
Acta núm. 30 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data: 26 de novembre de 2009  Hora: 18:00 h 

 

Hi assisteixen: 

Sr. Andreu Rifà Llimona, President 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

Sr. Francesc Rocafiguera Garcia, vocal de Sora 

Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís 

Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís 

Sr. Josep Maria Blanco del Prado, propietari forestal de Sant Pere de Torelló 

Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu 

Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà 

Sr. Josep Llach, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació 

Sr. Jordi Fàbrega Colomer, alcalde de Sant Pere de Torelló 

Excusen l’assistència: 

Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, tresorer i vocal de Sant Pere de Torelló 

Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló 

Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 

2. Informacions diverses 

a. Pla d’Ordenació de Camins 

b. Treballs pràctics tutorats a les fagedes del Bisaura 

c. Pàgina web 

3. Estat del Programa anual 2009. 

4. Redacció del Programa anual 2010. 

5. Torn obert de paraules. 



 

Desenvolupament de la comissió: 

 

Primer:  

Es llegeix i s’aprova l’acta de la comissió de treball número 29. 

Segon:  

El Sr. Andreu Rifà, president de l’Associació, informa als assistents que el 16 de 

novembre van tornar a reunir-se amb l’Associació de trial Amics de la Vall del Ges. 

Explica que la reunió va  aproximar posicions amb  l’objectiu d’establir un acord a tres 

bandes: Associació de trial, Ajuntament i Associació de propietaris, que es renovi de 

forma anual o bé que es pugui replantejar o rescindir en cas d’incompliment. Segons 

aquest acord, es permetria l’accés únicament als membres de l’Associació Amics de la 

Vall del Ges, amb una afluència màxima pactada. A més, les dues Associacions 

pactarien anualment les accions de millora que l’Associació de trial faria en els camins 

o al territori en general.  

En aquest sentit, el Sr. Rifà informa que els trialers es van comprometre a enviar a 

l’Associació de propietaris l’informe d’obres i actuacions fetes, a l’Associació de 

propietaris forestals. A la vegada L’associació es compromet a fer arribar aquest 

informe als seus socis. Els trialers també faran arribar a l’Associació un mapa amb els 

camins més utilitzats, que no surten a l’actual proposta i que voldrien seguir utilitzant. 

Finalment, els representants de l’Associació de propietaris forestals van oferir als 

trialers dedicar un punt de l’ordre del dia de l’assemblea ordinària 2010 perquè   

expliquin el seu projecte.  

El Sr. X. Vilaró manifesta les seves queixes per actituds d’alguns practicants del trial al 

costat de casa seva. El Sr. Anglada respon que cal fer tots els esforços per posar 

d’acord els propietaris i els practicants de trial i recorda la bona experiència que han 

tingut a Vidrà. però que quasi va costar tres anys de converses. 

El Sr. Josep Llach reparteix als assistents una proposta de l’empresa Geosilva de 

material de difusió del Pla d’Ordenació de Camins. Es demana als assistents que facin 

arribar al tècnic de l’Associació les esmenes que creguin oportunes. Els senyors Josep 



Llach i Joan C. Àngel es reuniran la setmana que ve per examinar les divergències 

entre el mapa proposat al POC i el que apareix publicat per l’editorial Alpina. 

El Sr. Jordi Jurgens explica que els dos estudiants d’Enginyeria Tècnica Forestal de la 

Universitat de Lleida, que estan fent el seu Treball Pràctic Tutorat a les fagedes del 

Biusaura, estan fent la presa de mostres per determinar les edats, el creixement i 

l’alçada dels arbres. El Sr. Josep Anglada, que s’encarrega de l’abatiment i trossejat 

dels arbres, explica que s’havien de tallar 108 arbres de diferents diàmetres i que 

només falta prendre algunes mostres. 

El Sr. Josep Maria Blanco mostra en pantalla la nova pàgina web i fa un recorregut 

explicatiu per totes les seccions. Explica que ja és operativa i que ja s’han enviat els 

primers butlletins. El Sr. Josep Serra comenta que no li ha arribat el butlletí i facilita el 

correu electrònic al tècnic de l’Associació perquè ho comprovi. El Sr. Blanco explica 

que, a més del socis, altres persones s’han inscrit per rebre els butlletins. 

El Sr. Joan C. Àngel proposa afegir al web un apartat permanent on apareguin els 

treballs que està fent l’Associació i el motiu pel qual es fan. Això podria contribuir a 

conscienciar la població sobre la necessitat de gestionar el bosc. En aquest sentit, el 

Sr. Josep Anglada recorda que fa unes setmanes, uns excursionistes van denunciar als 

diaris comarcals una tallada de faigs vora Bellmunt, on el propietari tenia tots els 

permisos de tallada. Explica que els ajuntaments de Vidrà i de Sant Pere i l’Associació 

de Propietaris van fer una nota de premsa de resposta als mitjans de comunicació 

comarcals, per deixar les coses al seu lloc. 

Tercer:  

El Sr. Andreu Rifà explica que en aquests moments ja s’ha certificat favorablement el 

86% del pressupost del 2009 i que la resta està tota en execució, excepte una petita 

quantitat del capítol de recuperació de pastures. 

El Sr. Joan C. Àngel informa als assistents que el pressupost del 2009 per a millora 

forestal està pràcticament exhaurit. També exposa les dades de llenya i fusta venudes 

durant l’exercici  que, fins la data, ascendeixen a 1.281 tones i 51.111,42 €. 

El Sr. Andreu Rifà explica que l’Associació, en el seu moment, va sol·licitar a la 

Diputació de Barcelona una ampliació del pressupost pel  programa anual 2009. 

Finalment, la resposta ha estat positiva i la Diputació l’ampliarà  en 72.500 €. 



Seguidament, el Sr. Joan C. Àngel informa als assistents que la redacció del Pla 

d’ordenació de camins, a càrrec de l’empresa Ambicert, s’ha desviat del pressupost 

inicial perquè ha calgut fer més reunions de les previstes amb ajuntaments i col·lectius 

d’usuaris i s’han hagut d’elaborar més materials dels previstos. El sr. Àngel explica que 

ha demanat a l’empresa Ambicert un informe detallat de la desviació en cadascuna de 

les tasques previstes a l’encàrrec. A l’espera de rebre aquest informe i valorar-lo, els 

assistents acorden reservar una partida de 3.000 € de l’ampliació del pressupost 2009 

a cobrir aquesta desviació pressupostària de la fase de redacció del Pla d’Ordenació de 

camins. S’acorda que els 69.500 € restants es dedicaran integrament a millora forestal. 

Quart:  

El Sr. Andreu Rifà explica una primera proposta de distribució del pressupost del 

programa anual 2010. Amb la previsió és que l’aportació de la Diputació es mantingui 

estable respecte a la del pressupost inicial del 2009. Remarca que, en principi, tota 

l’aportació de la Diputació es destinaria a millora forestal.  La quantitat exacta es 

coneixerà durant el proper mes de desembre. Aquesta aportació es dirigirà 

prioritàriament a les finques que han signat el contracte amb l’Associació i on encara 

no han començat les feines. En aquest sentit  s’acorda contractar l’empresa Rui Alberto 

Barbeiro per a la finca Can Pocarroba i l’empresa Josep Serra Dot per a la finca del 

Pontarró. Les empreses Miquel Casas i Josep Anglada segueixen treballant a les 

fagedes de Vidrà. 

L’aportació de l’Associació ascendiria com a mínim a 50.000 €, gràcies a la venda de la 

fusta de l’exercici 2009. A continuació es fa una primera proposta de distribució  

d’aquests diners: 

• Millora d’accessos a masies: 20.000€ 

• Millora forestal: 19.000€ 

• Formació forestal especialitzada: 6.000 € 

• Establiment i recuperació de pastures: 1.600 € 

• Gestoria: 1.400 € 

• Difusió i altres despeses: 2.000 € 

 

El Sr. Rifà destaca com a novetat l’aportació als cursos de formació forestal 

especialitzada que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura està portant a terme al 



Parc de Montesquiu. El Sr. Rifà comenta que l’escola avui  té dificultats de 

finançament. Explica que en aquests moments, l’Associació col·labora en el projecte 

cedint espais per tal que els alumnes puguin fer les pràctiques, però proposa que a 

l’any 2010, l’Associació s’impliqui també finançant el cost de redacció i maquetació dels 

manuals per als alumnes dels cursos de desembosc mecanitzat amb tractor forestal.  

Aquest material servirà per a les empreses que treballen per l’Associació. Els assistents 

aproven la proposta de A. Rifà i es mostren d’acord a destinar uns 6.000 € a aquesta 

partida. 

Pel que fa a la partida de millora d’accessos a masies, el Sr. Joan C. Àngel explica que 

el camí de Targarona està pendent de millorar des de fa dos anys. Comenta que el 

pressupost de la partida està basat en el cost mitjà d’un quilòmetre de camí d’aquest 

tipus. El Sr. Blanco diu que aquest camí no és tan complicat com la resta, per la qual 

cosa, el tècnic de l’Associació mirarà d’ajustar la partida. En cas que sigui inferior, la 

diferència es dedicarà a millora forestal. 

S’incorpora a la reunió el Sr. Jordi Fabregas Alcalde de Sant Pere de Torelló 

Cinquè 

El Sr. Rifà informa que la Federació d’Associacions segueix reunint-se i centrant-se en 

les seves dues tasques: la comercialització dels productes de les Associacions i la seva 

representació davant de les Administracions.  

El Sr. Josep Serra pregunta per l’estat de la planta de biomassa de Sant Pere de 

Torelló. El Sr. Fàbrega respon que s’està en fase d’espera de l’obtenció de la llicència i 

que un dels dos socis ha abandonat el projecte però ha estat substituït per un tercer. 

Segons ell, la planta no funcionarà abans de dos anys. Pel que fa a l’aula del bosc de 

Sant Nazari, el Sr. Fàbrega informa als assistents que el Consorci de la Vall del Ges 

contractarà un tècnic per aquest projecte i que la idea és treballar amb una empresa 

de reinserció laboral de 25 treballadors. 

La reunió s’acaba a les 19:30 hores. 

Andreu Rifà Llimona    Joan Carles Àngel Hernández  

 

President de l’Associació   Secretari de la Comissió de Treball   


