Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Reestructuració de l'explotació de fusta de qualitat, i el seu
procés de classificació per tal de divesificar la seva
producció i millorar la seva implementació en els mercats
locals
Resum
El Grup Operatiu es crea per promocionar les espècies de frondoses secundàries de gran valor ecològic
dins l'espai Xarxa Natura 2000 ES5110011 Serres del litoral septentrional.
En l’actualitat, els aprofitaments de frondoses pràcticament es limiten a l’obtenció de productes de molt
baix o nul valor afegit com la llenya o biocombustibles en general. Aquesta és la raó per la que la
rendibilitat dels aprofitaments queda molt compromesa.

Objectius
La millora de la rendibilitat dels aprofitaments forestals fusters a partir de diversificar els productes
obtinguts.
En conseqüència, es vol orientar els aprofitaments forestals per obtenir productes de qualitat, entrar a la
cadena de distribució dels mercats locals i especialitzats, establir un procés logístic de distribució més
eficient i allargar en el temps la captura de carboni atmosfèric en destinar la fusta a usos amb una vida
de servei netament més llarga que la bioenergia.

Conclusions
D'acord amb l’anàlisi realitzat s’acorda convenient treballar pe a dur a terme les següents accions
demostratives:
•Fabricar un parc infantil amb fusta de procedència local i lliures de contaminats químics.
•Implantar nous sistemes de classificació de la fusta tal com es du a terme en altres països europeus.
•Articular els diversos agents al llarg de tota la cadena productiva
•Demostrar que es poden fabricar productes de qualitat amb fusta de procedència local

Líder del Grup Operatiu
Entitat: ASSOCIACIÓ
E-mailCORREDOR
de contacte:

DE PROPIETARIS FORESTALS DEL MONTNEGRE I EL

mrosell@montnegrecorredor.org

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
QUALITAT I COMERCIALITZACIÓ

Tipologia d'entitat:
Agrupació o associació de productors forestals

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Tarragona
Girona
Barcelona
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Comarca/ques
Vallès Oriental
Selva
Osona
Maresme
Gironès

Conca de Barberà
Alt Empordà

Difusió del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Pàgina web del projecte
www.montnegrecorredor.org

Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Data d'inici (mes-any): Novembre 2015

Pressupost total:

28.571,43 €

Data final (mes-any): Setembre 2016

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

11.400,00 €
8.600,00 €
8.571,43 €

Estat actual: Executat

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es
convoquen els corresponents a 2015.
Id. projecte: 83 2015
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