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Procés participatiu del PORF de les comarques de Girona
Sessió de debat amb administracions locals i agents econòmics

1. Antecedents i objecte de l’informe
Els Plans d’ordenació de recursos forestals (PORF) són un instrument regulat per la Llei estatal
43/2003, de 21 de novembre, de Monts. Segons l’article 31 d’aquesta llei, els PORF constitueixen
una eina de planificació forestal en el marc de l’ordenació del territori. El contingut d'aquests plans
és obligatori i executiu en matèria forestal, i tenen caràcter indicatiu respecte de qualssevol altres
actuacions, plans o programes sectorials.
La Generalitat de Catalunya ha endegat l’elaboració del PORF de l’àmbit de les Comarques de
Girona (paral?lelament al de les Comarques Centrals). El Departament de Medi ambient i Habitatge,
en col?laboració amb la Direcció General de Participació Ciutadana (Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació), ha considerat necessari que l’elaboració dels PORF a
Catalunya inclogui com a aspecte rellevant un ampli procés de participació amb les entitats locals,
les administracions i els agents socials implicats.
Imatge 1. Cobertes del sòl dins l’àmbit territorial del PORF de les Comarques Gironines.

Font: Document de síntesi del PORF de les Comarques Gironines.

Així doncs, l’elaboració del PORF de les Comarques de Girona inclou com a aspecte rellevant un
ampli procés de participació consistent inicialment en la consulta d’aquests agents per a l’obtenció,
debat i validació de la informació de partida, la que descriu l’àmbit del PORF; la validació i millora
de la diagnosi i les propostes de les línies d’actuació que hauria d’incorporar el document a través
de jornades de treball; posteriorment es preveu el preceptiu tràmit d’informació pública.
L’objectiu d’aquest procés de participació és recollir la informació més fiable, validar-la des de les
diferents perspectives dels usuaris dels recursos forestals i obtenir un pla ric i d’acord amb la
realitat del territori. La Direcció General de Participació Ciutadana (DGPC) del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya ha donat suport al
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) per tal d’acompanyar l’elaboració del PORF de
les Comarques de Girona d’un procés participatiu adequat.

5/16

Procés participatiu del PORF de les comarques de Girona
Sessió de debat amb administracions
administracions loc
locals i agents econòmics

1.1 El PORF de les comarques gironines
L’objectiu fonamental del Pla d’Ordenació de Recursos Forestals (PORF) de les comarques
gironines és fomentar les activitats econòmiques del sector i facilitar la mobilització dels recursos
provinents dels terrenys forestals. El PORF ha de garantir el manteniment dels terrenys forestals
preveient usos prioritaris i orientant activitats,la sostenibilitat d'extracció dels recursos forestals i la
integració dels valors multifuncionals i de biodiversitat, dels quals també n'és productor
El PORF pretén completar el buit que hi ha entre la planificació estratègica (PGPF, plans territorials,
etc.) i l’ordenació a escala de propietat (diferents instruments d’ordenació forestal). D’aquesta
manera, els PORF i els instruments d'ordenació forestal (IOF) aniran en la mateixa direcció, amb la
voluntat de traspassar la planificació feta en l’àmbit estratègic a nivell de territori. El PORF ha
d’abordar els punts següents: zonificació i compatibilitat d’usos, directrius de gestió, programa
d’actuacions i instruments per desenvolupar el PORF.
La metodologia per a la redacció de les diferents fases del PORF de les Comarques Gironines ha
estat elaborada pel Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, per encàrrec del Servei de Gestió
Forestal del DMAH. L’elaboració de la primera fase del PORF ha consistit en la recollida i anàlisi de
la informació necessària per diagnosticar el sector forestal gironí en 140 variables mitjançant la
consulta a 39 entitats implicades en el sector:
•

Diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.

•

Altres administracions públiques: consorcis d’espais naturals, consells comarcals i diputacions.

•

Altres entitats i organismes relacionades amb el sector.

Concretament, per tal d’estructurar el procés de participació, es van establir 4 grups de treball
diferenciats. A continuació es descriuen els components de cada grup i les seves funcions.
Taula 1. Col?lectius identificats per al procés participatiu del PORF de les comarques de Girona
Col?lectiu
Components principals
Funció principal
Grup de treball
intradepartamental

Servei de Gestió Forestal, DMAH
Serveis Territorials de Girona, DMAH
Servei de Prevenció d’incendis, DMAH
Centre de la Propietat Forestal

Discussió del document principal amb
una intervenció directa en les
modificacions principals

Grup de treball
interdepartamental

Administració Generalitat: altres
serveis, ACA, Bombers...

Assessorament i informació

Administració local
i agents econòmics

Consorcis d’espais protegits, Consells
Comarcals i components de la taula
intersectorial de la fusta.

Aportació al document elaborat en la
fase 1 en una sessió d’informació i de
debat

Ciutadania
organitzada

Usuaris territorials, entitats ambientals
de les comarques gironines i altres
entitats relacionades

Informació i esmenes

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Atès l’important volum de dades i cartografia rebuda i l’alta probabilitat que s’actualitzin durant el
període d’aplicació del PORF, la informació s’ha estructurat de forma que faciliti el seu accés a
través de l’homogeneïtzació de l’estructura de directoris i l’establiment d’un procés simplificat
d’actualització de la informació cartogràfica.
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La segona fase del PORF consisteix en la realització de la diagnosi en base a la informació
recopilada en la fase anterior. S’han creat unes matrius DAFO que presenten les debilitats i
fortaleses internes, i les amenaces i les oportunitats externes dels ecosistemes forestals i que
caldrà contrastar amb els agents econòmics del sector forestal.
Aquesta anàlisi DAFO s'ha dut a terme en cada un dels programes i temes de l'esborrany del Pla
General de Política Forestal i s'han considerat els objectius i les accions definits en el Programa
d'Accions i el Pla d'Acció d'aquest instrument de planificació. A més, el gran esforç realitzat pel
sector per a la diagnosi del PGPF es pren com a treball de base a incorporar al PORF
En base a aquestes matrius DAFO es preveu definir unes línies d'actuació en base al coneixement
expert dels diferents grups de participació. Seguidament es farà una planificació de les actuacions.
La tercera fase del PORF consistirà en la proposta d'instruments de desenvolupament i en la
definició de les mesures de control, seguiment i avaluació de l'aplicació de la planificació.
Taula 2. Calendari del procés de participació del PORF de les Comarques de Girona
FASE DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
DATA
PARTICIPACIÓ
Desembre 2010

Sessió informativa i de debat amb els agents econòmics del sector forestal.

Mitjans febrer

Finalització del retorn de respostes a les propostes del sector.

Final febrer

Jornada de presentació del PORF a la resta d’entitats interessades amb el medi natural.

A partir de març

Tercera fase del PORF.

Font: Elaboració pròpia

1.2 . Sessió: "Ordenació dels recursos forestals a les comarques
gironines"
En el marc d'aquest procés de participació, es va organitzar una sessió dirigida als agents
econòmics vinculats a la gestió forestal de l’àmbit de les comarques de Girona. Concretament, a la
sessió es van convocar els components de la Taula intersectorial de la fusta, així com
representants dels consorcis d’espais protegits i els consells comarcals de l’àmbit territorial.
L'objectiu de la sessió era obrir un espai de deliberació i recollir propostes per a l’elaboració del
PORF de les comarques gironines. Concretament, es va demanar als participants que suggerissin i
debatessin esmenes i noves aportacions a la proposta de document de diagnosi i es reflexionés
sobre determinades qüestions de les temàtiques dels eixos de debat.
L’objecte d’aquesta sessió d’informació i debat amb administracions locals i agents econòmics del
sector forestal ha estat deliberar i proposar esmenes específiques i noves aportacions per
complementar la proposta de document de descripció, anàlisi i diagnosi del PORF, i rebre
aportacions pel que fa als objectius i línies d’actuació que ha de definir el PORF.
Aquest document, juntament amb els seus annexos, recull la totalitat de les propostes realitzades
en la sessió d’informació i debat amb administracions locals i agents econòmics, indicant si
aquestes eren de consens o no i les argumentacions que es mantenien després de les
deliberacions. L’informe està estructurat en forma d’acta d’execució dels treballs, i s’annexen els
resultats obtinguts durant la sessió i l’avaluació del procés per part dels mateixos participants.
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2. Informe d’execució
A continuació es detallen les tasques que X3 Estudis Ambientals va desenvolupar al llarg del
procés, d’acord amb les necessitats que van anar sorgint:

•

Assistir a les reunions de coordinació amb la DGPC i el DMAH.

•

Dinamitzar la sessió d’informació i debat del procés.

•

Realitzar un informe de resultats de la sessió.

•

Recollir i explotar els qüestionaris d'avaluació.

El conjunt d’actuacions va tenir lloc al llarg de la tardor de 2010.
Seguidament es descriuen aquestes i d’altres accions desenvolupades durant el procés, com per
exemple, les accions de comunicació. En darrer lloc es detallen altres aspectes de la sessió
(temàtiques tractades i perfil de les persones participants).

2.1. Reunions de coordinació
Els responsables de l’execució de l’encàrrec per part d’X3 Estudis Ambientals van assistir a les
reunions de coordinació amb responsables tècnics de la DGPC, el DMAH i l’empresa Forestal
Catalana , responsable de la redacció del document del PORF. En aquestes reunions es va tractar
la preparació de la dinàmica de la sessió d’informació i debat, es van detectar els principals
elements de debat i els principals temes que estructurarien el treball en grups. Més concretament,
la taula següent recull què es va fer en cada reunió.
Taula 3. Reunions de coordinació i preparació de la sessió informativa i de debat
CONTINGUT DE LA REUNIÓ
DATA
REUNIÓ
Aclariment de l’objectiu de la jornada, establiment del mecanisme de convocatòria,
orientacions pel web del procés, estructura general de la jornada de debat (temes i
17-set-2010
grups), retorn, materials, calendari de tasques a fer fins la sessió.
Elaboració dels grups, coordinació amb el PORF de les Comarques Centrals, temes
3-nov-2010
centrals del treball en grup; revisió dels documents de síntesi que es volien enviar als
participants.
Confirmació d’horaris i estructura de la sessió, representants institucionals, càtering,
espais, documentació a lliurar. Revisió de com es formen els grups de treball i la
25-nov-2010
metodologia.
Darrers preparatius abans de la sessió d’informació i debat, concreció dels
13-des-2010
mecanismes de debat i revisió dels materials a lliurar.
Font: elaboració pròpia

Prèviament a la sessió d’informació i de debat també es van preparar els materials i documentació
que es van lliurar als participants (qüestionaris individuals, documents per al treball de grup, etc.).
També es va revisar els continguts i format del web del procés participatiu (vegeu apartat següent).

Forestal Catalana, SA és una empresa pública que actua com a mitjà propi de la Generalitat de Catalunya i que fa
treballs que encomana l’Administració de la Generalitat i les entitats locals mitjançant convenis.
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2.2. Accions de comunicació
El procés participatiu es va acompanyar d’accions de comunicació encaminades a generar un
clima d’interès, proveir els participants d’una informació contrastada i permetre un elevat grau de
participació en la sessió d’informació i debat. Les accions de comunicació van anar dirigides als
principals agents identificats.
Dos instruments comunicatius clau van intervenir de forma transversal durant tot el procés: la
publicació d’informació via web i, dins la mateixa, una bústia de consultes i aportacions. El web del
procés va ser dissenyat entre tots els membres de l’equip de coordinació.
El web del procés
Es va dissenyar un web específic per al procés (http://tinyurl.com/2bcgb7o), dins de l’apartat de
participació pública del web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), per informar
als participants sobre les diverses novetats que generava el procés participatiu, fer disponible
informació sobre el Pla d’ordenació de recursos forestals de les Comarques de Girona, i donar
informació útil per facilitar una participació efectiva (vegeu Figura 1). Aquest web també era
accessible des del web dels Plans d’ordenació de recursos forestals, dins l’apartat de gestió
forestal del mateix web del DMAH, així com des del web de la Direcció General de Participació
Ciutadana.
Figura 1. Pàgina d’inici del web del procés participatiu

Font:
Font www.gencat.cat/dmah
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Aquest web es va estructurar en diverses parts:


El Pla d’Ordenació
d’Ordenació de Recursos Forestals (PORF) de les comarques gironines.
gironines. Una breu
descripció de l’objectiu i característiques del PORF.



El procés participatiu del PORF. Plantejament dels objectius i continguts del procés de
participació en l’elaboració del PORF.



Sessió de debat: “Ordenació dels recursos forestals a les comarques gironines”.
Presentació de la sessió de debat, en el marc del procés participatiu.



Eixos de debat de la sessió. Exposició de les temàtiques que es van tractar en la sessió
de debat.



Documentació
Documentació per al debat. Espai amb vincles a documents rellevants per facilitar la
participació dels assistents a la sessió de debat. Concretament, consistia en el document
de síntesi del PORF (Figura 2) i la prediagnosi estructurada en cinc programes de treball.

Figura 2. Document de síntesi del PORF, disponible a l’apartat de documentació del web.

Font:
Font www.gencat.cat/dmah



Calendari i inscripcions. Presentació de la programació de la sessió de debat, i la
recepció d’inscripcions per a la sessió de debat .

Per inscriure’s, els participants havien de donar el seu nom, cognoms i dades de contacte, l’entitat que
representaven i també havien d’indicar els programes i les temàtiques sobre els quals tenien interès a deliberar.
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Bústia
Bústia de contacte i suggeriments.
suggeriments. Es va habilitar una adreça de correu electrònic
(porf.girona@gencat.cat), a través de la qual es podien fer consultes i aportacions, ja fos
d’àmbit general o local. L’adreça de correu també es va usar com a remitent per tal de
comunicar-se amb els participants (convocatòries, enviament de material de retorn etc.).
Totes les consultes o aportacions es van respondre degudament, sempre que els
participants comuniquessin les seves dades de contacte.
Mitjançant aquest instrument els interessats tenien un contacte directe amb els redactors
del PORF, els encarregats del registre d’inscripcions i recollida de suggeriments i
aportacions per tal de valorar la seva incorporació en el document.
Política de protecció de dades

D’acord a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal, es va constituir un fitxer contenint les dades personals de totes les persones que havien
d’intervenir en el procés. Aquest fitxer, un cop finalitzat el procés, va ser destruït.
Així mateix, es va demanar als participants presencials que autoritzessin a la Generalitat de
Catalunya a utilitzar les seves dades i les imatges realitzades durant la sessió exclusivament per al
procés participatiu vinculat al Pla d’Ordenació de Recursos Forestals (PORF) de les comarques
gironines. Aquesta autorització es va recollir a partir d’un full de protecció de dades (Figura 13).
Figura 3. Full de protecció de dades, distribuït al principi del procés participatiu

Font:
ont: Direcció General de Participació Ciutadana
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2.3. Dinamització de la sessió d’informació i debat
Els objectius de la sessió d’informació i debat eren recollir les observacions i propostes al
document de treball del PORF que emetessin els participants i tenir-les en compte en la versió
definitiva del document. Les dinàmiques de debat es van ajustar i adaptar als objectius del procés.
Els participants van poder tenir accés, els dies previs a la sessió, a una proposta de document de
síntesi de la descripció i una anàlisi DAFO (Debilitats-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats), és a dir,
el document elaborat en la fase 1 de l’elaboració del PORF.
La jornada va tenir lloc a la Casa de Cultura de Girona i va tenir una durada d’unes quatre hores i
mitja, comptant amb mitja hora de descans (vegeu Taula 4). Després de la deguda benvinguda i
presentació del PORF i de la jornada, el conjunt de participants es va dividir en grups. Un dels
redactors del PORF va explicar, a cada grup, el contingut tècnic dels apartats que havia de tractar
aquell grup. El treball en grups va ser dinamitzats per la consultoria X3 Estudis Ambientals i va
consistir en debatre els continguts provisionals del document de descripció, anàlisi i diagnosi del
PORF, en l’àmbit de la temàtica que li correspongués.
Taula 4. Ordre del dia per a la sessió d’informació i debat
Hora

Accions

9.40h

Inscripcions i lliurament de materials

10.00h

Benvinguda i presentació institucional

10.15h

Presentació de la dinàmica de la jornada

10.30h

Presentació general del PORF

10.45h

Treball en grups: presentació tècnica de la temàtica i validació de les línies d’actuació
1. Conservació i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals.
2. Millora de les funcions productives
3. Gestió de la conservació de la diversitat biològica i de les funcions protectores

12.00h

Pausa-refrigeri

12.30h

Treball en grups: Priorització i concreció de les línies d’actuació
1. Conservació i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals.
2. Millora de les funcions productives
3. Gestió de la conservació de la diversitat biològica i de les funcions protectores

13.15h

Plenari: exposició dels resultats dels grups i debat

14.00h

Següents passos i qüestionari d’avaluació

14.20h

Cloenda

14.30h

Fi de la sessió

Cada grup va tractar, en dues parts diferenciades, elements de diagnosi i proposta corresponents
a la temàtica de cada grup. En la primera part, els participants havien de fer i debatre propostes
d’elements de diagnosi per tal d’elaborar una anàlisi DAFO conjunta, i en la segona part els
participants havien de proposar reptes de futur o objectius a assolir per part del PORF, a partir de
la diagnosi que havien debatut en la primera part.
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Imatge 2. Moment de la presentació del PORF per part del coordinador de la seva redacció, Martí Rosell

Finalment, en el debat, el dinamitzador de cada grup va exposar els resultats més destacats de
cada grup, i per acabar, hi va haver un torn obert de paraula.
Com a cloenda de la sessió, els responsables del PORF van explicar els propers passos del
procés d’elaboració del PORF i es va emplaçar a tots els participants a mantenir l’interès pel
procés, i que fessin arribar les seves esmenes i propostes als documents que s’anessin presentant.

2.4 Aspectes tractats durant la sessió
A continuació s’indiquen els eixos que es van posar a debat en la sessió:
Programa 1. Conservació i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals.
forestals. Es van debatre
aspectes relacionats amb la preservació dels espais forestals, la gestió del risc d’incendi, la
regeneració d’àrees afectades per incendis i altres pertorbacions, la sanitat forestal, el
manteniment i la millora del domini públic forestal i la millora del balanç de carboni als boscos
gironins.
Programa 2. Millora de les funcions productives. Es van tractar funcions productives com la fusta i
la llenya, el suro, les pastures i els sistemes silvopastorals, així com altres produccions forestals. Es
va debatre com potenciar les indústries de transformació i dels aprofitaments alternatius dels
productes fusters i com enfortiment del mercat dels productes forestals.
Programa 3. Gestió de la conservació de la diversitat biològica i de les funcions protectores. Es va
posar a debat la gestió d’espais forestals protegits i d’ecosistemes i elements singulars, la gestió
de flora i fauna protegida, el manteniment, millora i ús sostenible dels recursos genètics forestals i
la lluita contra l’erosió i altres riscos naturals.
Hi va haver dos eixos de debat proposats inicialment a la convocatòria de la sessió que no es van
tractar expressament, descartant-los prèviament a la mateixa pel fet que en la fase de convocatòria
no van generar l’interès dels participants inscrits (Figura 4).
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Figura 4. Grau d’interès dels participants inscrits en els programes del PORF
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Tanmateix, els aspectes contemplats en els eixos descartats, es van tractar de forma
transversal en la resta de programes:
Programa 4. Millora de les condicions socioeconòmiques i de l’ús social.
social Aquest eix tracta sobre la
millora de les condicions sociolaborals dels treballadors forestals, sobre l’ús públic dels terrenys
forestals, la gestió de la caça i la pesca i tot allò relacionat amb la propietat forestal.
Programa 5. Accions transversals i d’acompanyament. Aspectes com la planificació territorial i el
desenvolupament rural, els instruments d’ordenació i gestió forestal, el foment d’instruments
econòmics, l’associacionisme, la participació pública i el seguiment del PORF, la innovació i
transferència de tecnologia, formació i extensió forestal, la divulgació forestal i coneixement i les
relacions internacionals en matèria forestal.

2.5.

Institucions participants

La sessió de debat va comptar amb la participació de 25 persones representant 16 institucions
diferents (vegeu Taula 5).
Taula 5. Institucions representades a la sessió de debat, i nombre de representants per cada una
Institució
Associació de propietaris del Montseny
Associació de propietaris forestals de Guilleries – Savassona
Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals
Col?legi d'enginyers de forests
Col?legi Oficial d'enginyers tècnics forestals de Catalunya
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Consorci Alba - Ter
Consorci de l'Alta Garrotxa
Consorci de Les Gavarres
Consorci dels Espais Naturals del Ripollès
Consorci Forestal de Catalunya
Federació Catalana d'associacions de propietaris forestals- BOSCAT
Federació d'ADF

Representants
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
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Forestal Catalana
Institut agrícola català de Sant Isidre
Font:
Font Elaboració pròpia, a partir de la llista d’inscripcions

1
3

Els assistents a la sessió eren una mostra ben representativa i diversa de les entitats relacionades
amb el sector forestal. Així, un terç d’ells formaven part d’una associació de propietaris, mentre que
la resta de participants es repartien gairebé a parts iguals en grups de 2 o 3 persones en
representació de consorcis d’Espais Naturals Protegits, el sector fuster (rematants i serradors),
col?legis professionals, Associacions de Defensa Forestal, Administracions locals (2 consells
comarcals) i un sindicat agrari.
Figura 5. Institucions representades (n=25)
Altres
8%
ADF
12%

Administracions
locals
8%
Sindicats agraris
12%

Col·legis
professionals
8%
Sector fuster
8%
Consorcis d'ENP
12%

Associació de
propietaris
32%

Nota: La representació està ponderada segons el nombre de representants per cada entitat
Font: Elaboració pròpia, a partir de la llista d’inscripcions
Font

2.6.

Perfil de les persones participants

La sessió informativa i de debat va comptar amb la participació de 25 persones. En relació amb el
gènere dels i les assistents, quatre cinquenes parts eren homes, mentre que només hi havia 5
dones.
Figura 6. Gènere de les persones participants (n=25)

dones
20%

homes
80%

Font:
Font Elaboració pròpia, a partir de la llista d’inscripcions

En relació amb l’edat dels i les participants, que s’ha pogut conèixer arran del tractament dels
qüestionaris d’avaluació lliurats al final de la sessió, hi havia un biaix molt gran cap als grups d’edat
mitjana. Així, cap de les persones que havia omplert el qüestionari (21 en total) eren menors de 20
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anys. A l’altre extrem, només una persona tenia més de 60 anys. Per contra, vora la meitat dels
assistents tenien entre 30 i 40 anys, seguits de 5 persones d’entre 40 i 50 anys. Una persona no va
comunicar la seva edat.
Figura 7. Edat de les persones participants (n=20)
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participants
Font:
Font Elaboració pròpia, a partir del full d’avaluació
Pel que fa a l’origen dels i les participants, tots eren nascuts a Catalunya. En relació al municipi de
residència, hi havia força participants (8) de la comarca de la Selva, especialment d’Arbúcies i Santa
Coloma de Farners, seguits de municipis del Gironès (3), l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Garrotxa (2
a cada comarca).
Amb relació a la situació laboral, totes les persones que van respondre el qüestionari treballaven, la
meitat per compte propi i la meitat per compte d’altri. Dels 21 assistents que van respondre el
qüestionari, 13 treballaven el sector forestal, ramader o agrari, mentre que 7 treballaven en una
administració pública.
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