Serra de Bellmunt – Collsacabra. Comissió de Treball núm. 25

ACTA núm. 25 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA
Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 25 de Setembre de 2008
Hora: 18:30 h
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Rifà Llimona, President
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, vocal de St. Andreu de la Vola
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, tresorer i vocal de Sant Pere de Torelló
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. Estat del Programa anual 2008 i primer plantejament per al 2009
3. Discussió i aprovació, si s’escau, de la nova redacció del contracte entre
l’Associació i els propietaris per a l’execució del Pla Marc.
4. Informe sobre l’estat de redacció del Pla d’Ordenació de Camins
5. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
Joan Carles Àngel fa un resum de l’acta anterior, que s’aprova, i seguidament informa
que el mateix dia al matí s’ha fet la visita prevista amb el Taller d’Ocupació Gesnatura
de Torelló a les finques de la Vinyeta i de Bracons, per tal d’observar de prop els
treballs forestals que realitza l’Associació.
Andreu Rifà informa que ha parlat telefònicament amb Jaume Rabeya, president de
l’Associació de Propietaris Tres Castells del Bages, per informar-se sobre la Federació
d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya, i que han acordat reunir-se en
breu. Andreu Rifà proposa fer una sessió informativa en assemblea amb la participació
de la Federació d’Associacions i del Consorci Forestal de Catalunya. S’acorda.
Segon:
Es fa un repàs a l’estat del Programa anual 2008. Joan Carles Àngel explica que
actualment estan contractades totes les feines previstes dins el Programa anual 2008,
excepte la fageda de la Plana i l’Arxer. Es decideix que aquesta actuació s’incorporarà
al programa anual 2009. En primer lloc, perquè ja s’havia plantejat de fer l’actuació
dins el primer trimestre de 2009, però dins el programa anual 2008, però com que el
pressupost del programa anual 2008 s’esgotarà abans d’acabar l’any, sembla més lògic
incloure l’actuació ja en el programa 2009, i en segon lloc perquè encara no hi ha
garanties de col·locar tot el volum de llenya de faig que generarà l’aclarida.
Seguidament s’informa que ja hi ha propietaris que han manifestat el seu interès a fer
treballs a les seves finques dins el programa anual 2009. Són les finques de Bracons, El
Castell, la Palmarola, el Serrat, la Vinyeta, Targarona, Viladevall i el Sot Gran, a més de
la Plana i l’Arxer. Durant aquest trimestre s’aniran tancant els contractes amb tots
aquests propietaris i alguns altres que vulguin participar-hi de manera que la redacció
del Programa anual 2009 es farà en funció de les demandes.
Tercer:
Andreu Rifà informa de les reunions sobre el Pla d’Ordenació de Camins que s’han fet
als ajuntaments de Sant Pere i de Torelló. Comenta que en cada cas s’han suggerit
algunes modificacions respecte a l’ús proposat en camins particulars. Andreu Rifà
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afegeix que a les propera convocatòries cal que hi participin tots els propietaris
afectats. Es debat sobre la conveniència o no d’assenyalar les rutes a trial, perquè
assenyalar-les i difondre-ho pot portar a un efecte crida no desitjable. Joan Carles
Àngel recorda que la voluntat del Pla és donar una alternativa a les activitats esportives
a la muntanya i Andreu Rifà afegeix que en aquest sentit hi ha camins que
pràcticament són innocus a la propietat, perquè ocasionen poques molèsties. Joan
Carles Àngel afegeix la possibiltat que el POC tingui una vigència limitada i que passat
aquest període es revisi en funció de l’èxit o fracàs de la posada en pràctica.
Quart:
Joan Carles Àngel recorda que quan es va acabar la redacció del Pla Marc, es va
redactar un model de contracte pilot entre el propietari i l’Associació i que ja se n’han
signat divuit. Vist que hi ha hagut diferents esmenes d’alguns propietaris i que la
redacció fa complicada la comprensió, es va decidir fer una nova redacció, que no té
pràcticament cap canvi en el fons, però si en la forma.
Es procedeix a la lectura detinguda del model de contracte (annex), sobre el qual es
fan algunes petites esmenes, de manera que el redactat final queda tal i com figura a
l’annex.
Andreu Rifà demana que els serveis jurídics de la Diputació revisin la redacció final per
si hi hagués alguna cosa que calgués afegir, modificar o treure.
La reunió acaba a les 20 hores.

Andreu Rifà Llimona

Joan Carles Àngel Hernández

President de l’Associació

Secretari de la Comissió de Treball

