DADES DE CONTACTE
NOM: Joachim
COGNOMS: Englert
DNI: X5629970F
CORREU ELECTRÒNIC: englert@socialforest.org
TELÈFON: 600696913
CIUTAT: Barcelona
ADREÇA: C/ Belladona 14

COL·LABORACIÓ
PERSONES/ ENTITATS AMB LES QUE COL·LABORA:
- Associació de propietaris per a la sostenibilitat de les finques
agroforestals de Matadepera i Terrassa
- L'Hospital de Terrassa, depenent del Consorci Sanitari de Terrassa
- Consell Comarcal del Vallès Occidental ‐ P580007F
- L'empresa Futur Ecològic SL ‐ B58194671
- SocialForest, S.L. ‐ B66276783
- La Fundació Portal ‐ G62676812
- Amalgama7 ‐ B61676763
- Fupar Fundación

PROJECTE: FUSTA SOCIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
BIOMASSA DE PROXIMITAT I AMB VALOR AFEGIT
PERTANYENT AL REPTE DE: Ocupació

DESCRIPCIÓ
La nostra idea sorgeix de l’interès comú de les diferents parts que ens presentem de
manera conjunta al Concurs d’Idees innovadores per a reptes socials:
Consisteix en: La creació de llocs de treball per a joves amb risc d’exclusió social, a
travès d’una formació professional dual , en el món forestal i de de Calderes de
Biomassa, a la Comarca del Vallès Occidental.
A partir d’una gestió forestal conjunta, una correcta planificació en el temps i la
descripció d’uns itineraris silvícoles que ens permetin una millora forestal amb un
aprofitament de la biomassa forestal d’on aconseguirem els objectius ambientals i de
reducció de risc d’incendi perseguits.
Treballaríem amb joves amb patologies duals, baixa formació i/o motivació o amb
discapacitats, per facilitar la seva integració al món laboral.
La formació forestal pràctica es duria a terme als boscos del Vallès i amb la
possibilitat de fer pràctiques a l’estranger (Alemanya). Per millorar les competències
professionals dels participants el projecte compta amb una orientació professional
coordinada de qualitat entre tots els agents rellevants.

PIULADA
Fusta Social del Vallès Occidental: energia del bosc per resoldre necessitats socials i
ambientals treballant en Xarxa col·aborativa territorial i internacional

MOTIU D’INNOVACIÓ
Perque suma forces a l’estar representada per diferents agents del territori de
diferents sectors estructurals.
Té una amplia magnitud en quant a : agents implicats (associacions, empreses,
emprenedors, Universitat, Consell Comarcal, Hospital, etc..), i objectius a aconseguir:
reduir l’impacte ambiental, fomentar l’ocupació, reduir la taxa d’atur juvenil,
augmentar les relacions socials del territori i col.laborar de manera sostenible.
Des del primer moment en el projecte serà implantat un cicle de gestió de qualitat del
projecte que té 4 fases: planificació‐realització‐comprobació‐millora.
També treballa en Xarxa internacional per aconseguir els objetius. Són objetius‐
SMART: eSpecifics – Necessitat i Solució. Mesurables – Nombre de llocs de treball
creats. Atractius – Energia renovable, incentiu per propietaris forestals, disminuir
incendis, creació de banc de talents joves. Realistes – econòmicament sostenible,
escalable. Temps – Fase pilot, implantació, supervisió i millora.

IMPACTE SOCIAL
Donant ocupació a joves en risc d'exclusió social.

Promou:

Organitza:

Amb el suport:

Col·laboren:

