trobem
principalment a Amèrica Llatina, on trobem iniciatives que remuneren el manteniment i la gestió
dels boscos, per garantir-ne la qualitat i quantitat de l'aigua pels aqüífers, la prevenció dels incendis
forestals o la desforestació.

El bosc és l'escenari d'infinitat d'activitats socials i les seves funcions són sovint poc
conegudes i valorades. S'hi desenvolupen esdeveniments esportius, activitats d'oci i lleure, s'hi
recol·lecten fruits silvestres, bolets i tòfones, castanyes i mel, i és on es regula la qualitat i
quantitat d'aigua a les conques hídriques per al consum humà.
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El projecte SylvaMED
En el marc del projecte, 8 socis d'Itàlia, França, Eslovènia, Grècia i Catalunya desenvolupen una
xarxa de proves pilot d'implementació de diferents sistemes de pagament per serveis ambientals
amb l'objectiu de donar eines i formular recomanacions a nivell legislatiu per tal de que s'hi
contempli el valor d'aquests beneficis ambientals, i que això permeti aplicar una millor gestió
forestal que garanteixi tant la perdurabilitat d'aquests usos socials com la seva conservació.

Aquest projecte transnacional, liderat pel CTFC, s'emmarca dins el Programa MED i rep el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
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