Serra de Bellmunt – Collsacabra. Comissió de Treball núm. 26

Acta núm. 26 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA
Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 6 de novembre de 2008
Hora: 18:30 h

Hi assisteixen:
Sr. Andreu Rifà Llimona, President
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, vocal de St. Andreu de la Vola
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Jordi Fàbrega Colomer, alcalde de Sant Pere de Torelló
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís
Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, tresorer i vocal de Sant Pere de Torelló
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
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. Informacions diverses
a. Informe de l’entrevista amb el gerent de SPT Renovable.
b. Jornada de Portes obertes a l’Escola de Formació Forestal
c. Pla d’Ordenació de Camins
d. Estat de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals
e. Projectes per a l’elaboració de corbes de qualitat d’estació per al faig.
3. Estat del Programa anual 2008 i proposta d’ampliació.
4. Redacció del Programa anual 2009.
5. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:

Primer:
Jordi Fàbrega explica que l’ajuntament ha començat un projecte juntament amb el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat per crear una Aula del Bosc a l’ermita
de Sant Nazari. Aquesta aula serà un museu a l’aire lliure, on a més del coneixement
de les espècies forestals vetllarà per difondre la cultura silvícola, amb la finalitat que es
percebi que tallar un arbre no és un crim. També hi haurà un espai dedicat a la
prevenció d’incendis forestals.
Jordi Fàbrega afegeix que a l’ermita de Sant Nazari s’hi han trobat petxines esculpides
que demostren que formava part del camí de Sant Jaume. Arran d’això, l’ajuntament
vol lligar amb turisme la recuperació d’aquest tram del camí.
Jordi Fàbrega explica que es preveu que sigui una empresa pública dedicada a la
reinserció social qui s’encarregui del manteniment de l’entorn de Sant Nazari, Fàbrega
proposa a l’Associació que aquesta empresa reculli les restes de tala properes a camins
després que l’Associació hi hagi actuat i enretirat la llenya i la fusta, i a cost zero per a
l’Associació. D’aquesta manera, aquest material aniria a la planta de biomassa i serviria
per finançar una part dels sous dels treballadors d’aquesta empresa.
Joan Carles Àngel llegeix els acords de l’acta anterior, que s’aprova.
Segon:
Andreu Rifà informa que el passat 23 d’octubre van reunir-se amb el gerent de SPT
Renovable, que és l’empresa que gestionarà la planta de biomassa. La futura planta té
una previsió de consum de 60.000 tones anuals. Andreu Rifà explica que encara estan
en una fase inicial perquè en aquests moments acaben d’encarregar al Consorci
Forestal de Catalunya un Pla de Viabilitat de l’empresa per determinar els processos
del subministrament de matèria prima. Andreu Rifà diu que per a l’Associació seria
important establir uns punts d’emmagatzematge de llenya per poder garantir
subministraments continuats als punts de consum.

Andreu Rifà explica que ha parlat amb Miquel Franch, l’alcalde de Torelló i que li ha
comunicat que a l’ajuntament tenen previst d’arribar a fer funcionar la piscina i unes
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naus amb biomassa i que compten amb l’Associació per al subministrament. Eduard
Botey afegeix que el Consell Comarcal ha engegat un estudi a nivell comarcal pel
tema de la biomassa.

Josep Anglada explica que, al matí, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura ha
organitzat una jornada de portes obertes a l’Escola de Formació Forestal que està
situada a la casa de la Solana del Parc de Montesquiu. Destaca la gran assistència
amb més de 80 persones que han vingut d’arreu de Catalunya. Anuncia que a migdia
han fet un dinar de treball amb el Diputat President de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació i els alcaldes de la zona i que la Diputació seguirà donant tot el suport al
projecte.

Josep Anglada explica breument l’experiència viscuda a Nicaragua, on juntament amb
Miquel Casas, empresari forestal, i Joan Carles Àngel han anat a fer un curs de
formació a treballadors forestals de 17 comunitats indígenes. Destaca que el curs era
necessari per la manca de coneixements pel que fa a la pròpia seguretat del treball i
pel que fa al manteniment de les serres mecàniques que els fa arribar la cooperació
internacional.

Andreu Rifà informa que el 17 de novembre hi ha prevista una reunió amb els trialers
de la Vall del Ges i l’ajuntament de Sant Pere de Torelló per desencallar finalment la
redacció del Pla d’Ordenació de Camins. Ignasi Camprubí creu que seria convenient
no assenyalar camins per al trial per evitar un efecte crida i es mostra més partidari
d’arribar a un acord. Joan Carles Àngel alerta que el dia 17 la reunió es preveu difícil.

Andreu Rifà informa que el dia 11 de novembre a les 12 h tenen prevista una reunió a
Bellaterra amb la resta de presidents d’Associacions de Propietaris Forestals per
avançar en la creació de la Federació d’Associacions. Diu que si és necessari
convocarà una reunió extraordinària per parlar de la participació de l’Associació a la
Federació. Elisabeth Dalla Chiesa, que també hi assistirà, comenta que la Federació té
previst d’establir bones relacions amb la resta d’agents implicats en la gestió forestal
com són el Consorci Forestal de Catalunya i el Centre de la Propietat Forestal.

Joan Carles Àngel excusa la presència de Jordi Jurgens i exposa ell mateix el següent
punt. Recorda que dos estudiants d’Enginyeria Forestal, l’Arnau i la Núria, han
començat el seu projecte final de carrera amb la finalitat d’elaborar unes corbes de
qualitat per al faig al Bisaura i unes tarifes de cubicació que serviran per a conèixer el
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creixement del faig a la zona, ajustar millor els volums de les tallades a partir dels
diàmetres i donar més fonament científic al model de gestió que l’Associació proposa
per a les fagedes. Comenta que el passat 27 d’octubre van anar a Vidrà amb els dos
estudiants, en Josep Anglada i en Jordi Jurgens a determinar zones de mostreig que
recullin des de fagedes de bona qualitat d’estació fins a fagedes de qualitat molt
dolenta. Les finques triades són: Collfred, El Cavaller, La Canal, El Moreu i la
Planadella. Un cop feta la fase d’inventari, caldrà abatre un número d’arbres
determinat, mesurar-ne els creixements i començar l’anàlisi estadística.

Joan Carles Àngel informa que el 21 de novembre es farà la jornada tècnica sobre la
gestió d’alzinars i rouredes a la Vall del Ges. Informa que els ajuntaments d’Orís, Sant
Vicenç i Sant Pere enviaran cartes a tots els propietaris, siguin associats o no, amb la
convocatòria de la reunió.

Tercer:
Joan Carles Àngel informa que a data d’avui ja s’ha invertit el pressupost del 2008, tant
pel que fa a la part subvencionada per la Diputació com a l’aportació de l’Associació a
partir de la llenya venuda durant l’exercici 2007.

Explica que hi ha feines en execució que caldrà pagar possiblement abans d’acabar
l’any i, que per tant, haurien d’entrar dins el 2008, per la qual cosa caldria tirar de part
del retorn generat durant el mateix 2008 per pagar les feines. Això suposa que
l’aportació al programa anual 2009 es veurà reduïda perquè s’haurà destinat a ampliar
el programa 2008.

Elisabeth Vila d’Abadal demana quines feines caldria pagar abans d’acabar l’any i
Joan Carles Àngel respon que les finques on s’està treballant són el Cavaller, el
Serrat, Bracons i Collfred, on estan treballant Fouad Lhaibi, Josep Anglada i Miquel
Casas. Elisabeth Vila d’Abadal diu que si els diners s’han d’invertir ara, és lògic que es
dediquin els diners generats per la venda de productes del 2008. Tothom hi està
d’acord i s’autoritza al president i al tècnic a ampliar el programa anual 2008 en la
quantitat necessària per pagar les factures que puguin generar-se en les properes
setmanes, en cas que sigui necessari.
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Quart:
Joan Carles Àngel proposa tres canvis per al Programa anual 2009 respecte al 2008. El
primer canvi és que per primera vegada hi figurin, a l’apartat de propietaris
participants, les finques que han signat el contracte. El segon canvi és afegir que en
cas que sigui necessari per a l’extracció de la llenya, es procedirà a la millora dels
camins de desembosc que hagin de ser utilitzats i que el cost de la millora se sumarà al
còmput de despeses dels treballs forestals. L’últim canvi és la incorporació de
l’execució de Pla d’Ordenació de Camins, de la qual el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura es farà càrrec del 90% gràcies a la subvenció del PUOSC i l’Associació s’hauria
de fer càrrec del 10% restant.
Aquest comentari sobre el Pla d’Ordenació de camins desferma un seguit de
comentaris sobre la publicitat que es dóna als camins que travessen la zona, es parla
de les guies de viatge, del programa Caçadors de bolets i del camí del Meridià Verd.
Francesc Vilaró diu que més que omplir el territori de cartells, caldria que els camins
del POC fossin els que apareguessin a les guies d’excursionisme, btt, etc.
Jordi Casanellas informa que l’editorial Alpina està enviant als ajuntaments la revisió de
l’última edició i que s’hauria de mirar que coincideixi amb el Pla d’ordenació de camins.
Tothom està d’acord que caldria reduir el pressupost del POC en els conceptes de
senyalització i difusió en paper.
La reunió s’acaba a les 20:10 hores.

Andreu Rifà Llimona

Joan Carles Àngel Hernández

President de l’Associació

Secretari de la Comissió de Treball

