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Propòsit principal de 

Sèlvans :

Preservar i valoritzar

una xarxa de boscos 

d’alt interès ecològic

(almenys un 5% del mosaic 

arbrat mediterrani)



Beneficis dels boscos més madurs

Ecològics (biodiversitat, regulació règim hídric, fixació carboni, resiliència...)



Beneficis dels boscos més madurs

Socials (lleure, turisme, salut, benestar, educació, recerca en dinàmica forestal...)



Beneficis dels boscos més madurs

Socials (història, cultura, patrimoni, espiritualitat...)



Beneficis dels boscos més madurs

Socials (art, font d’inspiració...)



BOSCOS AMB 
SILVICULTURA 
INTENSIVA:
• Fusta, llenya...
• Biomassa
• Perxades
• Espècies de creixement ràpid
• Ramaderia amb alta càrrega
• ...
> 50%

!! important fomentar-hi reserva 
de N peus extrafusters /ha

BOSCOS PROTECTORS DEL SÒL, 
EN TERRENYS PEDREGOSOS, 

ABRUPTES O INACCESSIBLES
(limitació dels processos ecològics
i del seu aprofitament o ús públic)

> 25%

BOSCOS MADURS O PREMADURS
(en sòls amb qualitat d’estació)
Gestió a lliure evolució natural

o mínima intervenció per a la conservació de la 
biodiversitat

> 5%

BOSCOS AMB SILVICULTURA MÉS EXTENSIVA I/O 
PRESÈNCIA DE COMPONENTS DE MADURESA:
• Rodals amb reservori d’arbres pare
• Silvicultura propera a la natura
• Deveses
• Suredes grosses
• Perxades amb castanyers grans
• Parcs urbans o periurbans
• Àrees d’interès paisatgístic
• ...

BOSCOS DE MÉS ALTA VÀLUA ECOLÒGICA

BOSCOS AMB 
FUNCIONALITAT 

TERAPÈUTICA

Principals vocacions en el mosaic forestal



Teixint una xarxa de 
boscos d’alt valor 
ecològic

1.400 rodals identificats

= 35.000 hectàrees

(2,5% de sup. bosc)

10 eines de custòdia i 
valorització dels serveis 
ecosistèmics

Cooperació amb propietaris 
(>180), espais naturals i 
ajuntaments

Resultats: 160 rodals protegits
2.850 hectàrees



La funcionalitat terapèutica es converteix  en un aliat altament eficient a 
l’hora de guanyar complicitats en la custòdia dels boscos més valuosos, 
aquells més madurs



La societat moderna pateix un dèficit de natura altament preocupant...





























PILARS I CRITERIS DE L’ESTÀNDARD DE QUALITAT DE LA 
XARXA SÈLVANS



Certa maduresa del bosc

Presència d’arbres grans i vells; naturalitat de l’estructura



La majestuositat, temples de natura... beneficis psicològics



Líquens, molses, fongs... 



...

...

Riquesa en aerobiologia... beneficis fisiològics



Entorn amb tranquil·litat



Accessibilitat del paratge



Disposició de logística a prop

RCP, balnearis, hotels, spas, refugis...



El guiatge especialitzat

Acompanyament i seguretat
Facilitat en la reconnexió, actitud apropiada, socialització en grup
Coordinació de l’activitat, garantia de la capacitat de càrrega de l’espai



Lentitud, silenci, respiració, contemplació...



Custòdia amb la propietat forestal

• Contrapartides, condicions i garanties de l’activitat,... 
• Preservació del rodal i d’altres sectors d’interès ecològic de la finca



Gestió

• S’exclouen els paratges vulnerables, hàbitats amenaçats, àrees vitals d’espècies 
amenaçades

• Actuacions de manteniment i seguretat, i de prevenció d’incendis forestals



Concertació amb els actors locals, dinamització del territori
Propietat forestal, guies, establiments turístics, ajuntaments, gestors espais naturals...



Formació reglada en l’especialització

Vertebració dels serveis per mitjà de la Cooperativa Sèlvans:
• Ecoturisme
• Salut pública
• Salut àmbit privat
• Empreses



Cooperació amb hospitals i programes de recerca biomèdica 







Distingim:

o Boscos saludables (compliment de mínims raonables de l’estàndard de qualitat)
o Boscos terapèutics (condicions òptimes en tots els pilars i amb seguiment mèdic)



...

...

En definitiva, generem un PRODUCTE DE QUALITAT

Complementari de l’oferta turística i dels actius de salut existents



Catalunya: elevada diversitat en tipologies de bosc



...

...

Gaudim d’una oportunitat excel·lent

per a la desestacionalització de l’oferta ecoturística
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Operatius (11)

En gestió (26)
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Desplegament progressiu a Catalunya de la 
xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica



aquí no hi trobaràs wifi ...
però t’hi garantim la millor connexió ...



PROJECTES I PATROCINI – ONG: jaume@selvans.ong

CONCERTACIÓ DE SERVEIS- COOPERATIVA: silvia@selvans.ong

SUPORT DIPUTACIÓ DE GIRONA: dmerino@ddgi.cat


