
 

                 
 
 

JOURNAL CLUB 
Iniciatives Econòmiques Locals en un Paisatge que Crema 

 
 
Sota el paraigua de la Fundació Pau Costa varis tècnics i treballadors forestals han estat 
promovent una jornada sobre l’emprenedoria i les noves oportunitats d’activitat econòmica 
lligada a la prevenció d’incendis forestals 
 
 

La jornada s’estructurarà en 
tres parades durant tot el matí 
a la zona de Colomers-
Vilopriu-Viladasens, en les 
quals podrem compartir 
experiències, intercanviar 
impressions, aportar i enriquir-
nos amb un debat sobre la 
gestió forestal, els incendis, 
l’economia local i 
l’emprenedoria. L’activitat té 
prevista uns protagonistes, 
emmarcats en dos eixos 
bàsics. En cap cas però, es 
busca una lliçó magistral de 
cap de les parts, tal i com s’ha 
fet a la resta de Journals Club 
que s’han organitzat.  
 

 
Els temes principals que tractarem seran: 
 
La Ramaderia per prevenció d’incendis. Parlarem sobre la pràctica silvopastoral. Entre 
d’altres buscarem respostes sobre si és realment una activitat econòmica rendible? És 
realment útil per a la prevenció d’incendis? Quines amenaces i oportunitats es presenten per al 
sector? En aquest sentit, coneixerem de primera mà una explotació de la zona que realitza 
aquesta pràctica i contarem amb el testimoni de diferents activitats en funcionament de 
l’àmbit català. 
 
 
-Jaume Guillamón (Associació Aladula; http://aladula.blogspot.com.es). 
-Enric Adroguer (ramader de Riudarenes). 
-Joan i Judith (ramaders de Gaüses; www.pasturabosc.cat). 
-Josep Pujol Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  
-Carlos Trijueque (ramader a Gavarres; http://ramatdefitor.cat/). 
 
 
 
 
 
 



 
La gestió i els aprofitaments forestals. Debatrem sobre la gestió forestal que s’està duent a 
terme al país. És un model sostenible per a l’estabilitat i perdurabilitat dels boscos en un 
paisatge amb el règim d’incendis que tenim? Hi ha altres maneres de fer la gestió forestal? La 
biomassa està essent realment part de la solució? Hi ha altres oportunitats de gestió més enllà 
dels productes fusters? Quines amenaces i oportunitats es presenten per al sector? Sobre 
aquest eix, veurem in situ alguna de les actuacions que duen a terme les empreses 
forestals, així com un exemple de gestió si més no, singular. 
 
 
-Ricard Grabulosa i Annaïs Pascual (Cooperativa Idària; www.idaria.cat). 
-Melcior Soler (Enerfust; www.enerfust.cat). 
-Jordi Salvia (Forestal Soliva; www.forestalsoliva.com). 
-Marc Garfella i Quim Gubau (Balma SLP; www.balmasl.com). 
-Josep Matés (ceramista).  
 
 
Durant la jornada també contarem amb la presència d’altres professionals del sector, així com  
gestors i tècnics de l’àmbit privat i de l’administració com també investigadors d’universitats i 
centres de recerca que volen conèixer de primera mà aquests testimonis i experiències. 
 
Amb e 
l desig de fer arribar aquesta iniciativa a totes les persones interessades, us emplacem a 
trobar-nos el proper Dissabte 31 de maig a les 9:30h al pàrquing del Parc del Ter de 
Colomers (MAPA). 
  
 
Els promotors, 
 
Fundació Pau Costa Alcubierre 
Albert Besalú (besalu.albert@gmail.com) 
Jordi Monge (elpicotverd@gmail.com) 
Albert Alemany (inoesmaco@yahoo.es) 
Edgar Nebot (edgarnebot@gmail.com) 
	  

Amb la col·laboració de Escola de Capacitació Agrària Forestal 
Santa Coloma de Farners 

 

	  
 
 

                	  


