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Acta núm. 28 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data: 21 de maig de 2009 

Hora: 18:30 h 

  

Hi assisteixen: 

Sr. Andreu Rifà Llimona, President 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

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

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

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

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

3. Exposició de la maqueta de la nova pàgina web 

4. Estat d’execució del Programa anual 2009. 

5. Implantació del Pla d’Ordenació de Camins 

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

 

Primer:  

Joan Carles Àngel recorda els acords de l’acta anterior, que s’aprova. 

Segon:  

El Sr. Andreu Rifà reparteix un esborrany d’acord de col·laboració entre el Consorci 

Forestal de Catalunya i l’Associació. El Sr. Rifà explica la necessitat de col·laborar amb 

el Consorci i posa com exemple l’estudi de la viabilitat de la planta de biomassa de 

Sant Pere de Torelló, ja que l’estudi de viabilitat del subministrament l’està fent el 

Consorci Forestal. La Sra. Chiesa recorda que fa uns tres anys, l’Associació va acordar 

una declaració d’intencions amb CASA i COMSA per al subministrament de la planta. 

El Sr. Jordi Casanellas demana al Sr. Rifà si l’estructura del Consorci és equivalent a la 

de l’Associació pel que fa a la participació dels ajuntaments. El Sr. Rifà respon que el 

Consorci Forestal és una agrupació de propietaris forestals privats, a nivell de 

Catalunya, amb més de 700 socis, però que en la seva gestió no hi participen els 

ajuntaments. S’acorda enviar l’esborrany d’acord de col·laboració, per correu 

electrònic, a tots els membres de la Comissió de Treball perquè aquests hi facin les 

esmenes necessàries. 

El Sr. Rifà explica que la Federació d’Associacions de Catalunya està fent la seva 

principal funció, que és la comercialització de fusta de les Associacions federades, 

entre elles, la fusta i la llenya de l’Associació Serra de Bellmunt – Collsacabra. 

El Sr. Rifà explica que es va reunir amb el cap de l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la 

Diputació, el Sr. Ignasi Castelló. La reunió va durar més d’una hora i va ser molt 

cordial. El Sr. Rifà va posar al dia al Sr. Castelló pel que fa a l’actualitat de l’Associació, 

el Sr. Rifà va transmetre la idea que la voluntat és aconseguir que les aportacions de la 

pròpia Associació arribin a igualar les aportacions de la Diputació en els Programes 

anuals. El Sr. Castelló va transmetre al Sr. Rifà la voluntat d’ampliar el pressupost del 

programa anual 2009, però no va concretar el termini ni la quantitat. 

El Sr. Rifà informa que el 30 de maig tindrà lloc l’Acte institucional de celebració del X 

aniversari del Programa de Millora Forestal de la Diputació de Barcelona i de la creació 

de les Associacions de Propietaris Forestals. Tots els socis de les Associacions estan 
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convidats a participar-hi. El Sr. Joan Carles Àngel destaca la conveniència d’assistir a 

l’acte. S’acorda comunicar-ho als socis i penjar la notícia a la pàgina web. 

 

Tercer:  

El Sr. Joan Carles Àngel exposa la maqueta de la nova pàgina web, que està creant 

l’empresa Interactius. Tothom està d’acord amb el disseny general i amb l’estructura. 

El Sr. Eduard Botey destaca la necessitat de crear alguns espais d’accés restringit als 

socis. També demana si cal permís per penjar enllaços cap a altres pàgines. 

S’acorda crear un espai dirigit als possibles futurs socis, de manera que en aquest 

espai s’hi pugui trobar tota la informació necessària per qui vulgui fer-se’n soci. 

 

Quart:  

El Sr. Joan Carles Àngel explica l’estat d’execució del Programa Anual 2009. Informa 

que les feines avancen a bon ritme i que abans de l’estiu està previst que acabin 

algunes feines. El Sr. Eduard Botey demana que les feines que es fan al Parc de 

Montesquiu també apareguin en els resums que es presenten a la Comissió de Treball. 

Es parla de la conveniència que el Parc de Montesquiu entri oficialment a formar part, 

com a finca associada, a l’Associació Serra de Bellmunt – Collsacabra. 

Cinquè:  

El Sr. Rifà explica que aquest mateix matí s’han reunit amb el President i la Gerent del 

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per acabar el redactat definitiu del POC. El 

Sr. Joan Carles Àngel en fa un resum. El Sr. JC Àngel informa que el Consorci de la Vall 

del Ges ja ha fet públic el procediment negociat per a la contractació de l’empresa que 

es farà càrrec de la implantació del projecte. El Sr. Francesc Vilaró demana per l’estat 

de les negociacions amb els trialers. El Sr. Rifà respon que no hi ha novetats des de 

l’última reunió. 

La reunió s’acaba a les 20:10 hores. 

 

Andreu Rifà Llimona     Joan Carles Àngel Hernández  

President de l’Associació   Secretari de la Comissió de Treball  

  


