Organitza
Aula de Silvicultura Mediterrània de Barce- A la segona meitat del segle XIX, es van excloure
lona de la Institució Catalana d’Estudis Agraris de la desamortització un conjunt de boscos de
(ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) propietat municipal que es van reunir en un catàleg
especial. Aquests boscos havien estat assignats als
Lloc
veïns o als municipis durant les repoblacions fetes
a l’edat mitjana. En el primer cas, l’assignació de
Sala Prat de la Riba, seu de l’Institut d’Estudis boscos es va fer per cobrir determinades necessitats
Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.
bàsiques; en el segon cas, per afrontar els costos de
les tasques que tenien encomanades els ajuntaments.
Objectius
Aquests boscos van ser gestionats per municipis o
veïns durant més de tres-cents anys. Els governs de
La comesa principal del Fòrum Forestal de la primera Restauració van decidir desposseir de la
Barcelona és col·laborar en la millora i el progrés gestió els propietaris, centralitzar-la a l’Estat i
del sector forestal i de la gestió dels boscos.
gestionar aquests boscos per mitjà del cos d’Enginyers
de Monts.
La trobada s’ha organitzat en breus intervencions
i col·loquis que articularan amb fluïdesa les relacions Les raons que es van adduir van ser l’antic prejudici
entre la indústria, els productors de fusta, les em- que «el que és del comú no és de ningú», que per
preses d’aprofitaments, la universitat i els tècnics a alguns significava la degradació dels boscos; i el
especialitzats, tant privats com de les administracions dogma, descobert i desenvolupat pels il·lustrats
públiques. L’entorn és idoni per a establir sinergies, alemanys creadors de la silvicultura a finals del segle
relacions comercials i intercanvi de visions. També, xviii, que sols l’Estat reuneix les condicions
per a formar-se una idea de l’evolució del sector. necessàries per a mantenir els boscos olímpics
d’arbres centenaris, perquè els particulars i altres
El Fòrum va néixer l’any 2013 organitzat per la institucions solament es preocupen dels beneficis
Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), una immediats i no els interessa tenir tant de temps al
associació independent i sense afany de lucre que bosc arbres que a partir de certa edat només donen
és filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Des del 2015 pèrdues. En definitiva, es va instaurar, segons algunes
se celebra en el marc de la Setmana de la Fusta veus, una política qualificada d’il·lustrada de: «tot
de Catalunya, promoguda pel Gremi de Fusta per al poble però sense el poble».
i Moble de Barcelona.
Avui dia, tot i que la realitat en què vivim ha canviat
En les tres edicions anteriors han intervingut vint- en molts àmbits i que la Llei Forestal de Catalunya
i-vuit empreses d’un ventall d’àmbits molt divers, de 1988 ofereix la possibilitat de retornar als
que van des de la mecanització dels aprofitaments ajuntaments el dret de gestionar llur patrimoni
a la fabricació de paper, passant pel transport de forestal, la situació dels boscos públics no ha variat
troncs, l’elaboració, la venda i l’ús de biomassa o la substancialment.
indústria del suro.
Determinats col·lectius opinen que les coses ja
Contingut
estan bé com estan, a d’altres els agradaria una
gestió autònoma o, si més no, compartida entre
La quarta edició del Fòrum Forestal de Barcelona ajuntaments i Generalitat. També hi ha opinions molt
se centrarà en la gestió dels boscos d’utilitat pública polaritzades entre aprofitament i conservacionisme,
de propietat municipal.
que originen nombrosos conflictes en els àmbits

municipal, administratiu i d’opinió pública, com si
fossin dues posicions antagòniques, i no hi hagués
un punt en què les dues poguessin conviure i generar
rendes per als municipis. Quant a la planificació,
tampoc no hi ha una veu unànime; moltes veus
defensen una planificació conjunta perquè les eines
que hi ha a l’abast actualment ho permeten i
l’economia ho exigeix; altres veus volen mantenir
uns plans més locals finca a finca.

se n’ha de fer, com pel que fa als diferents
aprofitaments per a l’economia local o comarcal. El
Fòrum ha escollit aquest tema de debat perquè cal
adaptar-se als nous temps i la discussió pot incidir,
sobretot, en les economies de muntanya i en el
progrés territorial. La jornada s’ha dividit en dues
parts: la primera girarà entorn de la gestió del bosc
públic municipal i la segona estarà dedicada a la
discussió sobre l’aprofitament que se n’ha de fer.

En definitiva, el bosc públic és un bon subjecte de
debat, tant pel que fa a la gestió i la planificació que
INSCRIPCIÓ
4t FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA (19 d’octubre de 2016)
Socis ICEA
Assistència al Fòrum*

10 €

No socis ICEA
15 €

*Inclou la documentació, la pausa (cafè) i aperitiu
Cal formalitzar la inscripció per mitjà del formulari següent: http://www.iec.cat/jornades/forestal2016.asp
Places limitades (setanta-cinc) segons l’ordre d’inscripció.

Programa
09.00-09.25 h

Acreditació i lliurament de documentació.

09.25-09.30 h

Presentació, Josep Maria Vives, president de la Institució Catalana
d’Estudis Agraris (ICEA).

Primera part

EL BOSC PÚBLIC A CATALUNYA

09.30-09.45 h

«La política tradicional del bosc públic a les Espanyes»,
Joan Ignasi Castelló Vidal, Secció Forestal, Institució Catalana d’Estudis
Agraris.

09.45-10.00 h

«La política de la Generalitat al bosc públic municipal»,
Montserrat Barniol Carcasona, Directora General de Forests,
Generalitat de Catalunya.

10.00-10.20 h

«L’experiència de Pi», Cèsar Muñoz, president de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Pi.

10.20-10.35 h

«Objectius municipals per als boscos públics catalogats»,
Narcís Ribes, gerent de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries
Forestals de Catalunya (ELFOCAT).

10.35-10.50 h

«La gestió dels boscos públics de la Diputació de Barcelona»,
Jordi Jürgens Mestre, tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona.

10.50-11.10 h

Col·loqui moderat per Agustí Busquets.

11.10-11.40 h

Pausa i cafè.

Segona part:

ACTIVITATS EMPRESARIALS RELACIONADES AMB EL BOSC PÚBLIC

11.45-12.00 h

«La professionalització de les feines forestals als boscos
municipals», Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà.

12.00-12.15 h

«La indústria i l’adquisició de subhastes», Lluís Solà, de
l’empresa Fustes Solà SL de Prats de Lluçanès.

12.15-12.40 h

«Venda conjunta de subhastes», Jesús Fernàndez, cap de l’Àrea
Tècnica de Forestal Catalana SA.

12.40-12.55 h

«Les concessions per a la instal·lació d’estacions d’esquí»,
Ramon Moliner, alcalde d’Alp, president del Consell Comarcal de
la Cerdanya, president d’ELFOCAT.

12.55.13.10 h

«Utilitat de l’ordenació i la planificació en forests comunals
poc productives i mancades de gestió», Pere Marsal Caselles
d’Enginyeria Marsal&Porta.

13.10-13.40 h

Col·loqui moderat per Iñigo Rebollo.

13.45 h

Cloenda, Dionís Guiteras Rubio, alcalde de Moià, vicepresident
primer de la Diputació de Barcelona

14.00 h

Aperitiu i Networking.

