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1.- JUNTA AQUEST SETEMBRE A LLAVORSÍ (Pallars Sobirà)

Es previst realitzar una reunió de Junta de la nostra Associació d’Entitats
Locals propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT), oberta a tots els
associats, el dijous 22 de setembre a Llavorsí (Pallars Sobirà).
A la reunió de Junta es tractaran diferents punts, que es detallaran a
l’ordre del dia de la convocatòria, que es rebrà properament, entre els
quals l’admissió de nous membres i el seguiment del programa
d’actuació anual.
Un cop finalitzada la Junta es farà una declaració pública en defensa del
paper que els municipis propietaris de boscos juguen dins el sector
forestal i la societat.
A primera hora de la tarda, un cop finalitzada la Junta, es farà una visita,
acompanyats de regidors i alcaldes francesos de l’associació UGS (Union
du Gran Sud) a experiències de gestió forestal, de implantació de zones
de boscos madurs amb compra de drets de talla, i d’ús de biomassa
forestal per a calor a edificis municipals i privats al municipi d’Alins
(Pallars Sobirà).
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2.- ASSEMBLEA AL NOVEMBRE A PUIGCERDÀ (Cerdanya)

Us avancem que a finals de novembre (probablement els dies 17, dijous,
i 18, divendres) tindrà lloc l’Assemblea General d’ELFOCAT a Puigcerdà
(Cerdanya). Unes setmanes abans es rebrà la corresponent convocatòria.
Coincidint amb l’Any Internacional dels Boscos, i també amb les relacions
institucionals obertes amb altres associacions de municipis forestals de
tot els Pirineus, es previst de signar un protocol per crear una unió
pirinenca de municipis forestals, sobretot per aconseguir millorar la
defensa dels Pirineus davant la legislació, les mesures de dinamització
impulsades per la Comunitat Europea i pels estats competents, i
l’intercanvi d’experiències i la realització d’accions comunes.
Coincidint amb l’assemblea s’organitzaran unes jornades tècniques sobre
la biomassa forestal per a l’ús energètic per a calderes i petites xarxes de
calor local de promoció municipal, i de les possibilitats actuals de
finançament públic, amb visites a experiències pilot properes.
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3.- QUADERN SOBRE L’ÚS DE LA BIOMASSA FORESTAL PER A CALOR

S’ha editat un quadern sobre l’us de la biomassa forestal per a la obtenció
d’energia tèrmica, dins el marc del projecte DYNAFOREST, on es resumeixen els
principals paràmetres i dades per tal de valorar l’enorme utilitat dels recursos
forestals de biomassa per a la producció de calor generat en calderes i
distribuïda en xarxes locals de calor, tant en forma d’estella com de pèllet.
L’edició va anar a cura del CPF amb el suport d’ELFOCAT, el CTFC i la resta de
socis del projecte, i es va trametre als ajuntaments propietaris de boscos
catalans.
La promoció de l’ús de la biomassa forestal per a energia, com a factor de
dinamització econòmica de les forests comunals, i per trobar sortides
econòmiques a la fusta procedent, sobretot, de millores silvícoles, es una de les
prioritats de l’associació ELFOCAT i del projecte DYNAFOREST.

Aquest quadern està disponible, en versió PDF, i es pot baixar, de forma
gratuïta a la nostra plana web: www.elfocat.cat a l’apartat: DOCUMENTS
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4.- PLANA WEB: MILLORES I PLÀNOL INTERACTIU

S’han actualitzat continguts de la web, on es poden trobar models,
documents i dades de les entitats locals forestals, i s’està realitzant un
plànol interactiu, disponible aquesta tardor, en el que cada municipi
tindrà un espai per divulgar els valors forestals del seu municipi així com
altres informacions relacionades, que es considerin d’interès.

5.- MANUAL ELECTE LOCAL PROPIETARI FORESTAL
S’està redactant un manual informatiu de suport a la pressa de decisions
dels regidors i responsables de la gestió de les forests de propietat
d’entitats locals, que es previst presentar abans del final d’any 2011 i fer
arribar a tots els socis un cop editat.

6.- INFORME PRODUCTIVITAT
S’està redactant una diagnosi global sobre la productivitat de les forests
comunals a Catalunya, pel que fa fustes i llenyes, per tal d’obtenir una
visió general de la situació i fer propostes conjuntes de mesures de
millora en les subhastes i en la rendibilitat econòmica dels boscos de
propietat local.
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7.- 200 CALDERES AMB BIOMASSA FORESTAL

S’està promovent des d’ELFOCAT, junt amb el CTFC i PROFOR, i adreçat
als àmbits de la Generalitat amb competències en aquests temes, un
projecte d’implantació de 200 calderes i xarxes de biomassa forestal de
promoció local, pel que es busca suport econòmic, administratiu i tècnic.

8.- MILLORES ADMINISTRATIVES A LES FORESTS d’UP
Es va redactar, i aprovar en la darrera Junta a Solsona, el document
base sobre les “Propostes de millora en la gestió administrativa de les
forests de propietat municipal declarats d’Utilitat Pública”, que s’ha
presentat a la DG del Medi Natural i Biodiversitat per tal que sigui tingut
en compte en les modificacions legislatives que es puguin produir.
Es un document obert i viu, i per tant s’admeten noves propostes de
millora i ampliació de continguts, per qualsevol entitat local propietària
forestal.
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9.- REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
Per part de la Junta de l’associació s’ha fet un important esforç per dotar
de la presència institucional que mereix la nova associació, i en primer
lloc s’han realitzat nombroses visites als responsables de les diverses
insitucions i entitats amb competències tant en el sector forestal com en
els objectius de l’associació. Les reunions han consistit en la presentació
de l’entitat i en la valoració de la possibilitat d’obrir línies concretes de
treball a presentar als socis per a la seva aprovació.
A nivell internacional, a més dels protocol entre associacions d’entitats
municipals pirinenques, previst de signar a l’assemblea general a
Puigcerdà, i del que ELFOCAT n’és promotor, junt amb l’UGS, cal
esmentar la tramitació de l’ingrés, com a membre de ple dret, a la
FECOF (Fédération Europèenne des Communes forestières).

10.- GESTIONS LEGALITZACIÓ I OPERATIVITAT
Un dels aspectes que ha comportat i comporta més gestions es la
legalització de l’associació i la seva inclusió al registres d’associacions
d’entitats locals de Catalunya, de gran rigidesa administrativa, que
encara es troba en tràmit, tot recollint les modificacions que ens varen
sollicitar i que esperem solucionar en breu. També es disposa de
compte corrent, NIF i suport de gestoria, per quan sigui necessari. La
seu a Montferrer es troba operativa i acomplint els objectius proposats.
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11.- RELACIO DE SOCIS ACTUALS
La relació de socis que han aprovat ser membres son actualment:
Núm.

Comarca

Entitat Local

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alt Urgell

Alàs i Cerc
Àrseguel
El Pont de Bar
EMD Asnurri (Valls de Valira)
EMD Josa del Cadí (Josa i Tuixén)
EMD La Guàrdia d'Ares (Valls d'Aguilar)
EMD Taús ((Valls d'Aguilar)
EMD Vila i Vall de Castellbó (Montferrer i Castellbo)
Estamariu
Fígols i Alinyà
Josa i Tuixent
La Seu d'Urgell
La Vansa i Fórnols
Les Valls d'Aguilar
Monferrer i Castellbo
Organyà

17

Alta Ribagorça

18

Bages

19
20

Baix Ebre

Alfara de Carles
Tortosa

21

Berguedà

La Pobla de Lillet

22
23
24
25
26
27
28

Cerdanya

Alp
EMD Aransa (Lles Cerdanya)
Fontanals
Lles de Cerdanya
Meranges
Montellà i Martinet
Puigcerdà

29

Conca de Barberà

30
31
32

Garrotxa

33
34

Ribera d'Ebre

35
36
37
38
39
40
41
42

Ripollès

El Pont de Suert
Sallent

L'Espluga de Francolí
Montagut i Oix
Tortellà
Vall de Bas
Rasquera
Tivissa
Campelles
Camprodon
Gombrén
Llanars
Pardines
Planoles
Ribes de Freser
St. Joan Abadesses
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43
44
45

St. Pau Segúries
Vallfogona Ripollès
Vilallonga de Ter

46

Segrià

Rosselló

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Pallars Sobirà

Alins
Baix Pallars
EMD Arestui (Llavorsí)
EMD Baiasca (Llavorsí)
EMD Montenartró (Llavorsí)
EMD Sellui (Baix Pallars)
EMD Tornafort (Soriguera)
Espot
Esterri d'Aneu
Esterri de Cardós
Farrera
La Guingueta d'Aneu
Lladorre
Llavorsí
Rialp
Soriguera
Sort

64
65

Pallars Jussà

Tremp
La Torre de Capdella

66

Terra Alta

Horta de Sant Joan

67
68
69

Vallés Occidental

Castellar del Vallès
Sabadell
Terrassa

70
71

Val d'Aran

Bossost
Vielha e Mitjaran

Que sumen un total de superfície forestal en propietat d’unes 178.340 Ha.
(això representa un 50,8% de la superfície de les forests de propietat
d’entitats locals, i un 9,2 % de la superfície forestal total de Catalunya)
Hi ha noves entitats que han manifestat la seva voluntat d’incorporar-se a
l’associació i estan tramitant el seu ingrés.
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