“Serra de Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 21

ACTA núm. 21 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 30 d’octubre de 2007
Hora: 18:00 h
Hi assisteixen:
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Joan Soldevila Guardiola, vocal de Sta. Maria de Besora
Sr. Josep Maria Blanco del Prado, propietari de Sant Pere de Torelló
Sr. Joaquim Espona, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Joaquim Dalmau Gafas, ADF Vol Ges i propietari d’Orís
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, vocal de Sant Pere de Torelló
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà.
Sr. Agustí Busquets, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informacions diverses.
3. Presentació de la pàgina web.
4. Resultats de les tallades pilot en fagedes a Vidrà.
5. Accions a emprendre davant la possibilitat que la MAT travessi les finques de
l’Associació.
6. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
Joan Carles Àngel recorda que a la comissió de treball anterior s’havia acordat fer una
reunió monogràfica sobre el Pla d’Ordenació de Camins. L’empresa Ambicert, SL està
treballant en el POC, que ha d’estar acabat a mitjans novembre. Per aquest motiu,
s’aplaça la reunió monogràfica sobre el POC. No es fa cap esmena a l’acta anterior.
Segon:
Elisabeth Dalla Chiesa fa una valoració positiva del II Congrés forestal destaca els bons
contactes i el fet que en una presentació sobre les associacions forestals a Navarra, el
ponent va agrair públicament l’ajut rebut des de l’Associació Serra de Bellmunt –
Collsacabra.
El tècnic informa que el passat 17 de setembre va passar a ser contractat com a interí
a l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació. No obstant, les seves tasques a
partir d’ara seran les mateixes, de manera que la major part de la seva dedicació
continuarà sent el suport tècnic a l’Associació.
Elisabeth Dalla Chiesa informa que el Consorci Forestal de Catalunya ha previst una
jornada silvícola a Sòria, per una banda, i per altra banda informa de la realització
d’una sessió tècnica sobre l’aprofitament energètic de la biomassa a Barcelona.
S’acorda que la Presidenta assisteixi a aquesta sessió.
Joan Carles Àngel recorda que Josep Maria Vila d’Abadal, havia proposat en assemblea
de l’Associació que la Diputació elaborés unes taules de producció sobre el faig al
Bisaura. En aquest sentit, el tècnic informa que ha rebut la trucada d’una estudiant
d’Enginyeria forestal de Torelló, que està interessada a realitzar el seu Treball Pràctic
Tutorat a la comarca. En aquest sentit, s’ha posat en contacte amb en Jordi Jurgens,
tècnic del Parc de Montesquiu i aquest s’ha avingut a col·laborar en la realització de
dos treballs per determinar corbes de qualitat d’estació i tarifes de cubicació del faig,
que podrien servir de base per arribar a elaborar unes taules de producció.
Joan Carles Àngel informa que, un cop fet un primer inventari, caldrà abatre dos arbres
en cadascun dels 20 punts de mostreig que apareixeran repartits entre els municipis de
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St. Pere, Vidrà i Sta. Maria de Besora. S’acorda que un cop es determinin els punts de
mostreig , l’Associació demanarà permís als propietaris.
El tècnic de l’Associació explica que la resta d’associacions de propietaris que treballen
en conveni amb la Diputació de Barcelona han començat a col·locar rètols a les finques
on es fan treballs. S’acorda col·locar aquests cartells a les zones on s’ha treballat.

Joan Carles Àngel informa que s’han acabat de tot els treballs al Vilar i a La Panosa,
que s’està treballant a Rocafiguera, El Castell, el Sot Gran i que tot just s’ha començat
a Mas Pedroses i Pigrau.
Tercer:
Joan Carles Àngel presenta els resultats de les Proves pilot en fagedes a les
finques de Collfred i el Cavaller, de Vidrà (document annex).
Seguidament, presenta un mapa dels municipis de Vidrà, Santa Maria de Besora i Sant
Pere de Torelló on hi ha pintades les actuacions previstes durant el Pla Marc a les
fagedes de l’àmbit territorial de l’Associació. Joan Carles Àngel informa que ha
començat a redactar un projecte amb la col·laboració de Josep Anglada, alcalde de
Vidrà, per tal d’arribar a mig termini a treballar en una superfície que s’hauria d’acostar
a les 100 ha anuals. S’acorda que un dels primers passos sigui una reunió amb els
propietaris de les fagedes per exposar-los els resultats de les proves pilot i el projecte.
Quart:
Josep Maria Blanco es connecta a internet i mostra als assistents tots els continguts de
la pàgina web de l’Associació www.serradebellmunt.org, dissenyada per ell mateix. Els
assistents opinen que és una eina molt útil i pràctica.
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Cinquè:
El tècnic informa que un soci va adreçar-se a l’Associació davant les darreres
informacions a la premsa comarcal que tracten la possibilitat que la línia de Molt Alta
Tensió acabi seguint el traçat Vic – Baixàs.
Elisabet Vila d’Abadal i Quim Dalmau informen que ja s’han iniciat els tràmits
d’expropiació pel traçat de Sentmenat i que dubten que es canviï el traçat ara que ja
s’han iniciat tots els tràmits. Tanmateix, Elisabet Vila d’Abadal s’informarà de l’estat
actual del projecte.
Finalment, l’Enginyer de l’Associació proposa, que un cop acabin les feines en una
finca, l’Associació faci arribar un document al propietari informant-lo amb detall de
totes les inversions realitzades a la seva finca. Tothom hi està d’acord.
La reunió acaba a les 19:50 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Enginyer de l’Associació

