ACTA núm. 12 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Data: 29 d’agost de 2006
Hora: 18:30 h
Hi assisteixen:
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Eduard Botey, Director del Parc de Montesquiu
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, propietari de Sant Pere de Torelló
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, propietària de Vidrà
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà, representant del Bisaura
Sr. Ignasi Castelló, Oficina de Prevenció d’Incendis 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. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Eduard Queralt Borrell, propietari de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, propietari de Vidrà
Sr. Ramon Plans, propietari d’Orís
Sr. Joaquim Espona, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Roger Arquimbau, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Ordre de la reunió:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informacions diverses.
3. Aprovació, si s’escau, del Pla Marc de millora.
4. Discussió del model de contracte entre propietat i associació.
5. Precs i preguntes.

1

“Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 12

Desenvolupament de la reunió:
Primer:
S’aprova l’acta anterior.
Segon:
El tècnic de l’associació mostra als assistents una proposta de logotip. Elisabeth Dalla
Chiesa demana que Bellmunt es destaqui més en el perfil de la serra. Joan Carles
Àngel fa notar que al logotip proposat hi ha una “i” entre els topònims “Bellmunt” i
“Collsacabra”, que no es correspon amb el nom segons els estatuts.
S’accepta el logotip proposat amb aquestes modificacions.
Tercer:
Joan Carles Àngel llegeix les esmenes proposades per part dels membres de la
Comissió i que s’han incorporat al document. Les esmenes són les següents:
•

A l’apartat 1.10 s’ha inclòs que “qualsevol de les entitats signants del Conveni de
Col·laboració podrà promoure una revisió del Pla Marc”.

•

Al capítol 2 s’ha actualitzat tota la informació relativa a la legislació ambiental i a la
planificació municipal, segons informació facilitada pel tècnic de medi ambient del
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i s’ha reduït l’apartat que tracta la fauna.

•

A la taula 3.1.1., de preus dels productes forestals s’han considerat com a font les
llotges de Vic i de Girona.

•

A la taula 3.1.2, de preus horaris de maquinària, s’hi ha afegit maquinària per fer
camins i arranjar-los.

•

A l’apartat 3.2.4, sobre el model de gestió en fagedes, s’ha incorporat: “Si
s’observen problemes en la regeneració per bandes progressives, es plantegen
dues opcions alternatives. La primera és l’aclarida successiva, que en cas d’haver
seguit el règim d’aclarides tindrà dues intervencions: disseminatòria i final. L’altra
opció és la realització de tallades de regeneració per bosquets d’entre 0,5 ha i 1 ha
allà on sigui possible el desembosc.”
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•

S’ha inclòs un apartat 3.3., amb una taula de valoració d’aspectes tècnics
considerats en la concepció dels models: efectes sobre l’economia local, estabilitat
davant pertorbacions, risc d’erosió, alteració del paisatge, efecte sobre la vida
silvestre, a escala temporal i a escala permanent.

•

Als capítols 4 i 5, projecte de millora d’alzinars i rouredes i de pinedes de pi roig,
s’han incorporat un seguit de petites modificacions tècniques aportades pel tècnic
forestal del parc de Montesquiu.

•

Al capítol 6, projecte de millora de fagedes, s’ha incorporat: “les tallades de
regeneració proposades tindran caràcter experimental, en cas que el resultat de les
tallades de regeneració no fos satisfactori, es modificarà el tipus de tallada de
regeneració i per tant les condicions de l’actuació”.

El tècnic explica que falta incorporar dades de rendiments orientatius d’actuacions
forestals als capítols 4, 5 i 6, pendents dels resultats de proves pilot realitzades.
Eduard Botey creu que al Pla Marc no hi haurien de figurar dades de rendiments dels
treballs forestals, ja que hi pot haver algú que es prengui les dades al peu de la lletra.
Ignasi Castelló respon que els rendiments que hi figurin s’han d’entendre com a
orientatius i millorables amb noves tecnologies. S’acorda mantenir les taules de
rendiments però afegint un text que expliqui que es tracta de rendiments aproximats,
de referència, millorables i no vinculants.
Elisabeth Dalla Chiesa explica que l’annex “contracte entre propietat i associació”, s’ha
desvinculat del Pla Marc. D’aquesta manera, el document “Pla Marc” podrà iniciar el
tràmit d’aprovació per part de les entitats signants, mentre la comissió de treball acaba
de discutir el contracte.
Joan Carles Àngel explica que falta tancar el capítol 9 “construcció de camins de
desembosc”, per la qual cosa es procedeix a la discussió.
Ignasi Castelló considera que cal tenir en compte, d’una banda, la producció potencial
que es pot obtenir pel fet d’accedir a una zona de bosc on no s’hi podia arribar i per
altra banda, la destrossa que es produeix en construir un camí. Argumenta que l’accés
a una zona que donarà una renda anual molt baixa, no justificaria la inversió ni la
destrossa que pot comportar la construcció d’un nou camí. Proposa que l’associació
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encarregui un projecte seriós de planificació de camins de desembosc i que l’índex
d’aquest projecte aparegui al Pla Marc.
Francesc Vilaró opina que és molt important estudiar si la inversió en fer un camí es
justifica amb l’aprofitament de la fusta. Elisabeth Dalla Chiesa afegeix que la inversió
de fer un camí es pot justificar des d’altres punts de vista diferents a l’econòmic, com
per exemple la defensa davant d’incendis. Tothom hi està d’acord.
Agustí Busquets recorda que l’Oficina de Prevenció d’Incendis va encarregar a
l’empresa Joan Soldevila la digitalització de la xarxa de camins existent i la xarxa de
camins planificada als Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, que actualment s’està
elaborant. Joan Carles Àngel afegeix el treball que s’està realitzant servirà punt de
partida per planificar els camins a construir des de l’associació.
Ignasi Castelló creu que els camins que es construeixin haurien de ser aptes per a la
circulació de camions de desembosc i han de ser permanents i molt ben planificats. Pel
que fa al repàs de camins i a l’obertura de ròssecs durant l’explotació d’un bosc, Ignasi
Castelló, diu que s’han de considerar dins els costos de la pròpia explotació.
S’acorda que al capítol novè del Pla Marc hi figurarà l’índex d’un projecte de
construcció de camins de desembosc, que elaborarà el tècnic de l’associació i l’enviarà
per correu electrònic a la comissió abans de la propera reunió. La Comissió de Treball
aprova la resta de capítols del Pla Marc.
Quart:
Ignasi Castelló explica que cal entendre bé la filosofia del contracte entre propietat i
associació, que consisteix en que l’associació inverteix una quantitat important de
diners aportats per l’administració però que, a canvi, cal fixar uns compromisos de la
propietat que garanteixin la finalitat de la despesa. Comenta que el compromís en
associacions de zones afectades per incendis ha estat sempre per 25 anys, però que
en bosc adult considera raonable reduir-lo a 15 anys. També diu que el contracte es
podria fer per a cada programa anual.
Francesc Vilaró adverteix que cal evitar la participació de propietaris que només
busquin en l’associació un profit puntual, com ara la millora d’un camí o l’establiment
d’una pastura sense més implicació.
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Ignasi Castelló recorda que l’associació ofereix als propietaris treballs de millora
subvencionats i la venda conjunta de la fusta. Opina que l’associació pot donar servei
als propietaris que no vulguin fer treballs forestals però que vulguin vendre la fusta a
través de l’associació. De tota manera, té dubtes que el propietari que talli a través
d’un rematant pugui vendre la fusta amb l’associació, ja que habitualment els
rematants ofereixen un preu per tona de fusta en peu i s’encarreguen de la venda.
Elisabeth Dalla Chiesa diu que la primera pregunta que fan molts propietaris en relació
a l’associació és quants diners li quedaran per fer una tallada. Joan Carles Àngel
explica que la idea és que en cas d’actuacions amb benefici, el propietari rebrà la
diferència entre els ingressos de la venda i les despeses dels treballs. En canvi, els
treballs deficitaris es cobriran des de l’associació.
Elisabeth Vila d’Abadal recorda que el principal element de discussió a l’anterior
comissió de treball va ser la part de la superfície amb que el propietari es compromet a
participar amb l’associació. Joan Carles Àngel creu que el propietari hauria de participar
amb una superfície mínima que caldria fixar.
Ignasi Camprubí creu que l’ideal seria participar amb l’associació amb la totalitat de la
finca per evitar els propietaris que només participin amb parts de la finca inaccessibles
i sense cap productivitat.
Elisabeth Dalla Chiesa fa una esmena concreta al primer esborrany de model de
contracte, a l’apartat quart, on diu que l’associació “gestionarà la finca i els projectes
que es relacionen al contracte”, proposa que hi figuri “ajudarà a gestionar”. La resta
d’assistents estan d’acord en que la redacció actual pot espantar molts propietaris.
Ignasi Castelló diu que cal canviar el concepte. Que l’associació no gestiona la finca
d’un propietari, sinó que el propietari entra activament a l’associació per gestionar les
finques associades en comú. Insisteix en que la propietat ha d’adquirir una visió global.
Ignasi Castelló veu que l’alternativa més viable serà començar amb l’agrupació de
quatre o cinc propietaris que creguin en el projecte, al qual s’aniran adherint altres
propietaris. Explica que aquest és el sistema que van seguir a Suïssa l’associació on
treballava l’enginyer suís Sr. Mamarbachi, que ha assessorat a l’associació Serra de
Bellmunt – Collsacabra en la silvicultura del faig.
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Elisabet Vila d’Abadal diu que s’hauria de poder entrar inicialment amb la part de la
finca que el propietari vulgui i que aquest té el dret de deixar la rendibilitat a banda si
així ho desitja i vol gestionar la finca de la manera que ell consideri més oportuna.
Ignasi Castelló pensa que el problema de fons és que la major part dels propietaris
veuen la finca com un patrimoni únicament, i no veuen la seva finca com un possible
negoci, ni que sigui a mitjà termini. Creu que si es tingués aquesta visió, la propietat
veuria clar que l’única opció és associar-se.
Elisabeth Vila d’Abadal respon que un propietari ha de poder triar quina part de la finca
vol destinar a objectiu productor i quina a objectius no productors. Ignasi Castelló ho
veu raonable.
Elisabeth Dalla Chiesa resumeix els acords. Recorda al tècnic de l’associació que s’ha
de redactar de nou el capítol del Pla Marc relatiu als camins de desembosc i demana a
tots els assistents de fer esmenes al contracte o bé una contra-proposta.
Ignasi Castelló proposa de fer una reunió conjunta amb representants de les
associacions “Serra de Bellmunt – Collsacabra” i “Montnegre – Corredor” i convidar un
enginyer de monts alemany que coneix i que està treballant en una de les associacions
de propietaris més importants d’Alemanya. S’acorda fer aquesta reunió el més aviat
possible.
La reunió acaba a les 20:15 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Tècnic de l’Associació
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