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Què és?

El Projecte Boscos de Muntanya és una iniciativa
sense ànim de lucre que des del 2007 treballa per la
cura i la millora dels boscos i paisatges de muntanya als
Pirineus catalans.
A través de la participació ciutadana i el voluntariat
ambiental, l’objectiu del projecte és crear consciència
de la importància de cuidar i mantenir en bon estat
els boscos del territori. Situada a Llavorsí, al cor del
Pirineu, l’organització compta amb el suport regular
de 500 socis i, durant els 12 anys de trajectòria, més
de 1.900 participants han viscut una setmana al bosc
col·laborant en diverses tasques forestals.
Creiem que la millor manera d’assolir el nostre propòsit
és endinsar les persones al bosc. Organitzem estades
de voluntariat per a adults, integrant els participants
en feines que prèviament acordem amb propietaris i
gestors. Per exemple, construir murs amb troncs del
mateix bosc per evitar problemes d’erosió, manteniment
de camins i pastures, i treballs forestals.

L’entitat forma part de la Fundació
Bergwaldprojekt, present a Suïssa (on es
va fundar l’any 1987) Alemanya i Àustria, i
mou cada any més de 5.000 voluntaris arreu
d’Europa.

Catalunya
és un país forestal amb

més d’un 60%
de superfície de bosc

Aspirem a ser un
referent del voluntariat
ambiental a Catalunya.

Després de més de 78.000 hores de
voluntariat al bosc, aspirem a continuar
creixent, implicant un major nombre de
persones en el projecte per arribar a ser un
referent del voluntariat ambiental en l’àmbit
català i estatal i esdevenir un model per a
altres entitats dins del tercer sector ambiental,
que projectes similars puguin replicar en
altres territoris.
Gràcies a les persones voluntàries que s’han
implicat en protegir i mantenir el bosc de
muntanya, hem realitzat actuacions de
millora de més de 16.000 m2 de bosc, 19.700
metres de camins recuperats i 75.000 m2 de
pastures.

Andreu González
Director

“

Vivim envoltats de
boscos, són el nostre
ecosistema i els hem
de cuidar.
Nosaltres els
necessitem a ells,
no ells a nosaltres.

”

Interessat des de ben petit pels boscos i la vida
rural, Andreu González va estudiar enginyeria
forestal. Quan va finalitzar els estudis va participar
en el Bergwaldprojekt a Suïssa i, després de
l’experiència, va decidir importar la iniciativa
a Catalunya. Així va néixer el Projecte Boscos
de Muntanya, que cada estiu porta voluntaris
d’arreu del territori a viure el bosc d’una manera
diferent. Actualment viu a les Valls de Cardós
(Pallars Sobirà).

Catalunya,
país de boscos

El 64%* del territori català és àrea forestal,
una extensa superfície verda que és font
de recursos naturals imprescindibles per
a la vida: aigua, sòl, fusta, purificació de
l’aire i mitigació del canvi climàtic, entre
molts d’altres.
Feia 1.000 anys que Catalunya no tenia
tanta superfície forestal, que durant el
segle XX ha crescut de forma exponencial.
El bosc ha anat guanyant terrenys de
camps, pastures i conreus a causa de
l’abandonament rural.

El bosc no
ens necessita,
nosaltres
necessitem
el bosc!

*Font: IDESCAT, 2016

Tot i això, a les ciutats falta consciència que
necessitem els boscos i els entorns rurals
per viure: aigua, recursos naturals propers i
sostenibles, paisatge i biodiversitat. És necessari
reconèixer a la ciutadania rural els beneficis
socioambientals que tenim gràcies a mantenir
vius els pobles i els seus paisatges.
Com a societat tenim un gran repte però
també una oportunitat nova per conviure amb
els boscos i poder trobar noves alternatives
de desenvolupament rural i de gestió forestal
per assegurar els beneficis i recursos que ens
proporcionen els boscos.

+70%

dels boscos
públics del país

12.000 km2
de superfície

1%

de la població

Els Pirineus són un gran exemple dels beneficis
dels boscos perquè comprenen més del 70% dels
boscos públics del país i per la seva importància
en la protecció de les capçaleres dels grans rius
catalans. Els Pirineus ocupen una superfície de
12.000 km2, el 29,7% de Catalunya, però els seus
habitants representen tan sols l’1% de la població
total catalana.
Per això, la principal àrea de treball del Projecte
Boscos de Muntanya són els Pirineus. El que volem
com a organització, seguint el model europeu de
Bergwaldprojekt, és implicar la societat civil en la
gestió forestal i fer-la partícip del gran repte que
tenim al davant.
Creiem que és possible i necessari construir una
societat rural de muntanya saludable, connectada
amb la resta del territori i d’altres realitats de
muntanya d’Europa.

Els voluntaris,
el motor del projecte

Durant el 2018 el Projecte Boscos de
Muntanya va aportar més de 18.000 hores de
voluntariat ambiental sobre el terreny, el 23%
del total d’hores de voluntariat ambiental
català*.
Fem de pont entre la societat civil, tant la urbana
com la de muntanya, i el patrimoni natural del
país, inclosos els diferents agents implicats en
la seva gestió i conservació (tècnics, gestors,
administració pública, població local...).

Som un pont
entre bosc,
pobles i ciutats.

*Font: BARÒMETRE 2015 TSAcat

Per aconseguir-ho ens basem en l’acció
directa, cosa que ens permet transformar
tant les persones com el territori. La nostra
activitat es fonamenta en l’organització
d’estades a bosc d’una setmana de durada
que es realitzen a l’estiu per a adults d’entre
18 i 88 anys.
D’una banda, conscienciem i promovem
valors de respecte i cura de la natura,
i estimulem les actituds proactives i
cooperatives. D’altra banda, actuant a
escala local aconseguim millorar la qualitat
ambiental, afavorint la salut dels ecosistemes
i la biodiversitat.

Les feines a bosc,
una eina per
conscienciar.

Fem compatible la conservació de la natura
amb l’activitat humana i contribuïm al
desenvolupament econòmic de l’entorn
rural de muntanya amb un projecte
innovador, basat en l’acció comunitària i que
genera noves oportunitats d’ocupació i de
participació per a totes les edats.

Endinsa’t al bosc!

La tasca de les més de 500 persones voluntàries que treballaran
durant el 2019 amb el Projecte Boscos de Muntanya seguirà
tres línies de treball:

Manteniment del paisatge

Els voluntaris netejaran pastures i camins, col·laborant amb
els ramaders per conservar espais oberts, que són font de
biodiversitat i una eina de prevenció dels grans incendis
forestals.

Bioenginyeria

Utilitzar la fusta per a obres d’enginyeria civil o forestal,
innovació i creativitat per a noves solucions km 0 i sostenibles
per solucionar esllavissades, canalitzar torrents i estabilitzar
talussos.

Aprofitaments de fusta per millorar el bosc

Talar arbres per millorar boscos molt densos i atapeïts,
aprofitant la fusta per a la indústria forestal catalana i millorant
hàbitats d’espècies en perill d’extinció com el gall fer.

Objectiu:
500 voluntaris

Per tal de poder seguir duent a terme la tasca
sobre el terreny, cal tenir un mínim de persones
voluntàries que la facin possible. És per això que,
aquest estiu, ens marquem l’objectiu de superar les
500 persones voluntàries.
A les nostres estades de voluntariat per a adults
es treballa braç a braç amb altres voluntaris i
professionals del sector forestal que guien en
les tasques. No calen coneixements previs per
participar-hi, només ganes de col·laborar en el
manteniment de l’entorn de muntanya.
Cada matí, en funció de les condicions del bosc i
del grup, s’organitza la distribució de tasques, que
es realitzen en col·laboració amb els propietaris dels
boscos i amb gestors institucionals (ajuntaments,
parcs naturals, enginyers forestals comarcals, etc.).

Quan:

Juliol, agost i setembre del 2019.

Projectes:
Massís de l’Orri, Pallars Sobirà
(juliol-agost)

Ginestarre, Pallars Sobirà
(agost-setembre)

Espinavell, Ripollès
(agost-setembre)

Les inscripcions es poden fer a:
www.projecteboscos.cat/inscripcions

El Projecte Boscos de Muntanya és una
entitat sense ànim de lucre. Les aportacions
es poden fer a:
Caixa Guissona
IBAN ES31 3140 0001 9600 1317 0800
La Caixa
IBAN ES31 2100 0228 4002 0008 0975

Joves,
el futur dels boscos

El 2019 l’entitat fa un pas endavant
en el seu compromís amb la defensa
intergeneracional del patrimoni natural i
obre una nova línia de treball amb els més
joves com a protagonistes.
Amb la col·laboració d’educadors i experts
en la natura, el programa Projecte Boscos
de Muntanya per a Joves ofereix estades
formatives a bosc per despertar i reforçar
entre les noves generacions el valor de la
conservació i el respecte pels boscos.
Creiem que es tracta d’un pas imprescindible
per garantir la preservació dels boscos a
llarg termini i per ampliar i diversificar de
manera transversal el ventall de voluntaris.
Hi participaran més de 100 joves d’instituts
de secundària dels Pirineus catalans i de
cicles formatius de grau mitjà, alumnes
d’escoles forestals i també esplais, escoltes i
associacions de lleure, entre d’altres.
En total, seran quatre estades entre abril i
juliol a les Valls d’Àneu i al Massís de l’Orri
(Pallars Sobirà).

Contacte:
Premsa
Marc Farràs
marc.farras@giny.cat
93 368 71 55

