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ACTA núm. 22 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data: 24 de gener de 2008 

Hora: 18:30 h  

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora 

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

Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà. 

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. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís 

Sr. Roger Arquimbau, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

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

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

 

 

 

Ordre del dia: 

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

2. Informacions diverses. 

3. Presentació dels balanços de les finques on s’ha treballat l’any 2007. 

4. Aprovació, si s’escau, del Programa anual 2008. 

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 informa que el passat 21 de desembre, l’Associació va fer a Vidrà 

una jornada tècnica sobre la silvicultura del faig, durant la qual es van visitar tres 

tallades pilot fetes per l’Associació l’hivern 2006-2007. Hi van assistir unes 20 

persones, la majoria de les quals eren propietaris forestals. L’objectiu principal de la 

reunió era donar a conèixer les actuacions realitzades i proposar als propietaris una 

gestió associada dels treballs en fagedes i de la venda de fusta i llenya. 

Elisabeth Dalla Chiesa afegeix que a la jornada es van convidar especialment als 

propietaris de fagedes de la Vall del Ges i el Bisaura, fossin o no socis de l’Associació. 

Arran de la jornada, comenta que s’han fet tres nous socis disposats a fer treballs a les 

seves finques i que es possible que encara se’n faci algun més. 

Eduard Botey destaca el rigor amb què es va desenvolupar la jornada i Josep Anglada 

destaca el fet que els assistents van poder veure fets concrets i no només intencions, 

com passa molt sovint en jornades d’aquest tipus. 

Josep Anglada proposa fer una nova jornada semblant, però dedicada a les pinedes de 

pi roig i Eduard Botey proposa que es combini amb una visita als cursos de formació 

forestal que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura està impartint al Parc de 

Montesquiu. S’acorda. 

JC Àngel comenta que el Consorci Forestal de Catalunya, que cada any organitza les 

seves jornades tècniques silvícoles els divendres d’abril i maig,  s’ha posat en contacte 

amb l’Associació per demanar-los l’organització d’una de les jornades, dedicada a la 

proposta de silvicultura del faig que fa l’Associació, és a dir, una jornada molt semblant 

a la realitzada al desembre, però aquest cop oberta a tècnics i propietaris en general. 

Es valora positivament el fet d’organitzar aquesta jornada. 

JC Àngel explica que en una reunió sobre silvicultura i prevenció d’incendis va conèixer 

el tècnic que gestiona el sindicat de propietaris privats dels Pirineus Orientals 
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francesos, que li va explicar que havien fet tallades de regeneració en fagedes en 

forma de tallades arreu per bandes i amb èxit pel que fa a l’establiment de la 

regeneració. Aquestes tallades són les mateixes que, de forma experimental, proposa 

el Pla Marc de l’Associació per a la regeneració de les fagedes, per aquest motiu 

informa que durant el mes de febrer visitarà el resultat d’aquestes actuacions.  

El tècnic de l’Associació informa que una associació de propietaris forestals del nord de 

l’Anoia ha iniciat un projecte de gestió associada de la pastura a la Serra de 

Castelltallat amb l’objectiu principal de reduir càrregues de combustible al bosc, per a 

la prevenció d’incendis. El projecte està plantejat d’una forma molt rigorosa i en cas 

que funcioni està previst que es comenci a estendre a altres zones. 

Tercer:  

De les deu finques que van signar el contracte amb l’Associació durant l’any 2007, ja 

s’ha treballat en vuit d’elles. JC Àngel exposa, un per un, els balanços econòmics dels 

treballs silvícoles realitzats l’any 2007.  

Tal com s’especifica en el contracte, en els casos de treballs de millora, l’Associació ha 

cobert la diferència entre les despeses i els ingressos, mentre que a la tallada final en 

6,4 ha d’alzinar de la finca El Serrat de n’Esplà, el balanç ha sigut positiu en uns 

2.600€, i per tant, l’Associació procedirà a la liquidació del benefici a la propietat. 

El tècnic de l’Associació informa que en aquests moments hi ha cinc empreses 

treballant simultàniament en finques associades. 

Quart 

JC Àngel reparteix còpies de l’esborrany del Programa anual per a l’any 2008 de les 

finques forestals de l’Associació Serra de Bellmunt – Collsacabra.  

Elisabeth Dalla Chiesa informa que l’assignació pressupostària de la Diputació a 

l’Associació per a l’any 2008 és de 125.000€. JC Àngel afegeix que les factures de 

venda de llenya i el balanç d’IVA de l’exercici 2007 han generat un retorn de 

34.808,14€, que caldrà incorporar al Programa anual 2008. 

S’acorda que la repartició del pressupost total del Programa anual quedi de la següent 

manera: 
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Conceptes Total (€) 
Millora i revaluació d’alzinars i rouredes 50.000,00
Millora i revaluació de pinedes de pi roig 26.058,14

Millora i revaluació de fagedes 50.000,00
Millora d’accessos a masies habitades 25.000,00
Establiment i recuperació de pastures 5.000,00

Gestoria 1.250,00
Difusió 2.500,00
TOTAL 159.808,14
 

S’acorda que els costos de la millora dels camins de desembosc s’imputin en el compte 

de despeses de l’explotació forestal, i per tant, facin balanç amb els ingressos. 

Pel que fa a la quantitat dedicada a la millora d’accessos a masies, és l’única que ve 

fixada per la Diputació en 25.000€. 

La quantitat dedicada a l’establiment i recuperació de pastures és petita perquè encara 

queden per contractar 10.000€ del programa anual 2007, que caldrà afegir als 5.000€ 

del programa anual 2008. 

Els costos de gestoria responen al pressupost facilitat per la Gestoria Font de Vic i són 

inferiors als de l’any anterior, que eren de 2.100€, perquè aquest any no han de fer 

cap gestió de nòmines. 

Finalment, s’aprova dedicar a la difusió 2.500 €, que es destinaran principalment a la 

col·locació de rètols informatius segons el que es va aprovar a l’anterior reunió i a 

l’organització de jornades tècniques per a la difusió dels projectes de l’Associació entre 

els propietaris de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

JC Àngel destaca que amb el pressupost indicat s’haurien de fer treballs de millora en 

unes 120 ha, a les quals caldria afegir aquelles superfícies en les quals els balanços són 

positius i per tant, no cal finançament. Per aquest motiu, s’intentarà superar les 200 ha 

de treballs forestals durant el programa 2008. Per aconseguir-ho, en cas de finques 

grans, caldria que les unitats contractades per a l’execució del Pla Marc tinguessin la 

mateixa dimensió que les unitats de gestió que preveuen els mapes annexes al Pla 



 “Serra de Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 22 
 

Marc, al voltant de les 25 ha. En els casos de finques petites, Eduard Queralt, proposa 

mirar d’agrupar finques veïnes i contractar els treballs i la venda al mateix temps. 

Finalment, JC Àngel recorda als assistents que els Estatuts de l’Associació preveuen 

una assemblea ordinària el primer trimestre de l’any. S’acorda fer-la a Sant Pere de 

Torelló, el divendres 29 de febrer al voltant de les 18:30 h. 

La reunió acaba a les 20:15 hores. 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Enginyer de l’Associació 


