


 
 RESUM DEL PROJECTE 

El nom de #Sèlvans s’inspira en una deïtat que, segons la mitologia 
etrusca, s’encarregava de la protecció dels boscos.

Ancestralment els boscos vells eren venerats perquè protegien a la 
societat i eren refugi dels déus. Amb el temps quasi han desaparegut 
del tot, tan sols resten uns pocs paratges, com s’està demostrant molt 
exposats a la tala dels seus arbres centenaris. Ara són aquests relictes 
els que ens necessiten a cadascuna i cadascú de nosaltres. 
Custodiant-los garantim els seus enormes beneficis ambientals i 
podem gaudir de la seva màgia i propietats curatives i espirituals.

Acciónatura, programa #Sèlvans de preservació de boscos madurs i vells



Què és una #EscolaSèlvans? Un centre educatiu que

1. pren consciència i sensibilitza sobre la urgència de preservar el 
“nucli antic” dels boscos de Catalunya, que ocupa ja menys del 5% de la 
nostra superfície arbrada.

2.  ajuda a preservar efectivament un mínim  de 100m2 d’un d’aquests 
boscos madurs i vells mitjançant una aportació única  de 19,00 € a la 
iniciativa #CompensaNatura (www.compensanatura.org  ) 
d’Acciónatura.

Amb la suma d’aportacions Acciónatura comprarà els drets de tala a 25 anys de boscos 
madurs i vells mitjançant acords de custòdia amb la seva respectiva propietat forestal.



 
Què ofereix la campanya www.escolaselvans.cat ?

 Una PÀGINA WEB actualitzada periòdicament.
 Un DOSSIER DIDÀCTIC per activar la campanya al centre educatiu.
 Material de SUPORT DIDÀCTIC per treballar la temàtica dels 

#BoscosMadurs al centre educatiu.
 IDEES i PLANTILLES  descarregables per activar la captació de fons i 

fer possible l’apadrinament d'una superfície com a mínim de 100m2, 
amb el repte d’anar més enllà i apadrinar una superfície equivalent 
als m2 que ocupa el centre educatiu (0,19 € / m2).

 SEGUIMENT i DINAMITZACIÓ de la campanya, en aliança amb 
l’Associació d’Educació Ambiental LES GUILLERIES.

 2 AUDIOVISUALS sobre #BoscosMadurs.
 SORTIDA OBSERVACIONAL  a un bosc madur per al professorat, per 

conèixer recursos per portar-hi l’alumnat (places limitades).



 
Retorn per als centres educatius implicats

 Difusió constant al web www.escolaselvans.cat en el marc d’un 
esforç col·lectiu

 Difusió de les notícies relacionades amb la campanya, també a través 
de xarxes socials (hashtag #EscolaSèlvans ) i butlletins

 Difusió dels esforços i activitats impulsades des del propi centre 
educatiu, per la seva potencial replicació per d’altres centres

 CERTIFICAT CompensaNatura numerat
 ENGANXINA (10x10 cm) per l’entrada del centre educatiu

Foto: Can Caralleu



 
Us animem a implicar-vos en una 
campanya molt ambiciosa que esperem 
visualitzarà fins on poden arribar les 
Escoles Verdes si treballen 
conjuntament  per un projecte comú: en 
aquest cas la preservació del patrimoni 
natural únic i irreemplaçable que 
representen els #BoscosMadurs. 

Correu electrònic de contacte:        Telèfon:          
 escolaselvans@accionatura.org      972 869127

www.escolaselvans.cat 



Campanya

#EscolaSèlvans
www.escolaselvans.cat 

Una iniciativa de
     

en associació amb: 

Amb la Col·laboració de: 

www.escolaselvans.cat 



Informació complementària
URGÈNCIA #BoscosMadurs

OPORTUNITAT #Sèlvans



 

Dinàmica natural

Elements d’un bosc madur i vell

Dinàmica
natural



 
Exemples de bosc madur i vell



ELS BOSCOS MADURS PERILLEN

L’impacte és irreversible. 
Si aquests boscos madurs es tallen, la seva 
recuperació pot trigar fins a 300 anys.

Són molt rars. 
Constitueixen menys del 5% de la superfície arbrada 
de Catalunya, amb distribució molt dispersa i 
atomitzada.

No estan protegits. 
Més del 80% d’aquest patrimoni excepcional 
no compta amb cap fórmula legal de 
conservació, amb el perill d’execució 
d’aprofitaments fustaners.

Justificació del projecte



PER QUÈ SÓN TAN IMPORTANTS ELS BOSCOS MADURS?

Justificació del projecte (II)

Són mostres “naturals” dels boscos, amb 
molts anys sense (o mínima) intervenció 
humana 

Ens proveeixen amb múltiples béns i serveis, 
com ara: 
•  una elevada biodiversitat
•  la regulació del règim hídric
•  constitueixen importants stocks de carboni
•  valor paisatgístic 
•  valor turístic
•  valors cultural i espiritual
•  valor educatiu
•  valor terapèutic



 

URGÈNCIA: protecció efectiva 
d’aquests boscos 

COM? 
la forma més efectiva i ràpida és 
mitjançant la “compra dels drets 
de tala” d'aquests boscos amb  
acords de custòdia  a 25 anys amb 
la seva propietat.

COST? 
0,19 Euros / m2
Un pagament únic a 25 anys

Alt Empordà 
(Castell Requesens)

Berguedà
(Pedraforca)

Solsonès

Prov.Tarragona

Justificació del projecte (III)

1ers boscos a 
preservar amb la 
campanya

OPORTUNITAT DEL PROGRAMA #Sèlvans



Antecedents
1997 – 2001: Projecte LIFE Pirineu viu demostra el valor del 
patrimoni forestal singular.
Diverses organitzacions que formen part de la Xarxa de Custòdia 
del Territori, com Acciónatura i d’altres, tenen acords signats amb 
propietaris per a la conservació de boscos vells d’ençà l’any 2000
2005+: es crea en el marc de la Diputació de Girona el Programa 
Sèlvans, amb l’objectiu d’impulsar la creació d’una xarxa de 
microreserves forestals a les comarques gironines. Fins 2013 
s’estableixen acords de custòdia en un total de 71 finques 
forestals, que equivalen a 1.200 ha.

2009 – 2011: el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF) elabora l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya, el 
qual destaca un total de 292 boscos singulars, amb una superfície 
total de 3.200 ha (un 0,3% de la superfície arbrada)



Antecedents (II)

2013 - 2015: el programa Sèlvans s’incorpora a Acciónatura. 
• Durant 20 mesos, es diagnostica una potencial “Xarxa de Boscos 

d’Alt Valor Natural” per Catalunya de 27.497 hectàrees, un 2,26% 
de la superfície arbrada de Catalunya, repartida en 1.200 unitats 
(“rodals” en termes forestals). Una superfície equivalent a 2,75 
vegades l’extensió del municipi de Barcelona.

• El programa Sèlvans avança en la custòdia efectiva de quasi 7.000 
hectàrees aplicant diferents fórmules mitjançant 68 acords amb 
la propietat.

• 2013+ La iniciativa CompensaNatura www.compensanatura.org  
esdevé la principal via d’implicació (econòmica) de la societat per 
finançar la compra dels drets de tala en finques particulars

• 2014+ Acciónatura inicia el programa www.banysdebosc.cat per 
oferir un servei de salut i benestar en alguns d’aquests boscos



Informació complementària
La campanya

#EscolaSèlvans



1. Sensibilitzar  
els alumnes i a tota la comunitat 
educativa de la importància de  
conèixer, protegir i conservar aquests 
boscos madurs. 

2. Conèixer
Posar a l'abast dels centres educatius 
un recull de material didàctic per 
poder consultar, treballar  i visitar els 
boscos madurs per tal que els docents 
puguin treballar-los curricularment 
amb els seus alumnes.

OBJECTIUS de #EscolaSèlvans



OBJECTIUS de #EscolaSèlvans (II)

3. Preservar
L'acció és l'apadrinament d'una 
superfície com a mínim  de 100m2 de 
bosc madur per centre educatiu, amb 
un cost associat de 19€ els 100m2 
(pagament únic), per fer efectiva al 
compra dels seus drets de tala sobre 
25 anys.
4. Aconseguir el repte de fer 
una gran acció com a xarxa 
d'escoles verdes
Sumar treballant conjuntament
Un dels valors de la campanya és que manifestarà i farà visible  la
capacitat d'acció de la gran xarxa que formen les escoles verdes, i
evidenciant com la petita acció de cada centre sumada a la de la
resta d'escoles esdevé una acció de gran impacte en el territori.



OBJECTIUS de #EscolaSèlvans (III)

5. Difondre: 
• Les Escoles Verdes esdevindran amfitriones i difusores de la 

necessitat de preservació dels boscos madurs a la resta de la 
societat amb el seu exemple.

• Incorporar les accions realitzades als Plans d'Acció.

Hi haurà un assessorament per part de l’Associació d'Educació
Ambiental Les Guilleries a tots aquells centres que  facin el pas
endavant per implicar-se econòmicament en la protecció d’aquests
boscos madurs, amb propostes per fer actes lúdics (Festa dels
boscos) on es recullin recursos econòmics per apadrinar aquests
boscos.



Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des

Tramesa del projecte via mail a totes les 
Escoles Verdes

Activació del Formulari d’adhesió de les 
escoles 

Llançament “#EscolaSèlvans” 
Estrena vídeo “primavera”

Tramesa del Dossier didàctic a les escoles 
interessades 

Estrena del vídeo “estiu”

Publicació del recull de material educatiu 
referent a boscos

Creació i dinamització d’una xarxa d’escoles 
Sèlvans

Treball curricular a les escoles, càlcul de la 
seva superfície 

Estrena dels vídeos “tardor” i “hivern”

CALENDARI #EscolaSèlvans (2016)



Gen Feb Ma Ab Mg Jn

Estrena versió íntegra video 4 estacions

Treball curricular a les escoles

Organització i preparació dels actes per la Festa dels 
Boscos 

Celebració de la Festa dels Boscos

Compartir articles, experiències, fotos, accions, idees 
referents a la Festa dels Boscos arreu de Catalunya 

Publicació continua al web www.escolaselvans.cat de 
la superfície total de boscos apadrinats el curs 2016-
2017 

CALENDARI #EscolaSèlvans (previsió 2017)



www.escolaselvans.cat 
PÀGINA WEB de la campanya



 1. Plantegeu la campanya a nivell de 
centre educatiu i determineu 
un/una interlocutor/a.

2. Escriviu un correu electrònic a 
escolaselvans@accionatura.org  o 
truqueu al 972 869127

3. Comenceu a dinamitzar la campanya 
en el centre educatiu amb 
l’assessorament de Les Guilleries 
Associació d’Educació Ambiental. 

Correu electrònic de contacte:        Telèfon:          
 escolaselvans@accionatura.org      972 869 127

www.escolaselvans.cat 

COM ACTIVAR LA CAMPANYA

Campanya

#EscolaSèlvans
www.escolaselvans.cat 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23

