Forestal

Aprovació de
"l’Estratègia per promoure l'aprofitament
energètic de la biomassa forestal i agrícola"
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El passat 5 de febrer, l'INSTITUT AGRÍCOLA participà, al Palau de la Generalitat, en l'acte on es miraren de tancar
amb les entitats del sector forestal els
darrers serrells de l’estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la
biomassa forestal i agrícola. Aquesta,
finalment veié la llum en l'Acord de
Govern del passat 18 de febrer i que
es publicà al DOGC el dia 20.
Des de l'INSTITUT AGRÍCOLA recolzem una iniciativa que creiem del tot
positiva, per bé que l'entenem com un
primer pas que encara s'ha de completar amb d'altres plenament necessaris
per un adequat desenvolupament del
sector.
Aspectes de l'Estratègia com ara:
• L'orientació cap a un aprofitament en forma de
calor per comptes d'electricitat, incorporant un
estudi de costos on es fa palpable la inviabilitat d'una aposta orientada cap a la generació
d'energia elèctrica sense primes;
• la constatació en un document oficial d'una
primera xifra per a la venda de biomassa a 40
euros tona;
• el fet que es puguin superar els entrebancs
derivats d'una normativa ambiental excessivament conservadora que impedia extreure del
bosc, fins i tot, els excedents de biomassa que
n'augmentaven el risc d'incendi;
• l'acord per establir un grup interdepartamental
que ajudi a reduir i simplificar tots el tràmits i burocràcia lligats en aquests projectes i inversions;
són, sens dubte, benvinguts i celebrats com a primer pas per la normalització i incorporació del sector
forestal per a que esdevingui novament un sector financerament autònom, i amb capacitat inversora derivada de les rendes de la seva pròpia activitat.

En aquest sentit, val a dir que des de l'Institut Agrícola es creu necessari desenvolupar i accelerar
aquest procés de restitució del sector forestal a
partir de l’activació de les rendes d'activitat empresarials que els hi són pròpies i que no s'acaben
en l'àmbit de la biomassa.
Ja a l’any 2007 (II Congrés Forestal a Tarragona)
l'INSTITUT AGRÍCOLA defensà, obertament, la introducció del mercat de la biomassa forestal amb
l'objectiu d’assolir un major grau de competència entre els industrials del subproducte fustaner i assolir
una gestió forestal rendible i que pogués generar
rendes de l'activitat professional. Una proposta que
es complementà amb d'altres i que s'ha mantingut en
les aportacions que s'han donat als diferents governs
de la Generalitat i en les converses amb les diferents
Conselleries responsables, molts cops, cal recordarho en contraposició a l'opinió d'altres col·lectius que
subjugaven la rendibilitat forestal a la percepció de
subvencions i al cobrament de les anomenades "externalitats" de la forest per les que ningú no està disposat a aportar ni un euro, o bé a la fal·làcia de voler
protegir i catalogar tot el territori rere un finançament
ambiental europeu que mai no arribà.

Valorem molt positivament el camí
que ara s'inicia cap a la sostenibilitat econòmica de les forests a partir
d'aquest pla estratègic, motiu pel qual
encoratgem al Govern a completar la
tasca amb iniciatives concretes que
permetin un desenvolupament ràpid i
eficaç de les previsions del pla.
En aquest sentit, volem reiterar les
60 propostes que ja, el novembre
del 2012, amb un nou govern de la
Generalitat recent sortit de les urnes,
l'INSTITUT AGRÍCOLA va presentar i
que estaven orientades a una millora de
l'economia i de l'activitat.
La revista núm. 136 de la Drecera publicada aleshores ja va recollir els 10 blocs
estratègics en que es varen agrupar.
Moltes d'elles s'han anat posant en
marxa, d'altres encara no i algunes ens
falta la seva implementació, tot fruit
d'una crisi que obliga a posar-hi seny
on abans nomes hi teníem rauxa, i en
aquest punt les propostes de l'INSTITUT
AGRÍCOLA esdevenen un valor segur.
Reproduïm les propostes del Bloc 5è,
presentades el 2012, l'esperit de moltes
de les quals veiem en el pla que es vol
dur a terme.
I esperem siguin complementades pel
Govern amb d'altres complementàries
d'altres blocs, com ara la revisió
d’implementació de la Xarxa Natura
2000 i la Directiva Marc de l'aigua o bé
un marc normatiu de desplegament de
les empreses de serveis.
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Ara, i sense defugir el fet que, encara
avui dia, siguin necessaris els ajuts i
incentius a la gestió forestal sostenible
per garantir la continuïtat de la gestió
forestal, donada la manca de massa
crítica suficient derivada d'un insuficient sector industrial, que no permet
un desenvolupament econòmic potent
en l'àmbit forestal, ens felicitem per
una iniciativa que recull en el seu esperit moltes de les demandes i propostes
que l'INSTITUT AGRÍCOLA ha vingut
articulant els darrers anys.
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