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Qui som?
El Projecte Boscos de Muntanya és una organització 

sense ànim de lucre que des del 2007 treballa per la cura, la 
preservació i la millora dels boscos i paisatges tradicionals de 
muntanya als Pirineus catalans.

A través de l’acció, la participació ciutadana i el volunta-
riat ambiental, busquem crear consciència de la importància 
de cuidar i mantenir en bon estat els boscos de muntanya del 
nostre territori. Creiem que la millor manera d’assolir el nostre 
propòsit és endinsar les persones al bosc.

 

Què fem?
Organitzem estades de voluntariat per a adults i joves i 

accions de dinamització local, integrant els participants en fei-
nes que prèviament acordem amb la gent, propietaris, tècnics i 
gestors del territori. Les línies d’acció principals són la millora 
d’hàbitats, la recuperació de pastures i de camins ramaders, la 
reconstrucció de murs amb la tècnica de la pedra seca, l’afa-
voriment de la biodiversitat i, la nostra aposta estratègica, la 
bioenginyeria com a tecnologia verda innovadora. 



La nova fundació Projecte 
Boscos de Muntanya

L’any 2019 ha estat un any important per al projecte i em 
sento especialment orgullosa d’algunes de les coses que hem 
portat a terme. Des de la meva incorporació a la Junta hem 
tingut un objectiu comú: volíem donar suport a l’evolució i a la 
consolidació del Projecte Boscos de Muntanya per convertir-se 
en una organització de referència a Catalunya en gestió fores-
tal sostenible i de voluntariat. Ens estem consolidant i cada 
any aconseguim tenir més persones voluntàries i fer més hores 
al bosc. Aquest any, amb 544 persones i 27.700 hores de treball 
durant 22 setmanes al bosc.

Al setembre vaig tenir l’oportunitat de visitar el projecte i 
de poder veure de ben a prop l’evolució de la nostra proposta 
a Esterri de Cardós. Trobem l’equilibri entre la gestió del pai-
satge, el treball forestal al bosc i la incorporació d’una tècnica 
tradicional com la pedra seca. A la vall d’Esterri de Cardós con-
vivim amb l’entorn rural de muntanya, i el “Fem comú” ens vin-
cula estretament amb la gent del territori. Seguim apostant per 
la nostra feina al Massís de l’Orri i a Espinavell. Hem incorporat 
els joves, un repte institucional, mitjançant la nostra proposta 
“Vine amb la teva classe als boscos de muntanya!” on els joves 
s’aproximen a la gestió forestal i a la feina al bosc.

Comencem una nova etapa! Des de finals de desembre 
vam passar a ser la Fundació Projecte Boscos de Muntanya. Un 
esforç que pensem que val la pena, encara que també ens su-
posa nous reptes de transparència .

Aprofito per donar les gràcies a l’equip que s’ha deixat la 
pell i la seva energia durant aquest any. I a vosaltres que seguiu 
apostant any rere any per nosaltres i pels boscos de muntanya.

Anto Ureña 
Presidenta del Projecte Boscos de Muntanya
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22 Setmanes de voluntariat PARTICIPANTS

DE CAMINS ARRANJATS

DE PASTURES
RECUPERADES

de fusta PEFC procedents 
d’aclarides de millora forestal

 

MAPA

544

5KM

15.000 M2

MÉS DE 100 TONES

1
Projectes

1 2

34

1. Projecte Massís de l‘Orri - 8 setmanes
2. Projecte Espinavell - 3 setmanes
3. Projecte Esterri de Cardós - 7 setmanes
4. Projecte Joves - Valls d‘Àneu - 4 setmanes

Catalunya

“Transformem el  
paisatge amb les mans”

Projectes
Ha sigut un any d’ intensa activitat! Al llarg de 22 setma-

nes hem tingut cura dels boscos i del paisatge del Pirineu, 
seguint amb el tres grans eixos d’acció del projecte: l’estímul 
de la bioeconomia a partir de la gestió forestal sostenible i 
les obres de bioenginyeria i el manteniment del paisatge i fo-
ment de la biodiversitat a partir de la recuperació de pastures 
i camins.

Parc Nacional d‘Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici

Parc Natural 
de l‘Alt Pirineu

Parc Natural de les   
Capçaleres del Ter i  del Freser
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Participants i dies al bosc2Aquest 2019 encara hem tingut més presència al bosc i 
hem fet més feina. Amb 157 dies al bosc i un total de 544 per-
sones voluntàries que han treballat un total de 27.792 hores 
de voluntariat forestal als boscos de Pirineu. Gràcies a les 544 
persones que han participat a les setmanes s’han generat 100 
tones de fusta amb el segell PEFC de gestió forestal sosteni-
ble destinada, per una banda, a la indústria de la fusta, per 
fer palets, tanques i baranes i, per l’altra, a biomassa,  per a 
escalfar l’hospital de Tremp i d’altres edificis públics. Hem 
recuperat cinc quilòmetres de camins ramaders tradicionals, 
15.000 m2 de pastures i hem instal·lat dos abeuradors de 
fusta que seran utilitzats pels ramaders locals i disminuiran el 
risc d’ incendis. 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Voluntariat forestal
Una muntanya -  Massís de l’Orri

Al llarg de 8 setmanes hem pogut seguir donant suport 
a la ramaderia extensiva de muntanya amb la recuperació de 
pastures comunals de la pleta de la Creu per afavorir la rama-
deria local i també mantenir el paisatge en forma de mosaic 
tradicional pirenaic. Hem continuat amb els treballs de bioen-
ginyeria al barranc de Port Ainé i també amb les aclarides per 
a la millora d’hàbitat del gall fer al bosc de Tres Comuns.

Del 1 de juliol al 11 d‘agost

Una vall – Esterri de Cardós
Durant 7 setmanes de voluntariat s’han restaurat diver-

sos trams de murs de pedra seca seguint amb la col·laboració 
de Josep de Casa Magalona, professional de la vall.  Alhora, 
hem fet una aclarida forestal al bosc d’Arrós i hem seguit 
amb “Fem Comú!”,  les jornades de voluntariat amb els veïns 
i veïnes de la vall que ens permeten seguir creant vincles 

cada vegada més forts amb el territori. Amb tota la feina feta 
a la vall entorn a la pedra seca, la recuperació de camins, les 
pastures i millora de les zones de bosc, ajudem els voluntaris 
a entendre el sentit de la seva feina a l’entorn rural.

Del 12 d‘agost al 20 de setembre

Nous territoris- Espinavell
Enguany era la segona edició d’aquest projecte que se-

gueix creixent amb pas ferm. Hem fet 3 setmanes de volun-
tariat on s’han obert espais amb la finalitat d’ incrementar la 
superfície de pastura pel bestiar i les zones de fauna salvatge 
i afavorir l’hàbitat de la perdiu xerra. També  s’han construït 
dos miradors amb fusta pròpia per a gaudi de les persones 
que visiten la zona.

Del 26 d‘agost al 14 de setembre



4Hem fet 4 setmanes formatives d’acció al bosc amb joves 
on l’objectiu era implicar les noves generacions en el propòsit 
de l’entitat  i despertar i reforçar el valor de la conservació ac-
tiva i el respecte pels boscos. Van participar dos instituts, el de 
Vall d’Hebron de Barcelona i l’Institut Morelló d’Esterri d’Àneu, 
un total de 112 joves i 14 professors i van ser un èxit rotund!    

Projectes amb joves

El  jovent
com a referent
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 8 de juny

arrós de cardós
30 participANts

Impliquem a la societat civil 
endinsant-nos al bosc

5Accions de voluntariat 
comunal
FEM COMÚ! amb els veïns i veïnes de les valls 

Els “Fem Comú“ són jornades de voluntariat i de dinamit-
zació local comunitària amb els veïns i veïnes de les valls del 
Pallars Sobirà.  Enguany vam realitzar un „Fem Comú“ a la vall 
d’Esterri de Cardós i d’Arrós de Cardós on van participar 30 
persones entre els veïns i veïnes i les persones voluntàries vin-
gudes d‘altres zones de Catalunya. L‘activitat va estar emmar-
cada dins la Fira de Productes Artesans i de l’ovella Aranesa 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de la Setmana de la Natura.



6Accions de formació
SETMANA DE FORMACIÓ DE CAPS DE COLLA

La setmana de formació dels nostres caps de colla se 
celebra a l‘ inici de l‘estiu, just abans de començar les estades 
de voluntariat. La tasca dels caps de colla és donar suport als 
responsables del projecte i acompanyar i guiar a les persones 
voluntàries en tot moment.

 
SETMANES DE FORMACIÓ AMB L’ESCOLA DE 
PASTORS

Dins el projecte europeu POCTEFA PYRPASTUM vam 
realitzar dues setmanes de formació amb pastors de l’Esco-
la de Pastors de Catalunya i pastors francesos de l’Arieja en 
col·laboració amb l’Associació Rurbans. 
  
 

FORMACIÓ EN BIOENGINYERIA

JORNADA TÈCNICA DEL PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA 
TECNOLÒGICA (PATT):  TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA AMB 
FUSTA LOCAL, amb l’empresa Naturalea i la col·laboració de 
FGC  / Port-Ainé
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Del 23 al 26 d’abril / Del 7 al 11 d’octubre

Valls d’Àneu i Ginestarre 
(Pallars Sobirà) 
26 participats

 

 

24-25 D’OCTUBRE 

Massís de l’Orri  
(Rialp) 
19 participats

25-29 de juny 

Massís de l’Orri  
(Rialp) 
12 participats
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Difusió i comunicació
Una tasca important del projecte és conscienciar la so-

cietat sobre la importància dels boscos de muntanya. D’una 
banda, ho hem fet amb la memòria d’activitats on expliquem 
quines accions realitzem cada any per tenir cura dels boscos. 
Per altra banda, avui en dia és imprescindible estar present 
als mitjans digitals. La web del projecte, va ser visitada per 
unes 9.000 persones durant el 2019 i n’hem seguit millorant 
el contingut i els formularis d’ inscripció. Explicar millor la 
nostra missió i les despeses que suposa una setmana de vo-
luntariat per a l’entitat, ens ha ajudat a seguir incrementant 
el nombre de donacions prèvies a les estades de voluntariat. 
Gràcies als que hi heu col·laborat! 

A Facebook hem crescut i ja som més de 3400 seguidors. 
A twitter ja som 813 seguidors i cada vegada sumem més 
“retuits” i creem opinió. 



8Premsa i ràdio
El Projecte Boscos de Muntanya ha aparegut en un ampli 
ventall de mitjans locals, nacionals i especialitzats, assolint 
una cinquantena d’ impactes a la Campanya d’Estiu (Catalunya 
Ràdio, RAC 1, RNE, La Vanguardia i Nació Digital) i una vintena 
a la campanya de tardor (3.24, Catalunya Ràdio, Nació Digital 
o El Mundo). També volem destacar la bona resposta de les
institucions, sobretot de la Generalitat de Catalunya, i el sup-
ort de plataformes com els els trens i estacions de FGC per
ajudar-nos a arribar a la gent.

Destaquem:

• La Vanguardia, Un proyecto busca a 500 voluntarios
para ayudar a conservar los bosques del Pirineo
(15/06/19)

• RNE, Vida Verda: entrevista a Andreu González
(15/06/19)

• Món Planeta, Boscos de Muntanya amplia a 500 les
estades de voluntariat al Pirineu català (08/05/19)

• Món Rural, Projecte Boscos augmenta el número
d’estades al Pirineu (09/05/19)

• Descobrir, Projecte Boscos de Muntanya (21/05/19)
• ACN Pirineus Aran, El Projecte Boscos de Muntanya

acull més de 500 voluntaris en 22 setmanes de feina
al bosc (19/11/19)

• 3.24, El Projecte Boscos de Muntanya acull més de
500 voluntaris en 22 setmanes de feina al bosc
(19/11/19)

• El Mundo, Voluntarios que conservan los bosques
con sus propias manos (24/11/19)

• Catalunya Ràdio, La nit dels ignorants: Projecte Bos-
cos de Muntanya tanca el 2019 amb 22 setmanes de
feina al bosc català (18/12/19)

• Pirineus TV, Boscos de Muntanya ja és fundació

(28/01/20) 
• 

11

https://www.projecteboscos.cat/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/vida-verda/vida-verda-verd-gentrificacio-bergwaldproject-aturemc-32-liquam/5280418/
https://elmon.cat/monplaneta/actualitat/boscos-muntanya-amplia-500-estades-voluntariat-al-pirineu-catala
https://www.monrural.cat/2019/05/09/projecte-boscos-pirineu/
https://www.descobrir.cat/ca/experiencies/projecte-boscos-de-muntanya-168965.php
https://twitter.com/ACNPirineuAran/status/1196769331725639680
https://www.ccma.cat/324/el-projecte-boscos-de-muntanya-acull-mes-de-500-voluntaris-en-22-setmanes-de-feina-al-bosc/noticia/2964487/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/11/24/5ddadb85fdddff68ab8b457a.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/el-projecte-boscos-de-muntanya-tanca-el-2019-amb-22-setmanes-de-feina-al-bosc-catala/audio/1058385/
http://www.pirineustv.cat/2020/02/05/boscos-de-muntanya-ja-es-fundacio/
https://www.lavanguardia.com/natural/actualidad/20190615/462865361642/projecte-boscos-de-muntanya-andreu-gonzalez-voluntarios.html
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Som presents a les diverses fires de les zones on tenim 
projectes ja que ens ajuden a mantenir el contacte amb la 
població local i a arribar a nous públics que visiten el territo-
ri. Vam ser presents a 4 fires on la col·laboració de persones 
voluntàries es fa indispensable per portar-les a terme.

• Trobada d‘Hivern i Assemblea General 
Refugi del Fornet (Pallars Sobirà) 9-10 de març

• Portes obertes al Projecte Joves 
Valls d‘Àneu (Pallars Sobirà) 17 de maig

• Fira de Productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i 
de l’Ovella Aranesa  
Arrós de Cardós (Pallars Sobirà) 9 de juny

• Assemblea extraordinària - Pas a Fundació 
Esterri d‘Àneu (Pallars Sobirà) 22 de juny

• Fira del Ferro Pirinenc d’Alins  
Alins (Pallars Sobirà) 6 i 7 de juliol

• Fira de l’Ovella Aranesa 
Llavorsí (Pallars Sobirà) 17 d’agost

• Fira d’Espinavell – Tria de Mulats  
Espinavell (Ripollès) 13 d’octubre

Fires i esdeveniments
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Oficina i finances
LA NOSTRA FORÇA: LA BASE SOCIAL

Els nostres valors principals són l’acció, el compromís amb el territori i la població local, la qualitat de les actuacions i la 
col·laboració amb els tècnics, professionals i propietaris del territori.  Aquest 2019 han sigut 614 socis i sòcies que ens han donat 
suport i la força per a seguir endavant.  Les aportacions dels nostres socis i sòcies suposen més de 30% del pressupost  anual i 
són imprescindibles per aconseguir independència i una base social forta per generar nous models socials i impulsar canvis.

Moltíssimes Gràcies a tothom pel vostre suport!

730  donants amb 63.397€ de donacions:  
el resultat de la implicació de les Persones amb la nostra causa.

70.000

50.000

30.000

Donacions totals
Quotes de socis i sòcies
Número socis i sòcies per anys

20192018201720162015
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INGRESSOS PER SOCIS I DONANTS 

63.397€
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VALOR GLOBAL: 195.490,45€
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INGRESSOS 31/12/19 31/12/18

Ingressos per les activitats 195.490,45 150.507,06

Prestacions de serveis 41553,09 48609,71

Quotes associats  23060,00 17621,00

Donacions i altres ingressos per les activitats 52192,36 31108,85

Patrocinis i col·laboracions  4634,00 4543,25

Subvencions oficials 74.051,00 48624,25

Subvencions, donacions i llegats traspassats al 2020 500,00 17930,38

TOTAL INGRESSOS 195.990,45 € 168.437,44 €

DESPESES

Consums i deteriorament d'existències 21649,62 18.950,06

Treballs realitzats per altres entitats 0,00 1.614,12

Despeses de personal 94366,65 63.693,30

Lloguers 16523,98 4.232,73

Reparacions, conservació i manteniment 602,98 967,99

Serveis Professionals 16002,43 12.544,59

Assegurances 1193,46 975,09

Serveis Bancaris 183,01 301,18

Comunicació i difusió 8915,33 3.064,67

Subministraments 979,20 784,16

Altres Serveis 15928,59 14.280,99

Tributs -498,16 2.072,05

Amortització de l'Immobilitzat 813,92 638,91

Altres resultats -153,08 0,16

TOTAL DESPESES 176.507,93 124.120,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 19.482,52 44.317,44
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 19.482,52 44.317,44

Impost sobre beneficis 0 2312,75

RESULTAT DE L'EXERCICI  19.482,52 42.004,69

Dades econòmiques
Compte d’explotació 201911
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ACTIU 31 de desembre de 2019 31 de desembre de 2018

ACTIU NO CORRENT 4.741,94 4.880,38

Immobilitzat material 4.741,94 4.880,38

Actius per impost diferit 0 0

ACTIU CORRENT  222.386,67 162.839,55

Deutors 155.606,40 120.128,04

Tresoreria 66.780,27 42.711,51

TOTAL ACTIU 227.128,61 167.719,93

PASSIU 31 de desembre de 2019 31 de desembre de 2018

PATRIMONI NET  183.960,65 126.405,58

Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 0,00

Resultats d'exercicis anteriors  56520,06 47.763,29

Resultat de l'exercici  19482,52 42.004,69

Subvencions, donacions i llegats  77958,07 36.637,60

PASSIU CORRENT 43.167,96 41.314,35

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 227.128,61 167.719,93

  
  
Balanç de Situació 2019

La transparència 
per davant de tot



 
CONTACTE
 
Projecte Boscos de Muntanya
Crta. Vall d’Aran, 31, 1er
25595 Llavorsí (Lleida)
T.973 622 247
www.projecteboscos.cat  
projecteboscos   F
projecteboscos   Õ“ 

Aquesta publicació compta amb la col·laboració de:

La tasca del Projecte Boscos de Munta-
nya és possible mitjançant quotes de 
membres, donacions i llegats o patro-
cinis. Ajuda‘ns a fer-ho possible:  IBAN - 
ES31 3140 0001 9600 1317 0800. Gràcies!

Memòria 2019, Llavorsí - abril de 2020
Disseny i maquetació: Espai Nòmada
Fotografies: Felipe Valladares, Arxiu de Projec-
te Boscos de Muntanya, Pepe Camps (Turmix 
fotografia), Òscar Rodbag i Arxiu PNAP.
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https://www.facebook.com/ProjecteBoscos/
https://twitter.com/projecteboscos?lang=ca
https://bergwaldprojekt.ch/



