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SELVA NUBOSA, CHINANTLA. OAXACA

• A great school of 

learning.
Not only Ecology, but also 
Culture, Society, Others 

Sciences

The forest

• It communicates well for itself.

• The forest is poorly communicated from the society.



Two perspectives on forest

Currently, there are two antagonistic approaches:

Answer to this “confrontation”:

Sustainability 

as a way

2) The productivist 

vision of the forest

SELVA, CEIBA, COSTA RICA

1) The ideal of the 

untouchability of the 

forest (Wilderness)



COR“EGA, VALLON D’OLMO

Sustainability as a way

If the information is good, it multiples.

Principle of Margalef

If it is bad, at least it remains.

To understand, first it is necessary 

to train.
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Bioeconomia
boscos – economia - societat 



És aquella en què els elements essencials (materials, productes i

energia) s’obtenen dels recursos naturals renovables de forma

sostenible.

La bioeconomia ofereix respostes als principals reptes socials i

ambientals del s. XIX:

- reducció emissions netes de carboni (diòxid de carboni)

- ús eficient dels recursos naturals

- reutilització i reciclatge

Els boscos tenen un enorme potencial per a contribuir al

desenvolupament de la bioeconomia: font de matèries primeres

renovables amb reduïda petjada de carboni, i una font viable

d’energia.

Els boscos juguen un paper clau en el cicle del carboni i de l’aigua
(serveis de regulació), a més de proporcionar altres serveis (oci,

salut o turisme = serveis culturals).

La bioeconomia



Plataforma internacional, transdisciplinària i intersectorial de

discussió sobre bioeconomia (líders empresarials, polítics, ONGs,

econòmics i científics).

Primer esdeveniment d’una sèrie de fòrums mundials bianuals sobre el

desenvolupament econòmic sostenible.

Eix central del BBF: El bosc com a font de riquesa

Objectiu: generar noves idees pràctiques per utilitzar els recursos

naturals, promoure el benestar i plantejar solucions d’adaptació al

context de canvi climàtic.

Temes:

1. Finançament, avaluació i valor els béns intangibles. Conservació vs.

Matèries primeres renovables.

2. Accelerant la transició cap una bioeconomia sostenible. Fons d’inversió i

polítiques per a reemplaçar els recursos no renovables.

3. Explorant el nexe aigua-energia-alimentació. Desenvolupament sostenible

per a equilibrar les diferents necessitats.

* Aproximació a la regió mediterrània

Barcelona BioEconomy Forum, BBF 2014



Un centenar de participants de més de 20 

països











Bioeconomia. Premisses

La bioeconomia ofereix respostes a alguns dels reptes

més crítics del segle XXI
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La bioeconomia té un paper clau en les estratègies de

mitigació del canvi climàtic.

La producció de bioproductes:

- generar oportunitats d'ocupació

- reduir la dependència de les importacions d'alt risc dels
recursos no renovables

- contribuir a un ambient més sa i saludable.



La bioeconomia ha de ser entesa en tota la seva 

complexitat
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1. Cal adaptar les oportunitats en tots els països. Crear noves cadenes

de valor en tots els sectors econòmics i ser competitius en el mercat
global.

2. Cal un fort lideratge per augmentar la demanda de bioproductes i
serveis a través de la formulació de polítiques integrades i marcs
financers i jurídics adequats a les PIMEs.

3. La comunicació entre ciència i polítiques de gestió ha garantir que
les noves estratègies de negoci s'alineïn amb els principis bàsics de la
sostenibilitat.

4. No existeix una única solució vàlida. La participació activa de les
comunitats i dels consumidors, aproximació bottom-up, ha de generar
impuls i confiança social.



El canvi de mentalitat és clau en la transició cap a una 

bioeconomia
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Per aconseguir una percepció social en favor de la bioeconomia, s’han
de superar alguns obstacles:

a) Manca d'informació sobre els beneficis dels bioproductes i serveis

b) Manca de certificacions i d’estàndards per fonamentar les
decisions dels consumidors

c) Impacte negatiu d'iniciatives insostenibles (Ex. producció de
biocombustibles reemplaçant els cultius alimentaris, blat de moro).

d) Escassetat de casos d'èxit i de dades relatives als beneficis i a la
viabilitat de la bioeconomia en els mitjans de comunicació i la
percepció pública.



Comunicació forestal



1. Fomentar l’interès social envers el sistema forestal: establir vincles
entre la recerca, la ciutadania i l’esfera política, econòmica i social.

2. Difondre els resultats de la recerca.

3. Donar a conèixer el patrimoni socioecològic a escala local i regional.

4. Dissenyar estratègies de comunicació d’acostament al sistema
forestal.

5. Elaborar materials educatius i pedagògics

6. Integrar diferents formes de coneixement 

creant espais de diàleg entre diferents actors.

Objectius



Aquesta metodologia s’ha aplicat en el cas del Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny amb la finalitat d’interpretar les tres
regions biogeogràfiques que comprèn aquest massís: mediterrània,
euro-siberiana i boreoalpina.

El procés d’anàlisi d’aquest sistema consta de les següents fases:

Valoració cromàtica

Aproximació i descripció dels 

elements presents

Elaboració del transsecte de cada 

biòtop

Interpretació del medi socioecològic



Situats a una certa distància, s’identificaran les diferents regions
biogeogràfiques a través dels canvis de coloració dels estatges de vegetació.
Al llarg de l’any, aquesta valoració cromàtica variarà i el contrast es farà més
evident en els períodes corresponents a la tardor i a l’hivern.

Valoració cromàtica
Aproximació i descripció 

dels elements presents

Elaboració del transsecte de 

cada biòtop

Zones culminals
Regió boreoalpina

Domini caducifolis
Regió euro-siberiana

Domini boscos 
d’esclerofil·les

Regió mediterrània

Sistema urbà

Interpretació del medi socioecològic



En aquesta fase es realitzarà una visita de cadascuna de les regions
biogeogràfiques amb l’objectiu de descriure el medi i analitzar-les en
profunditat des del punt de vista de la vegetació i de la fauna a través de la
identificació de les espècies i rastres, així com des del punt de vista social.

Els elements de caràcter social es caracteritzen atenent els següents
criteris:

- Elements tangibles: que s’expressen físicament (exemples: fonts,
barraques, places carboneres, etc.).

- Elements tangibles aparents: inclouen totes les varietats d’apropiació
(exemples: plantes medicinals, bolets, fruits silvestres, etc.).

- Elements intangibles: atribuïbles al referent entorn les llegendes,
creences i cosmovisió.

Valoració cromàtica
Aproximació i descripció 

dels elements presents

Elaboració del transsecte 

de cada biòtop

Interpretació del medi socioecològic



Es tracta de representar gràficament, d’una manera senzilla, els elements 
analitzats anteriorment segons la següent codificació:

Estrat arbori

A Espècie dominant
B Segona espècie dominant
C Tercera espècie dominant

Estrat arbustiu

A1 Espècie dominant
B1 Segona espècie dominant
C1 Tercera espècie dominant

Estrat herbaci

a Espècie dominant
b Segona espècie dominant
c Tercera espècie dominant

Estrat lianoide

a1 Espècie dominant
b1 Segona espècie dominant
c1 Tercera espècie dominant

Es llistaran i ubicaran al transsecte tots els
elements tangibles de caràcter social que
puguin ser identificats.

Valoració cromàtica
Aproximació i descripció 

dels elements presents

Elaboració del transsecte 

de cada biòtop

Invertebrats

Peixos

Rèptils i amfibis

Aus

Mamífers

Simbolització fauna

Elements socials

Abundància

Espècie dominant: 3 siluetes
2a espècie dominant: 2 siluetes
3a espècie dominant: 1 silueta

INTERPRETACIÓ DEL MEDI SOCIOECOLÒGIC
Interpretació del medi socioecològic



Valoració cromàtica
Aproximació i descripció 

dels elements presents

Elaboració del transsecte 

de cada biòtop

VEGETACIÓ
Estrat arbori
A Alzina (Quercus ilex)

B Surera (Quercus suber)

C Pi pinyoner (Pinus pinea)

Estrat arbustiu
A1 Bruc (Erica arborea)

B1 Arboç (Arbutus unedo)

SOCIAL (Tangible)

1 Plaça carbonera

FAUNA
Aus

 Pinsà (Fringilla coelebs)

 Tudó (Columba palumbus)

Mamífers
Senglar (Sus scrofa)

1

A

A

A
B

B

C



A1
A1

B1

B1

1



1



INTERPRETACIÓ DEL MEDI SOCIOECOLÒGIC
Interpretació del medi socioecològic



INTERPRETACIÓ DEL MEDI SOCIOECOLÒGIC



INTERPRETACIÓ DEL MEDI SOCIOECOLÒGICEl patrimoni socioambiental del campus de l’Autònoma 



Museu Europeu del Bosc (MEdB)



Gestió forestal sostenible

Percepció pública dels valors socials, 

ambientals i econòmics

Genera ió de valor a partir de l’ús 
sostenible dels boscos

Transferència de 

coneixement/Comunicació

Bioenergia

MEdB
Forests dialogues

Canvi Climàtic Combustibles 
fòssils

Ambient saludable – Bosc i Salut

Informació 
sobre els 

beneficis dels 
productes i 

serveis 
naturals

Indicadors 
bioeconomia

sostenible

Estàndards i 
certificacions 

fiables
Actitud 

consumidors
Mercats 
locals i 
globals

Patrons 
d’inversió

Recerca i 
innovació

Comunicació 
ciència –

empresa -
ciutadans 

Projectes 
pilots –

Living labs

Plataforma 
comunicació: 
alimentació –

energia -
aigua

Química verda Biomassa Noves tecnologies

Altres conceptes de 

desenvolupament sostenible

Economia verda Economia circular

El suro com a pilar 
de la Bioeconomia

Mediterrània



Moltes gràcies!
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