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Actes de la Jornada
Gestió Forestal Sostenible, Projectes i Aliançes
Bocairent, 19 de gener de 2018

1_ASSISTÈNCIA

La trobada va comptar amb la presència de 40 assitents pertanyents a 27 entitats diferents, i 3 assistents particulars. En l‘annex final figura el seu llistat.

2_INAUGURACIÓ

Inauguren i donen la benvinguda Beltrán de Ceballos (President del Comitè
Provisional de Gestió d’Aliats per la Biodiversitat), Jose Maria Beneyto (Regidor
de Medi Ambient de Bocairent) i Antoni Marzo (Director General de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental).
Després, Beltrán de Ceballos recorda els objectius de Aliats per la biodiversitat
i l’objectiu de les reunions semestrals. Explica l’estructura de la jornada que,
per una banda es centra en la temàtica forestal i la fira de projectes, i per l’altra, i donat que és la primera reunió sectorial, es reserva un espai per a votar el
Reglament d’Aliats per la Biodiversitat.

3_PONÈNCIES
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

_Antoni Marzo, en substitució de Delia Álvarez, pren la paraula per explicar la
visió forestal de la Conselleria de Medi Ambient i les interaccions amb els objectius d’Aliats per la Biodiversitat.
Destaca la necessitat de enfocar la gestió forestal des de la multifuncionalitat
per maximitzar els serveis ecosistèmics. Explica també els diferents estats
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possibles de les masses forestals i els moments idonis d’intervenció. Il•lustra
amb xifres les característiques de l’espai forestal valencià i conclou que el nostre no és un bosc productiu, en part degut al bioclima sec i la conseqüent resposta fisiològica de la vegetació. També perquè són boscos molt intervinguts,
amb una estructura deficient, hiperdensitat i un alt grau d’inflamabilitat, que fa
que gairebé la majoria dels boscos acaben cremant-se abans de tindre una viabilitat econòmica. Aquesta situació no és només un problema del present sinó
que ve dels usos i impactes seculars com ara el carboneig, ocupació agrícola,
extracció de llenya, sobrepastoreig i incendis, contribueix a l’estat actual. La
depreciació del valor de la fusta ha sigut un altre factor decisiu.

A banda de la seua explotació econòmica, els boscos juguen un paper fonamental en el control de l’erosió, regulació hídrica, millora de la qualitat de l’aire,
embornal de CO2, zones de lleure, etc. Aquests valors són de fet els beneficis
més importants en la actualitat dels boscos valencians, en este cas de tipus
ecosocial. No obstant, cal treballar amb una gestió activa i raonada per tindre
boscos més madurs, millor estructurats i més resilients al foc. Això passa per
una cooperació conjunta amb la societat i també amb altres departaments
administratius com els responsables de la gestió agrària. Considera que l’aprofitament de biomassa als boscos valencians està limitada per la baixa producció primària i estat actual, i que hauria de passar per un treball de planificació
acurat. Reconeix les limitacions pressupostàries de l’Administració en l’actualitat però recorda que els pròxims pressupostos seran més elevats. Apunta que
la millor aposta de futur podria ser la creació d’ajudes enfocades al pagament
de serveis ambientals, en funció de la implementació d’accions forestals molts
concretes, amb sistemes de verificacions i potser a través d’uns fons forestal
(creat gràcies al mercat d’emissions o taxes sobre combustibles fòssils).

2

ALIATS
PER LA

BIODIVERSITAT

PROJECTES DE CONSERVACIÓ
RESPONSABLES

Actes de la trobada Gestió Forestal Sostenible, Projectes i Aliances
Bocairent, 19 de gener de 2018

_David Belda, representante de l’Associació Valenciana d’Empreses Forestals
(AVEMFOR), pren la paraula per parlar dels projectes duts a terme en el marc
de la gestió forestal sostenible. Explica primer què és AVEMFOR, el perfil dels
seus associats, el serveis que cobreixen i el marc legislatiu en el que treballen.
Destaca que treballen en un 60% del territori, realitzant tasques clàssiques forestals (neteja de camins, podes, etc.), però també en aspectes tècnics (estudis
forestals) i en la valorització de productes. Valora positivament la proposta de
treballar en base a accions consensuades i relacionades amb l’assoliment de
serveis ecosistèmics mencionada per Antoni Marzo. Menciona també el seu esforç per divulgar i comunicar a una població cada vegada més preocupada pel
que es fa en el bosc. Coincideix en la necessitat d’abordar el bosc valencià des
de la multifuncionalitat. Reclama una gestió planificada però necessàriament
rendible. Repassa alguns exemples de gestió forestal en la qual es combina
l’aprofitament econòmic amb aspecte ambientals (recuperació de fonts i espais
aquàtics, control de l’erosió, etc.). Finalitza recordant que cal un sector professionalitzat per tal d’assolir una gestió forestal de qualitat.

_Vicent Ferri, com a representant de la Fundació CV Victoria Laporta Carbonell, explica la gestió de la Finca de Buixcarró. Detalla els antecedents de la
finca que la Fundació gestiona i l’estat en el que es troba el bosc. L’estratègia
acordada amb el Patronat passa per la recuperació d’un espai agroforestal
amb alta multifuncionalitat, i per a això es dissenya un model de gestió basat en
estudis previs i que aborda aspectes com l’activitat cinegètica, manteniment de
zones cultivades, dels recursos apícoles, recuperació de punts d’aigua, foment
de la biodiversitat, control de plagues, prevenció d’incendis, etc. S’ha treballat
també en tractaments forestals per a aconseguir una superfície de bosc madur.
Existeix un sistema d’indicadors ambientals que s’utilitza per avaluar la gestió
realitzada i també s’ha fet un esforç considerable per a comunicar (educació
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ambiental, visites, etc.) i formar. L’ús públic es combina amb una altra activitat
que és la fotografia naturalista. Detalla també els convenis de col•laboració
amb entitats, empreses, universitats, etc. que consideren aporta un valor afegit
molt interessant a la gestió de la finca.

4_SEGONA ASSEMBLEA
D’ALIATS PER LA BIODIVERSITAT
4.1_ Presentació del Reglament

_Jordi Domingo, com a representant del Comitè Provisional de Gestió, explica
breument el Reglament d’Aliats amb l’objectiu de que siga aprovat al final de la
jornada mitjançant votació dels assistents. Recorda que s’ha enviat una còpia per
correu electrònic per a ser consultada i es reparteixen algunes còpies.
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Carles Gago, representant del Comitè Provisional de Gestió, inaugura la fira de
projectes i es fa una ronda de presentació dels assistents (veure llista assistents annexa). Després dona pas a la presentació de projectes de col•laboració
entre empreses i ONG. Intervenen:
_Lafarge-Holcim (Raquel Cezón) i ASAF, Associació al Servei de l’Amecsació
Forestal (Salvador Andrés), presenten un projecte en la cantera del Salt del
Llop (Sagunt) en el qual col•laboren per a conservar les abelles silvestres.

_Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (Paco Rubio):
explica un projecte per a promoure la utilització de ovelles Guirres en zones
humides protegides del sud d’Alacant per a la gestió d’hàbitats i conservació
de la biodiversitat. Calcula els estalvis econòmics de esta gestió alternativa, els
avantatges ambientals i socioeconòmics.
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_Fundación Global Nature (Jordi Domingo): presenta una iniciativa amb Accor
Hoteles en la que s’han plantat 4.000 plantes de 9 espècies diferents en parcel•les de citricultors ecològics.

_Dula Laguna del Cañizar (Carles Gago en nombre de Emilio Izquierdo): presenta un projecte amb el qual es pretén gestionar territori amb cavalls transhumants. Comenta l’especial interès que té el projecte per al control de la planta
invasora Arundo donax. Este projecte busca socis empresarials.
_Xaloc (Hector Gago): presenta el projecte Campament Tortuga en el qual
empreses i col•laboradors de Xaloc custodien nius de tortuga marina. Explica
la importància de les col•laboracions fins i tot amb altres actors, com ara els
mitjans de comunicació.
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_Interpreta Natura (Jose Luis Alemany): presenta el projecte grans àguiles per
a la conservació de l’àguila de panxa blanca i l’àguila imperial a la zona del riu
Cabriol. Destaca l’alta mortalitat dels adults i explica les accions necessàries
per a assegurar la supervivència dels adults. Explica que han aconseguit un
finançament del 66% però que necessiten un suport extern per a dur a terme
les accions. Destaca una aportació de l’empresa Playmobil com a exemple.

_Global Omnium (María Peña): explica un projecte en col•laboració amb l’Institut d’Investigacions Agràries de la Generalitat Valenciana per a la utilització
de compost de les EDAR en agricultura i per a la restauració de sòls. Amb la
Fundació Limne desenvolupen el projecte Llúdria per a la conservació d’aquesta espècie, i també amb Fundació Limne un projecte de seguiment de qualitat
de les aigües, conservació de tortugues, eliminació d’al•lòctones i foment de
poblacions de rates penades.
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_Viveros Alborada (Álvaro Hernández): comenta un projecte de creació d’un
viver forestal que es dedica a la restauració de boscos incendiats però també
a projectes d’interès conservacionista, com ara la multiplicació de flora rara i
amenaçada.

_Proyecto Riqueza Natural (César Romero): comenta un projecte d’acció comunitària per a la recuperació d’un espai incendiat en Cortes de Pallàs. Col•labora
el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) en la generació
de planta, Iberdrola i Scouts Valencians. Els propietaris signen també acords de
custòdia i es comprometen a conservar les plantacions almenys durant 20 anys.
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A continuació, es produeix la votació del Reglament.
El reglament s’aprova per unanimitat dels assistents i sense cap vot en contra
o abstenció. Voten a favor: Comunitat de Regants de Carrissars, Associació
Desenvolupament Rural Camp d’Elx, Fundación Global Nature, Xaloc, Fundació Victoria Laporta-Carbonell, Global Omnium, Lafarge-Holcim, Associació al
Servei de l’Amecsació Forestal, Interpreta Natura, Viveros Alborada, Proyecto
Riqueza Natural, WWF Valencia, Red Eléctrica de España, Acuamed, Hidraqua,
AVEMFOR, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alcant, Simbiosi Espai Ambiental S.L., Ajuntament de Bocairent, Col·legi d’Inginyers de Monts, Colla
Ecologista L’Arrel d’Ontinyent, Associació Avinença i Col·legi Oficial de Biòlegs
de la Comunitat Valenciana,
El representant de Acuamed suggereix que al Reglament no es limite la participació d’empreses públiques a la Plataforma, per la qual cosa sol•licita que
es substituïsca “empresa privada” per “empresa” i així obrir la participació a
diverses fórmules empresarials. També proposa que la creació d’una llista de
distribució per a tindre els contactes dels membres de la Plataforma, tot i que
es recorda que a la fitxa de cada entitat, en la web, estan totes les dades.

4.4_Elecció del nou
Comitè de Gestió 2018

A continuació es presenten les candidatures al nou Comitè de Gestió: Col•legi
Oficial de Biòlegs i Red Eléctrica de España. Per voluntat del nou Comitè de
Gestió, Simbiosi, Espai Ambiental, S.L. acompanyarà el nou Comitè de Gestió
fins a la següent reunió d’Aliats per la Biodiversitat per facilitar el traspàs de
qüestions més complexes. S’aprova per unanimitat este nou Comité de Gestió.

Finalitza la sessió a les 13.30 hores.

Bocairent, 19 de gener de 2018
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ANNEX_Llista d’assistents

Nom

Cognoms

Entitat

Juan

Acosta

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

José Luis

Alemany Che

Interpreta Natura

Salvador

Andrés Catalina

Associació al Servei de l’Amecsació Forestal

Lorenzo

Banyó

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

David

Belda Miró

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

Eduardo

Belda Pérez

Universitat Politècnica de València

Miguel

Belda Riera

Particular

Jose M.

Beneyto Micó

Ajuntament de Bocairent

Javier

Blasco Giménez

Simbiosi, Espai Ambiental, S.L.

Andreu

Bonet Jornet

Universidad Alicante / Estación Científica Font Roja Natura

Beltrán

Ceballos Vázquez

Fundación CV Victoria Laporta Carbonell

Julia

Centelles

Grupo Local WWF Valencia

Alberto

Centelles

Monroyo Industrial, S.L.

Raquel

Cezón Muñoz

Lafarge-Holcim Sagunto

Rafael

Delgado Artés

Col·legi d'Enginyers de Monts

Jordi

Domingo Calabuig

Fundación Global Nature

Vicent

Ferri Vila

Fundación CV Victoria Laporta Carbonell

Héctor

Gago

Xaloc, Associació per a l’Estudi i Conservació de l’Entorn

Carles

Gago Alabau

Simbiosi, Espai Ambiental, S.L.

Sergio

Gandía

Colla Ecologista L'Arrel d'Ontinyent

Jordi

Gutiérrez

Agrupación Contra Incendios Forestales de Alcoi

Álvaro

Hernández Martín

Viveros Alborada

Delfina

Martínez Giménez

Universidad Alicante / Estación Científica Font Roja Natura

Antoni

Marzo Pastor

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural

Juan Miguel

Montaner

Comunidad de Regantes Carrizales

Mauro

Montesinos Aracil

Red Eléctrica de España

Salvador

Palop Guillem

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural

José

Parra Prado

ACUAMED

Ciro

Pascual Garrido

Associació Avinença

María

Peña García

Global Omnium

Benjamí

Pérez Roger

Col·legi Oficial de Biòlegs

Anna

Pons Frigols

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural
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Nom

Cognoms

Entitat

Inma

Revert

Particular

David

Rodríguez Roger

Particular

César

Romero Maza

Proyecto Riqueza Natural

Paco

Rubio Villena

Associació per al Desenvolupament del Camp d'Elx

David

Santacreu Fernández

Hidraqua y empresas participadas

Pascual

Serrano Pérez

Associació per al Desenvolupament del Camp d'Elx

Vicent

Silvestre

Agrupación Contra Incendios Forestales de Alcoi

Francisco

Teruel

Grupo Local WWF Valencia

Andrea

Tormo Ferrándiz

Ajuntament de Bocairent

José Antonio

Torres

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

Francisco

Torres

Associació Valenciana d’Empreses Forestals
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