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Comercial Química Massó S.A col·labora amb  

SÈLVANS apadrinant un bosc mediterrani centenari d’un 
mínim de 15 hectàrees  

C.Q. Massó acaba de signar un acord de 
col·laboració de 5 anys amb SÈLVANS, per 
tal d’implicar-se activament en la 
preservació i custòdia dels boscos de més 
alt valor ecològic que existeixen a             
Catalunya. 
L’Associació SÈLVANTS té la missió de 
preservar el patrimoni forestal més antic i 
singular, en perill d’extinció, perquè     
esdevingui un llegat per a les generacions 
presents i futures. 
 
En conseqüència, C.Q. Massó apadrinarà 
un bosc mediterrani centenari d’un mínim 
de 15 hectàrees d’entre els que SÈLVANS ja 
té identificats a la Serralada Transversal, i 
que corren el risc de perdre’s.  
 
L’acció es troba en línia amb l’avenç del 
“Pacte Verd Europeu”, tant de l’Estratègia 
de la UE sobre Biodiversitat, com de la nova 
Estratègia Forestal Europe 
La preservació del “Bosc centenari Comer-
cial Químic Massó” es farà efectiva sobre 
un període inicial d’entre 15 i 25 anys      

mitjançant el pagament a la respectiva     
propietat forestal, com alternativa viable 
d’ingressos a la tala dels arbres i la venda 
de la seva fusta. 
 
La responsabilitat social i la consciència 
ecològica són els principals motius que van 
animar a C.Q. Massó a sumar-se als     
esforços de SÈLVANS. 
 
Per a l’empresa, la implicació en aquest 

projecte li aporta un valor afegit vinculat a 

la seva responsabilitat social corporativa i 

sistema de gestió ambiental. En primera   

instància, per equilibrar la seva petjada 

ecològica; tant en relació a la seva ocu-

pació del sòl, com properament a les seves 

emissions de gasos amb efecte d’hivernac-

le, que l’empresa voldria compensar a 

través d’un innovador crèdit de carboni que 

SÈLVANS esta impulsant, vinculat a la 

preservació d’aquests embornals de car-

boni i ecosistemes forestals més resilients.  

Jaume Hidalgo i Colomé (coordinador general de SÈLVANS) I   Jo-

sé Miguel Garcia (en representació de C.Q.Massó) segellen l’acord 

de col·laboració durant una visita a un dels boscos candidats 


