
 
“LES FORESTS DELS POBLES: UN PATRIMONI A GESTIONAR” 

JORNADA TÈCNICA i PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
Lleida (Municipalia) 

 
 

Dimarts 19 d’octubre de 2021 (coincideix amb la fira MUNICIPALIA, on participa 
ELFOCAT) Lloc: Sala Nord pavelló 4 Fira de Lleida. Av. President Josep Tarradellas s/n. Lleida. 

 
 
1a PART: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 

  
16.00h - Presentació del llibre: “Breu història 
de les forests dels pobles de Catalunya”. 
Autor: Jacinto Bonales Cortes 

                                      
- Introducció per la DG D’Ecosistemes 

forestals i Gestió del Medi del DACC 
Sra. Anna Sanitjas (10 min) 

- Breu ressenya del llibre per l’autor Sr. 
Jacinto Bonales (15 min) 

 
 
2n PART: JORNADA TÈCNICA: 

 
16.25 h – jornada tècnica: “Les forests dels pobles: un patrimoni a gestionar”: 

 
Obertura de la jornada per la DG Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de 
Catalunya: Sra. Anna Sanitjas.   

 
- “Les forests de propietat municipal a Catalunya: superfície i característiques 
forestals”. Sr. Martí Riera, President d’ELFOCAT / Sr. Narcís Ribes, gerent d’ELFOCAT 
(15 min) 

 
- “La gestió de les forests declarades d’Utilitat Pública a Catalunya: gestió 
històrica i actual; nous reptes”. Sr Enric Vadell, subdirector de Boscos DACC de la 
Generalitat de Catalunya (15 min) 

 
- “La gestió de les forests de propietat local en espais protegits a la 
demarcació de Barcelona”. Representant de la Diputació de Barcelona i Sr. Agustí 
Busquets, tècnic del Serveis Parcs de la Diputació de Barcelona (15 min) 

 
- “ El patrimoni forestal local al Pirineu i Aran: promoció de la seva defensa i 
del seu coneixement”.  Sr. Pere Porta, Director de l’institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA) (15 min) 

 
- “El patrimoni forestal local a l’Àrea Metropolitana: característiques generals 
i reptes”. Sr. Isidre Sierra Vicepresident àrea sistemes agro-forestals de la Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Sant Climent de Llobregat (15 min)  
 
- a partir 17.40 h: Espais per preguntes i comentaris. Moderació i clausura de la 
jornada: Sr. Martí Riera President d’ELFOCAT 

 
18.00 h Final de Jornada.  
 
L’accés a la presentació i a la jornada tècnica es lliure, però cal comunicar 
l’assistència a l’adreça de correu: elfocat@elfocat.cat 
 

 


