PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom

Lloc i data de naixement

ANTONI TRASOBARES RODRÍGUEZ

Barcelona, 24 de març de 1974

Càrrec actual
DIRECTOR GENERAL

Departament, organisme o ens públic d’adscripció
CONSORCI CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
-

Doctor en Planificació de la gestió i Economia forestal, Universitat de Joensuu,
Finlàndia (2000-2004)
Enginyer de Forests, Especialitat en Medi Ambient, ETSEA, Universitat de Lleida
(1996-1998)
Enginyer Tècnic Agrícola, ESAB, Universitat Politècnica de Catalunya (1992-1996)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Maig 2016 – Novembre 2016: Consultoria en gestió dels recursos naturals i
bioeconomia
Feb 2013 – Feb 2016: Generalitat de Catalunya; Departament d’Agricultura, Director
General de Medi Natural i Biodiversitat
o Aprovació del pla general de política forestal; establiment d’un nou model de
gestió forestal en boscos públics que ha permès incrementar la superfície
gestionada entre 2013-2016 en un 90%; activació de diverses mesures per
promoure la bioeconomia, per exemple (1) l’establiment de l’estratègia de

govern per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal en
circuits de proximitat; (2) la utilització de nous productes de fusta local com
el contra-laminat en rehabilitació i construcció d’edificis públics.
Sep 2009 – Gen 2013: Institut Federal Suïs de Tecnologia, ETH: Recerca i gestió del
projecte europeu MOTIVE, finançat per la Comissió Europea (FP7), centrat en el
desenvolupament de models i estratègies per adaptar la gestió forestal al canvi climàtic.
2004-2009: Foreco Technologies SL: Consultoria especialitzada en suport a la gestió
forestal i la gestió del medi natural. Desenvolupament de múltiples projectes a nivell
nacional i internacional (suport a l’administració pública, universitats, projectes
europeus).
1999 – 2004: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya: Establiment i coordinació del
Projecte Regional pel Mediterrani de l’Institut Forestal Europeu
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Recerca
o

Autor de diverses publicacions científiques (21 publicacions SCI) i de
transferència tecnològica en l’àmbit de la gestió forestal multi-funcional,
l’adaptació al canvi climàtic i l’economia forestal.
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Signatura

