Acta núm. 38 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA

Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 2 de febrer de 2012
Hora: 18.00h
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Rifà Llimona, president de l’APF
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, secretari de l’APF
Sr. Eduard Queralt Borrell, tresorer de l’APF
Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Eduard Botey, director del Parc del Castell de Montesquiu
Sr. Josep Llach, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Joan C. Àngel Hernández, enginyer de l’APF
Excusen l’assistència:
Sr. Francesc X. Vilaró Castelltort, vicepresident de l’APF
Sra. Elisabeth Vila d’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Xavier Serra, regidor de Sant Pere de Torelló
Sr. Jordi Jurgens, enginyer forestal del Castell de Montesquiu
Sr. Agustí Busquets Martí, tècnic de l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2. Informacions diverses
3. Resultats del Programa anual 2011
4. Aprovació, si s’escau, del Programa anual 2012
5. Assumptes sobrevinguts
6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió de la comissió:
Primer:
El Sr. Eduard Botey assisteix únicament al primer punt del ordre del dia i explica que el
dia 24 de març hi ha prevista l’assemblea de Boscat al Parc del Castell de Montesquiu.
S’aprova l’acta anterior.
Segon:
El Sr. Josep Anglada informa als assistents sobre la inauguració de les instal·lacions de
la Solana de Montesquiu del Centre de Formació Forestal Especialitzada que va tenir
lloc el 22 novembre. Hi va haver una gran presència de professionals, polítics i
representants de l’Administració. Tanmateix, el Sr. Anglada explica que el procés de
signatura dels convenis amb Diputació i Generalitat està sent més lent que els altres
anys i que encara no estan signats. Finalment, informa que també s’estan fent uns
cursos per a empreses que treballen en el manteniment de línies elèctriques de FecsaEndesa, ja que aquesta companyia els ho requereix. Són cursos de 12 alumnes per
grup.
El Sr. Joan C. Àngel informa que el Centre de la Propietat Forestal ha denegat els ajuts
que l’Associació havia demanat dins la convocatòria d’ajuts de la Generalitat a la Gestió
Forestal Conjunta. El CPF argumenta que la documentació lliurada és incompleta però
no dóna més explicacions. En total s’havien sol·licitat 5.935,22 €. L’Associació ha
presentat un recurs d’alçada.
El Sr. Joan C. Àngel informa que hi ha hagut alguns problemes en el subministrament
d’estella forestal per part de la Cooperativa de Productes Forestals de la Catalunya
Central al nou hipermercat Esclat de Malla. El Sr. Joan Font ha expressat al gerent de
Boscat i a l’enginyer de l’Associació la voluntat de rescindir el contracte amb la
Cooperativa i buscar un nou proveïdor. L’Associació s’ha ofert a subministrar la fusta
en tronc al nou proveïdor, de la mateixa manera com s’havia acordat de fer-ho amb la
Cooperativa.
El Sr. Andreu Rifà informa que va reunir-se amb el president de l’Associació
Excursionista Serragrenyada de Sant Pere de Torelló. La reunió va ser molt cordial i el
Sr. Rifà es va oferir a acompanyar els membres de l’Associació excursionista a visitar
les feines forestals. Per altra banda, el Sr. Joan C. Àngel reparteix als assistents un
mapa amb les rutes pactades amb l’Associació de Trial Amics de la Vall del Ges. El punt

conflictiu és la zona de la Rabassola. El Sr. Rifà diu que proposarà anar amb el
propietari sobre terreny per mirar de trobar alguna ruta alternativa al pas per
Rabassola i ho proposarà als trialers.
El Sr. Joan C. Àngel informa als assistents que l’Associació està al corrent de tots els
pagaments, però en canvi encara no ha cobrat algunes de les factures emeses el 2010
i 2011. Els principals deutors són Joaquim Cusachs, que deu la major part de les
factures de llenya de 2011 i els propietaris de Collfred i de la Plana. El Sr. Joan C.
Àngel va reunir-se fa unes setmanes amb el Sr. Joan Soldevila però aquest encara no
ha fet efectiu cap pagament. Pel que fa a la Plana, l’Associació està pendent de rebre
una factura del propietari per tancar el balanç, fa setmanes que el tècnic de
l’Associació insisteix però encara no ha rebut cap resposta.
Tercer:
El Sr. JC Àngel reparteix als assistents la relació de les inversions fetes en el programa
anual 2011. De la part destinada a millora forestal, informa que s’ha invertit el 100%
de l’aportació de la Diputació i de l’Associació. A més, s’han invertit 11.602,89 €
provinents de la venda de fusta i llenya generada el mateix 2011. Els assistents
aproven l’ampliació del Programa anual 2011 en aquesta quantitat. D’aquesta manera,
l’aportació de l’Associació al Programa anual 2011 ha estat superior a la de la
Diputació.
El Sr. JC Àngel informa que queda pendent un romanent de 1.343,36 € corresponent a
difusió i altres despeses generals. Per al 2012, la Diputació es farà càrrec del
manteniment i combustible del Suzuki Vitara que utilitza el tècnic de l’Associació, però
no es farà càrrec de les despeses de garatge. La comissió acorda destinar una part
d’aquest romanent al pagament de les despeses de garatge del vehicle.
El Sr. Joan C. Àngel reparteix als assistents el llistat de vendes i factures per
subvencions rebudes per propietaris durant el 2011. S’han venut 2.357 tones de fusta,
que suposa un petit increment respecte a l’exercici anterior. Gràcies als retorns
generats per vendes i subvencions, l’Associació podrà destinar 69.867,47 € al
programa anual 2012. S’acorda.
Quart

El tècnic de l’Associació informa que l’aportació de la Diputació al Programa anual 2012
es manté en 95.000 €. Els assistents discuteixen el contingut de la proposta de
Programa anual 2012, que queda de la següent manera:
Codi UP

Codi UG

Finca

Municipi

Superfície
a tractar el
2012 (ha)

Tractament

Inversió any
2012

Qi2/TF

Qi2/TF08233A00500030

El Serrat

St. Pere T.

14,55

Tallada final

1.000,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A17226A00400027

La Canal

Vidrà

19,42

Aclarida de millora

1.020,00 €

Ps2/1A

Ps2/1A08272A00100030

Viladevall

Sora

8,79

Aclarida de millora

21.325,20 €

Ps2/1A

Ps2/1A08272A00100033

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600011

La Planadella - Mas Fred

St. Pere T.

15,10

Aclarida de millora

25.274,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600014

Qh2/AC

Qh2/AC08233A00700012

Can Piguillem

St. Pere T.

24,98

27.634,03 €

13.395,50 €

Qi1/ST

Qi1/ST08233A00600006

La Vinyeta

St. Pere T.

4,98

Aclarida de millora
Selecció de tanys i
millora

Fs1/1A

Fs1/AP17226A00700002

El Vilaró

Vidrà

8,17

Aclarida de millora

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600051

Bracons

St. Pere T.

15,14

Aclarida de millora

18.178,00 €

Qh2/AC

Qh2/AC08233A00600050

Bracons

St Pere T.

11,10

Aclarida de millora

12.851,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00800013

Can poca-roba

St. Pere T.

11,10

Aclarida de millora

23.800,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600048

Bracons

St. Pere T.

12,52

Aclarida de millora

15.689,74 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600049
145,85

3.300,00 €

163.467,47 €

El Sr. Joan C. Àngel preveu que aquestes feines generaran un retorn d’uns 80.000 €
gràcies a la venda de fusta i llenya de treballs de millora forestal. S’acorda que si
l’Associació tingués prou liquiditat es començaria a treballar en altres finques,
preferiblement en aquelles en què no s’hagi fet cap inversió encara.
S’aprova el Programa anual 2012.
Cinquè
El Sr. Anglada demana com està la qüestió de la certificació forestal. El Sr. Àngel
respon que dilluns va reunir-se amb el responsable de certificació PEFC del Centre de
la Propietat Forestal i que caldrà que l’Associació presenti un documents i pagui 250 €
per a un període de 5 anys. Al mateix temps, caldrà que les empreses que tallin i
transportin producte que hagi de certificar-se facin el mateix tràmit. El Sr. Àngel
enviarà a Josep Anglada i Miquel Casas la documentació per a donar-se d’alta com a
empresa amb certificació forestal PEFC. Les finques Bracons i la Planadella – Mas Fred
ja tenen la certificació forestal PEFC.
El Sr. Anglada diu que cal tenir en compte que aquesta campanya s’està entrant a
Serradora Planas Coll més fusta de l’esperada. Que cal parlar amb la serradora de cara

a la campanya vinent i garantir-li un mínim subministrament, per la qual cosa cal
assegurar-se de treballar en alguna fageda on s’obtingui fusta per serradora.
S’acorda fer l’Assemblea anual de socis el divendres 9 de març a les 18 hores a la
Solana del Parc de Montesquiu.
La reunió s’acaba a les 20 hores.
Andreu Rifà Llimona

Joan Carles Àngel Hernández

President de l’Associació

Secretari de la Comissió de Treball

