“Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 11

ACTA núm. 11 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Data: 19 de juliol de 2006
Hora: 18:00 h
Hi assisteixen:
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Joan Soldevila Guardiola, propietari de Santa Maria de Besora
Sr. Eduard Queralt Borrell, propietari de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, propietari de Vidrà
Sr. Eduard Botey, Director del Parc de Montesquiu
Sr. Ramon Plans, propietari d’Orís
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, propietària de Vidrà
Sr. Quim Dalmau Gafas, regidor d’Orís, representant d’Orís
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà, representant del Bisaura
Sr. Joaquim Espona, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Agustí Busquets, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Àngel, tècnic de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, propietari de Sora
Sr. Jordi Fàbrega, alcalde de St. Pere, representant de la Vall del Ges
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, propietari de Sant Pere de Torelló
Sr. Roger Arquimbau, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Ignasi Castelló, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona
Ordre de la reunió:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informacions diverses.
3. Presentació de l’esborrany del Pla Marc per a la discussió i alegacions.
4. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la reunió:
Primer:
No es fa cap esmena a l’acta anterior.
Quim Dalmau explica que a la tardor, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura farà
un curs de 60 hores de formació forestal titulat “mòdul de desbrossadora, motoserra i
tala d’arbres petits”. El mòdul s’impartirà al Parc de Montesquiu i la seva finalitat és
millorar

la

formació

professional

dels

treballadors,

aportant

una

qualificació

professional, adquisició de tècniques i metodologies de treball i seguretat laboral.
Informa que es preveu la figura d’un Director però que es desconeix qui serà. Aquest
Director farà de secretari de la Comissió de coordinació que estarà formada per dos
representants del Consorci, un representant de l’Associació de propietaris de la Serra
de Bellmunt – Collsacabra, un representant de la Diputació de Barcelona i un de les
ADF. Aquesta comissió posarà en marxa el programa i en farà el seguiment.
Joan Carles Àngel informa que està prevista la signatura d’un Conveni de Col·laboració
entre la Diputació, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Associació de
Propietaris, segons el qual, la Diputació finançarà el 75% del curs i el Consorci el 25%
restant, a través d’inscripcions dels participants al curs.
Segon:
Elisabeth Dalla Chiesa i Joan Carles Àngel expliquen que l’Associació té prevista la
venda a Menorca de dos tràilers de llenya procedents de la tallada de la finca
Purgarony. Informen que el primer tràiler s’ha pactat un preu de 95 €/t en destí i llarga
i que amb el segon s’ha pujat a 100 €/t. Expliquen que el benefici final serà semblant a
l’obtingut amb la venda en serradores locals, però que és la manera d’obrir mercats
perquè el local té el consum molt garantit. També estan segurs que hi ha marge per
pujar preus, però que d’entrada és complicat negociar un bon preu abans que el client
rebi el primer camió de llenya.
Vila d’Abadal apunta que amb els treballs lligats a l’ordre d’ajuts a la Gestió Forestal
Sostenible de la Generalitat i que s’han d’acabar aquest estiu, el mercat de llenya a
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Catalunya viu un moment de saturació, però que a partir de la tardor, aquestes
serradores en tornaran a necessitar.
Joan Carles Àngel diu que les Illes Balears poden ser un bon mercat per a la llenya de
roure, ja que es valora bastant.
Joan Carles Àngel informa que mentre ell sigui absent per vacances, Agustí Busquets
s’encarregarà dels tràmits necessaris per a la càrrega i la venda de la llenya.
Tercer:
Joan Carles Àngel recorda que el divendres anterior ha enviat una còpia del Pla Marc
als membres de la Comissió de Treball. Explica que l’objectiu de la reunió no és
acordar el document, sinó presentar-lo i fer les primeres observacions.
Joan Carles Àngel fa un repàs al primer esborrany del Pla Marc durant el qual es fan un
seguit d’esmenes.
A l’apartat 1.10 es proposa incloure que “qualsevol de les entitats signants del Conveni
de Col·laboració podrà promoure una revisió del Pla Marc”.
Joan Carles Àngel informa que s’ha reunit amb Roger Arquimbau i que han actualitzat
el contingut del capítol 2. Josep Maria Vila d’Abadal proposa evitar de citar
determinades espècies d’animals perquè, segons ell, el fet de contemplar-ne la
protecció pot condicionar de manera molt important la silvicultura proposada. Agustí
Busquets respon que aquest Pla Marc es presentarà a la Generalitat i que el fet
d’incloure aquest apartat pot facilitar l’aprovació del Pla Marc. S’acorda reduir l’apartat
referent a l’estat del medi natural.
Josep Maria Vila d’Abadal proposa que els preus dels productes forestals de la taula
3.1.1. es basi en la llotja de Vic i de Girona. Agustí Busquets respon que el Butlletí dels
productes forestals ja contempla aquestes fonts.
Joan Soldevila proposa afegir a la taula 3.1.2. els preus horaris de maquinària per fer
camins i arranjar-los. S’acorda.
Jordi Jurgens proposa justificar perquè es proposa substituir el pi roig per pels
planifolis en casos de masses mixtes amb qualitat d’estació pobra. S’acorda incloure
una breu justificació en alguns punts de la descripció de models (l’apartat 3.2.)
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Jordi Jurgens proposa una sèrie de petites modificacions tècniques al capítol 5, relatiu
al projecte de millora de pinedes de pi roig, que s’accepten.
Josep Maria Vila d’Abadal proposa incloure també la possibilitat de tractar les fagedes
com a boscos irregulars. Joan Carles Àngel recorda que en una de les comissions de
treball ja s’havia acordat el model proposat. Vila d’Abadal respon que el tractament
com a bosc regular serà de molt difícil acceptació per part de la propietat i la
Generalitat, per la qual cosa convé també contemplar l’altra opció. El tècnic de
l’associació recorda que la major part de les fagedes de l’associació ja són regulars i
que irregularitzar aquestes masses i mantenir aquesta irregularitat té un cost
inassumible. Josep Maria Vila d’Abadal diu que el problema se centra en el moment de
les tallades de regeneració i que és millor regenerar per bosquets. Jordi Jurguens
proposa incloure la possibilitat de regenerar el bosc regular per bosquets, és a dir, que
durant el període de regeneració de 20 o 30 anys s’acabi regenerant tota una
superfície però a partir de tallades de grups d’arbres junts espaiades en el temps, fins
acabar tallant tota la superfície en aquest període.
Quim Dalmau diu que el capítol 7, relatiu al Pla de Prevenció d’Incendis, explica el que
es fa actualment en coordinació entre l’Oficina de Prevenció d’Incendis i les ADF i per
tant no hi posa cap objecció.
Jurgens proposa que al capítol 8, sobre millora d’accessos a masies, s’afegeixi una
petita referència a pendents longitudinals dels camins.
Joan Carles Àngel comenta que té dubtes sobre la inclusió del capítol 9, sobre
construcció de camins de desembosc, donat que aquests camins només es construiran
quan s’hagi d’explotar una zona concreta i amb l’objectiu d’extreure la fusta. Eduard
Botey veu perillós incloure aquest capítol, perquè llegint el Pla Marc, un propietari pot
exigir la construcció de camins de desembosc a la seva finca. S’acorda canviar el
capítol per un Pla de viabilitat de la construcció de camins de desembosc. Un cop fet i
analitzat amb rigor, es prioritzaran els camins de desembosc a construir. Agustí
Busquets explica que, de fet, aquest Pla de construcció de camins de desembosc ja
s’ha començat amb l’encàrrec a Joan Soldevila de la digitalització de camins planificats
als Plans tècnics de millora forestal.
Francesc Vilaró es refereix a l’article 3r. de l’annex, i pregunta què significa que el
propietari hagi de participar en el Pla Marc amb el 50% com a mínim. Agustí Busquets
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respon que en altres associacions s’havia arribat a aquest acord per evitar que un
propietari entrés a l’associació per l’arranjament d’un camí i no volgués fer actuacions
al bosc.
Jordi Jurgens entén que l’objectiu primer de l’associació és el foment de la gestió
forestal, per la qual cosa comprèn aquest article. Agustí Busquets llegeix els objectius
inclosos als estatuts de l’Associació per ratificar aquesta opinió.
Josep Maria Vila d’Abadal manifesta el seu total desacord amb aquest article i amb
l’annex en general, diu que mirarà més detingudament el model de contracte però que
lliga excessivament al propietari.
Eduard Botey proposa que Vila d’Abadal i qui vulgui facin un nou redactat del model de
contracte però sempre amb una visió global de l’Associació i no únicament amb una
visió parcial de la pròpia finca.
S’acorda que tots els membres de la comissió de treball llegiran atentament el Pla Marc
i en faran esmenes abans de la propera reunió, en què si és possible, es consensuarà
el document definitiu.

La reunió acaba a les 20:10 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Tècnic de l’Associació
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