
NOTA INFORMATIVA

PER UN PAISATGE VIU I RESILIENT... ENS AGRUPEM 
I GESTIONEM EL TERRITORI

Proposta de creació d’una associació de la propietat forestal 
privada a l’entorn de l’embassament de Rialb

El paisatge a l’entorn de l’embassament de Rialb constitueix per si mateix un valor de 
l’expressió cultural del territori que cal mantenir viu i resilient davant el canvi climàtic. 
Els boscos en formen part i poden contribuir a aquesta voluntat a partir d’una gestió 
forestal integradora, que permeti adaptar-los al canvi climàtic i posar en valor el conjunt 
de serveis ecosistèmics que ofereixen. Per gestionar el territori ens cal, però, el suport de 
tothom. La creació d’una associació amb la propietat forestal pot ajudar i ser el primer 
pas per complir amb aquests objectius.

La propietat privada en aquest àmbit és majoritària i compta actualment amb una as-
sociació forestal que engloba el municipi de la Baronia de Rialb. Ara apostem per pro-
moure’n una de més gran, que inclogui els boscos de Ponts, la Baronia de Rialb, Tiurana, 
Peramola, Bassella i Oliana.

En el marc dels projectes europeus SINCERE i LIFE CLIMARK, fa anys que el Consorci Se-
gre Rialb i el Centre de la Propietat Forestal treballem plegats per promoure una gestió 
forestal multifuncional, que posi en valor la fusta i altres serveis com la provisió d’aigua, 
la fixació del carboni, la millora de la biodiversitat i sobretot que redueixi les emissions de 
carboni amb una bona prevenció vers els grans incendis forestals. Tots aquests serveis els 
hem de poder quantificar i posar en valor per tal que la gestió pugui ser cofinançada, tant 
per part d’entitats privades com públiques, per aquelles que tenen un fort impacte en els 
recursos ambientals com per aquelles que creuen en la necessitat de tenir un paisatge 
resilient davant el canvi climàtic, mantenint i promocionant els valors culturals i turístics 
del territori.

La pandèmia del COVID-19 no ens ha permès explicar totes aquestes idees de forma 
presencial, però pensem que aviat podrem fer-ho i ens agradaria poder comptar amb la 
vostra participació.
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Si esteu interessat/da en obtenir més informació i en la participació i creació d’una asso-
ciació forestal, podeu contactar amb nosaltres emplenant el formulari i retornant-lo per 
qualsevols dels mitjans que posem a la vostra disposició:

Retorneu-lo emplenat per correu postal:
Centre de la Propietat Forestal
Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5
Apartat de correus 240
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Faciliteu les vostres dades 
via telefònica: 93 574 70 39

Feu una fotografia o bé escanejeu el for-
mulari i retorneu-lo a l’adreça electrònica: 
cpf@gencat.cat

Vull obtenir més informació per participar en la creació 
d’una associació forestal

Retorneu-nos el formulari emplenat amb les vostres dades abans del 16 de novembre de 2020

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació bàsica sobre protecció de dades (Més informació al peu del document i al web: 
http://cpf.gencat.cat).
Responsable: Centre de la Propietat Forestal
Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud d’informació i/o participació en la creació d’una associació forestal.
Legitimació: Consentiment de la pròpia persona interessada
Destinataris: Les vostres dades podran ser cedides al Consorci Segre Rialb, com a soci del projecte, 
per tal de donar resposta a la vostra sol·licitud.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament ii 
sol·licitar-ne la limitació.

Per a més informació consulteu la documentació annexa al web: http://cpf.gencat.cat/ca/transparencia/ 
linies-actuacio-informacio-estadistica/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-rgpd/

Retorneu el formulari per fax: 
93 574 38 53

Col·laboraOrganitza

Nom i cognoms:

Adreça postal:

Codi postal: Municipi:

Correu-e: Telèfon:

Municipi/s al/s qual/s pertany/en la/es finca/ques:

Tots els aspectes de funcionament de la futura associació, els seus estatuts, la necessitat o no 
de quotes i altres consideracions, estan encara per determinar, s’hauran de consensuar més 
endavant entre els socis que en formin part. Així doncs, l’enviament d’aquest formulari, no us 
compromet a res.


