
Acta núm. 34 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data:  2 de desembre de 2010   

Hora: 18:00 h 

 

Hi assisteixen: 

Sr. Andreu Rifà Llimona, President 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

Sr. Francesc Rocafiguera Garcia, secretari de l’associació 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà 

Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, vocal de St. Andreu de la Vola 

Sr. Eduard Botey, Director del Parc del Castell de Montesquiu 

Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació 

Excusen l’assistència: 

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

Sr. Eduard Queralt Borrell, tresorer 

Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís 

Sr. Jordi Jurgens, Enginyer forests del Parc del Castell de Montesquiu 

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. Valoració parcial de les converses iniciades amb els propietaris forestals. 

b. Acord amb el Parc de Montesquiu. 

c. Valoració de l’estada dels cooperants de Nicaragua. 

3. Estat d’execució del Programa anual 2010. Proposta de canvis de destí. 

4. Pautes per a la redacció del Programa anual 2011. 

5. Assumptes sobrevinguts. 

6. Torn obert de paraules. 



Desenvolupament de la reunió de la comissió: 

Primer:  

El Sr. Joan C. Àngel llegeix els acords de l’acta anterior. Es donen 8 dies de marge per 

presentar-hi esmenes i si no n’hi ha es donarà per aprovada. 

Segon:  

El Sr. Andreu Rifà explica que segueix reunint-se amb propietaris forestals, tant socis 

com no. En aquestes entrevistes es parla sobretot de l’accés de les motos de trial a les 

finques i de les feines que fa l’Associació als boscos. El Sr. Rifà destaca que en tots els 

casos, els propietaris han estat d’acord amb el pas dels trialers per les trialeres 

dibuixades al mapa acordat. El Sr. Rifà també explica que arran de les visites s’han fet 

alguns socis nous. 

El Sr. Rifà mostra als assistents un mapa de la Vall del Ges, Orís i Bisaura on apareixen 

dibuixades les finques dels socis. Als municipis de Vidrà i Sant Pere l’Associació hi és 

molt present, mentre que a Sant Quirze i Santa Maria de Besora la presència de 

l’Associació encara és molt reduïda. 

El Sr. Eduard Botey explica que la Diputació de Barcelona entrarà a formar part de 

l’Associació com a propietària de la finca del Castell de Montesquiu. La Diputació farà el 

pagament de la quota anual com qualsevol altre soci i tindrà els mateixos drets i els 

mateixos deures que la resta de socis. S’està pendent de rebre emplenada la butlleta 

d’inscripció per fer efectiva l’alta. 

El Sr. Josep Anglada fa un resum de l’estada dels dos cooperants de Nicaragua que 

han estat a Vidrà durant el mes d’octubre i una part de novembre. Explica que 

l’experiència ha estat molt positiva, que els dos nois han mostrat molt bona actitud i 

han après molt i que a partir d’ara la intenció és crear un centre de formació forestal a 

Puerto Cabezas, a la costa atlàntica de Nicaragua.  

Tercer: 

El Sr. Joan C.  Àngel resumeix l’estat del programa anual 2010 i destaca que la part del 

pressupost propi està certificat en un 85%, mentre que la part de Diputació està 

certificat en un 45%. Totes les partides estan en fase d’execució i s’espera exhaurir el 

pressupost a primers de 2011. 



La comissió de treball acorda fer un canvi de destí. S’acorda destinar a millora forestal 

un petit romanent de 694,26 € que queda de la partida de millora d’accessos a masies 

i un altre romanent, de 1.600,00 €, de la partida de recuperació de pastures. 

El Sr. Àngel exposa als assistents l’estat de les feines i els retorns generats per venda 

de llenya. En aquest sentit, se superaran amb escreix les 2.000 tones venudes durant 

l’exercici 2010, que hauran generat un retorn de gairebé 90.000 €. Aquests diners es 

destinaran al Programa anual 2011. 

Quart: 

El Sr. Rifà explica que es va reunir amb el Sr. Ignasi Castelló, de l’Oficina de Prevenció 

d’Incendis de la Diputació de Barcelona i que aquest li va exposar la situació 

pressupostària actual de la Diputació i que fa impossible mantenir les assignacions 

pressupostàries d’altres anys a les Associacions de Propietaris Forestals. L’assignació 

de Diputació a l’Associació per a l’any 2011 serà de 95.000 €, notablement inferior als 

105.000 € que es van assignar el 2010. 

La Comissió de Treball acorda el següent repartiment pressupostari, tenint en compte 

que l’aportació pròpia de l’Associació variarà en funció de la fusta que es vengui abans 

d’acabar l’any. 

Conceptes Total (€)  Associació (€) Diputació (€) 
Millora i revaluació d’alzinars i rouredes 60.000,00 20.000,00 40.000,00 
Millora i revaluació de pinedes de pi roig 60.000,00 20.000,00 40.000,00 
Millora i revaluació de fagedes 60.100,00 45.100,00 15.000,00 
Establiment i recuperació de pastures 2.000,00 2.000,00 0,00 
Gestoria 1,400.00 1.400,00 0,00 
Difusió i altres despeses 1.500,00 1.500,00 0,00 
TOTAL 185.000,00 90.000,00 95.000,00 
 

Cinquè 

La Sra. Elisabeth Dalla Chiesa exposa dues queixes. D’una banda diu que un camió de 

desembosc va deixar fusta de faig a la vora de la carretera de la Vola a Bracons, en un 

punt que és propietat de Palou i que posteriorment un tràiler la va carregar. Demana 

que en aquests casos s’informi al propietari. El Sr. Joan C. Àngel diu que els camions 

que desembosquen llenya de Bracons tenen instruccions de deixar la fusta en el tram 



de carretera que passa per dins la pròpia finca de Bracons i es compormet a investigar 

qui va deixar la fusta, ja que no és segur que provingui de treballs fets per l’Associació. 

D’altra banda, la Sra. Dalla Chiesa comenta que està pagant la quota de soci al 

Consorci Forestal de Catalunya per dues bandes, ja que ella n’és sòcia a títol individual 

i l’Associació també n’és. El Sr. Joan C. Àngel explica quins són els serveis que el 

Consorci ofereix als seus socis però explica que no estan clars els avantatges dels socis 

d’Associacions que, al seu temps, són sòcies del Consorci. El Sr. Rifà informa que fa un 

temps que té la intenció de reunir-se amb el CFC per aclarir aquests temes, però que 

hi ha hagut un procés de canvi de president i ha preferit esperar a parlar amb la nova 

junta. S’acorda fer una reunió amb el Consorci Forestal de Catalunya. 

La reunió s’acaba a les 19:15 hores. 

Andreu Rifà Llimona    Joan Carles Àngel Hernández  

 

  

President de l’Associació   Secretari de la Comissió de Treball   


	Conceptes
	185.000,00
	90.000,00

