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Qui som
El sector forestal de la Unió de Pagesos el formen
• 800 afiliats a tot Catalunya.



Com funcionem

• A través de les permanents comarcals. 
• S'elegeix el/s representant/s comarcals del sector 

Forestal.
• (a l’Alt Urgell pot haver-hi un representant comarcal del 

sector forestal)
• Tots  formen la sectorial nacional forestal de La 

Unió de Pagesos. S’encarreguen de traslladar les 
demandes del territori a l’executiva nacional i a la 
inversa.



Com funcionem
• L’executiva Nacional Forestal. Formada per fins 3-7 

membres escollits de la SNF. S’encarreguen de fer 
arribar les demandes a les administracions, 
institucions, mitjans de comunicació, etc. 

• Amb l’ajuda dels membres de la Permanent 
Nacional de la Unió de Pagesos. 
• I amb el Recolzament de l’Equip tècnic sindical (tècnics 

de sectors, advocats, dinamitzadors comarcals i l’equip 
de comunicació). Preparen la documentació, informes, 
organitzen la logística de les accions sindicals, convoquen 
rodes de premsa, etc.)



Com es treballa
 Es treballa principalment per correu electrònic i telèfon.
 La Sectorial Nacional Forestal es reuneix almenys 1 vegada 

l’any per fer balanç de l’any anterior i aprovar nou el 
pressupost i pla de treball.

 L’Executiva Nacional es reuneix a diferents organismes a on la 
Unió de Pagesos té representació.
• Centre de la Propietat Forestal
• Taula de preus de les llotges de Vic i de Girona
• Consell del ENSCAT i PEFC
• Taula intersectorial forestal
• Es demanen les reunions bilaterals que es creguin 

necessàries per anar a parlar amb les administracions





• Consell Rector del Centre de la Propietat. Coalició 
Consorci Forestal-BOSCAT. A través de la coalició tenim 
un representant al consell Rector del CPF.
– Aportem les al·legacions i propostes, a les línies d’ajut que 

el sector forestal creguin convenients. 
– Es difonen les actes del Consell Rector als membres de la 

SNF. Obrir la informació que es genera en el CPF per 
generà un debat més ampli sobre les actuacions que es 
duen a terme.

– Participa en les iniciatives que s’organitzin a traves del 
CPF per impulsar el sector. Agència Catalana del patrimoni 
natural i la biodiversitat, bones pràctiques de curses de 
muntanya, etc.



• Comitè de Seguiment del PDR 2014-2020. Participar 
activament amb propostes per al nou Programa de 
desenvolupament rural 2014-2020. Respondre a les 
consultes que el Departament plantegi al Comitè de 
Seguiment del PDR 
– Presentar-hi les al·legacions que la Unió de Pagesos cregui 

oportunes. 
– Demanar en el pròxim comitè de seguiment que 

s’incorpori la figura de “danys catastròfics” que 
actualment estar recollit en el reglament Europeu però no 
es troba desplegat en el PDR Català.



• Revaloritzar el preu la fusta en totes els seus usos perquè permeti viure'n
dignament.

• ADF. Recolzar les Associacions de defensa forestal com a puntal bàsic de la
prevenció d’incendis forestals.

• Fer seguiment i informar sobre tots els ajuts accessibles al sector.
• Organitzar jornades i cursos de formació per adquirir nous coneixement

del sector de la fusta.
• Visualitzar el sector forestal. Participar en programes, taules rodones,

debats científics per donar a conèixer el sector i les nostres reivindicacions
a les administracions, universitats i a la societat.

• Ordre d’aprofitament forestal de productes no fustaners i la regulació de
la gestió dels bolets. Participar activament en la redacció de la normativa
– Bolets. Vetllar perquè la nova normativa apliqui una sola taxa global i que els

beneficis siguin finalistes. Llentiscle. Vetllar perquè es reguli igual que els
altres aprofitaments no fustaners.

Política Forestal



Política Forestal
• Biomassa: promoure el seu aprofitament energètic. 
• Canvi climàtic i biodiversitat. Defensar la gestió forestal sostenible a 

través del CPF, com l’actuació  més eficient per d’adaptació al canvi 
climàtic i la biodiversitat dels nostres boscos. A través dels 
instruments d’ordenació forestal s’han de vehicular les actuacions de 
CC i Biodiversitat.

• Posar en valor el benefici ambiental de les explotacions en la 
reducció d’emissions de gasos hivernacle i la capacitat de generació 
d’oxigen. L’objectiu és reclamar la part corresponent dels drets 
d’emissions de CO2 del mercat europeu.

• Repartiment ajudes forestals. Fomentar que els ajuts forestals arribin 
a més boscos, sobretot els menys productius, amb alt risc d’incendis i 
que es troben fora dels Espais naturals protegits.


















