Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Viabilitat per a la incorporació del Bruc com a producte
forestal comercialitzable

Resum
Amb la creació d'aquest grup operatiu es pretén estructurar un nou model d’aprofitament d’un recurs
forestal no fustaner com és el bruc, i de subministrament d’aquesta matèria prima a la indústria. La
finalitat és que això beneficiï l'economia forestal de la zona (nou recurs, estalvi d'estassades prèvies,
etc.), la conservació d’aquests territoris (millora de la prevenció d’incendis, ús públic i biodiversitat) i
millora de la realitat social dels col•lectius que a dia d’avui aprofiten aquest recurs (treballadors
assegurats, condicions dignes de treball, prevenció de riscos laborals, etc).

Objectius
- Incorporar el bruc com a un aprofitament forestal més dins les planificacions de gestió de les finques
forestals.
- Implicar a les empreses fabricants de teixits de bruc vegetal i als propietaris de les finques forestals en
la valorització de l'aprofitament del bruc.
- Estructurar la cadena de valor del bruc des de la recol·lecció fins a la seva transformació.
- Incorporar persones en risc d'exclusió social.
- Establir un codi de bones pràctiques.
- Determinar la importància de l'extracció de bruc en la millora de la gestió forestal des del punt de vista
de la prevenció d'incendis.
- Incorporar aspectes particulars de les zones XN2000 a les Gavarres i a les serres del litoral
Septentrional.

Conclusions
S’ha establert un grup operatiu amb representació de la major part dels agents implicats en la cadena de
valor del bruc. D’aquesta manera, es podrà influir sobre tot el procés d’aprofitament del bruc i maximitzar
l’impacte ambiental i social del projecte.
Aquest grup operatiu està integrat per gestors forestals, representants de propietaris forestals,
empreses de treballs forestals i entitats socials.
En aquesta primera fase del projecte s’han realitzat estudis previs basats en la informació aportada per
cada un del membres del grup operatiu, amb l’assessorament d’experts externs que demostrarien de
manera teòrica la viabilitat del projecte d’incorporació del bruc com a producte forestal comercialitzable i
que serviran com a punt base per a la realització d’una prova pilot.

Líder del Grup Operatiu
Entitat: AGRUPACIÓ FORESTAL DEL
E-mail de contacte:
agrupacio@montnegrecorredor.org

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació

MONTNEGRE I EL CORREDOR SL
Tipologia d'entitat:
Agrupació o associació de productors forestals

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
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Forestry

Província/es
Girona

Difusió del projecte

Comarca/ques
Gironès

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Difusió a les xarxes socials dels integrants del grup operatiu.

Pàgina web del projecte
Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Data d'inici (mes-any): Març 2018

Pressupost total:

14.285,60 €

Data final (mes-any): Juliol 2018

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

5.699,95 €
4.299,97 €
4.285,68 €

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/133/2017, de 21 de juny, 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
(operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020).
Id. projecte: 198 2017
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