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Persones que cuiden dels
boscos, i boscos que 

cuiden de les persones

Custòdia i valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més madurs 
en l’àmbit de Les Guilleries i la Serralada Transversal



Tàndem:

• SÈLVANS

• Aigües DANONE SA (Font Vella i Lanjarón)

• Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Col·laboració: 2019 a 2025, fruit de dos tàndems previs 

Àmbit d’actuació: Guilleries i Serralada Transversal*
(*) En el marc d’un projecte d’#AjutsCdT #CustòdiaTerritori #Subvencions @mediambientcat



OBJECTIU 
Custòdia i valorització dels serveis 
ecosistèmics dels boscos més madurs

• com a acció urgent de preservació d’un 
patrimoni natural únic i irreemplaçable en perill

• com a acció de responsabilitat social corporativa

• com a oportunitat per al territori

Projecte emmarcat en la consecució d’una 
xarxa de boscos gestionats a dinàmica 
natural a Catalunya, com a mandat estratègic 
i normatiu vigent (2017+)
(Estratègia Patrimoni Natural i Biodiversitat, Llei del Canvi Climàtic, 
Agència de la Natura, Pla Nacional per a la Implementació de l’Agenda 2030 
a Catalunya)



SEGUIMENT INDICADORS 
GENERALS
Creació de 3 reserves forestals al municipi 
sobre una superfície total de 67.400 m2, 
preservades de 15 a 25 anys
à Com a compensació de l’ocupació del sòl de l’empresa al municipi, 
i suma a la xarxa catalana de boscos gestionats a dinàmica natural

Inversió canalitzada a actors del territori: 8.832,00 €

à Com a nou recurs i oportunitat i per a la propietat forestal local 

Nou patrimoni forestal excepcional diagnosticat al 
municipi: 34 rodals (225,80 ha), a preservar.
à Com a avenç local que suma a la diagnosi del projecte al projecte de 
la Serralada Transversal, i al de Catalunya



VALOR AFEGIT DEL TÀNDEM

1. Optimització dels rols de cada part (necessitats i experteses)
ü ONG especialitzada en la conservació dels boscos més madurs

ü EMPRESA que es corresponsabilitza amb la natura local i comarcal més propera a un 
centre de producció, i actua per compensar els seus impactes: biodiversitat, canvi 
climàtic (impuls amb Sèlvans d’un nou crèdit de CO2), aigua,... 

ü ENS LOCAL que conserva i valoritza el patrimoni natural del municipi, tot incentivant les 
iniciatives privades de custodia del territori 

2. Escalabilitat i replicabilitat à SUMEU-VOS-HI!

Stefan Esser - stefan@selvans.ONG

Gemma Barceló i Aguiló - gemma.barcelo@danone.com

Joan Ramon Veciana:

Jordi Rotllant (Regidor Medi Ambient) - jrotllant@santhilari.cat

Montse Vila (tècnica Medi Ambient Ajuntament SHS) - mvila@santhilari.cat
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