
Informacions pràctiques
Destinataris: La jornada està adreçada a propietaris 
forestals, membres de les associacions, tècnics de 
l’Administració, industrials dels productes forestals i 
en general  a tota persona interessada en la realitat 
de les associacions de propietaris forestals a casa 
nostra.

Inscripció: Tothom que vulgui participar a la jornada 
ha d’inscriure’s. La inscripció és gratuïta. S’ha de 
cursar abans del 19 d’octubre, retornant per correu 
o correu electrònic la butlleta d’inscripció que 
s’adjunta o omplenant-la directament a les web que 
hi consten. També s’hi pot inscriure trucant al telèfon 
que figura al peu.

Dinar: L’organització reservarà dinar en un 
restaurant de la vila per a tota persona interessada. 
Cal indicar-ho en el moment de fer la inscripció.

El preu del dinar és de 20 euros, que farà efectiu el 
dia de la jornada a les persones de la recepció.

Lloc de la jornada: Sala Bernat Martorell de 
Sant Celoni. Can Ramis. Plaça de la Vila, 25.

Informació:

Associació de propietaris del 
Montnegre i el Corredor
 
Parc de la Rectoria Vella
Apartat de Correus, 127 08470 SANT CELONI
e.mail: info@montnegrecorredor.org
Telèfon: 629 008 745 (de 9 a 14)

Jornada:

LES 
ASSOCIACIONS 
DE PROPIETARIS 
FORESTALS 
A CATALUNYA: 

Situació, reptes i 
perspectives

Sant Celoni, 
dimarts 24 d’octubre de 2017

Full d’inscripció a la jornada
Nom

Cognoms

Organització

Telèfon

e.mail

Vol quedar-se a dinar: SI NO

Enviar a Associació de Propietaris del Montnegre 
i el Corredor.

Apartat 127. 08470 ST. CELONI o a 
info@montnegrecorredor.org

També podeu omplir la butlleta directament entrant a 
qualsevol de les web següents:
www.montnegrecorredor.org
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt



Presentació
Ja en els treballs preparatoris 

de la llei forestal catalana del 1988 es va posar de 
manifest la necessitat d’impulsar les associacions 

de propietaris forestals: La dispersió de l’oferta 
i la necessitat d’economies d’escala, atesa la 

reduïda dimensió de moltes finques, així com la 
progressiva desprofessionalització del col.lectiu, 

aconsellaven accions conduents 
a agrupar la propietat. 

Trenta anys després nombroses associacions 
cobreixen el territori català. La superfície 

associada en cada una d’elles, el nombre de 
socis i la seva capacitat operativa són molt 

diversos, com diverses són les seves finalitats, 
el seu nivell de consolidació i les circumstàncies 

que van provocar la seva constitució. Algunes 
d’elles ofereixen un ample ventall de serveis 

als seus socis, incloent les actuacions forestals 
i la comercialització de productes, altres s’han 
cenyit al paper de lobby territorial. Totes elles 

comparteixen, però, unes dificultats similars en 
adreçar-se al col.lectiu de la propietat, heterogeni i 
molt sovint refractari als experiments comunitaris. 

També totes elles han de lluitar per assolir uns 
recursos estables que els permetin la necessària 

autonomia i la possibilitat d’empènyer un 
programa significatiu en el territori respectiu.

En complir-se els vint-i-cinc anys de la constitució 
de l’Associació de propietaris del Montnegre i el 

Corredor, degana de les associacions de base 
territorial, ens ha semblat oportú organitzar una 

jornada de reflexió sobre el paper 
d’aquestes organitzacions en el panorama forestal 

català, el paper que hi fan i, sobretot, 
el que estan cridades a fer.

Programa
Matí
9:30  
Panorama de l’associacionisme forestal a Catalunya 
Realitat i abast del fenomen associatiu en el món forestal 
català Juan Luis Abián, Director-Gerent del Centre de la 
Propietat Forestal
10:15 L’activitat del propietari forestal català i 
l’associacionisme Implicació i absentisme, activitat principal 
i secundària, capacitat per a les actuacions col.lectives.
Elena Górriz, investigadora d’EFIMED 
10:45 Coffee break
11:15 Temes per al debat:  
1.Les associacions com a proveidores de serveis forestals 
Avantatges i inconvenients de les actuacions forestals 
agrupades. Capacitat i limitacions de les associacions 
com a operadores comercials. Compatibilitat de la gestió 
individual amb la conjunta. Innovació i transferència.
11:20 Casos pràctics introductoris:

El projecte d’Agroforestal Vallesana, SCCL
Antoni Barata, President de l’Associació de 
Propietaris per a la Sostenibilitat de les Finques 
Agroforestals de Matadepera i Terrassa.
L’associació de municipis i propietaris, un model 
innovador cara a l’obtenció de beneficis socials i 
econòmics
Joan Vila, President de l’Associació de Gestió 
Forestal Montseny Ponent i alcalde d’Aiguafreda.

12:15 Taula rodona: 
Martí Rossell, Gerent Associació de Propietaris del 
Montnegre i el Corredor
Jaume Minguell, Gerent de BOSCAT
Joan Rovira, Gerent de FORESTAL DE CATALUNYA SCCL
Raimon Mariné, responsable de Gestió de Biomassa de 
COMSA EMTE ENERGIAS RENOVABLES

Moderador: Josep Maria Valls, Tècnic de Forestal 
Catalana, S.A. i President de l’Associació Forestal i 
Agrària de Sant Hilari Sacalm

13:15 Debat tema 1
14:00-16:00 Dinar

Tarda
16:00 Temes per al debat:
2. Les associacions com a representants de 
la forest d’un territori
El paper d’interlocutor per les qüestions forestals davant 
les administracions i els agents territorials. La utilització 
de les associacions com a  intermediari de les polítiques 
públiques. La comunicació amb la societat del territori.
16:05 Casos pràctics introductoris:

La participació de la propietat en el Consorci 
de les Gavarres 
Melcior Soler i Sandra Torras, President i 
Tècnica de l’Associació de Gestors Forestals de 
les Gavarres
Accions en defensa dels drets i interessos de 
la propietat forestal des de l’Associació de 
Propietaris Forestals Tinença-Ports 
Joan Manel Batiste, Gerent de l’Associació

16:45 Taula rodona: 
Joan Carles Àngel, Cap de l’Oficina de 
Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona
Montserrat Barniol, Directora General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi  de la Generalitat de Catalunya
Just Serra, President de la Federació d’Associacions 
de Propietaris Forestals de Catalunya (Boscat)
Rosendo Castellò, President del Consorci Forestal 
de Catalunya
Moderador: Jordi Salbanyà, Secretari de l’Associació 
de Propietaris del Montnegre i el Corredor

17:45 Debat tema 2.
18:15 El pla estratègic de les cooperatives 
agràries catalanes: aspectes aplicables a les 
associacions de propietaris forestals
Jordi Vives, Director de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya.
18:45 L’associacionisme forestal en l’escena 
internacional. Principals reptes de les associacions 
de propietaris forestals 
Eduardo Rojas, Degà-President del Col.legi Oficial 
d’Enginyers de Monts.
19:30 Fi de la jornada


