Manifest de Llavorsí

Dijous 22 de setembre va tenir lloc a Llavorsí (Pallars Sobirà)
una JUNTA d’ELFOCAT on es varen tractar diferents temes
d’interès de les entitats locals propietàries forestals i es va fer
pública una declaració de principis.

ELFOCAT proposa una millor eficiència en la producció dels boscos
amb l’aposta de la biomassa
Les zones de bosc propietat d’entitats locals ocupen prop del 18%
de Catalunya
ELFOCAT, l’Associació d’Entitats Locals Propietàries de Forests de Catalunya
agrupa moltes de les entitats locals propietàries de boscos, amb el que
s’apleguen més de 178.000 hectàrees (el 50% de la superfície forestal
comunal i 9% de la superfície total de Catalunya). Aquesta entitat proposa
que cal promoure una millor eficiència en la producció, tot prioritzant les
funcions protectores i socials de les forests comunals. L’associació proposa
una aposta decidida per impulsar petites plantes locals de biomassa arreu
de Catalunya.
Les zones de bosc de propietat d’entitats locals ocupen prop del
18% de la superfície forestal de Catalunya concentren molts dels espai
protegits de qualitat, fan un gran servei social i recreatiu i generen una
producció sostenible de fustes, llenyes i altres productes forestals. Aquesta
producció, sovint menystinguda, permet crear ocupació rural, dinamitza
l’economia de muntanya, protegeix contra les incendis forestals i millora la
qualitat silvícola dels boscos. L’obtenció ordenada i racional de productes
forestals, sobretot fusta i llenya està, actualment, molt allunyada de la
capacitat productiva sostenible i molt per sota dels seus creixements.
Les administracions locals que integren
municipals descentralitzades) en tant que
declaren públicament el seu compromís
silvicultura sostenible, homologada amb l’
d’acord amb els principis, les estratègies i
Govern de la Generalitat de Catalunya.

ELFOCAT (ajuntaments i entitats
propietàries de patrimoni forestal,
vers del desenvolupament d’una
actual demanada multisectorial, i
les directrius que determini el

Cal, en aquest sentit, promoure un millor eficiència en la producció,
prioritzant sempre les funcions protectores i socials de les forests comunals.

Membre europeu de ple dret
A més, ELFOCAT defensa la promoció d’un protocol entre els
representants de les entitats locals de tot el Pirineu per crear una
agrupació que coordini les diferents polítiques locals del Pirineu. Cal
destacar que l’entitat ha ingressat com a membre de ple dret a la FECOF
(Fédération Europèenne des Communes Forestières) per defensar els
interessos del boscs comunals catalans a Europa.
La preocupació universal de l’espècie humana per a gestionar el present
amb criteris que no determinin hipoteques per a les generacions futures és
un compromís estès arreu. És en aquest entorn que l’ Assemblea General de
les Nacions Unides va decidir que l’any 2011 fos declarat Any Internacional
del Boscos, tot recordant que “els boscos i el seu ordenament sostenible
poden contribuir significativament al desenvolupament sostenible, la
eradicació de la pobresa i aconseguir els objectius de desenvolupament
acordats internacionalment, inclosos els objectius del desenvolupament del
Millenni”.
També la Generalitat de Catalunya vol promoure aquesta commemoració
oficial i per això va promoure el document: Declaració de Montserrat
que subscriu els principis internacionals esmentats, entre els que cal
mencionar l’estímul als estats membres de les Nacions Unides a promoure
activitats tant en l’àmbit local, com nacional.

----------------------------------------------------------------------------------

Per aquests motius, ELFOCAT ha signat aquest setembre la Declaració de
Llavorsí (Pallars Sobirà):
1.- La funció transnacional del bosc és un determinant que cal considerar
en cada una de les accions que prenem perquè el bosc és la primera
infraestructura natural de Catalunya. Ocupa més del 60% del
territori i permet l’existència d’una rica biodiversitat així com una mitigació
permanent de les alteracions ambientals que general l’activitat humana.
2.- El manteniment dels ecosistemes forestals és un objectiu i un
compromís estructural de totes les administracions públiques i
específicament de les administracions locals, és per això que assumim
plenament el deure de vetllar per la seva custòdia i la seva gestió.
3.- El manteniment, la millora, la planificació i la concurrència d’activitats
en el medi forestal han de ser objecte de diàleg i consens democràtic
permanent entre: la propietat, la societat, el coneixement científic i també
el coneixement popular sobre el bosc.

4.- És avui una necessitat urgent formular un ideari que racionalitzi
aquesta relació de valor i preu del bosc, tant pel que fa al conjunt de la
infraestructura com als actius ambientals corresponents, entre els que cal
fer menció de la qualitat del paisatge, la qualitat de l’aire atmosfèric,
l’impacte amb el manteniment dels recursos del sòl o de l’aigua.
5.- L’obtenció ordenada i racional de productes forestals, sobretot fusta i
llenya, està, actualment, molt allunyada de la capacitat productiva
sostenible i molt per sota dels seus creixements. Cal, en aquest sentit
promoure un millor eficiència en la producció prioritzant sempre les
funcions protectores i socials de les forests comunals.
6.- La biomassa forestal és un recurs renovable que pot generar calor de
forma molt eficient. Cal impulsar decididament una política de suport
a la creació de petites xarxes de calor locals, subministrades per
fusta i llenyes procedent de millores forestals dels nostres boscos.
6.- La internacionalització de els polítiques forestals és una necessitat en un
món global i econòmicament interdepenent. En aquest sentit, ELFOCAT
aposta per la promoció d’un protocol entre els representants de les
entitats locals de tot el Pirineu per crear una agrupació que coordini
les diferents polítiques locals del Pirineu. A més, també ha ingressat
com a membre de ple dret a la FECOF (Fédération Europèenne des
Communes Forestières) per defensar els interessos del boscs comunals
catalans a Europa.
7.- Les administracions locals agrupades a ELFOCAT (ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades) en tant que propietàries de patrimoni forestal,
declarem
públicament
el
nostre
compromís
vers
del
desenvolupament d’una silvicultura sostenible, homologada amb l’
actual demanada multisectorial, i d’acord amb els principis, les estratègies i
les directrius que determini el Govern de la Generalitat de Catalunya.

ELFOCAT, setembre de 2011

