“Serra de Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 20

ACTA núm. 20 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 18 de setembre de 2007
Hora: 18:30 h
Hi assisteixen:
Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís
Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Joaquim Espona, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, vocal de Sant Pere de Torelló
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
Sr. Josep Maria Blanco del Prado, propietari de Sant Pere de Torelló
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà.
Sr. Agustí Busquets, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informacions diverses.
3. Estat del Programa anual 2007.
4. Congrés forestal català.
5. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
No es fa cap esmena a l’acta anterior.
Segon:
Joan Carles Àngel explica que un cop fetes totes les visites als alcaldes i regidors dels
ajuntaments, només falta que l’Associació Amics de la Vall del Ges presenti un mapa
amb les trialeres que ells proposen assenyalades. Es preveu que la setmana vinent es
faci entrega d’aquest mapa, que haurà estat revisat prèviament per l’ajuntament i que
caldrà fer compatible amb els camins assenyalats a la primera proposta del Pla
d’Ordenació de Camins.
Els propietaris assistents a la reunió expliquen diverses experiències i anècdotes de la
seva relació amb els trialers durant els últims anys. Joaquim Espona opina que les
trialeres no són ni tan sols camins i que no hi ha dubte que en cas que el propietari no
permeti el pas als trialers, aquests no podran passar legalment. Ramon Plans creu que
cap propietari permetrà el pas de trialers per la seva propietat. Joan Carles Àngel
respon que cal fer un esforç per part de totes les parts i que cal donar sortida a la
pràctica del trial en aquelles zones en que no suposin molèsties als propietaris. També
recorda que la proposta actual de Pla d’Ordenació fixa un màxim de 50 usuaris al dia a
tota la Vall del Ges, Orís i Bisaura i que preveu el compromís per part de l’Associació de
trialers de gestionar el trial per tal de garantir aquesta capacitat màxima, la circulació
exclusiva pels camins contemplats al Pla d’Ordenació de Camins i el compliment del
codi ètic que ha redactat la pròpia Associació de Trialers.
Joan C. Àngel proposa que el projecte de Pla d’Ordenació vagi acompanyat d’un
conveni

de

col·laboració

signat

entre

les

diferents

entitats,

associacions

i

administracions que vulguin participar-hi. En aquest sentit, treballarà en la redacció
d’aquest conveni mentre Ambicert, SL actualitzi els mapes de cada municipi amb els
camins assenyalats. S’acorda. En aquest sentit, Elisabeth Dalla Chiesa proposa que les
hípiques locals puguin participar també, amb el compromís de mantenir els itineraris
proposats per cavall.
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S’acorda que la propera reunió de la Comissió de treball es dedicarà al Pla d’Ordenació
de Camins, un cop conegudes i incorporades les propostes dels trialers.
Joan C. Àngel excusa l’assistència de Josep Maria Blanco, que havia d’exposar
l’estructura de la pàgina web. Àngel explica que la web està estructurada però que
falta incorporar-hi els continguts, per la qual cosa s’acorda que Eduard Queralt, Josep
M. Blanco i Joan C. Àngel es trobaran els propers dies per treballar-hi.
Tercer:
L’Enginyer de l’Associació informa que el camí de la Panosa ja està acabat i certificat i
que a l’aclarida de la roureda a la mateixa finca només li falta acabar de treure una
part de la llenya.
Joan C. Àngel explica que al Sot Gran han tornat a treballar aquesta setmana per
repassar la feina que no havia quedat d’acord al plec de condicions. Un cop acabat de
repassar, la mateixa colla anirà al Castell, on encara falten aclarir 13ha. Joan Carles
Àngel explica que l’empresa Josep Riera, que havia treballat molt bé a la finca
Purgarony no està responent correctament perquè la majoria de dies la colla no ve a
treballar i que si s’hagués treballat amb continuïtat ja s’haurien acabat totes les feines
que té contractades.
Joan C. Àngel exposa la taula 1 als assistents, on se sintetitza l’estat dels treballs del
programa 2007.

Taula 1. Treballs per al programa anual 2007.
Finca
El Vilar
Pedroses
Pedroses
Rocafiguera
Rocafiguera
Serrat
Serrat
Serrat
Serrat
Pigrau
Can Pocarroba
Can Pocarroba
Can Pocarroba
Palou

Actuació prevista

TREBALLS

COMPRADOR

Aclarida en alzinar
QUINTANA VERDA QUINTANA VERDA
Aclarida alzinar
PUJOL, SL
PUJOL, SL
Tallada final en alzinar
PUJOL, SL
PUJOL, SL
Aclarida en pi roig
JOSEP SERRA
JOSEP SERRA
Camí
Tallada final en alzinar
Adevesament en pastura
Tallada d’alzina morta
Camí
Aclarida en alzinar
Aclarida en fageda
Camí
Prova pilot recup. pastura JOSEP ANGLADA
Prova pilot recup. pastura JOSEP ANGLADA
-

ESTAT
Falta 1 ha
Començat
Començat
Començat
Falta permís ACA
Falta permís CPF
Falta permís CPF
Falta permís CPF
Permís Vies Locals
Falta permís CPF
Falta permís CPF
Falta permís CPF

“Serra de Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 20

Quart:
Tal com s’havia acordat a l’anterior reunió s’inicia un debat per tal d’establir la posició
de l’Associació al Congrés forestal Català, que tindrà lloc a Tarragona els dies 26, 27 i
28 de setembre.
Els principals punts d’acord són els següents:
•

Com a propietaris, és preferible intentar obtenir rendes directament de l’activitat
agrícola i forestal, a través de la venda dels productes que ser un sector
subvencionat permanentment.

•

Les principals demandes a l’Administració haurien d’anar dirigides principalment a
la subvenció d’infrastructures a les finques, sobretot si es té en compte que molts
boscos de la comarca es van deixar d’explotar quan encara s’extreia la fusta amb
animals de tir.

•

El principal problema del bosc a Catalunya és l’abandó. És desitjable que les
administracions subvencionin la posada en producció de boscos abandonats amb
l’objectiu que a partir d’aquí les actuacions silvícoles requereixin la mínima despesa.
En aquest sentit, la millor opció en la majoria de boscos catalans és gestionar el
bosc segons una silvicultura regular de torns llargs.

•

Davant el fet que cada cop són menys els propietaris que es dediquen a activitats
agràries a les seves finques, és vital la creació i consolidació d’Associacions que
garanteixin feina a les empreses i venguin conjuntament els productes.
L’Administració ha de posar totes les facilitats a aquestes Associacions en la seva
tasca.

La reunió acaba a les 20:20 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Enginyer de l’Associació

