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PRESENTACIÓ

Estimats i estimades amics i amigues  dels boscos de muntanya. 

Durant el 2017 hem celebrat la nostra dècada d’existència 
com a organització a Catalunya. Ha sigut una gran oportu-
nitat per mirar enrere i veure tot el que hem fet i construït 
durant aquests anys. També per prendre consciència del que 
som ara: una organització que implica la societat civil en els 
reptes dels ecosistemes forestals, posant en valor els boscos i 
paisatges de muntanya i, el més important per a nosaltres, ho 
fem actuant al territori, des del territori i amb el territori.

Han sigut 10 anys també molt enriquidors per a moltes perso-
nes que han pogut viure el paisatge de forma activa, no com a 
observadors d’una postal sinó vivint i transformant un marc 
fascinant i incomparable com són els boscos de muntanya 
dels Pirineus. També han sigut deu anys plens d’aprenen-
tatges per a esdevenir una organització sòlida, professional, 
coherent, oberta, transparent i amb una correcta gestió.

No volem deixar tampoc de perdre de vista el bosc, con-
tinuar que sigui el protagonista principal de totes les nos-
tres accions: el bosc no ens necessita, nosaltres necessitem 
el bosc, un entorn natural sa per a una societat sana.

Moltes gràcies a tu i a totes les persones que 
feu i heu fet possible aquest projecte.

Visca els boscos de muntanya, els seus  
paisatges i la seva gent!

Andreu González
Director 
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Altes nous socis 2017
Continuem fent créixer la nostra base social de persones 
que ens donen suport. Durant les setmanes a bosc hem fet 
aquesta temporada un esforç col·lectiu extra entre la junta 
directiva, els caps de projecte i els caps de colla per a explicar 
i transmetre millor la nostra causa i implicar  tots els partici-
pants ens els reptes del territori.

Gràcies a tots i totes pel vostre suport!

419 socis 
124 altes i 44 baixes
Total 13.520 € aportats

Assemblea 2017 i  
trobada d’hivern
Del 3 al 5 de març al Refugi del Fornet de la Vall de Bonabé, 
al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

LA BASE SOCIAL I LA NOSTRA CAUSA

29%  
Socis i  
donats

53%

11%
subvencions
 públiques

36%
Col·laboracions 

d’empreses i i 
fundacions

24% 
Feina  
feta 

cobrada

Valor global 
127.000 €

Bergwaldprojekt Catalunya / Projecte Boscos de 
muntanya treballa per la conservació i la millora dels 
boscos i els paisatges de muntanya. Ho fa implicant 
la societat civil mitjançant l’acció directa a bosc amb 
el voluntariat i generant una base social amb socis 
i donants. També manté aliances i col·laboracions 
amb empreses privades i institucions públiques.

Els nostres valors principals són l’acció, el 
compromís amb el territori i la població lo-
cal, la qualitat de les actuacions i la col·labora-
ció amb tècnics, professionals i propietaris. 

Ho fem amb una visió global, internacional  
i oberta.
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10 ANYS 2007 - 2017
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93 
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14.488 h
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RESULTATS 
DE L’ANY
El 2017 hem aconseguit organit-
zar més setmanes a bosc que mai, 
amb 12 setmanes consecutives. 
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10 ANYS 2007 - 2017

• Celebració dels 10 anys al 
projecte de Ginestarre, amb 
famílies i veïns del Pallars 
Sobirà el 24 de setembre

• Jornada tècnica PATT 
de celebració dels 10 anys 
del projecte al Massís de 
l’Orri el 27 d’octubre

• Acte de cloenda dels 10 
anys a l’Espai Provença de 
FGC l’11 de gener de 2018

• Festa dels 10 anys a 
Burg amb socis, voluntaris 
i equip el 28 d’octubre
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GINESTARRE
Hem consolidat el projecte amb 6 setmanes de treball a 
Ginestarre (Esterri de Cardós) amb base d’operacions a Casa 
Bringué, futur ecomuseu viu cedit pel Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. És un exemple que és possible construir paisatges 
de muntanya per al futur, des del present i sense perdre el 
passat. En el marc del projecte europeu POCTEFA GREEN 
Interreg, ja  hem recuperat o millorat 33800 m2 de pastures 
i 1800 m de camins, a més a més de millores ramaderes com 
nous punts d’aigua.També estem consolidant la col·labora-
ció amb els ramaders, la població local i els tècnics del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, que continuarà amb una tercera fase 
el 2018.

MASSÍS DE L’ORRI
Amb les 6 setmanes del projecte al Massís de l’Orri, hem 
avançat, consolidant les col·laboracions amb tècnics fores-
tals, tècnics de bioenginyeria (amb el suport de l’Obra So-
cial “La Caixa”) i tècnics de prevenció d’incendis forestals. 
Cal destacar l’actuació de millora forestal de pi negre al bosc 
dels Tres Comuns, on hem aconseguit combinar tres objec-
tius amb èxit: millorar l’estructura de més de 40000 m2  de 
bosc, millorar l’hàbitat del gall fer i produir 70 tones de fusta 
certificades PEFC que tindran un aprofitament comercial. 
Un gran exemple de bioeconomia i gestió forestal sosteni-
ble amb la societat civil com a protagonista. També destacar 
l’obertura d’un camí d’accés al Til·ler dels Reguerals a Roní, el 
més gros de Catalunya i declarat Arbre Monumental.

PROJECTES I RESULTATS

6 setmanes
del 14 d’agost al 24 
de setembre

6 setmanes
del 3 de juliol al 
13 d’agost
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BOSC DE VIRÓS  
CURS CAPS DE COLLA 
  
Del 2 al 5 de juny | 12 ASSISTENTS

BOSC DE VIRÓS  
JORNADES DE VOLUNTARIAT PER A LA 
CREMA DE RESTES AMB DARP / GEPIF 

16 i 17 de maig | 4 ASSISTENTS

VIVER DE FORESTAL  
CATALANA A TREMP  
CURS BIOENGINYERIA PER A 
JOVES DE GARANTIA JUVENIL 

Del 2 al 8 de maig | 12 ASSISTENTS

PROJECTES I RESULTATS
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ALTRES ACTIVITATS

Jornades i col·laboracions 
tècniques
El 2017 també ha sigut un any important per a posar en 
valor la feina feta amb els tècnics i professionals del sector.  
Hem participat en 4 jornades tècniques a bosc amb més de 
70 assistents, on hem pogut mostrar l’impacte de la nostra 
feina, compartir resultats i divulgar també la part més inno-
vadora de la nostra tasca. 

Jornada tècnica 
“Dia mundial dels boscos”  
Escola Forestal del  Pont de Suert |  21 de març

Visita de camp 
“Master of Mediterranean Forestry”  Bergwal-
dprojekt Catalunya i el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, Port Ainé | 18 de maig de 2017

Trobada de propietaris de custòdia del territori  
“Acord i actuacions de Bergwaldprojekt a la finca Mas 
Sibat amb la família Agustí”, de la Xarxa de Custòdia del 
Territori, Cassà de la Selva (Les Gavarres)  |  20 de maig 

Jornada de camp  
“Gestió dels boscos públics i exemples dels usos de la 
fusta que se’n deriva” del Departament d’Agricultura de 
la Generalitat i Forestal Catalana , Tolzó, | 16 de juny

Jornada de camp  
“Gestió forestal en relació al canvi climàtic i la biodiver-
sitat. Models adaptats en l’execució” per a la formació 
interna de tècnics del Departament de Territori i Soste-
nibilitat, el Departament d’Agricultura i investigadors 
del CREAF – CTFC, organitzat per la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals, Massís de l’Orri  | 20 de setembre

Jornada tècnica del Pla Anual de  
Transferència Tecnològica (PATT) 
“10 anys del projecte Bergwald: actuacions de 
bioenginyeria i millora forestal “ de Bergwal-
dprojekt Catalunya, Port Ainé  | 27 d’octubre

Formació  
“El manteniment de camins. Una visió des del projecte 
Bergwald” a la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i l’Aran 
– IDAPA, Seu d’Urgell  (Alt Urgell) | 14 de desembre 

Intercanvis internacionals 
Seminari POCTEFA Green, al Parc Naturel Regional 
des Pyrénées Ariégeoises (França) | 14 i 15 de març 

Intercanvi amb la Fundació Mont Grand  
(Suïssa), al Pallars Sobirà,  | 25 i 26 de maig  

Intercanvi Bergwaldprojekt Suïssa, al Pallars Sobirà  
12 al 16 d’agost 

Trobada internacional de Bergwaldprojekt , a Trin  
(Suïssa) | 3 al 5 de novembre.
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DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Presentacions i fires 
• Fira de Productes del Parc Natural de l’Alt 

Pirineu i de l’Ovella Aranesa | 28 de maig
• Fira del Ferro Pirinenc d’Alins | 8 i 9 de juliol
• Fira de l’Ovella de Llavorsí | 19 d’agost 

Premsa  
Reportatges i notícies destacades

Pirineus TV
• “Finalitza la temporada de Projecte 

Boscos de Muntanya” | 22 Setembre
• “Deu anys de Projecte Boscos de 

Muntanya” |  26 de setembre
• “Projecte Boscos de Muntanya, deu 

anys de voluntariat” | 27 d’octubre

La 2
• Reportatge “Si vas a la muntanya” del programa 

“Tinc una idea” de La 2 | 13 de desembre

Diari ARA
• “Campaments d’estiu només per a 

majors d’edat” |  27 de juliol.
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BALANÇ DE SITUACIÓ DEL 01-01-17 AL 31-12-17
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COMPTE D’EXPLOTACIÓ DEL 01-01-17 AL 31-12-17
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Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies
Després d’inscriure’ns al “Cens d’entitats de voluntariat” el 
2016, el mes de juliol el Departament ens va concedir dues 
subvencions per a dos projectes en curs, el “Projecte de mi-
llora del voluntariat” i el “Projecte de millora interna 2017-
2018”.  Aquesta col·laboració és per als anys 2017 i 2018.

Departament de Territori 
i Sostenibilitat

• Coordinació actuacions projecte POCTEFA-Green 
a Ginestarre, camí del Til·ler dels Reguerals

• Col·laboració en tasques logístiques 
administratives i de difusió

• Conveni amb Obra Social  “  la Caixa ”
• Cessió d’ús de Casa Bringué i Borda de Llosaus

Departament d’Agricultura 

• Jornada tècnica del Pla Anual de 
Transferència Tecnològica (PATT)

• Correccions hidrològiques al Barranc de Port-Ainé
• Aprofitaments de millora forestal al Bosc dels Tres 

Comuns 
 
 

Associació Espanyola 
d’Enginyeria del Paisatge

• Col·laboració tècnica i de  difusió 
vinculada a la bioenginyeria

Servei d’Ocupació 
de Catalunya 
Programa de 
Garantia Juvenil

• Ajut per a estudiant 
en pràctiques

• Projecte singular amb 
el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà “Curs 
bioenginyeria”

Ajuntament 
d’Esterri de Cardós 
Ajuntament de Rialp
 
ALPINA | BUFF
PLUSFRÉSC 

Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC)
El mes de març vam signar un conveni de col·laboració per 
tal de promoure conjuntament actuacions vinculades a l’en-
torn de les estacions d’esquí de FGC i per fer difusió conjun-
tament sobre el valor dels boscos i paisatges de muntanya i 
de les nostres activitats. L’acord no inclou contraprestació 
econòmica.  

NOUS COL·LABORADORS 

... I SEGUIM TREBALLANT AMB
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Memoria  2017, Llavorsí | Escrit per: Andreu González, Núria Padrós, Antonia Ureña |  
Maquetació: G.Casadevall | Fotografies de: Bergwaldprojekt Catalunya, Laura Fuentes, Antonia Ureña, Pepe Turmix


