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ACTA núm. 23 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data: 24 d’abril de 2008 

Hora: 18:30 h  

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

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

Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, vocal de Sora 

Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, vocal de Vidrà 

Sr. Joan Soldevila Guardiola, vocal de Sta. Maria de Besora 

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

Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís 

Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu 

Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà 

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

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. Planificació dels treballs a realitzar dins el Programa anual 2008. 

3. Discussió sobre les condicions tècniques a aplicar a la millora d’accessos a 

masies. 

4. Informacions diverses. 

5. Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la comissió: 

 

Primer:  

Jordi Casanellas, regidor d’Orís, es presenta a la Comissió de Treball en substitució de 

Quim Dalmau. La Presidenta li presenta la resta d’assistents i l’informa de les funcions 

principals de la Comissió de Treball.  

Es llegeix l’acta anterior i s’aprova. 

Segon:  

Joan Carles Àngel exposa la planificació per al programa anual 2008, que contempla 

quatre actuacions en fagedes, vuit en alzinars i rouredes, una en pinedes de pi roig, 

dues millores d’accessos a masies i tres recuperacions de pastures.  

JC Àngel matisa que en alguna de les recuperacions de pastures previstes és possible 

que la propietat s’acabi fent enrere, perquè s’ha de fer càrrec del 40% del cost. Joan 

Soldevila, propietari de Collfred, on hi ha prevista una de les tres recuperacions de 

pastures comenta que veu bé que la propietat pagui un 40% del cost de la recuperació 

però que s’hauria de mirar la manera de pagar-ho en espècies, fent una part del 

treball. S’acorda estudiar bé aquesta possibilitat. 

JC Àngel explica que quedarà per al programa 2009 la millora de l’accés a dues masies 

més. 

L’enginyer de l’Associació comenta que està buscant una finca a Sora o Orís que tingui 

una part de pineda susceptible de treballs de millora, per tal d’invertir-hi la part de 

diners prevista al Programa anual 2008. Jordi Casanellas informa que el propietari de la 

finca de l’Espona, a Orís s’havia adreçat a ell perquè se li estan morint pins a la finca. 

S’acorda que Jordi Casanellas posarà en contacte al propietari de l’Espona amb 

l’Associació. 

JC Àngel explica que amb la previsió per al 2008, poden arribar a generar-se 3000 

tones de llenya de roure i faig i que serà complicat de col·locar-les. Jordi Casanellas i 

Eduard Botey proposen la possibilitat de destinar-ho a biomassa, proposta que 

desencadena un debat sobre l’estat actual del mercat de la biomassa i les previsions 

futures davant de la pujada del preu dels combustibles fòssils. 
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Eduard Botey ofereix a l’Associació dades de balanços de feines forestals fetes al Parc 

de Montesquiu. 

 Tercer:  

JC Àngel exposa en pantalla un full de càlcul per a l’elaboració de pressupostos de 

millora d’accessos a masies. S’evidencia que, seguint les condicions tècniques 

aprovades al Pla Marc, el cost mínim per millorar un camí que només necessita el 

refinat i aplanat de la superfície, la col·locació d’un pas d’aigua cada 250 m i l’estesa i 

compactació de 10 cm de tot-u és d’uns 16.000 €/km, IVA no inclòs, i que aquest preu 

es pot incrementar molt més en cas que calgui picar cunetes en pedra, afegir obres de 

fàbrica o fer més moviments de terres. També explica que en els dos primers camins 

fets per l’Associació, Pedroses i la Panosa, el pressupost disponible per destinar a 

aquests camins era inferior al necessari per complir totes les condicions tècniques. 

A partir d’aquí, s’inicia el debat sobre la conveniència o no que l’Associació segueixi 

fent aquestes obres. 

Elisabeth Vila d’Abadal argumenta que la prioritat de l’Associació és la gestió forestal i 

que preferiria destinar el pressupost a feines forestals i a la millora i construcció de 

camins de desembosc. 

Eduard Botey explica que al parc de Montesquiu fan un repàs continuat dels camins 

però que es tracta d’una millora més simple que la que figura al Pla Marc de 

l’Associació i que els funciona molt bé. 

Eduard Queralt explica que en el cas del camí que condueix a casa seva, sempre han 

anat fent el manteniment els veïns i no veu necessària la millora tal com es planteja al 

Pla Marc, ja que requereix la inversió d’una quantitat de diners molt important. 

Joan Carles Àngel explica que en el cas dels contractes ja signats amb els quatre 

propietaris, no s’haurien canviar les condicions pactades. S’acorda. JC Àngel també 

explica que no es pot certificar com a millora d’accés a masies l’arranjament d’un camí 

que no compleixi els criteris aprovats al Pla Marc, ja que la Diputació de Barcelona 

finança els treballs d’acord a un Pla Marc i un conveni de col·laboració pactats. 

JC Àngel demana a la Comissió que acordi si vol que hi hagi un pressupost per a la 

millora d’accessos a masies o bé que es destini el pressupost a treballs forestals. 
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Ignasi Camprubí diu que la Diputació finança la millora de camins d’accés a masies 

d’acord amb uns criteris, de la mateixa manera que el Consell Comarcal també fixa uns 

criteris, i es mostra partidari de seguir fent els camins d’acord amb les condicions 

fixades al Pla Marc. Francesc Vilaró s’hi mostra d’acord. 

Joan Soldevila creu que seria millor fer un acabat totalment definitiu, formigonant el 

camí. Ignasi Camprubí respon que formigonar bé un quilòmetre de camí és molt més 

car.  

Elisabeth Dalla Chiesa creu que s’ha de fer pressió a l’ajuntament de Sant Pere de 

Torelló per tal que inverteixi en la millora d’aquests camins, que estan, en general en 

pitjor estat que a la resta de municipis de l’àmbit de l’Associació. S’acorda. 

Joan Carles Àngel i Elisabet Vila d’Abadal expliquen que el Pla de Prevenció d’Incendis 

de la Diputació destina diners a la millora de la xarxa bàsica. Comenta que en 

municipis en què es partia d’un estat millor que a Sant Pere, ara tenen xarxes en molt 

bon estat, perquè hi ha camins que s’han repassat tres o quatre vegades en els últims 

anys i a cada millora s’hi ha fet alguna obra, s’hi ha afegit material, etc. 

Acabat el debat, s’acorda millorar els accessos ja contractats amb les condicions 

actuals i demanar pressupost a la Diputació per acabar-los el 2009. S’acorda que en 

cas que un propietari demani la millora de l’accés a la seva masia, s’intenti repassar a 

través del Pla de Prevenció d’Incendis, que tot i tractar-se d’una millora bàsica, es 

podrà fer abans que l’Associació. Finalment, s’acorda demanar als ajuntaments la 

implicació decidida en la millora dels camins del seu terme municipal. 

Quart 

Joan Carles Àngel explica que properament es col·locaran cinc cartells informatius de 

treballs de l’Associació, d’acord amb el que es va decidir a la comissió de treball 21. 

Falta decidir la ubicació concreta.   

S’acorda demanar a les empreses que s’encarreguin de la senyalització temporal 

d’obra. 

Es proposar fer una jornada semblant a la que es va fer sobre el faig a Vidrà, però per 

a alzinars i rouredes. S’acorda fer-la abans que la de pinedes de pi roig, ja que de 

moment, l’associació ha treballat en molta més superfície d’alzinar que de pineda. 
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Referent al Pla d’ordenació de Camins, JC Àngel explica que el Consorci de la Vall del 

Ges i Bisaura i l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació van reunir-se davant la 

necessitat de desencallar el projecte. Tant el Consorci com la Diputació i l’ajuntament 

de Sant Pere creuen que és millor que el POC sigui un pla de referència que no un pla 

impositiu que no es podrà acomplir i que sembrarà discòrdia. La Diputació s’ha ofert a 

contractar els serveis d’Ambicert SL per fer el redactat definitiu i per exposar el 

projecte als propietaris, ajuntaments i usuaris, d’acord amb el que es va decidir a 

l’assemblea ordinària del passat mes de desembre. 

La comissió acorda que Ignasi Camprubí representi l’Associació en els temes 

relacionats amb el Pla d’Ordenació de Camins fins a la seva aprovació. 

 

La reunió acaba a les 20:30 hores. 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Enginyer de l’Associació 

 


