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                                    MILLOREM I PRESERVEM ELS NOSTRES BOSCOS 
 

El Maresme té més de 26.000 hectàrees forestals, gairebé el 65% del seu territori. 

Avui dia, molts dels nostres forests estan afectats per la sequera i les plagues, com 

ara els pins pinyers, les sureres i els castanyers, i si no s’actua adequadament, la 

pròpia sequera, les plagues i especialment els incendis forestals poden devastar 

aquest patrimoni. Els nostres boscos tenen valor i els hem de millorar i preservar.   
 

Qui som 
Som una Associació de Propietaris Forestals dels boscos del Maresme (APFM) formada per propietaris de 

boscos del Maresme. 
 

Objectius 
 Fomentar la gestió forestal sostenible. 

 Potenciar la recuperació dels nostres boscos i treballar per la seva revitalització. 

 Actuar conjuntament i representar als propietaris forestals i al sector forestal. 

 Adaptar els nostres boscos al canvi climàtic i fer-los més resistents a la sequera, les plagues i els 

incendis. 

 Donar a conèixer els boscos del Maresme, les seves potencialitats i necessitats. 
 

Quines avantatges tinc si em faig soci de l’APFM? 
Si anem units, aconseguirem que es valorin les nostres propietats i que ens tinguin en compte a l’hora 

de prendre decisions sobre el territori, de gestionar-lo i d’invertir-hi. 

 Assessorament a l’hora de prendre decisions sobre la teva finca forestal i en l’execució dels 

treballs. 

 Defensar els interessos dels nostres associats davant les administracions i particulars. 

 Informació de tot el que afecta a la vostra propietat: ajuts, tràmits, normativa, planejament. 

 Tramitació d’ajuts per a l’ordenació i gestió forestal, pels treballs de millora dels nostres boscos 

 Intercanvi de coneixements i formació. 
 

Com em puc fer soci de l’APFM? 
Associar-te amb nosaltres és gratuït. Només cal que omplis la butlleta d’inscripció i ens la facis arribar 

per correu postal o a mà a la nostra seu. I si a més de tenir propietats al Maresme, també en tens al 

Vallès Oriental o a la Selva, també les pots incorporar a la nostra Associació. 
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