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ACTA núm. 13 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 5 de desembre de 2006 

Hora: 18:30 h  

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, propietari de Sant Pere de Torelló 

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

Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, propietari de Sora 

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

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà 

Sr. Jordi Fàbrega Colomer, alcalde de Sant Pere de Torelló 

Sr. Joaquim Espona, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

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

Sr. Agustí Busquets, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona 

Sr. Joan Carles Àngel, tècnic de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Eduard Botey, Director del Parc de Montesquiu 

Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, propietari de Vidrà 

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

 

Ordre de la reunió: 

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

2. Discussió i aprovació, si s’escau, del model de contracte entre propietat i 

associació i del conveni del Pla Marc. 

3. Proposta de creació d’una societat limitada per vendre els productes de les 

associacions de propietaris. 

4. Estat del programa anual 2006 i propostes per al programa anual 2007. 

5. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

No es fa cap esmena a l’acta anterior. 

Segon: 

S’acorda començar per informacions diverses abans de tractar la resta de punts de 

l’ordre del dia. 

Josep Anglada explica que s’ha acabat amb èxit el curs de motosserristes promogut pel 

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, amb la participació de l’Associació de 

Propietaris. Tant Josep Anglada com Joan Carles Àngel destaquen la professionalitat 

dels instructors i la conveniència de seguir fent formació pràctica d’aquest tipus. Joan 

Carles Àngel comenta que la participació de l’associació en el primer mòdul formatiu 

només ha consistit en ajudar en el disseny dels continguts del curs i en la signatura del 

conveni. Proposa estudiar de quina manera l’associació pot participar més activament 

de cara a properes edicions. Josep Anglada pensa que més endavant, quan es 

consolidi un centre de formació forestal, la participació de l’associació serà més activa. 

Joan Carles Àngel explica que l’associació està realitzant proves pilot en fagedes 

segons els models inclosos en el Pla Marc, tal i com va aprovar la junta de l’associació. 

Josep Anglada especifica que dues de les quatre proves consisteixen en la tallada de 

tot l’arbrat situat en una banda de 20 metres d’amplada en orientacions diferents. 

L’objectiu és estudiar la regeneració de llavor de la fageda. Joan Carles Àngel explica 

que les altres dues proves consisteixen en aclarides de regularització. 

Joan Carles Àngel explica que l’empresa Ambicert, SL, de Manlleu acaba de lliurar el 

document definitiu de la proposta del Pla d’Ordenació de Camins que es va encarregar 

el mes d’abril. Joaquim Espona recorda que el document s’entén com una proposta per 

a la discussió i comenta que caldrà exposar el document en la propera comissió de 

treball i discutir-lo. 

Joan Carles Àngel informa que una de les empreses adjudicatàries del concurs de la 

planta de biomassa de Sant Pere de Torelló es va posar en contacte amb la presidenta 

i li va oferir de signar un acord de col·laboració per al subministrament de material 

forestal a la planta. El tècnic de l’associació explica que la Junta de l’associació va 
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transformar el document en una declaració d’intencions de cara a possibles 

col·laboracions futures entre l’associació i l’empresa, per donar sortida a material 

forestal que pugui ser utilitzat com a font d’energia per a la planta. En cas que guanyi 

el concurs, i abans de signar cap contracte, l’empresa farà un estudi d’aprovisionament 

i viabilitat d’acord amb el Pla marc de l’associació. 

Agustí Busquets presenta el logotip de l’associació modificat segons el que es va 

acordar en l’anterior comissió de treball. Elisabeth Dalla Chiesa manifesta que no li 

agrada. En la resta d’assistents hi ha diversitat d’opinions. Josep Anglada diu que 

sempre que ha hagut d’escollir un logotip ha passat el mateix i que és impossible fer 

content a tothom, perquè és una qüestió de gustos. Els assistents veuen que hi ha un 

error en la ubicació del santuari de Bellmunt dins el perfil de la serra. Es proposa 

col·locar-lo al lloc que li correspon i s’aprova el logotip. 

Tercer: 

Agustí Busquets exposa la presentació Associacions, problemes en relació a la 

venda de productes forestals en la que es proposa la creació d’una societat 

limitada de les associacions de propietaris que vengui els productes. Agustí Busquets 

remarca que en la situació actual hi ha risc que en un impagament, els socis de les 

associacions de propietaris hagin de respondre amb el seu patrimoni i que això ho 

resol la creació d’una SL que vengui la fusta. Diu que la proposta s’ha d’entendre com 

una primera proposa per a la discussió. 

Josep Anglada diu que la creació d’una societat limitada d’aquestes característiques 

podria ser una bona mesura perquè elimina intermediaris entre el propietari i el 

comprador de producte.  

Eduard Queralt demana d’on sortiria el marge de benefici per a poder mantenir 

aquesta societat. Agustí Busquets respon que els primers anys, la Diputació està 

disposada a assumir els costos de l’empresa, inclòs el personal, fins que la societat es 

pugui autofinançar a partir d’un percentatge de les vendes, que es proposa inicialment 

en un 5%. 

Ignasi Camprubí es mostra crític amb el fet de carregar un percentatge per les vendes, 

ja que crearà reticències en els propietaris i costarà de justificar, ja que en principi, les 
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associacions no poden tenir beneficis, i aquests han d’anar a parar íntegrament als 

propietaris. 

S’acorda estudiar la proposta. 

Quart: 

Es lliura als assistents una còpia de l’esborrany de contracte entre el propietari i 

l’associació per a l’execució de treballs d’acord amb el Pla Marc. 

Francesc Vilaró entén que s’han incorporat les dues esmenes més importants que es 

van discutir a l’anterior reunió, és a dir, la durada del contracte es rebaixa de 25 a 15 

anys i el contracte només afecta a les actuacions que el propietari vulgui realitzar en el 

proper programa anual. Tanmateix, veu que s’han incorporat temes nous, com ara la 

societat limitada, creu que són massa coses per començar i que tot plegat és 

embolicat. 

La junta de l’associació proposa reunir-se el dia 15 de desembre, abans de l’assemblea 

per discutir el model de contracte. 

Cinquè: 

Joan Carles Àngel explica l’estat del programa 2006. Comenta que amb la millora del 

camí de la Panosa, acordada per la junta de l’associació, falten per gastar 35.000 € 

destinats a la millora d’alzinars i rouredes. Comenta que està pendent de l’aprovació 

del contracte entre l’associació i el propietari per contracta els treballs. Josep Anglada 

proposa fer un contracte provisional amb els propietaris i exhaurir tot el pressupost del 

programa anual 2006 tan aviat com sigui possible. 

S’acorda que el tècnic farà contractes provisionals per als treballs restants per exhaurir 

el pressupost 2006, que signaran la presidenta i els propietaris. 

Elisabeth Vila d’Abadal recorda que s’hauria d’aprovar el programa anual 2007. Joan 

Carles Àngel explica que és complicat redactar el programa sense saber quins 

propietaris estan disposats a que l’associació faci treballs a la seva finca durant el 

proper any. 

Elisabeth Vila d’Abadal creu que abans de redactar un programa anual s’haurien de 

tenir clares les superfícies on actuar l’any següent en les finques associades. Proposa 
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de demanar als socis, a l’assemblea del dia 15 de desembre, que diguin en quines 

zones tindrien intenció d’actuar l’any següent, abans de fer la redacció definitiva del 

programa anual 2007. S’acorda. 

Jordi Fàbrega proposa que es faci una forta difusió de l’associació perquè hi ha 

propietaris que no coneixen encara la seva existència. S’acorda. 

La reunió acaba a les 20:15 hores. 

 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Tècnic de l’Associació 


