“Serra de Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 18

ACTA núm. 18 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 30 de maig de 2007
Hora: 18:00 h
Hi assisteixen:
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Joan Soldevila Guardiola, vocal de Sta. Maria de Besora
Sr. Josep Maria Blanco del Prado, propietari de Sant Pere de Torelló
Sr. Eduard Botey, Director del Parc de Montesquiu
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, vocal de Sant Pere de Torelló
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà.
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

Ordre del dia:
Punt únic. Visita a les finques on s’hi està treballant: La Panosa i El Castell.
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
Es visiten les els treballs que s’estan realitzant:
•

Millora de l’accés a la masia la Panosa de Targarona.

•

Aclarida de millora en roureda a la Panosa.

•

Tallada d’alzines mortes i selecció de tanys a la finca el Castell.

Durant i al final de les visites, es tracten diferents temes.
Bona part dels assistents fan notar la dificultat de les feines a la finca el Castell. Joan
Soldevila es mostra convençut que pel preu que es paga, aquest tipus de feines només
es pot fer perquè les empreses treballen amb mà d’obra immigrada.
Es discuteix la conveniència o no d’invertir quantitats importants en boscos en què
previsiblement no es recuperarà mai la inversió realitzada. Tanmateix, Eduard Botey
opina que és bo fer aquest tipus d’actuacions perquè afavoreix als millors arbres i
accelera el procés natural. Tothom es mostra més o menys d’acord amb el fet que cal
prioritzar les actuacions a les zones accessibles properes a camins, tot i que a l’àmbit
de l’associació, hi ha molts boscos que ara com ara no són accessibles.
Sobre l’actuació en el sotabosc es plantegen diferents dubtes. Es desconeix si
l’estratègia utilitzada a les dues finques, consistent a deixar un boix a cada soca,
servirà per controlar la posterior rebrotada. Joan Soldevila creu que el fet de no podar
els boixos restants pot ser positiu de cara a aquest control. Joan Carles Àngel informa
als assistents que el dia anterior va fer una visita a la Panosa amb tècnics del Centre
de Recerca i Aplicacions Forestals de la Universitat Autònoma per tal que estudiïn com
respon el boix a diferents tractaments, per tal d’avançar en el plantejament d’una
silvicultura que no obviï l’existència del sotabosc.
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Pel que fa a les restes de tallada, es constata que allò que es va tallar fa més d’un mes
ha reduït el seu biovolum de forma molt important, de manera que la majoria dels
assistents està d’acord que no té sentit triturar les restes sinó que únicament cal fer
algun tall per tal de deixar-les prop de terra.
Les visites acaben a les 21 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Enginyer de l’Associació

