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1.- DINAMITZACIÓ DELS BOSCOS DE PROPIETAT LOCAL: 
 
En l’etapa socioeconòmica actual cal dinamitzar tots els usos (productius, protectors i 
socials) dels boscos de propietat local, a fi d’aconseguir l’optimització d’aquesta 
infraestructura verda bàsica. Així ELFOCAT impulsa i col·labora  en diverses accions i 
propostes, la majoria de forma coordinada amb la resta del sector forestal, per a 
fomentar l’ús integrat i sostenible de les forests comunals. Algunes d’aquestes accions 
són: 
 

● FÒRUM EUROPEU SOBRE BOSCOS PERIRUBANS, BARCELONA 2017: 
Organització del Fòrum Europeu sobre Boscos Periurbans Barcelona 2017, junt 
amb d’altres entitats, i presidit per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el 
Centre Tecnològic forestal de Catalunya (CTFC), i promogut per l’European 
Fórum in Urban Forestry (EFUF), que va tractar la temàtica: “Les vores del 
bosc urbà” i que va tenir lloc del 31 de maig al 2 de juny de 2107 a Barcelona 
amb gran èxit d’assistència i continguts.  

 

           
                 Presentació del Fòrum a la web, i vista d’una de les sessions a la sala d’actes de l’AMB 
 

                     
Acte d’obertura del Fòrum amb Presència de l’HC del DARP Sra. Meritxell Serret, el Director del 

CTFC Sr. Trasobares,  i representants d’altres institucions de l’organització (Diputació de 
Barcelona, ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona) 

               

El Fòrum Europeu sobre Boscos Urbans (EFUF) celebra enguany el seu 20è aniversari a la metròpolis 
de Barcelona, un congrés obert a investigadors i professionals de l’àmbit europeu interessats en 
reflexionar sobre les vores del bosc urbà com a espais d’oportunitat per connectar i vertebrar el 
territori.
 
Les ciutats del segle XXI emprenen un canvi de mentalitat: abandonen la idea de ciutat central i 
perifèria per passar a concebre la metròpolis com un mosaic territorial d’espais, corredors i fluxos; 
una matriu biofísica on la infraestructura verda pren un valor estructurador per al territori en detriment 
del protagonisme de les grans infraestructures del transport, i on els espais de vora, de límit, deixen 
de ser línies administratives i es plantegen com a espais estratègics per a l’ecologia, el lleure i la 
producció.

Sota el títol “Les vores del bosc urbà. Franges, marges i espais de transició”, posem sobre la taula la 
rellevància dels boscos urbans i periurbans per construir un paisatge sostenible i saludable. Abordem 
temes com la connectivitat ecològica, la compatibilitat dels serveis ecosistèmics, la biodiversitat i les 
pertorbacions, i també temes com el vessant social de la gestió forestal o la planificació de les vores 
amb relació a la nova cultura del lleure. Per aquest motiu us convidem a participar en el Congrés per 
abordar plegats les problemàtiques latents en espais de contacte i d’interacció entre dues realitats 
destinades a conviure; la ciutat i els espais oberts.

               

Les vores del bosc urbà
31 de maig - 2 de juny

Franges, marges i espais de transició
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● PREPARACIÓ D’UNA GUIA DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA FUSTA EN EL 
MÓN LOCAL: Per tal de promoure l’ús de la fusta de serra procedent dels nostres 
boscos en els usos constructius, i així fomentar l’aprofitament de fusta de qualitat 
que junt amb els altres usos de la fusta, optimitzi els aprofitaments forestals, s’ha 
redactat, en col·laboració amb l’INCAFUST (Institut Català de la Fusta, emmarcat 
dins el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), i amb l’Associació Leader 
Ripollès Ges Bisaura, una guia per a la promoció de l’ús de la fusta en el mon 
local: “Directrius bàsiques de la construcció de fusta en l’àmbit municipal”. La 
guia es distribuirà a tots els ajuntaments catalans. 
    

   
 

Es ve presentar el contingut de la guia de promoció de la fusta en el mon local, a una jornada tècnica a La 
Seu d’Urgell el desembre de 2017, que varen obrir l’alcalde de La Seu d’Urgell, Il·lm. Sr. Albert Batalla, i el 

President d’ELFOCAT Sr. Ramon Moliner.   
 

● ACTIVITAT PEDAGÒGICA PER A LES ESCOLES: “AMICS DE LES 
FORESTS COMUNALS”: S’ha finalitzat l’edició del material del joc sobre la 
gestió sostenible de les forests comunals, activitat adreçada a les escoles 
de primària dels municipis propietaris de boscos, que s’està incorporant a l’oferta 
pedagògica dels Agents Rurals i de les escoles.  
 

            
       Del joc se’n han editat els diplomes i les xapes, i s’està implementant als programes pedagògics de les escoles i 

dels Agents Rurals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jornada tècnica 
LA SEU D’URGELL, 14 de desembre de 2017 

La construcció amb fusta 
en l’àmbit municipal 

 

Organització 
 

 

   
 

 

 

Presentació 
 

 
La construcció amb fusta aplicant els 
sistemes i materials moderns és un 
canvi de paradigma a tots els nivells 
en el sector de la construcció. La 
utilització a gran escala de materials 
renovables i sostenibles en l’ edificació 
és una via per reduir dràsticament 
l’impacte ambiental que ha provocat 
tradicionalment el sector econòmic 
que utilitza materials menys 
sostenibles sobre el medi natural. A 
diferència de l’acer, el formigó, els 
morters, els materials petris, els 
plàstics i tots els materials derivats del 
petroli, la fusta és un embornal natural 
de CO2 perquè allibera de l’atmosfera 
el principal gas responsable de 
l’escalfament global. 
 

 

Col·laboració 
 

 

 

 

@ruralcat 
 

 

Programa 
 

 
  9.30 h Inscripcions dels assistents 
 

 

10.00 h Benvinguda 
Il·lm. Sr. Ramon Moliner, president ELFOCAT. 

 
 

10.15 h El pes del món local en la producció de fusta a Catalunya 
Sr. Narcís Ribes, gerent ELFOCAT. 

 
 

10.45 h Presentació de la guia de promoció de l'ús de la fusta en el món 
local 
Sr. Eduard Correal, INCAFUST. 

 
 

11.15 h Pausa 
 
 

11.45 h Exemples constructius de promoció municipal:  
x Escola bressol Agramunt. Sra. Montse Borniquel. Fustes Borniquel. 
x Centre Cívic Can Portabela. Sr. Josep  Bunyesc. Arquitecte. 
x Ús de la fusta al mobiliari urbà. Sra. Roser Fabra. Arquitecta 

 
 

13.00 h Debat i col·loqui 
 
 

13.30 h Cloenda de la Jornada 
Sr. Jordi Gené, director INCAFUST 

 

 

Lloc de realització 
 

 

Sala La Immaculada 
 

Carrer del Carme, 13 
 

25700 LA SEU D’URGELL 

 

Inscripcions 
 

 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (A/e: serveis@ctfc.cat – Tel.: 973 48 16 44 
(de 8 a 15h)).  
 
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades 
del PATT del portal RuralCat: 
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt 

1234 / 3,00 1234 / 3,00 

 

170315 / 2,75 
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● PRESENTACIÓ I EDICIÓ DEL “CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN 
L’ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ DE CURSES I MARXES DE 
MUNTANYA“:  També s’ha col·laborat en la redacció i distribució del “Codi de 
Bones Pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes de muntanya”. 
La guia editada en llibre imprès es va presentar durant l’any 2017.  

 

                      
 

                      
 Col·laboració d’ELFOCAT en la redacció i presentació de la guia impresa del codi de bones pràctiques 

i en la seva distribució 
 
● INTERCANVIS ENTRE AJUNTAMENTS:  Els intercanvis d’experiències entre 
ajuntaments membres d’ELFOCAT facilita la pressa de decisions i permet l’accés 
a informacions d’interès: s’han realitzat contactes entre ajuntaments d’ELFOCAT 
en temes calderes, subministrament de biomassa i plecs de condicions forestals, 
entre d’altres.  
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Vista d’una visita de treball entre representats de l’ajuntament de Tremp i d’Alp  

sobre calderes i subministrament de biomassa 
 
 
● QUADRÍPTICS INFORMATIUS SOBRE LES FORESTS COMUNALS: Dins 
el projecte “Les forests comunals a les escoles” s’han imprès més quadríptics 
sobre les forests comunals d’ens locals membres d’ELFOCAT, com a elements de 
divulgació a la societat i als propis veïns del pobles de les funcions i 
característiques de les forests de propietat municipal. A més del material imprès, 
els originals també estaran disponibles per tothom a la plana web institucional. 
 

             
 

Els originals dels quadríptics editats estan disponibles a la plana web d’ELFOCAT 
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● DIAGNOSI DE L’ESTAT CADASTRAL DE LES FORESTS LOCALS NO 
DECLARADES D’UTILITAT PÚBLICA: S’ha realitzat una diagnosi sobre l’estat 
de les inscripcions cadastrals de les forests de propietat local que no pertanyen 
al Catàleg de Forests d’Utilitat Pública, que estan molt més protegides 
legislativament, a partir d’un estudi previ anterior realitzat exclusivament a la 
demarcació de Barcelona, i enguany s’ha completat la diagnosi amb les propietats 
forestals de la demarcació de Girona, resultant que s’han localitzat més d‘un 27% 
de superfície de finques de propietat local que les conegudes fins ara a les 
estadístiques oficials. Aquesta diagnosi, vist les importants mancances 
detectades, apunta a la necessitat d’una línia de treball per tal de millorar la 
situació legal de totes les forests de propietat local. 
 

                                    
Les forests de propietat local no declarades d’Utilitat Pública son un percentatge important  

i poc conegut de les forests locals 
 
 
● ADHESIÓ AL PROTOCOL PEL DESENVOLUPAMENT I CONSOLIDACIÓ 
DE L’ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ D’EDIFICIS (ECREE): 
ELFOCAT també ha fet efectiva la seva adhesió, durant el 2017, al protocol 
promogut per la Generalitat de Catalunya pel desenvolupament i consolidació de 
l’Estratègia Catalana de Renovació d’Edificis (ECREE)    
                                                  

                           

 

 
 

 Plaça  de  la  Trobada  s /n  (ed i f i c i  a juntament )  25711  -  Mont ferrer  (Al t  Urge l l )  -  t e l :  973  35  13  43  
e -mai l :  e l focat@el focat . ca t  

 

 
 
 
 
RESUM DIAGNOSI FORESTS PROPIETAT LOCAL 
CADASTRE: 
 
 
Demarcació GIRONA: 
 
Dades Generalitat (arxiu DAAM):  37.991 Ha 
Diagnosi CADASTRE:  

- total    48.415 Ha (27,4% més) 
  - rústica    44.803 Ha  (18 %  més) 
 
 
 
 
Demarcació BARCELONA: 
 
Dades Generalitat (arxiu DAAM):    14.490,19 Ha 
Diagnosi CADASTRE: 
  - cadastre rústica:  17.987,6   Ha (24 % més) 
  - cadastre + correcció UP:  20.771,01 Ha (43 % més) 
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● FIRA BIOMASSA VIC: L’any 2017 ELFOCAT ha disposat d’estand propi a la 
Fira de la Biomassa de Vic, que ara te una periodicitat bianual. S’ha volgut insistir 
en la informació institucional, i en la divulgació del paper dels ens locals 
propietaris de forests en la producció de biomassa forestal i en la gestió 
sostenible dels boscos. S’ha renovat tot el material d’exposició, així mateix s’ha 
procedit a la reedició de material institucional: tríptics i volants, i s’han seguint 
distribuint les guies editades els anys anteriors. 
 

 
       Vista general de l’estand a la Fira de la biomassa de Vic 2017, i exemple del contingut exposat 

 
 

 
                   El President d’ELFOCAT Sr. Ramon Moliner a l’estand de la Fira (febrer 2017) 
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● PONÈNCIES A FIRES, JORNADES I FÒRUMS: Durant tot l’any 2017 
ELFOCAT ha assistit a nombroses jornades i reunions tècniques, i hi ha realitzat 
ponències en representació i defensa dels interessos de les entitats locals 
forestals catalanes. També s’han col·laborat en l’organització de diversos actes 
sectorials, conjuntament amb altres institucions i entitats procedents del mon 
institucional i privat forestal.  

 

           
 

  Una de les nombroses jornades en la que ELFOCAT ha participat: realitzat ponències, 
conferències o assistint a taules rodones: en aquest cas correspon a la Jornada de Bones 

Pràctiques a les Empreses Forestals organitzada per Forestal Catalana 
 
 
2.- TEMES INSTITUCIONALS. 
 

 
● SEGUIMENT NOVES PROPOSTES LEGISLATIVES 
S’ha realitzat el seguiment de les propostes legislatives que afecten als ens locals 
forestals, com la Llei dels Espais Agraris, la Llei de Territori o la proposta de 
l’Estratègia i l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, entre d’altres, del 
que s’han realitzat informes interns i per als òrgans de govern, i s’ha col·laborat 
amb l’administració promotora per la millora del seu redactat.  

 

          
    Una de les reunions explicatives de la proposta d’Agència del Patrimoni Natural 

 amb el HC Sr. Rull, on va assistir ELFOCAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada tècnica 
PRATS DE LLUÇANÈS, dimarts 12 de desembre de 2017 

Bones pràctiques a les 
empreses forestals 

 

Presentació 
 

 
Els objectius de la jornada són, d’una 
banda, posar en valor el treball que 
estan fent diferents empreses del 
sector forestal duent a terme la seva 
feina d’acord amb el codi de bones 
pràctiques (tècniques, de seguretat, 
laborals, de formació, etc) i com 
aquesta correcta realització de la 
gestió i del treball forestal aporta més 
beneficis al propietari i també a la 
societat. 
 
Per altra banda, conèixer de primera 
mà, i de manera pràctica, els 
requeriments que tenen diferents 
administracions públiques per a la 
contractació de les empreses que 
treballen a bosc amb bones pràctiques 
i alhora conèixer com aquestes 
administracions poden fer el 
seguiment per garantir que aquestes 
bones praxis es realitzen 
correctament. 

 

Col·laboració 
 

 

   
 

 
 

   
 

      
 
 

 

Programa 
 

 
  9.00 h Lliurament de documentació i pagament de la inscripció 
 
 

  9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada 
 
 

  9.30 h Condicionants tècnics dels treballs forestals a nivell de finca 
 
 

10.15 h Pausa 
 
 

10.45 h Les bones pràctiques a les empreses forestals 
 
 

12.30 h Formació i acreditacions que s’ofereixen actualment 
 
 

13.30 h Dinar 
 
 

15.00 h Exemple dels requeriments a França 
 

 

15.45 h Requeriments administratius per a la contractació d’empreses 
forestals 

 
 

17.15 h Conclusions i cloenda 
 

 

 

Lloc de realització 
 

 

Restaurant Cal Quico 
Serrat de Contacorbs 
08513 – PRATS DE LLUÇANÈS 

 

Inscripcions 
 

 

Places limitades per l’aforament de la sala. 
Cal inscriure’s prèviament a través del Departament de RRHH de Forestal 
Catalana: http://forestalcatalana.gencat.cat/ca/serveis-tramits/jornades-tecniques/ 
(Tel: 93 411 09 26 - A/e: formacio.forestalcatalana@gencat.cat  
 
La inscripció a la jornada (incloent dinar) serà de 15 euros. 
Es prega fer el pagament en efectiu a l’inici de la jornada. 1234 / 3,00 1234 / 3,00 

 

179101 / 4,75 

 

Organització 
 

 

 

 

Participen en la jornada: 
ARICO FOREST              EMC Enginyeria 
ARNAVAT               ESCOLA AGRÀRIA QUINTANES 
ASSOCIACIÓ PROPIETARIS FORESTALS del LLUÇANÈS           ESCOLA AGRÀRIA del SOLSONÈS 
BOSQUEROLS              FORESTAL CATALANA, SA 
CEIN del Ripollès              GEFOS 
CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL            IFORWOOD (socis del projecte) 
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA            INS MOLLERUSSA 
CONSORCI de la VALL DE GES, ORÍS I BISAURA           PYREMPFOR (socis del projecte)  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA             SOCIAL FOREST             
DIPUTACIÓ DE GIRONA                     SUBDIRECCIÓ GENERAL DE BOSCOS 
ELFOCAT               TORB 
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● ASSEMBLEES En el transcurs del 2017 es varen realitzar dues assemblees 
generals, al febrer a Vic (Osona) i al setembre a Alp (Cerdanya), on es varen 
tractar els temes de funcionament de l’associació.   
 

 
      Vista de les assemblees generals d’ELFOCAT a Vic (febrer 2017) i Alp (setembre 2017) 
 
 
● SEGUIMENT DE LES ACCIONS A LES FORESTS D’UTILITAT PÚBLICA 
AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
S’han realitzat reunions de coordinació amb la Direcció General de Forests i la 
Subdirecció General de Boscos del DARP per tal de fer un seguiment de la situació 
de les forests d’UP, un balanç dels convenis de gestió signats i pendents de 
signar, i per consolidar la dinamització dels aprofitaments sostenibles de les 
forests UP de propietat local.  
 

 
        

Obertura de la subhasta de fusta dels aprofitaments de les forests públiques de Catalunya a Alp (20 juny 2017) per part 
de la DG de Forests Sra. Montserrat Barniol i el President d’ELFOCAT Sr. Ramon Moliner, i vista de la mesa  

d’adjudicació en plena subhasta de lots. 
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3.- ENTREVISTA AL SR. ANTONI NAVINÈS, PRESIDENT DE L’EMD VILA 
I VALL DE CASTELLBÒ (ALT URGELL) 
 
 

Quina es la vostra relació personal amb el 
món local forestal? 
Primer de tot, el fet d’haver nascut a Castellbò 
què, per mi és un entorn on es respira natura i 
on estem envoltats d’arbres per tot arreu.  
En segon lloc, sóc President des de fa molts 
anys de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Vila i Vall de Castellbò, terme municipal de 
Montferrer i Castellbò, que fins als anys 70, 
però, va ser municipi propi de Vila i Vall de 
Castellbò. Una de les seves principals fonts 
d’ingressos havia estat i continua sent, les 
periòdiques subhastes de fusta, llenyes i 
pastures.  
Em considero una persona fermament 
compromesa amb el món forestal, com 
apassionat de la natura i des de la vessant en 
general mitjançant la gestió del territori, fustes, 
pastura , bolets, caça, lleure, paisatge, esports 
d’aventura, etc… 
 

Com valora el moment actual del sector forestal i dels boscos locals a Catalunya?  
L’actual moment forestal crec que passa, malauradament, per moments difícils, per tot lo què és 
sobradament conegut: poc valor de la fusta, boscos cada vegada més bruts, difícil accés, fort 
despoblament de nuclis, pocs recursos per invertir,  entre altres raons.  
 
De les línies que desenvolupa o pot desenvolupar ELFOCAT, quina creu que serien les 
prioritàries? 
Des el meu punt de vista, la funció que ha de desenvolupar l’ELFOCAT com a prioritària és exercir 
de mediador entre propietaris i institucions públiques i amb els diferents departaments de la 
Generalitat, encarregant-se de la part burocràtica, tals com elaboració de projectes i gestió 
d’ajuts, desenvolupament d’idees amb tot el món forestal i orientació en els bons usos de la forest 
per la seva optimització de recursos amb una gestió adequada del bosc. 
 
Com creu que s’hauria de millorar la implicació de les entitats municipals 
descentralitzades (EMD) i els ajuntament en la gestió dels seus boscos? 
Doncs, més o menys, com el que ja hem comentat: facilitant assessorament en ajuts a la gestió 
de tot aquest món forestal i col·laborant entre titularitats públiques i privades.  
És rellevant la forma de gestió de tot aquest món que, encara que sembla que té vida pròpia, 
sinó se’l gestiona amb totes les seves variants, cada dia que passa es va convertint en una massa 
totalment descontrolada i sobretot perillosa, i m’estic referint als incedis , per exemple.  
No hem de perdre de vista què, tot i què moltes hectàrees siguin de titularitats privades, no 
deixen de fer una funció enormement valuosa: medi ambient, natura i senderisme, excursions, 
lleure, aspectes dels quals se’n beneficia tota la societat.  
 
 

El Sr. Antoni Navinès es el president de l’EMD Vila i 
Vall de Castellbò (Alt Urgell) i un dels fundadors 

d’ELFOCAT 
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Creu que la societat valora els boscos locals? 
Estic convençut que cada vegada més tothom és més conscient de la funció dels boscos revertida 
al medi ambient, sobretot si els veuen més cuidats, independentment que siguin locals o no, ja 
que la majoria de gent, no coneix la titularitat ni els preocupa i, per tant, no pot valorar si són 
d’uns o d’altres.  
Per sort, la gent es va conscienciant del respecte als boscos i a la natura en general, i el seu 
comportament és més cívic i respectuós.  
 
L’aprofitament de fustes, llenyes i biomassa, els bolets, la cacera, la ramaderia 
extensiva, els impostos als veïns, els ajuts i subvencions, el lleure... d’on haurien de 
venir els ingressos per gestionar els boscos de propietat dels ens locals? 
Home, està clar que haurien de venir una bona part dels ingressos que generen tots aquests 
aprofitaments, però també de les institucions i dels diferents departaments, ja que com hem 
comentat, els boscos no deixen de tenir una funció social que reverteix en qualitat de vida cada 
vegada més necessària. 
 
Com veieu el futur dels boscos catalans?   
Tots els boscos que estan en una bona part del Pirineu i de molt difícil accés, no crec que massa 
cosa es pugui fer parlant de fusta de serra. Hauríem de ser capaços de reinventar-nos i veure el 
bosc com un espai divers, creatiu, multifuncional, capaç de donar resposta a les necessitats del 
moment posant molt èmfasis amb la utilització dels boscos com a biomassa i energies renovables.  
 
 
4.- POLITICA FORESTAL EUROPEA:  
  

● ELFOCAT: VICEPRESIDÈNCIA FECOF. ELFOCAT ocupa la vicepresidència 
de la FECOF (Federació d‘Associacions Municipals Forestals d’Europa) organisme 
europeu que agrupa els associacions de municipis forestals de les diferents 
nacions europees, dins les seves activitats ELFOCAT ha assistit a les assemblees 
i reunions de treball del 2017, i ha ajudat a defensar els interessos dels ens locals 
forestal catalans i divulgar el seu coneixement i característiques en àmbits 
europeus; concretament cal destacar l’assistència a l’Assemblea FECOF a la 
European Forestry House a Brussel·les (Bèlgica; març 2017), la reunió amb la 
Relatora de la proposta LULUCF del Parlament europeu  (Brussel·les; març 2017), 
Assemblea FECOF a Mainz (Alemanya; setembre 2017) i XIX congrés forestal 
europeu UEF a Mainz (Alemanya; setembre 2017). També s’han efectuat 
diferents posicionaments sobre temes que afecten la política forestal municipal.  
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Plana web institucional de la FECOF, amb la presència d’ELFOCAT com membre de ple dret, i del President 

d’ELFOCAT, Ramon Moliner com a vicepresident 
 

                               
 Noticia a la web FECOF sobre al reunió amb la relatora del Parlament Europeu  

de la normativa LULUCF on va assistir ELFOCAT 
 
 

 
Foto de grup de representants nacionals a l’assemblea FECOF; i assistència al XIX congrés forestal europeu EUF a 

Mainz (Alemanya) el setembre de 2017 
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● PROJECTES EUROPEUS. A més ELFOCAT ha col·laborat i assistit a jornades 
tècniques en diferents projectes europeus, com ara BIO4ECO de la biomassa 
forestal i agrícola del CTFC, el ECTA-ADAPT de canvi climàtic de la diputació de 
Girona, i forma part del projecte d’especialització competitiva territorial (PECT) 
sobre “EL bosc , primer recurs de l’economia verda” promogut per la diputació 
de Lleida i el CAP-RISK sobre prevenció de riscos naturals en zones de muntanya 
del Pirineu, on actua de soci col·laborador. 

 
 
5.- ACTUALITZACIÓ MEMBRES D’ELFOCAT 
 
La relació actualitzada de socis d’ELFOCAT (setembre 2017) és: 
 

 COMARCA ENTITAT  Ha (**) 
1 Alt Empordà Agullana (*)  0 
     

2 Alt Urgell Alàs i Cerc  173 
3  Arsèguel  539,99 
4  El Pont de Bar  2074,15 
5  EMD Asnurri (Valls de Valira)  329,56 
6  EMD Josa del Cadí  (Josa i Tuixén)  3052,79 
7  EMD La Guàrdia d'Ares (Valls d'Aguilar)  1785,37 
8  EMD Taús ((Valls d'Aguilar)  2555 
9  EMD Vila i Vall de Castellbó (Montferrer i Castellbó)  1.436 

10  Estamariu  1540,02 
11  Fígols i Alinyà  2205,75 
12  Josa i Tuixent  5145,74 
13  La Seu d'Urgell  20 
14  La Vansa i Fórnols  7192,5 
15  Les Valls d'Aguilar  2273 
16  Montferrer i Castellbó  7228,51 
17  Organyà  647,66 
18  Coll de Nargó  1309,93 

     
19 Alta Ribagorça El Pont de Suert  6235,27 
20  EMD Senet (Vilaller)  3263 

     
21 Anoia Argençola (*)  0 

     
22 Bages Sallent  43,55 
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23 Baix Ebre Alfara de Carles  889,11 
24  Tortosa  3737,2 

     
25 Baix Empordà Torroella de Montgrí  2376,66 

     
26 Berguedà La Pobla de Lillet  1306,05 
27  Saldes  3206,56 

     
28 Cerdanya Alp  1562,1 
29  EMD Aransa (Lles Cerdanya)  1310,85 
30  Fontanals  983,03 
31  Ger  1541,86 
32  Guils de Cerdanya  1202,28 
33  Lles de Cerdanya  3936,38 
34  Meranges  3439,87 
35  Montellà  i Martinet  3027,67 
36  Puigcerdà  1092,38 

     
37 Conca de 

Barberà 
L'Espluga de Francolí  206,66 

     
38 Garrotxa Les Preses  114,59 
39  Montagut i Oix  49,25 
40  Tortellà  268,87 
41  Vall de Bas  251,32 

     
42 Maresme Tordera  30,4 

     
43 Osona Vidrà (*)  0 

     
44 Ribera d'Ebre Rasquera  1791,66 
45  Tivissa  4606,18 

     
46 Ripollès Campelles  1044,85 
47  Camprodon  361,86 
48  Gombrèn  717,51 
49  Llanars  0 
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50  Pardines  487 
51  Planoles  1155,32 
52  Ripoll  30 
53  Ribes de Freser  1149,87 
54  St. Joan Abadesses  348,4 
55  St. Pau Segúries  221,92 
56  Toses  1606,32 
57  Vallfogona Ripollès  900,34 
58  Vilallonga de Ter  2854,08 

     
59 Segrià Rosselló  94 

     
60 Solsonès La Coma i la Pedra  2435,56 

     
61 Pallars Sobirà Alins  11488,98 
62  Baix Pallars  2073,24 
63  EMD Ainet de Besan (Alins)  2127,69 
64  EMD Araós (Alins)  1143,71 
65  EMD Arestui (Llavorsí)  1376,11 
66  EMD Baiasca (Llavorsí)  1085,27 
67  EMD Montenartró (Llavorsí)  771 
68  EMD Sellui (Baix Pallars)  585 
69  EMD Tornafort (Soriguera)  1063,31 
70  Espot  7249 
71  Esterri d'Aneu   559,4 
72  Esterri de Cardós  1274,03 
73  Farrera  5150,64 
74  La Guingueta d'Aneu  7959,15 
75  Lladorre  8762,67 
76  Llavorsí  1668 
77  Rialp  3979 
78  Soriguera  3126,13 
79  Sort  900,45 
80  Vall de Cardós  6075,64 

     
81 Pallars Jussà Isona i Conca Dellà  4234,96 
82  La Pobla de Segur  1970,1 
83  Salàs de Pallars  454,7 
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84  Sarroca de Bellera  5354,07 
85  Tremp  7353,79 
86  La Torre de Cabdella  3954,35 

     
87 Terra Alta Horta de Sant Joan  4405,7 
88  La Fatarella  612,36 

     
89 Urgell Agramunt  57,99 

     
90 Vallès Occidental Castellar del Vallès  0 
91  Sabadell  47,63 
92  Terrassa  177,44 

     
93 Val d'Aran Bossost  2033,25 
94  Vielha e Mitjaran  18943,64 

     
  Suma:  217406,97 

(*): Entitat local amb estatus de no propietària   
(**): La superfície dels ajuntaments inclouen la de les EMD del terme, només si NO en son 
membres. 

 
 
Les 217.407 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres d’ELFOCAT 
representen un 59,4 % de la superfície de les forests de propietat d’entitats locals, i 
més d’un 10 % de la superfície forestal total de Catalunya. 

 
ELFOCAT ES UNA ASSOCIACIÓ INSCRITA AL REGISTRE D’ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES DELS ENS 

LOCALS A CATALUNYA DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB EL NÚM. C023/11 (decret 110/1996 de 2 d’abril) 

 
Les activitats d’ELFOCAT tenen el suport de: 

 
 
 

                 
 

                           


