Serra de Bellmunt – Collsacabra. Comissió de Treball núm. 29

Acta núm. 29 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA

Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 22 de setembre de 2009
Hora: 18:30 h
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Rifà Llimona, President
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Joan Soldevila Guardiola, secretari de l’associació
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Francesc Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís
Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís
Sr. Josep Maria Blanco del Prado, propietari forestal de Sant Pere de Torelló
Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, tresorer i vocal de Sant Pere de Torelló
Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Estat del Programa anual 2009.
3. Acords per a la incorporació de la finca del Parc de Montesquiu a l'Associació.
4. Acord de col·laboració amb el Consorci Forestal de Catalunya.
5. Informacions sobre la implantació del Pla d'Ordenació de Camins
6. Exposició i discussió dels continguts de la nova pàgina web.
7. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
S’acorda que l’acta de la comissió de treball número 28. es donarà per aprovada, si no
hi ha esmenes en un període de vuit dies.
Segon:
Es reparteixen còpies del llistat d’informes favorables corresponents a les feines fetes,
fins a la data, dins el programa anual 2009. El Sr. Andreu Rifà explica que ja s’ha
certificat favorablement un 77% del pressupost i que la resta està en execució. Pel que
fa a la part finançada per la Diputació de Barcelona, el percentatge arriba ja al 84% del
pressupost concedit.
El Sr. Joan C. Àngel detalla la partida corresponent a millora forestal i explica als
assistents que, si tot segueix al mateix ritme, l’import de les factures corresponents als
treballs forestals en execució superarà aviat el pressupost previst al programa anual.
Per aquest motiu, si no es volen aturar les feines, caldrà disposar dels diners obtinguts
en la venda de fusta durant el present exercici per ampliar el pressupost del programa
anual. Durant els primers nou mesos de l’exercici 2009, l’associació ha emès factures
per valor de 37.499,05 €. S’acorda disposar d’aquest retorn per ampliar el pressupost.
Tercer:
Es reparteixen còpies de l’esborrany de conveni per a la incorporació de la finca del
Parc de Montesquiu – propietat de Diputació de Barcelona - a l’Associació. Eduard
Botey explica que amb aquest acord, la finca del parc de Montesquiu s’incorporaria
com un soci més a l’Associació Serra de Bellmunt – Collsacabra, però que renuncia a
elegir o ser elegit per als llocs de representació o càrrecs directius. El Parc de
Montesquiu tampoc podrà accedir als beneficis derivats del finançament que
l’Associació obté de la pròpia Diputació de Barcelona, com és el cas de les aportacions
de la Diputació als Programes anuals. Segons aquest conveni, l’Associació eximiria a la
Diputació de Barcelona del pagament anual de la quota de soci. Els assistents es
mostren d’acord amb aquestes premisses però es dóna un termini de vuit dies per tal
que els membres de la comissió de treball puguin presentar-hi esmenes.
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Quart:
El Sr. Andreu Rifà llegeix l’acord de col·laboració entre el Consorci Forestal de
Catalunya i l’Associació de propietaris forestals. Explica que hi ha hagut una
modificació important respecte a l’esborrany original, que es va comentar a l’anterior
comissió de treball, en concret, s’explicita que sempre serà l’Associació qui rebrà, a la
seva seu, la informació i les publicacions del Consorci Forestal i que serà l’Associació
qui ho farà arribar als seus socis i en cap cas el Consorci directament. El conveni tindrà
una vigència d’un any que es prorrogarà automàticament fins a un màxim de tres
anys, si cap de les parts manifesta formalment el contrari en un termini no inferior a
dos mesos de la data de renovació. S’aprova la signatura del conveni.
Cinquè:
El Sr. Joan C. Àngel explica que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura va resoldre
el procediment negociat per a la contractació de l’empresa que ha d’implantar les
accions del Pla d’Ordenació de Camins. L’adjudicatària va ser l’empresa Geosilva. Joan
C. Àngel comenta que, a primers de setembre, l’empresa va presentar el primer
esborrany del material de difusió que preveu el POC. Explica que el Sr. Roger
Arquimbau i ell mateix van proposar una estructura general per al tríptic i van treballar
alguns continguts i que tan aviat es tingui un material més treballat es farà arribar a la
comissió de treball.
El Sr. Francesc Vilaró mostra la guia de camins i senders que acaba de publicar
Paisatges del Ter i que, en l’àmbit dels nou municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura,
hauria de coincidir amb el Pla d’ordenació de camins, ja que en tots dos casos, hi ha
hagut la participació dels ajuntaments.
El Sr. Josep Serra Dot demana que es faci un manteniment dels senders assenyalats,
perquè en cas contrari, els excursionistes modifiquen la ruta i passen per allà on no
haurien de passar. Es recomana als socis que en cas que això passi es posin en
contacte amb l’Associació.
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Sisè:
El Sr. Josep Maria Blanco, autor de la pàgina web de l’Associació, exposa en pantalla la
nova web, que és a punt de ser operativa. Tothom està d’acord que segueix
l’estructura que s’havia acordat i tothom es mostra d’acord amb la imatge. Segons el
Sr. Josep Maria Blanco, falta afegir-hi alguns continguts i en poques setmanes
substituirà a l’actual bloc.
La reunió s’acaba a les 20:15 hores.

Andreu Rifà Llimona

Joan Carles Àngel Hernández

President de l’Associació

Secretari de la Comissió de Treball

