
Gràfiques Ortells i Acciónatura 

reediten el seu Tàndem de llibretes 

solidàries al 2014 
 
 

              

 
L’empresa va valorar l’experiència anterior com molt positiva, i està contenta dels esforços 
realitzats respecte als resultats obtinguts ja que ha millorat el seu posicionament en el 
mercat i li ha proporcionat contactes amb nous clients. El seu treball diari de millora dels 
seus impactes ambientals també s’ha pogut visualitzar més clarament.  
L’empresa va decidir repetir projecte amb la mateixa ONG per que s’hi sent còmoda ja que 
pedalegen al mateix ritme i en la mateixa direcció. 

 
Gràfiques Ortells, empresa registrada EMAS amb nº ES-CAT-000290 i soci del Club EMAS 
potencia amb aquest i d’altres projectes les relacions amb les seves parts interessades.    

 

 
 

Fes tàndem tu també a Lleida el 3 d’octubre! 

Tota la informació de la jornada a Lleida 
 

 
 
La temàtica de les llibretes solidàries de l’any 2014 va ser establerta conjuntament entre 
l’entitat ambiental (Acciónatura) i l’empresa (Gràfiques Ortells). Com a eix central per la 
continuació d’aquestes llibretes es va escollir el projecte “Els boscos madurs de 

Catalunya”, sobre tot tenint en compte la urgència en que es troben aquests boscos en 
relació a la seva preservació i el desenvolupament reforçat que s’està duent a terme durant 
tot el 2014 del projecte “Selvans” d’Acciónatura, de conservació de boscos madurs.  
Les llibretes solidàries del 2014 han tingut la col·laboració, com cada any, d’una escola 
catalana. En aquesta edició ha estat l’Escola Josep Carner de Badalona. 
 

La participació de l’escola, importantíssima, ja que són els seus alumnes qui realitzen les 
imatges de les portades de les llibretes, es va desenvolupar el dia 9 de maig de 2014, en 

sessió doble a dues classes de 4t de primària de l’escola (nens/nenes de 10 anys). 
L’explicació del projecte la va realitzar en Jaume Hidalgo, coordinador del programa 
“Selvans” a Acciónatura, Enginyer de Monts que compta amb una extensa experiència en la 

http://www.ortells.net/index.php
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http://www.tandem.cat/marketplaces/lleida/
http://www.accionatura.org/
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definició i valorització d'una xarxa de boscos madurs a escala del territori de Catalunya i de 

la bioregió pirinenca. A la conferència d’explicació del projecte hi van assistir també Elisabet 
Sesé, administradora de Gràfiques Ortells, i Stefan Esser, d’Acciónatura, a més de l’equip 
docent de l’escola. 

 

Què són els boscos madurs i el projecte “Selvans”? 

 
Els Boscos madurs, escassos i generalment de difícil accés, constitueixen un patrimoni 

natural tan valuós com poc conegut. Els arbres morts dempeus o la fusta caiguda al terra 
podrint-se pot fer pensar a persones desconeixedores que es tracta d’un bosc malalt o 
desendreçat, quan en realitat es tracta d’un autèntic santuari de biodiversitat, llegat històric, 
i també motor potencial d’un desenvolupament rural de natura i salut veritablement 
sostenible. En un dels moments de més incertesa sobre el futur dels pocs boscos madurs que 
resten a Catalunya, Acciónatura, a través del seu programa “Selvans”, contribueix a  
establir les bases per la preservació efectiva, i l’aprofitament social sostenible (científic, 

educatiu, cultural i espiritual), d’aquest patrimoni comú irreemplaçable.  

Els Boscos madurs, els nostres ecosistemes terrestres més bio diversos, conformen, 
actualment, tan sols un 2 o 3 % de la superfície forestal de Catalunya. Són les mostres més 
fidels que tenim de com serien els nostres boscos si simplement “deixéssim fer” a la natura.  
A més de santuaris de biodiversitat, són també referents de la nostra història, cultura i 
identitat col·lectiva. Part del nostre llegat històric com a poble, ens proveeixen 
d’innombrables serveis ambientals, tant materials com intangibles, amb un potencial 

especialment innovador en el marc de l’ecoturisme i el turisme de salut i benestar, seguint 
les experiències a Japó i Corea (conceptes “shinrin-yoku”/“forest bathing”). Han estat i 
són font d’inspiració dels nostres artistes i poetes. 

A diferència d’altres hàbitats, com les zones humides, els boscos madurs requereixen 
centenars d’anys per configurar-se, i per reconstituir-se en cas de desaparèixer. Per aquest 
motiu és del tot imperatiu i urgent preservar-los i protegir-los en les millors condicions 

possibles, tant des dels agents del territori català (propietat forestal i agents territori), com 
des de la societat catalana en general. 

El projecte “Selvans” neix l'any 2007 de la mà de la Diputació de Girona, i genera una 
xarxa preliminar de 52 reserves de boscos madurs a través de la compra de drets de tala. 
Després d'un període en que “Selvans” va estar adscrit a la Universitat de Girona (Institut 
de Medi ambient), i gràcies a la col·laboració de Fundación Biodiversidad, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al desembre de 2013 el programa s'integra a 

Acciónatura, reforçant i prioritzant la seva línia d'actuació en boscos. 

La finalitat del projecte “Selvans” és establir un sistema per conservar els boscos madurs i 
santuaris forestals a través d'una estratègia de conservació i captació de recursos, de forma 
coordinada i consensuada amb els diferents agents del territori, i replicable en altres àmbits. 
Aquesta xarxa vol combinar la preservació de la biodiversitat, la investigació i millora del 
coneixement, i l'ús públic. El projecte compta des del seu inici amb una àmplia coalició 

d'organitzacions públiques i privades implicades. 

Els objectius específics del projecte són: 

 Definir i articular una xarxa de rodals de boscos madurs i santuaris forestals a 
Catalunya. 

 Prioritzar i quantificar els costos de conservació dels boscos identificats com amb 
major prioritat i urgència de conservació. 

 Establir el marc i l'estratègia per aconseguir una captació de fons i/o incentius 

suficients per assegurar la salvaguarda dels rodals prioritaris, i buscar finançament 
activament. 

 Donar a conèixer la iniciativa i establir aliances i sinergies per a la seva consolidació i 
possible replicació en altres CCAA i a nivell estatal. 
 

Particulars i organitzacions que vulguin implicar-se en la preservació d’aquest patrimoni 
comú irreemplaçable, poden fer-ho d’una forma fàcil, mesurable i econòmica a través de la 

iniciativa CompensaNatura (www.compensanatura.org), on Acciónatura (a través del 
programa “Selvans”, justament) proposa a particulars i organitzacions ajudar a preservar un 

http://www.compensanatura.org/


àrea d’un d’aquests boscos, d’una superfície equivalent a l’espai que ocupen a nivell 

d’habitatges, botigues, oficines, magatzems, etc. 

Per a organitzacions, es tracta d’una acció de responsabilitat corporativa a la vegada que de 
gestió ambiental, com podeu veure en aquest article que relaciona CompensaNatura amb 
l’EMAS 

Coneix CompensaNatura-Selvans  

Llibretes solidàries 2014 

 

     
 

 
 

 

Vols conèixer el projecte de llibretes solidàries 2013? 
 

 

http://www.clubemas.cat/news/ca_ES/2014/03/10/0001/el-projecte-compensanatura-adrecat-als-emas
http://clubemas.cat/news/es_ES/2013/07/09/0002/un-projecte-en-tandem-molt-original

