Serra de Bellmunt – Collsacabra. Comissió de Treball núm. 24

ACTA núm. 24 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA
Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 24 de juliol de 2008
Hora: 18:30 h
Hi assisteixen:
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, tresorer i vocal de Sant Pere de Torelló
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís
Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Joan Soldevila Guardiola, vocal de Sta. Maria de Besora
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informacions diverses.
3. Estat del Programa anual 2008.
4. Informe del viatge d’estudis a la Selva negra i de la constitució de la Federació
d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya.
5. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
No es fa cap esmena a l’acta anterior.
Segon:
Joan Carles Àngel informa que, a proposta de l’anterior Comissió, es va posar en
contacte amb el propietari de la finca l’Espona d’Orís per tal d’oferir-li la possibilitat de
fer treballs forestals a la seva finca, però que el propietari va desestimar d’entrada
l’oferiment i perquè ja havia aparaulat un tracte amb un rematant.
JC Àngel explica que juntament amb el tècnic del parc de Montesquiu, Jordi Jurgens,
van anar a visitar treballs forestals en masses afectades per l’insecte ips sexdentatus al
Parc. Van constatar que els criteris d’actuació són els mateixos en el cas del Parc i de
l’Associació.
Ignasi Camprubí i Eduard Queralt informen de les reunions sobre el Pla d’Ordenació de
Camins que s’han anat fent als ajuntaments. Expliquen que tant els ajuntaments com
els propietaris estan d’acord amb la proposta general i que només es fan esmenes
concretes sobre casos particulars. Eduard Queralt comenta que caldria assenyalar les
rutes proposades sobre el terreny i no només sobre mapa i JC Àngel respon que això
ja està contemplat a la proposta.
JC Àngel informa que s’han col·locat cinc rètols de l’Associació en finques on s’ha
treballat. S’acorda instal·lar-ne cinc més. Francesc Vilaró adverteix que a l’entrada de
Pedroses s’ha passat d’haver-hi un senyal a cinc o sis, en un any, i que caldria tenir en
compte això a l’hora de plantejar la ubicació dels cartells.
JC Àngel informa que l’associació ha rebut una carta de l’àrea de Promoció Econòmica
de l’ajuntament de Torelló, que demana a l’Associació que els ajudi a organitzar una
visita a les zones de treball forestal de l’Associació dirigida als participants del Taller
d’Ocupació. S’acorda respondre afirmativament a l’ajuntament de Torelló. En el mateix
sentit, s’acorda organitzar, al novembre, una jornada dedicada a alzinars i rouredes,
equivalent a la que es va fer al desembre passat per al faig.
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Tercer:
Es fa un repàs a l’estat del Programa anual 2008. Es parla de l’estat dels treballs, de
les empreses que estan treballant i les que està previst que treballin. Si no hi ha cap
inconvenient està previst que es compleixi el programa anual durant el present
exercici.
Quart:
Agustí Busquets exposa la presentació Viatge tècnic forestal a la Selva Negra
(document annex), on fa un resum del viatge d’estudis en el qual van participar-hi la
presidenta i l’enginyer de l’Associació. A continuació explica que el 9 de juny, es va
firmar l’acta fundacional de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris
Forestals, que va comptar amb la participació d’onze associacions i que ara caldria
ratificar en assemblea. Elisabet Vila d’Abadal demana si hi ha alguna mena d’acord
amb el Consorci de la Propietat Forestal, ja que és una Associació de Propietaris
Forestals de l’àmbit de Catalunya. Busquets i Dalla Chiesa comenten que hi ha un
acord entre la Federació i el Consorci per treballar junts.
Eduard Queralt diu que és conscient de les avantatges de federar-se i demana a la
resta de la Comissió quins poden ser els inconvenients, perquè si no n’hi ha cap,
sembla evident que la millor opció es Federar-se amb la resta d’associacions. Ningú hi
veu cap inconvenient però Elisabet Vila d’Abadal manifesta la seva preocupació davant
la possibilitat que la Diputació acabi controlant la Federació i les Associacions i que els
propietaris tinguin poc marge de decisió.
Jordi Casanellas respon que a l’Associació li convé arribar a dependre el mínim possible
tant els ajuntaments com la Diputació, però que la única manera de fer-ho és
aconseguint la rendibilitat del bosc. Casanellas opina que la Diputació i els ajuntaments
estan donant una empenta inicial al projecte, però que les associacions haurien
d’acabar funcionant soles i que la proposta de federar-se podria anar en aquesta línia.
La reunió acaba a les 20:30 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Enginyer de l’Associació

