Serra de Bellmunt – Collsacabra. Comissió de Treball núm. 27

Acta núm. 27 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA

Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 26 de febrer de 2009
Hora: 19:00 h
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Rifà Llimona, President
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, tresorer i vocal de Sant Pere de Torelló
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, vocal de St. Andreu de la Vola
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís
Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Joan Soldevila Guardiola, Secretari de l’Associació
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Jordi Fàbrega Colomer, alcalde de Sant Pere de Torelló
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
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
3. Proposta d’inversió dels romanents de 2008.
4. Estat d’execució del Programa anual 2009.
5. Debat sobre la gestió dels ingressos en les actuacions de l’Associació.
6. Elaboració de l’ordre del dia de l’Assemblea ordinària 2009
7. Elecció del segon representant a la Federació d’Associacions
8. Condicions per a una possible incorporació al Consorci Forestal
9. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:

Primer:
El Sr. Ramon Plans i Ballana anuncia la dimissió a la Junta com a vocal d’Orís, tot i que
seguirà com a soci. Andreu Rifà li agraeix la tasca realitzada.
Andreu Rifà demana deixar el seté punt de l’ordre del dia per una altra ocasió.
S’acorda.
Joan Carles Àngel llegeix els acords de l’acta anterior, que s’aprova.
Segon:
Joan Carles Àngel comenta que l’Eduard Botey organitza una jornada tècnica sobre la
biomassa dins el Mercat del Ram de Vic. Aquesta jornada tindrà lloc el 2 d’abril. Explica
que s’ha convidat a l’Associació a fer una intervenció de deu o quinze minuts per
explicar la seva experiència. Josep Anglada considera interessant que l’Associació
participi en aquest espai. Tothom hi està d’acord.

Andreu Rifà explica que el passat 5 de febrer es va fer una reunió entre els propietaris
de finques forestals de la muntanya de Bellmunt per parlar de la circulació de motos de
trial a les finques. Destaca que el resultat va ser positiu i que falta fer una reunió amb
l’Ajuntament de St. Pere i l’Associació de trial. Per altra banda, hi ha prevista una
reunió sobre la circulació de cavalls i s’està a l’espera que l’Ajuntament la convoqui.

Joan Carles Àngel recorda que el 6 de març acaba el termini per acollir-se a la línia
d’ajuts per a les afectacions de nevades i ventades que ha tret el Centre de la Propietat
Forestal. Joan Carles Àngel explica que ha penjat la convocatòria a la web de
l’Associació i que s’ha posat en contacte amb els propietaris afectats i que, en principi,
tots ells sollicitaran els ajuts.

Andreu Rifà explica que la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals
s’encarregarà de comercialitzar la fusta caiguda durant les ventades a la zona del Baix
Llobregat, Anoia i Penedès. Joan Carles Àngel diu que s’estima en unes 24.000 les
tones de fusta que hi ha a terra en aquesta zona. També explica que a la zona del Baix

Serra de Bellmunt – Collsacabra. Comissió de Treball núm. 27

Llobregat hi ha una associació creada des de fa uns anys que facilitarà la realització
dels treballs de forma conjunta.

Joan Carles Àngel explica que Jordi Fàbrega li ha demanat que informi a la comissió de
treball sobre la posada en marxa de brigades de treballadors al bosc, que es portarà a
terme en tres fases. La primera fase ja ha començat aquesta mateixa setmana amb
l’arribada de tres treballadors que, durant tres setmanes, s’encarregaran de deixar
lliures al pas els camins i senders del terme de Sant Pere. La segona fase està prevista
que comenci d’aquí a unes setmanes i es preveu que durant uns mesos, una brigada
treballi als boscos afectats per les nevades. En tercer lloc, recorda que hi ha prevista
l’aplicació d’un Pla d’Ocupació per part del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Jordi Fàbrega va explicar detalladament aquest pla a la passada reunió però encara
està en una fase inicial. En aquest sentit, Andreu Rifà i JC Àngel es van reunir dilluns
amb Quim Freixa, a Gestiomat, ja que una de les accions del Pla d’Ocupació preveu la
recollida de branques i restes a les zones on l’Associació hagi treballat. L’Associació
desenvoluparà la redacció d’aquest tema amb dades de rendiments i costos. Josep
Anglada es mostra crític amb la incorporació d’aturats de llarga durada i personal
d’inserció laboral al bosc, segons ell hi ha dos temes importants a resoldre abans de
posar mil persones a treballar al bosc: la formació per una banda i la collocació de la
fusta que generin. A més, cal pensar a equipar correctament tots aquests treballadors.

Andreu Rifà informa que l’Associació ha aparegut aquest migdia al telenotícies
comarques de TV3, en un reportatge sobre la futura planta de biomassa de Sant Pere
de Torelló. Eduard Queralt, que ha vist la informació, destaca que l’Associació ha
aparegut com a neutral entre favorables i opositors a la planta. Jordi Casanellas
argumenta que la posició ecologista local no està en contra de la planta sinó de la
quantitat que aquesta pugui arribar a consumir.

Tercer:
Joan Carles Àngel informa dels romanents de 2008 que s’han de certificar abans de 30
de març de 2009. En primer lloc, queden 934,25 € per a la millora d’accessos a masies
habitades que s’invertiran al camí de la Vinyeta. L’empresa adjudicatària és Volexor, de
St. Quirze de Besora. En segon lloc, queden 2.109,00 € destinats a la recuperació de
pastures i que es destinaran a Collfred, ho farà l’empresa Xavier Morató. Finalment, el
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tercer romanent són 1.808,00 € que s’han de dedicar a difusió. En aquest sentit,
s’acorda destinar aquesta quantitat a l’elaboració d’una pàgina web de l’Associació que
substitueixi el bloc de notícies actuals. L’empresa adjudicatària serà la mateixa que va
dissenyar el bloc: Interactius. Andreu Rifà explica amb detall els continguts que tindrà
la nova pàgina web. S’acorda.

Quart:
Joan Carles Àngel explica l’estat d’execució del Programa Anual 2009. Destaca que la
major part de feines ja s’han començat o estan a punt de començar.
Cinquè:
Joan Carles Àngel reparteix als assistents el quadre annex. Es fa una anàlisi de casos
en diferents supòsits, considerant que el propietari rep o no rep subvencions per a les
feines que realitza l’Associació. Es conclou que hi ha casos en els quals a l’Associació li
convé que el propietari demani subvenció, ja que l’aportació que ha de fer l’Associació
del pressupost del programa anual és menor. S’acorda que convindria que l’Associació
demanés subvencions a la convocatòria d’ajuts de la Generalitat de l’any vinent.
Elisabet Vila d’Abadal comenta que hi ha molta burocràcia per demanar els ajuts i que
molt sovint s’acaben denegant. S’acorda exposar la casuística a l’Assemblea de març.
Sisè:
S’acorda fer l’Assemblea Ordinària del 2009 el dijous 26 de març a Gestiomat, Torelló.
Com que l’informe de gestió i l’aprovació del programa anual 2009 ja es va fer al
desembre, els punts de l’ordre del dia haurien de ser els següents:
- Resum econòmic del 2008
- Debat sobre la gestió d’ingressos en les actuacions de l’Assocaició
- Estat d’execució del Programa 2009
Setè
Andreu Rifà comenta que el gerent del Consorci Forestal de Catalunya li farà arribar un
argumentari amb els avantatges dels quals gaudiria l’Associació en cas d’incorporar-se
al Consorci. Rifà explica que la quota d’inscripció és elevada i que només ho pot
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justificar si els avantatges són importants. En cas que la informació arribés i es pogués
analitzar abans de l’assemblea, aquest punt s’incorporaria a l’ordre del dia.

La reunió s’acaba a les 21 hores.

Andreu Rifà Llimona

Joan Carles Àngel Hernández

President de l’Associació

Secretari de la Comissió de Treball

