


•  Fixa CO2 i genera oxigen 
•  Regula els cicles hídrics i la qualitat de 

l’aigua i l’aire 
•  Evita processos erosius provocats per 

fenòmens meteorològics
•  Evita la desertificació  

•  Acull i alimenta un gran nombre d’éssers 
vius, convertint-lo en un dels ecosistemes 

amb més biodiversitat

Un bosc mal gestionat disminueix 
tots aquests factors i augmenta el risc 

d’incendi que ens els pot fer perdre del tot

Un bosc ben gestionat:



menys gent
al món rural

+ masses boscoses
+ risc de propagació 

d’incendis

menys activitats
 agrícoles 
ramaderes
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Això ha originat un creixement descontrolat 
de les masses boscoses, que a causa de la seva 
falta de gestió, incrementen exponencialment el 
risc que es produeixin “grans incendis forestals”

El despoblament de les zones rurals, especialment al 
Pirineu, ha fet que les activitats agrícoles, ramaderes, 

pastorals i forestals s’hagin abandonat
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provocada per la insuficiència dels recursos que s’hi 
destinen, així com pel baix preu de la fusta, dificulta 
que les empreses forestals no puguin dur a terme una 

gestió acurada respectuosa amb el mediambient

La manca de rendibilitat econòmica 
de la Gestió Forestal Sostenible 

manca de rendibilitat menys gestió forestal
acurada respectuosa
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fa que no valorem i estimem el que tenim.
És essencial que les futures generacions siguin 
conscients de la importància d’aquest sector. A 
l’escola sempre ens han ensenyat a plantar arbres i 
també ens haurien d’ensenyar que de vegades, cal 

tallar arbres per poder salvar el bosc

La manca de conscienciació i el desconeixement 
del món rural, 

tallar un arbre salvar el bosc
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La connectivitat dels boscos, provocada 
principalment per l’abandonament de 

zones de pastura i conreus, afavoreix que 
incendis petits puguin convertir-se en 

grans incendis

La superfície forestal de Catalunya s’ha duplicat en 
els darrers 20 anys

+ connectivitat + PROBABILITAT DE 
GRANS INCENDIS



degut al canvi climàtic, la falta de cultura en matèria de 
prevenció d’incendis a comarques que tradicionalment 

han estat de baix risc (i que ara s’han convertit en 
vulnerables) i l’explotació forestal sense control

El risc que es produeixi un gran incendi forestal 
cada vegada és més alt
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a patir incendis forestals, a causa del canvi 
climàtic, que ens porta noves condicions 
ambientals, amb increment de fenòmens 
extrems, amb períodes cada vegada més 

llargs d’altes temperatures i manca de pluges

Els boscos del Pirineu són cada vegada
més vulnerables 
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Aquest fet pot prevenir grans incendis i afavorir 
el treball dels equips d’extinció mitjançant la 

reducció de combustible vegetal i el trencament 
de la continuïtat del foc

La gestió forestal sostenible pretén enfortir les 
masses fent-les més resilients a les adversitat del canvi 
climàtic potenciant els arbres més forts, sans i vigorosos

Un bosc més 
resilent

trencament de la 
continuïtat del foc
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La fusta és el material del futur

és un combustible, un material de construcció, i el 
millor de tot, és un material que prové de la terra i 

que si fem una correcta gestió forestal no s’acabarà 
mai. Gairebé qualsevol derivat del petroli es pot 
substituir per un derivat de la fusta gràcies a les 

noves tecnologies

DES D’INTEGRA PIRINEUS TREBALLEM CADA DIA PER LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, 
DES DE LA INCLUSIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ, ESPECIALMENT 

PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORN DE LA SALUT MENTAL.
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La gestió forestal planificada, respectuosa 

i sostenible fa que els boscos siguin un 
ecosistema rendible econòmicament, 

multifuncional i que preservin intactes els 
seus valors ecosistèmics i de biodiversitat

DES D’INTEGRA PIRINEUS TREBALLEM CADA DIA PER LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, 
DES DE LA INCLUSIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ, ESPECIALMENT 

PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORN DE LA SALUT MENTAL.



www.integrapirineus.com

@integrapirineus @IntegraPirineus1
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