
Acta núm. 41 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 2013   

Hora: 18:00 h 

 

Hi assisteixen: 

Sr. Andreu Rifà Llimona, president de l’APF 

Sr. Francesc X. Vilaró Castelltort, vicepresident de l’APF 

Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, secretari de l’APF 

Sr. Xavier Morató Genovès, vocal de Sta. Maria de Besora 

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

Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís 

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

Sr. Sergi Martínez Corral, enginyer forestal. Assisteix únicament al segon punt de 

l’ordre del dia. 

Sr. Joan C. Àngel Hernández, enginyer de l’APF 

 

Excusen l’assistència: 

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

Sr. Xavier Serra Iriarte, regidor de Sant Pere de Torelló 

Sr. Eduard Queralt Borrell, tresorer de l’APF 

Sr. Ramon Minoves Pujols, Diputació de Barcelona, vocal de Montesquiu 

Sr. Jordi Riera Mora, Diputació de Barcelona 

 

Ordre del dia: 

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

2. Informacions diverses 

3. Projecte Apropament al bosc. 

4. Balanç d’execució del Programa anual 2012. 

5. Aprovació, si s’escau, del Programa anual 2013. 

6. Adjudicació de les properes feines forestals. 

7. Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules 



Desenvolupament de la reunió de la comissió: 

Primer:  

S’acorda que transcorreguts vuit dies sense esmenes es donarà per aprovada l’acta de 

la comissió de treball 40. 

El Sr. Rifà proposa intercanviar l’ordre dels punts segon i tercer. S’aprova 

Segon: 

El Sr. Sergi Martínez explica als assistents que ha començat a portar a la pràctica un 

projecte d’apropament al bosc per a grups, des dels punts de vista divulgatiu i tècnic i 

n’explica els detalls. La Sra. Elisabet Vila d’Abadal pensa que és positiu que es faci 

difusió de les feines forestals i la necessitat de treballar el bosc. El Sr. Vilaró demana 

que en les sortides es tracti la problemàtica de l’accés creixent al bosc i el Sr. Rifà 

demana al Sr. Martínez que s’adreci directament als propietaris de les finques que 

vulgui visitar per tal de demanar-los el permís, ja que per part de l’Associació no hi ha 

cap inconvenient.  El Sr. Joan C. Àngel ofereix al Sr. Martínez informació tècnica sobre 

els treballs realitzats. 

Tercer:  

El Sr. Joan C. Àngel informa del relleu del cap de Secció de Millora Forestal de l’Oficina 

de Prevenció d’Incendis de la Diputació. A partir d’ara el càrrec l’ocuparà el Sr. Jordi 

Riera Mora. El Sr. Àngel aprofita per excusar-ne l’assistència. 

El Sr. Àngel, informa en nom del tresorer, el Sr. Eduard Queralt, que Hisenda ha 

retornat íntegrament l’IVA pendent de l’exercici 2011. 

Seguidament informa que els dies 21, 22 i 23 de febrer està prevista una nova edició 

de la Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya, a Vic. L’enginyer forestal de 

l’Associació ja s’hi ha inscrit. 

El Sr. Andreu Rifà informa que la gestoria Font ha presentat al registre d’associacions 

del Departament de Justícia de la Generalitat la composició de la nova junta directiva. 

El Sr. Àngel informa que han rebut la visita de Ferran Pauné, enginyer agrònom 

especialitzat en ramaderia que els ha proposat de fer un projecte per tal d’optimitzar la 

gestió ramadera a la Vall del Ges i el Bisaura, de la mateixa manera com s’ha fet en 

altres associacions com Entorns de Montserrat o la Serra de Castelltallat. Els assistents 



troben interessant el projecte i hi fan diverses aportacions. El Sr. Pep Llach considera 

que una dificultat és que hi ha poc bestiar per la terra que caldria pasturar.  

El factor limitant és la manca de pressupost per finançar la fase inicial. S’acorda buscar 

finançament i incorporar els municipis de Sora i Orís amb el projecte que també es vol 

engegar al Lluçanès, per un tema de similitud de tipus de bosc i impulsar un projecte 

propi a la resta de la Vall del Ges i el Bisaura. 

El Sr. Andreu Rifà explica que no s’ha avançat en la resolució del deute pendent dels 

propietaris de Collfred amb l’Associació. De moment, la comissió es ratifica en l’acord 

de no invertir cap partida del Programa anual en aquesta finca. El Sr. Joan C. Àngel ho 

elevarà al Sr. Jordi Riera. 

El Sr. Àngel informa que l’ajuntament de Sant Pere està interessat a ordenar 

l’aprofitament tofoner al seu municipi. El Sr. Àngel s’ha informat al respecte i diu que 

una bona opció seria la creació d’una associació de tofonaires, que comptessin amb el 

permís dels propietaris i que aquests rebessin algun tipus de remuneració. La Comissió 

ho troba interessant, i d’entrada s’hi mostra d’acord. El Sr. Joan C. Àngel tornarà a 

parlar-ne amb el Sr. Jordi Fàbrega o amb el Sr. Xavier Serra. 

El Sr. Àngel informa que va rebre una trucada del Departament d’Agricultura i Medi 

Natural demanant que de moment no s’iniciïn les feines de la finca la Riera de Sant 

Pere de Torelló, ja que es tracta d’una finca d’Utilitat Pública i que cal fer subhasta per 

vendre qualsevol producte. Està pendent de reunir-se amb el Sr. Enric Vadell. 

Finalment, el tècnic de l’associació informa que la Universitat de Vic ha demanat de fer 

una visita d’un matí als boscos associats amb els alumnes de Ciències Ambientals, per 

tal de veure feines forestals i parlar de la feina de l’Associació i de silvicultura aplicada.  

Quart 

El Sr. Joan C. Àngel informa que s’ha executat el 100% del programa anual 2012 i 

lliura als assistents la relació de certificacions realitzades, on consten les finques on 

s’han invertit, les empreses que han realitzat els treballs i les inversions realitzades. 

El Sr. Àngel també lliura als assistents una relació de la facturació, segons la qual s’han 

venut 1.556 tones de fusta i llenya durant l’exercici 2012, que suposa una disminució 

important respecte a l’exercici anterior. L’aportació que l’Associació podrà fer al 

programa anual 2013 ascendeix a 40.389,26 €, gràcies als retorns generats, i un cop 

descomptades provisionalment les factures de difícil cobrament de l’exercici 2010. 



Cinquè 

El Sr. Rifà confirma que l’aportació de la Diputació al programa anual 2013 serà de 

85.000 €.  

La Comissió de Treball aprova el programa anual 2013, que inclou la següent 

programació. 

Taula I. Unitats de gestió seleccionades en el Programa Anual 2013. 
 
Codi UP Codi UG Finca Municipi Superfície 

a tractar 
(ha) 

Tractament Inversió 2013 

Qh1/TF 08233A00100022 Vinyoles St. Pere T. 4,31 Aclarida de millora      5.772,00 €  
Qi2/TF 08149A00900015 Ca n'Anglada de dalt Orís 6,42 Selecció tanys i millora    10.704,00 €  
Qh2/TF 08233A00600017 Salgueda St. Pere T. 13,32 Aclarida de conversió    14.077,26 €  
Ps1/2A 08149A00500008 Noguereda Orís 4,57 Aclarida de millora      8.841,00 €  
Fs1/1A 17226A00100001 Milany Vidrà 31,80 Aclarida de millora    10.968,00 €  
Ps1/1A 08149A00600013 Serinyà Orís 11,19 Aclarida de millora    19.048,00 €  
Ps3/1A 08272A00100030 Viladevall Sora 17,73 Aclarida de millora    26.776,00 €  
Fs1/1A 08233A00600049 Bracons St. Pere T. 12,52 Aclarida de millora    23.503,00 €  
Fs3/RP 17226A00400003 Cal Pubill Vidrà 8,95 Recuperació pastures      3.000,00 €  

    110,81  122.689,26 € 
 
Taula II. Unitats de gestió de reserva en el Programa Anual 2013. 
 
Codi UP Codi UG Finca Municipi Superfície Tractament  Inversió Total  

Qh2/TF 08233A01000003 La Riera St. Pere de T. 3,73 Aclarida sanitària       5.789,50 €  
Ps2/TF 08149A00600005 Noguereda Orís 1,78 Aclarida de millora       2.914,00 €  
Qh2/ST 08149A00600022 Les Feixes Orís 4,11 Aclarida de millora       8.232,00 €  
Ps3/1A 08272A00100032 Viladevall Sora 1,79 Aclarida de millora       3.048,00 €  
Ps2/1A 08237A00300011 Coromina St. Quirze B. 16,06 Aclarida de millora     23.272,00 €  
Ps2/1A 08237A00300018 Coromina St. Quirze B.    
Ps2/1A 08237A00300019 Coromina St. Quirze B.    
Qh2/TF 08233A00700008 Piguillem St. Pere de T. 33,22 Aclarida de millora     39.864,00 €  

    60,69  83.119,50 € 
 

La comissió també acorda destinar 1.500 € a les tasques administratives, comptables i 

de gestió de la gestoria i 1.200 € al manteniment de la pàgina web, la meitat del 

garatge del vehicle que comparteix amb l’APF del Lluçanès, despeses de material i 

altres despeses de caràcter general. 



Sisè 

L’Associació acorda adjudicar els treballs de Viladevall a l’empresa Bosc Net, SCP i el 

camí DB27P de Bracons a l’empresa Volexor, SL, que són els qui han ofert els 

pressupostos més ajustats. 

Setè 

El Sr. Joan C. Àngel informa que està redactant la modificació del Pla Tècnic de Gestió 

Forestal de la finca el Castell de la Vinyeta d’acord al model de gestió Qii2 de les 

Ordenacions de Gestió Forestal del Centre de la Propietat Forestal que preveu crear un 

mosaic de 35 peces, cadascuna d’una edat diferent, mitjançant tallades arreu de petita 

dimensió. Quan en tingui més informació ho exposarà als propietaris susceptibles 

d’aplicar aquest model de gestió. 

 

La reunió s’acaba a tres quarts de vuit del vespre. 

Andreu Rifà Llimona    Joan Carles Àngel Hernández 

 

President de l’Associació   Secretari de la Comissió de Treball   


