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Programa de cooperació 
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Socis del projecte
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CPF i GEIE FORESPIR

Durada:
de l’1 de juny de 2009
al 31 de maig de 2012

Objectiu
Valorar el grau de  
desenvolupament dels 
instruments d’ordenació 
forestal (IOF) dels boscos 
privats de Catalunya i de la 
regió Midi-Pyrénées  
francesa i conèixer millor el 
marc econòmic 
transfronterer a partir de 
l’anàlisi de la gestió i  
mobilització dels recursos  
fusters. A partir de 
l’intercanvi d’experiències 
se seleccionaran dues zones 
transfrontereres per  
implementar diferents 
mètodes i mecanismes per 
la dinamització forestal, que 
serviran de guia per fer-los 
extensius a altres zones del 
territori català.

Zona de dinamització forestal: 
municipis de l’Alt Urgell i la 
Noguera

www.movaforest.eu

Modelització, valorització i animació dels recursos forestals privats transfronterers
Modélisation, valorisation et animation de la ressource forèstiere privée transfrontalière

Acció 1
Valoració dels 
IOF

Catalunya i la regió francesa de 
Midi-Pyrénées compartiran amb 
aquest projecte l’anàlisi dels 
instruments d’ordenació forestal 
(IOF) de les finques de titularitat 
privada i la valoració de la gestió 
duta a terme a partir dels plans 
tècnics de gestió forestal:

  Quantificació i valoració de les 
actuacions planificades, els 
aprofitaments i les 

  infraestructures.

  Previsió a curt termini dels 
aprofitaments que cal extraure 

en el conjunt del territori 
català i transfronterer.

Acció 2
Dinamització
forestal

S’ha escollit, per a cada regió, una 
zona pilot per aconseguir mètodes 
i eines per a la dinamització i 
l’animació forestals. En el cas 
de Catalunya s’inclouen diversos 
municipis de les comarques de 
l’Alt Urgell i la Noguera, com ara: 
les Valls d’Aguilar, Cabó, Coll de 
Nargó, Peramola, Oliana, Bassella 
i la Baronia de Rialb.

Les tasques que s’hi realitzin 
han de permetre millorar el 
grau de planificació, de gestió 
i de mobilització dels recursos 
forestals:

 Assessorament individualitzat
 en la gestió de les finques.

 Formació tècnica i intercanvi
 d’experiències amb la regió
 francesa.

 Foment de la gestió forestal
 conjunta.

Superfície forestal privada

IOF (PTGMF i PSGF)


