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ACTA núm. 19 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 28 de juny de 2007
Hora: 18:30 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. Ignasi Camprubí Sanglas, vocal de Sant Pere de Torelló
Sr. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís
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, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Joan Soldevila Guardiola, vocal de Sta. Maria de Besora
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà.
Sr. Joaquim Espona, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informacions diverses.
3. Aprovació de les actuacions per al segon semestre de 2007.
4. Camins de desembosc.
5. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
No es fa cap esmena a l’acta anterior.
Elisabeth Dalla Chiesa informa que el dia 27 de juny estava prevista una reunió de
Presidents d’Associacions de Propietaris forestals de Catalunya per tal d’avançar en la
creació d’una Coordinadora. Tanmateix, la reunió no es va poder celebrar i va quedar
aplaçada per la propera setmana. Ignasi Camprubí demana que qualsevol tema que
calgui acordar al respecte es tracti en Comissió de treball. Joan Carles Àngel recorda
que els estatuts de l’Associació requereixen un acord d’assemblea en cas que es federi
amb altres entitats. Dalla Chiesa es compromet a mantenir informada la Comissió de
treball.
Segon:
Elisabeth Dalla Chiesa informa que s’ha adjudicat el concurs de la Planta de Biomassa
de Sant Pere. També explica que s’està parlant que l’estella s’està pagant a 80 €/t.
Joan Carles Àngel comenta que ha parlat amb l’alcalde de Sant Pere i que també va
parlar amb Xavier Gil, director de l’empresa adjudicatària, però que aquest no es va
voler comprometre a reunir-se amb l’Associació fins que l’adjudicació no fos del tot
oficial. S’acorda que el tècnic de l’associació es reuneixi amb Xavier Gil per parlar del
projecte en profunditat.
Tercer:
Elisabeth Dalla Chiesa recorda que al setembre tindrà lloc el segon Congrés Forestal
Català a Tarragona. Informa que el tècnic i la presidenta s’hi van inscriure l’últim dia de
pagament de quota reduïda, que és de 150 €. S’acorda que la quota de Joan Carles
Àngel es pagui amb les despeses generals per al tècnic que ja contempla el Programa
Anual. Eduard Queralt creu que la presidenta assisteix en representació de l’Associació
i que s’hauria de cobrir la inscripció des de l’Associació. Ignasi Camprubí recorda que
els diners hauran de sortir de les quotes de socis i que l’objectiu d’aquestes quotes es
evitar descoberts a primers d’anys, abans no arriba la subvenció de la Diputació. Opina
que en cas que la inscripció la cobrís l’Associació caldria plantejar una posició comú al
Congrés, que s’hauria de tractar en una reunió. Agustí Busquets explica que hi ha cinc
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blocs temàtics i que cadascun d’ells té una ponència marc. El bloc 5, sobre la
dinamització del sector forestal, tracta sobretot de l’Associacionisme. S’acorda que la
quota de la Sra. Presidenta la pagarà l’Associació i que Joan Carles Àngel enviarà per
correu electrònic la ponència marc del bloc 5 perquè tothom la pugui llegir i que
s’acordarà una posició conjunta a la propera comissió de treball, que serà al setembre,
abans del Congrés.
Quart:
Joan Carles Àngel explica que amb Joaquim Espona estan fent una ronda de visites als
ajuntaments de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per presentar-los la primera proposta del
Pla d’Ordenació de Camins. En aquests moments estan recollint les esmenes per
incorporar-les al projecte definitiu. S’acorda que un cop recollides les esmenes dels
ajuntaments, s’encarregarà a Ambicert l’elaboració de mapes municipals amb la
tipologia de camins dibuixada per a l’elaboració del Projecte que haurà de ser aprovat
pels plens municipals i l’Associació i que haurà de contemplar un període d’exposició
pública i al·legacions.
Cinquè:
Joan Carles Àngel informa del desenvolupament del romanent del Programa Anual
2006. Explica que gairebé estan acabats el camí i l’aclarida de roureda a la Panosa.
Informa que s’ha renegociat a l’alça el preu per al Sot Gran, ja que s’ha constatat la
dificultat de treballar-hi després d’haver fet unes 3 ha. La inversió prevista ara és de
8.340 € per a les 6,9 ha totals, dels quals se’n recuperarà una part amb la venda de la
llenya obtinguda. S’aprova augmentar la partida per al Sot Gran.
L’enginyer de l’Associació reparteix un quadre als assistents amb les actuacions
contractades amb els primers propietaris. Han firmat contracte per al 2007 les finques
de Pedroses i el Serrat, a Sant Pere, Rocafiguera, a Sora, el Vilar, a Sant Vicenç, i
firmaran Palou, Pigrau i Can Pocarroba, a Sant Pere la propera setmana.
En aquestes 7 finques estan previstes 10 actuacions silvícoles i 3 camins d’accés a
masies. Es gairebé segur que amb aquests treballs s’esgotarà el pressupost per al
2007. S’acorda que les feines relacionades a la taula 1 passen a constituir la
planificació de treballs per al segon semestre de 2007, mentre que els contractes que
es vagin signant a partir d’ara passaran al següent paquet d’actuacions, per al 2008.
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Taula 1. Planificació de treballs per al programa anual 2007.
Finca
Pedroses
Pedroses
Rocafiguera
Rocafiguera
Serrat
Serrat
Serrat
Serrat
El Vilar
Pigrau
Can Pocarroba
Can Pocarroba
Palou
Total

Actuació prevista

Superfície (ha) Longitud (km)

Aclarida alzinar
Tallada final en alzinar
Aclarida en pi roig
Camí
Tallada final en alzinar
Adevesament en pastura
Tallada d’alzina morta
Camí
Aclarida en alzinar
Aclarida en alzinar
Aclarida en fageda
Camí
Aclarida en roureda

11,0
5,7
11,1
0,3
7,4
6,2
43,5
1,9
5,8
7,9
11,4
0,7
14,0
124,0

2,9

Pel que fa als treballs previstos, Agustí Busquets recorda que en cas que s’hagi de fer
un pas de riera al camí de Rocafiguera cal demanar el permís de l’Agència Catalana de
l’Aigua. Jordi Jurgens comenta que és un tràmit complicat.
Joan Carles Àngel explica que ara mateix l’associació no té un problema de volum de
treballs a realitzar, que es va acostant al que seria desitjable, ni de pressupost, que
està força ajustat a la demanda per part dels propietaris. Destaca que el problema que
cal resoldre és la dificultat de trobar empreses de treballs forestals, ja que el termini
d’execució de feines lligades a l’ordre d’ajuts del Departament de Medi Ambient
finalitza al desembre i això vol dir que moltes empreses tenen un excés de feina.
L’altre problema és la dificultat de col·locar les 2000 tones de llenya i fusta que, pel
cap baix, sortiran de les tallades previstes. En aquest sentit, l’obertura de la Planta de
Biomassa, que té un consum previst de 50.000 t/any podria ser una solució.
Joan Carles Àngel recorda que el programa anual 2007 també contempla la realització
de proves pilot per a recuperar pastures. Donat que hi ha hagut interès per part de 2
propietaris, s’acorda invertir els 6.000 € previstos a les finques Can Pocarroba i Palou.
Jordi Jurgens demana en què consistiran exactament les proves. Joan Carles Àngel
respon que es delimitaran tres o quatre zones, poblades amb diferents espècies
arbustives: aranyoner, boix i avellaner i es mesurarà el cost d’eliminar la vegetació
arbustiva i recuperar la pastura. S’acorda que Joan Carles Àngel proposarà a Josep
Anglada l’execució de les proves pilot en pastura.
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Sisè:
Joan Carles Àngel exposa la presentació annexa Camins de desembosc. La
presentació enllaça amb un full de càlcul en el qual es van introduint els valors
econòmics de la tallada i de l’execució del camí i apareix directament el balanç.
Després d’analitzar diversos casos modificant els valors del full de càlcul, es conclou
que econòmicament, només es justifica la construcció de camins en cas d’actuacions
en què es compleixin les següents condicions:
•

S’explota un volum important de fusta.

•

S’obté un bon producte que té un marge important de benefici per tona.

•

El camí posa en producció una superfície propera a les 12 ha/km.

Jordi Jurgens creu que és lògic actuar com a primera prioritat a les zones que són
accessibles actualment, que segons el primer anàlisi podrien ser unes 10.000 ha, i
apunta altres possibilitats de desembosc com ara els canals.
Dalla Chiesa comenta que de vegades construint un tram molt curt s’enllacen dos
trams més llargs i que pot tenir sentit. Francesc Vilaró afegeix que, en tot cas i per a
casos puntuals, caldria calcular prèviament a la construcció, el cost del camí i el
benefici de la tallada i prendre una decisió.
S’acorda prioritzar les zones que actualment són explotables i de moment, no fer una
planificació general de construcció de camins de desembosc, sinó considerar únicament
casos especials en què es compleixin les condicions citades.
La reunió acaba a les 21:15 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Enginyer de l’Associació

