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FECOF General Assembly 2018 - Catalònia  
 
Els dies 25 i 26 d’octubre de 2018 va tenir lloc a Puigcerdà i Barcelona, l’assemblea anual 
europea de la Federació d’Ajuntaments Forestals d’Europa (FECOF General Assembly 2018 
–  Catalònia), organitzada per l’associació catalana de municipis forestals (ELFOCAT). 
 
Amb presència de delegacions d’associacions de municipis forestals de les nacions 
d’Alemanya, França, Txèquia, Bulgària i Catalunya, i de l President de al FECOF Sr. Pierre 
Grandadam.   
 
Dins els activitats que es varen realitzar, a part de la pròpia assemblea que va tenir lloc a la 
sala de plens del Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà, cal destacar la recepció als 
assistents per part de la Directora General d’Ecosistemes Forestals i Medi Natural i el 
Subdirector de Boscos de la Generalitat de Catalunya,  Sra. Montserrat Barniol i Sr. Enric 
Vadell; també varen ser rebuts pel diputat de la Diputació de Barcelona, i alcalde de Cercs, Sr. 
Jesús Calderer, i pel Director del EFIMED Sr. Inazio Martínez de Arana, al recinte modernista 
de Sant Pau de Barcelona; anteriorment es realitzaren visites a les forests comunals dels 
municipis de Fontanals de Cerdanya i Alp (Cerdanya), per observar diferents aspectes de la 
seva gestió forestal, sota els explicacions de l’enginyer de forests comarcal Sr. Paco Cano, i la 
visita al Parc Natural del Cadi – Moixeró, sota el guiatge del director del parc Sr. Jordi Garcia 
Petit.  La visita va tenir el suport dels ajuntament d’Alp, de Fontanals de Cerdanya, el Consell 
Comarcal de la Cerdanya, del parc del Cadi-Moixeró, de la Generalitat de Catalunya i de la 
diputació de Barcelona.   
 
Fruit de les visites i de l’intercanvi d’experiències es va posar de manifest la important tasca 
dels ajuntaments en la gestió forestal, i la necessitat d’una gestió multifuncional efectiva de 
les forests per garantir la protecció dels espais forestals tot evitant el seu abandonament. 
També es comentaren els greu reptes que te el sector forestal i ambiental davant  alguns dels 
nous fenòmens de gran impacte que afecten grans superfícies forestals europees (flagells i 
malures de gran abast, danys per espècies cinegètiques, freqüentació humana descontrolada, 
incendis, etc..). 
 
Més informació: 
www.fecof.eu 
www.elfocat.cat 



 
 
Fotografíes: 
 
 
 

 

 
 

Els assistents a l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia davant el Consell Comarcal de la 
Cerdanya (Puigcerdà) 

 
 
 
 



 
Assistents a l’assemblea FECOF escoltant les explicacions de l’enginyer forestal a la Cerdanya 

Sr. Paco Cano al arborètum de la Cerdanya (Fontanals de Cerdanya) 
 

 
 

Visita a les forests comunals d’Alp dels assistents a l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia. Amb 
la presència dels membres de la junta d’ELFOCAT: Sr. Ramon Chia, alcalde de Fontanals de 
Cerdanya, Sr. Josep Ullès regidor a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) i Sr. Salvador Vilalta, 

regidor a Alp (Cerdanya) 



 
 
 

 
 

Visita als treballs silvícoles a les forests comunals de la Cerdanya  
 
 
 
 



 
Acte d’agraïment de la Junta de la FECOF a la organització de l’Assembly FECOF 2018 – 

Catalònia, al President d’ELFOCAT Sr. Ramon Moliner. 
 
 
 

 
L’assemblea de la FECOF a la Sala de Plens del Consell Comarcal de la Cerdanya. 

 



 
Part dels assistents a l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia al Parc del Cadí –Moixeró 

acompanyats del Director del parc Sr- Jordi Garcia Petit.   
 

 
Recepció al EFIMED, al recinte modernista de Sant Pau, per part de la Generalitat de 

Calalunya, la Diputació de Barcelona i el propi EFIMED, on el seu Director, el Sr. Inazio 
Martinez de Arana, en fa la presentació. 

 
 
 
 
 



 
Exposició de la situació del sector forestal a Catalunya per part del subdirector de Boscos de 

la Generalitat de Catalunya, Sr. Enric Vadell, als assistents a l’Assembly FECOF 2018 – 
Catalònia 

 

 
 

De dreta a esquerra, el Sr. Pierre Grandadam, President de la FECOF, el Sr. Ramon Moliner, 
President d’ELFOCAT, la Sra. Carme Freixe, Vicepresidenta d’ELFOCAT i el Sr. Josep Lladós, 

Vicepresident d’ELFOCAT, a la recepció al Recinte modernista de Sant Pau (Barcelona) 
 
 
 



 
La Directora General d’Ecosistemes forestals i Medi natural de la Generalitat de Catalunya, 
Sra. Montse Barniol, i el Diputat de Parcs de la Diputació de Barcelona, Sr. Jesús Calderer, a 

la recepció als assistents a l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia 
 
 
 
 

 
Recepció a l’EFIMED als participants de l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia, dins l’espai 

modernista de Sant Pau a Barcelona. D’esquerra a dreta, el Diputat de Parcs de la Diputació 
de Barcelona, Sr. Jesús Calderer, el President d’ELFOCAT, Sr. Ramon Moliner, el President de 
al FECOF Sr. Pierre Grandadam , la directora general d’ecosistemes Forestals i Medi Natural, 

Sra. Montserrat Barniol, i el Vicepresident de al FECOF Sr. Jean Pierre Michel.  


