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“Els boscos gironins, com a conseqüència del Canvi Climàtic i de l’abandonament 
de la gestió, estan perdent biodiversitat, productivitat, capacitat de fixació de CO2
i són més vulnerables que mai a incendis, plagues i invasions biològiques”. 



“Els boscos gironins, com a conseqüència del Canvi Climàtic i de l’abandonament 
de la gestió, estan perdent biodiversitat, productivitat, capacitat de fixació de CO2
i són més vulnerables que mai a incendis, plagues i invasions biològiques”. 



L’amenaça dels incendis de sisena generació és real”
Marc Castellnou





OBJETIU ADAPTACIÓ:

• Reduir la vulnerabilitat dels boscos davant els impactes 
associats a noves condicions climàtiques

• Potenciar la resiliència i la capacitat adaptativa dels boscos

• Conservar i millorar la Biodiversitat dels boscos

(



“La gestió forestal eina clau per adaptar-nos al Canvi Climàtic i conservar la Biodiversitat”.

- Planificar i reactivar una gestió forestal conjunta per revertir els efectes 

abandonament rural

- Consolidar una bona xarxa de Boscos a dinàmica lliure
- Canviar a una Silvicultura adaptativa, propera a la natura, que aposti per:

- Tenir menys arbres i més grans

- Potenciar les masses mixtes i més diverses

- Consolidar la presència de processos naturals: Fusta morta, arbres vells al 

bosc i herbivorisme

- Fer viable ambiental i econòmicament aquest gestió

- Realitzar accions especiífiques de conservació del PN

Diversitat a totes les escales: Rodal, bosc, paisatge, país.

Cal treballar per un mosaic agroforestal, un paisatge divers i 

resilient.



Què podem fer des del 
nostre municipi?



DES DE MEDI AMBIENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA:

• Prevenció 
d’Incendis 

forestals
• Suport tècnic 

ajuntaments 

per al foment 
de la gestió

• Suport 
tècnic Assoc. 

Propietaris 
forestals



DES DE MEDI AMBIENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA:

• Prevenció 
d’Incendis 

forestals

Franges en interfase urbano

forestal

Plans de Prevenció d’Incendis 
forestals Municipals



DES DE MEDI AMBIENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA:

• Suport tècnic 
ajuntaments

Plans Estratègics per a la producció i consum d’estella 

local, la prevenció d’incendis i l’adaptació al canvi climàtic

- Anàlisi capacitat producció forestal

- Identificació de masses més vulnerables al canvi climàtic i 

incendis

- Definició d’objectius prioritaris, zonificació i planificació.

- Disseny estratègic de producció, logística i consum (Full de 

Ruta)



DES DE MEDI AMBIENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA:

Instruments Gestió Forestal Conjunta:

Pla Forestal Municipal de Torroella de Montgrí 

• Suport tècnic 
ajuntaments



DES DE MEDI AMBIENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA:

• Suport tècnic 

Associacions 
Propietaris 

forestals

Associació de propietaris

Forestals de Santa Pau



Què podem fer 
des de el nostre
municipi?

GESTIÓ DEL TERRITORI, una aposta pel 
desenvolupament rural

Ramaderia extensiva
Productes de proximitat i KM



Què podem fer 
des de el nostre
municipi?

Foment de l’ús de la fusta per a construcció 
Foment Ordenances municipals per al consum fusta lo cal 
tancaments i parcs i jardins



Què podem fer 
des de el nostre
municipi?

Foment de l’ús de la fusta per a construcció 
Foment Ordenances municipals per al consum fusta lo cal 
tancaments i parcs i jardins

La crisi de la covid-19 ha demostrat la gran necessitat d’espais 

naturals i la importància que tenen a les nostres vides.

Cal acostar el bosc a les persones.

“El 80% del nostre
benestar depèn de 
l’entorn on vivim.” 

Alex Gesse



Cal prendre decisions i treballar per a què els bos cos tinguin opcions 
de futur i assumir que la seva gestió és responsabi litat de tota la 
societat.
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