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El Recinte Modernista de Sant Pau celebra la IV Set mana Forestal 
Mediterrània  
 
La trobada internacional reuneix experts internacio nals de diferents àmbits 
per aprofundir en el treball al voltant dels boscos  com a font de riquesa 
 
 
El Hub Forestal de Sant Pau acull, del 17 al 20 de març, la IV Setmana Forestal Mediterrània, 
una trobada internacional que reuneix investigadors, polítics, empresaris i organitzacions de 
la societat civil per aprofundir en el treball al voltant  del potencial des boscos com a font de 
riquesa. 
 
Els ecosistemes forestals en el triangle que enllaça l’Europa mediterrània amb el nord d’Àfrica 
i orient mitja proporcionen diferents bens i serveis, crucials pel desenvolupament 
socioeconòmic de les àrees rurals mediterrànies i el benestar de les seves poblacions 
urbanes.  
 
Biocombustibles, canvi climàtic, canvi social, nous models econòmics o noves tecnologies de 
la informació són alguns exemples de factors de canvi que afecten al sector forestal i el 
mercat de treball. Els bens i serveis forestals han de ser considerats com una oportunitat 
rellevant per a promocionar el desenvolupament d’una economia verda basada en la gestió 
forestal sostenible en la Mediterrània. 
 
Amb l’objectiu d’afrontar aquests reptes, en el decurs de la IV Setmana Forestal Mediterrània 
es treballarà per coordinar el coneixement científic amb unes estructures de govern adients, 
la col·laboració públic-privada i una generació de emprenedors que siguin capaços d’innovar 
e tots els nivells per a generar valor afegit als boscos mediterranis de manera sostenible. 
 
Les jornades es desenvoluparan en sessions sobre manteniment de recursos hidràulics, 
turisme, energia forestal –concretament biomassa-, xarxes de coorperació interregional i 
visita a experiències d’èxit, en concret a la zona del Montnegre i el Corredor de la província 
de Barcelona. 
 
Entre els participants destaca la presencia de Eduardo Rojas-Briales, responsable de la 
direcció del Departament Forestal de la FAO, l’organització de Nacions Unides per a 
l’Agricultura y l’Alimentació. 
 
Més de 18 institucions de les diferents regions mediterrànies participen en l’organització 
d’aquesta cimera, entre les que es troben el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, la 
Conselleria de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
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Catalunya, i la FAO, conjuntament amb l’Institut Forestal Europeu (EFI), amb el suport del 
Recinte Modernista.  
 
 
Economia Verda 

L’Economia Verda- segons el Programa Ambiental de les Nacions Unides, UNEP- esta 
dissenyada per promoure entre els governs en “reverdecimiento” de les seves economies 
verdes mitjançant la reestructuració i la reorientació de les seves politiques, inversions i 
despeses envers diversos sectors, com les tecnologies netes, les energies renovables, els 
serveis d’aigua, el transport verd, el tractament de residus i l’agricultura i els boscos 
sostenibles. 

El “reverdecimiento” de l’economia es refereix al procés de reconfigurar les activitats 
comercials i la infraestructura per  obtenir millors rendiments en les inversions de capital 
humà, natural i econòmic, a la vegada que redueix les emissions de gas efecte hivernacle, 
amb menys extracció i ús dels recursos naturals, la creació de menys residus i la reducció de 
las diferencies socials. 

 

Barcelona, 3 de març de 2015 

 
 


