BOSQUEROLS
DESCRIPCIÓ GENERAL
Bosquerols és una cooperativa de
treball associat fundada l’any 2015 a
Cabanelles (Alt Empordà) per 4
persones amb inquietuds per donar
un altre enfoc als serveis de treballs
forestals convencionals, més orientat
a un respecte per la natura i els
ecosistemes. El projecte té com a
objectiu ser referents a Catalunya
d’una gestió propera a la natura,
econòmicament sostenible i socialment justa. Per això la cooperativa
aposta per una gestió sostenible dels
boscos garantint les funcions intrínseques, la salut i vitalitat de les masses
forestals.

Actualment la cooperativa està
integrada per 11 persones, les qual
estan especialitzades en les diverses
activitats dels serveis que ofereix
l’entitat (treballs forestals, fusteria,
trepa, cistelleria i venda de llenya).

GESTIÓ
FORESTAL

ACTIVITATS PRINCIPALS
L’activitat principal de la cooperativa
són els treballs forestals. El seu àmbit
territorial és la comarca de l’Alt Empordà i el Penedès.
• Els treballs forestals consisteixen
principalment en franges de protecció,
desbrossament de parcel·les, plantacions, manteniment de zones arbrades,
pela de suro, aprofitament forestal. Els
treballs forestals es realitzen després
d’un assessorament al propietari
forestal, seguint els criteris de la “Gestió
propera a la natura”, establerta per
l’associació europea PROSILVA
(https://www.prosilva.org/).

• La venda de llenya es realitza donant
la informació sobre l’origen, espècie i
dia en que s’ha tallat i posant en valor
la gestió que respecta la natura i la fa
millorar.
• La cistelleria és una activitat que es
realitza com a ofici artesanal de
producció de cistells a partir de vímet.
A més a més, també es confeccionen
altres productes com tanques, pèrgoles, espais de joc i altres productes a
demanda, que són una clara alternativa
a productes realitzats amb materials
artificials.

• L’ebenisteria és una activitat desenvolupada per la cooperativa per tancar
el cicle de la gestió de la fusta.
Els productes elaborats (mobles,
joguines, etc.) posen en valor el
material extret del bosc. S’utilitza
preferentment material de producció
local.

SERVEIS AMBIENTALS RELACIONATS
Els serveis ambientals relacionats amb l’activitat de l’entitat són principalment
els de proveïment i regulació, segons el sistema de classificació internacional
CICES (Common International Classification of Ecosystem Services)1.
| Serveis ambientals més rellevants de l’activitat de Bosquerols
Serveis de Proveïment

Fibres i altres materials derivats de plantes silvestres per consum directe
o processament
Secció: biòtic; Grup: Plantes silvestres per l’alimentació, materials i energia; codi 1.1.5.2.

Mediació via filtració, captació, emmagatzematge o acumulació

En termes de la metodologia d’avaluació de serveis ambientals2, les Pressions dels treballs forestals desenvolupats per l’entitat alteren l’Estat dels
ecosistemes, reduint la seva biodiversitat i modificant els sistemes de
regulació i suport. Malgrat tot, bona
part dels treballs es realitzen en
franges de seguretat de les urbanitzacions i, en altres casos, segueixen
plans de gestió forestal aprovats i
seguint criteris de producció sostenible, sota els paràmetres de la gestió
propera a la natura.

Secció: abiòtic; Grup: Mediació de residus, tòxics i altres alteracions per processos no habituals; codi 5.1.1.3

Serveis de Regulació i Suport
Protecció d’incendis forestals
Secció: regulació i suport biòtic; Grup: Regulació de situacions extremes; codi 1.1.3.2.

1 La darrera versió (CICES V.5.1) ha estat desenvolupada per l’Agència de Medi Ambient Europea (EEA),
millorant la versió V.4.3. que va ser utilitzada pels treballs en el marc del Millennium Ecosystem
Assessment. La classificació dels serveis ecosistèmics es recull en un fitxer excel
https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2018/03/Finalised-V5.1_18032018.xlsx
2 Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Veure
http://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category
/details/en/c/1026561/

ASPECTES CLAUS DE L’ENTITAT I LA SEVA ACTIVITAT
Hi ha diversos aspectes claus que
contribueixen a que aquesta entitat
desenvolupi una activitat exitosa en la
gestió forestal des de l’economia social
i solidària:
• El fet de constituir-se com a
cooperativa, integrada per joves amb la
mateixa filosofia i sensibilitat, evidencia
el convenciment per integrar criteris
socials en una empresa que treballa en
un sector molt competitiu i que,
normalment, ofereix unes condicions
laborals bastant precàries.
• El model de gestió forestal proper a
la natura, redueix l’impacte ambiental
respecte a un model convencional de
gestió forestal.

• L’enfocament de la gestió propera a
la natura, ressaltant el valor ecològic i
estètic dels seus productes i serveis,
esdevé un element innovador que
proporciona un valor afegit diferenciador de la resta d’empreses del sector i
de productes realitzats amb materials
artificials.
• La línia d’activitat de comercialització
de fusta, genera economia local i de
proximitat, oferint una llenya de
qualitat, molt seca i que ofereix un
rendiment òptim per la client. Amb
aquesta activitat, la cooperativa
valoritza el producte de la gestió
forestal, tancant el cicle des de la
producció fins al consumidor final.

Projecte impulsat per:

ELS SERVEIS AMBIENTALS
I L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA

• La diversificació d’activitats ofereix un
valor afegit a l’entitat perquè reforça els
valors de respecte i conservació de la
natura. Es tracta d’activitats artesanals
que posen en valor els productes
locals, ressaltant els seus atractius
naturals.
• La voluntat per ser un referent del
sector a Catalunya, en la integració de
criteris socials i ambientals en la gestió
forestal, fa que la Cooperativa sigui
més dinàmica i estigui oberta a introduir millores en la seva organització i la
comercialització dels seus productes.

Amb el suport de:

