
Quin és l'estat actual 
dels boscos?

L’abandonament de les terres de cultiu, camps, pastures 
i boscos ha fet que a la província de Tarragona la 
superfície forestal arbrada hagi augmentat més 
d’un 140% en els últims 30 anys, i això es tradueix a 
la realitat en uns boscos desequilibrats, amb grans 
densitats d’arbres i un elevat risc d’incendi forestal. 
Si a tot això, li sumem la gran fragmentació de la 
propietat privada dels boscos i la manca de 
rendibilitat dels productes forestals, ens trobem en una 
situació que fa molt difícil la gestió i permanència 
del bosc.
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Tallada “Mas de l’Onclet” 
Vilaplana – Baix Camp 

La finca Mas de l'Onclet d'aproximadament 120 ha, 
no fa masses anys era pràcticament tota agrícola, 
però actualment només resten unes 20 ha d'ús agrari. 

L'actuació, en base a l'aprofitament fuster rendible 
que s'ha realitzat, va tenir l'objectiu de transformació 
d'un bosc espès desestructurat, per la manca de 
gestió forestal els últims 50 anys, en una devesa 
pasturable. Es va afavorir, principalment, la persistència 
de l'alzina i roure en front la pineda dominant, per a 
ser aquestes més adients per la promoció d'un bon 
herbassar i l'aprofitament posterior del ramat de bous 
de muntanya que el propietari hi volia implantar. Al 
mateix temps representa aquesta actuació, una prova 
pilot pionera al Camp de Tarragona, molt 
interessant per estudiar des del punt de vista de 
canvi d'us, prevenció d'incendis i millores a la 
biodiversitat, entre altres.



L’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona 
és una entitat sense ànim de lucre constituïda per 
a un grup de propietaris forestals interessats i motivats 
per a la conservació dels boscos i la natura, i que 
tenen compromís amb les generacions futures, la 
societat i el medi natural. Actualment comptem amb 
145 propietaris associats i unes 10.000 hectàrees 
forestals.  Per a tenir la màxima influència i força en 
tota mena d’afers relacionats amb els boscos catalans, 
conjuntament també amb altres associacions del mateix 
caire, ens hem integrat a la Federació Catalana 
d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT).

Quins són els objectius 
de l'associació?

Fomentar i promoure la gestió forestal conjunta i 
sostenible. 

Representar i posar en comú els interessos de la 
propietat forestal.

Fer difusió dels valors i beneficis socioambientals, i 
les actuacions que es realitzen en el nostre entorn 
natural.

Crear llocs de treball i millorar l’economia local.

Revaloritzar els nostres boscos abandonats.

Promocionar la biomassa, una energia renovable i
la fusta de serra per múltiples utilitats.

Reduir el risc d’incendis i conservar els boscos.

Quins són els serveis
que ofereix l'associació?

L’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona 
ofereix diferents tipus de serveis tècnics i 
d’assessorament per als nostres socis/ies:

Assessorament tècnic i transferència d’informació del 
sector forestal.

Execució i seguiment tècnic de treballs forestals

Defensa dels interessos de la propietat forestal 
davant de les administracions públiques i la societat.

Tramitació i agilització de permisos.

Recolzament i assessorament en l'atorgació d'ajuts

Elaboració d’instruments d’ordenació forestal (PTGMF).

Delimitacions de propietats, generació cartogràfica 
i tràmits cadastrals.

Optimització de la logística, costos i venda de 
productes forestals.

Venda de llenya i altres productes directament del 
bosc.


