Sisè Fòrum Forestal de Barcelona:
les polítiques del bosc privat a Catalunya
20 de novembre de 2019, Barcelona
Institut d’Estudis Catalans, Sala Pere i Joan Coromines
Organitza: Secció Forestal de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de
Catalunya i el Gremi de la Fusta i Moble

INSCRIPCIÓ
Socis ICEA: 25€ / No socis ICEA: 35 €. El preu inclou la documentació, el cafè de la pausa i l’aperitiu.
Cal inscriure-s per mitjà del formulari https://www.iec.cat/jornades/forestal2019.asp abans del 17 de
novembre.
PRESENTACIÓ
La gran rellevància del bosc privat a Catalunya queda reflectida en les xifres següents: ocupa el 46 % del
territori del país, suma el 77 % de la superfície forestal catalana i pertany a 221.779 propietaris.
Històricament, la política forestal d’Espanya s’ha adreçat fonamentalment al bosc de propietat pública i ha
reduït l’acció sobre el boscam privat al control dels aprofitaments a través d’autoritzacions administratives.
En aquest sentit, resulta significatiu que la legislació estatal no dediqui ni un sol capítol al bosc privat.
L’any 1980 la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de l’administració forestal i va haver d’afrontar la
modernització del govern dels boscos privats buscant solució: a la manca de cooperació, participació i
associació entre els actors del sector; als problemes derivats del fraccionament de la propietat, i a les
escasses transparències i orientacions productives del mercat. La llei forestal catalana del 1988 determina
diverses línies i instruments per a aconseguir aquests objectius i ordenar la totalitat de la superfície forestal
privada. El balanç del període 1984-2017 es pot resumir amb aquestes dades:
S’ha creat el Centre de la Propietat Forestal, una eina per a la cooperació entre interessos públics i privats.
S’han afavorit les polítiques finca per finca per sobre de les polítiques associatives.
S’han elaborat plans de gestió forestal per al 29 % de la superfície forestal privada.
La política d’ajuts públics s’ha adreçat fonamentalment a finques planificades de més de 25 ha, i la seva
aplicació territorial ha estat reduïda i desequilibrada.
— Han participat en aquestes línies 3.619 propietats, que representen un 1,63 % de les propietats privades
forestals.
—
—
—
—

Aquests resultats són meritoris, però insuficients. Es pot afirmar que s’ha fet un esforç important en relació
amb l’immobilisme de la política forestal de la dictadura. Tot i això, queda encara molt camí per recórrer. El
Fòrum Forestal de Barcelona creu que pot ser d’interès fer un balanç dels darrers trenta-tres anys d’aplicació
d’aquestes polítiques. Per ajudar als debats, els organitzadors han redactat un document titulat Reflexions
sobre les polítiques del bosc privat a Catalunya, que podeu consultar a l’enllaç:
https://icea.iec.cat/seccions/forestal/grup-de-debat-sobre-politiques-forestals/
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PROGRAMA
9.30 h. Presentació
Joaquim Feixas, president del Gremi Fusta i Moble
Montserrat Bas, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Forestals de Catalunya
Jordi Sala, president de la ICEA
9.40-10.00 h. Compendi de dades
Ignasi Castelló, de la ICEA
10.10-11.20 h. Taula 1: «Consideracions sobre la política actual del bosc privat»
Enric Vadell, sub-director general de Boscos de la Generalitat de Catalunya
Rossend Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya
Just Serra, president de BOSCAT (Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals)
Moderador: Ricard Estrada, de la ICEA
11.25-11.45 h. Debat de la taula 1
11.45-12.15 h. Pausa cafè
12.20-13.30 h. Taula 2: «Complements de la política forestal actual»
Juan Luis Abián, director del Centre de la Propietat Forestal
Jaume Minguell, cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari de la Diputació de Barcelona
Adriano Raddi, responsable del programa Bioeconomia i Governança del Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya
Moderadora: Marta Gómez, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
13.35-13.50 h. Debat de la taula 2
13.55 Cloenda
Jordi Sala, president de la ICEA
Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans
Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
14.15 h. Aperitiu i networking
OBJECTIUS
La comesa principal del Fòrum Forestal de Barcelona és col·laborar en la millora i el progrés del sector forestal
i de la gestió dels boscos. Aquesta trobada s’organitza amb taules rodones per a articular amb fluïdesa les
connexions i relacions entre la indústria, els productors de fusta, les empreses d’aprofitaments, la universitat
i els tècnics especialitzats —privats o de l’administració pública— per establir-hi sinergies, relacions
comercials i intercanviar visions de l’evolució del sector.
El Fòrum va néixer l’any 2013, organitzat per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut
d’Estudis Catalans. Des de 2015 se celebra en el marc de la Setmana de la Fusta de Catalunya, del Gremi
de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona. Aquesta sisena edició es coorganitza per primera vegada amb
el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Les edicions anteriors comptàrem amb la
participació de nombroses empreses d’un ampli ventall de sectors: mecanització a la fabricació de paper;
transport de soques; elaboració, venda i ús de biomassa i la indústria del suro. També hi han participat
diferents administracions intervenint amb temes com l’aprofitament forestal o la gestió del bosc públic.
Per a qualsevol informació adreceu-vos a icea@iec.cat
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