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ACTA núm. 14 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Data: 18 de gener de 2007
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, vocal de Sora
Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, propietària de Vidrà
Sr. Joan Soldevila Guardiola, propietari de Sta. Maria de Besora
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Joaquim Espona, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Roger Arquimbau, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Martí Comelles, tècnic de l’empresa Ambicert, SL.
Sr. Joan Carles Àngel, tècnic de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Eduard Botey, Director del Parc de Montesquiu
Sr. Agustí Busquets, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona
Ordre de la reunió:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informacions diverses.
3. Discussió i aprovació, si s’escau del Programa anual 2007.
4. Presentació de la Proposta de Pla d’Ordenació de Camins de l’empresa
Ambicert.
5. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la reunió:
Primer:
No es fa cap esmena a l’acta anterior.
Segon:
El tècnic de l’associació mostra el logotip de l’associació amb les modificacions
acordades a l’anterior comissió de treball. S’acorda afegir la paraula “forestals” després
de ”associació de propietaris”.
Elisabeth Dalla Chiesa informa que ha estat convocada a una reunió de presidents i
tècnics d’associacions de propietaris forestals, que es farà el dia 1 de febrer al patronat
Flor de Maig de Cerdanyola del Vallès. En aquesta reunió es tractarà la possibilitat de
crear una societat limitada per vendre productes conjuntament i es discutiran els
models de contracte entre propietaris i associacions, per a la realització de treballs
forestals a les finques associades.
Joan Carles Àngel explica que un soci, que és informàtic, s’ha ofert a fer i mantenir
gratuïtament una pàgina web de l’associació. Informa que el cost per a l’associació
seria de 10 € del registre del domini i uns 100 € anuals del hòsting. S’acorda fer la
pàgina web.
Joan Carles Àngel informa que ja s’han signat els dos primers contractes amb
propietaris per exhaurir el pressupost de millora del programa anual 2006. Es tracta,
per una banda de la finca el Castell, on cal fer una tallada d’alzines mortes i selecció de
tanys de la resta, tal com indica el pla tècnic de gestió de la finca, i per l’altra banda,
de la finca la Panosa, on es preveu la millora de l’accés a la masia i una aclarida de
millora en roureda sense objectiu productor prioritari. El tècnic explica que s’ha posat
en contacte amb l’empresa Xavier Morató, que és qui va fer la millora de l’accés a mas
Pedroses, i amb Josep Riera Carbonell per a les actuacions forestals, que és qui va fer
la tallada de Purgarony. Tothom hi està d’acord.
Tercer:
Joan Carles Àngel explica que ha rebut sol·licituds per part de 9 finques per a la
realització de treballs de preparació i millora per al programa 2007. La major part de
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les finques han demanat treballs de millora en alzinars o rouredes i millora d’accessos a
masies i en dos casos s’ha sol·licitat recuperació de pastures. El tècnic de l’associació
reparteix un esborrany del programa anual 2007 a cadascun dels assistents i els
recorda que aquest esborrany els havia estat enviat per correu electrònic una setmana
abans.
Un cop discutits els capítols del programa anual s’acorda repartir el pressupost de la
següent manera:
Conceptes
Personal
Quilometratges, dietes i despeses generals
Prova pilot de recuperació de pastura
Millora i revaluació d’alzinars i rouredes
Millora i revaluació de pinedes de pi roig
Millora i revaluació de fagedes
Millora d’accessos a masies habitades
Establiment i recuperació de pastures
Gestoria
TOTAL

Pressupost (€)
50.854,38
4.200,00
6.000,00
29.000,00
15.000,00
15.000,00
25.000,00
10.000,00
2.100,00
157.154,38

El pressupost per a la prova pilot inclou tant l’actuació com el seguiment. Josep
Anglada i Joan Soldevila proposen fer un seguiment del temps necessari per recuperar
una certa superfície que requereixi pocs dies de seguiment a camp. S’acorda.
S’acorda no destinar cap pressupost al Pla d’Ordenació de Camins ja que encara queda
un remanent d’uns 2000 € del programa anual 2006 per aquest concepte.
La comissió de treball aprova el programa anual per a l’any 2007.
Quart:
Martí Comelles exposa la presentació Pla d’Ordenació de Camins a l’àmbit de

l’associació Serra de Bellmunt – Collsacabra. Primera proposa, desembre de
2006, en la qual s’explica la metodologia per ordenar l’accés i els usuaris dels camins
públics i privats de l’àmbit de l’associació, sempre des del punt de vista del lleure.
Josep Anglada diu que els camins que apareixen com a públics no ho són, argumenta
que només són públics els que apareixen al registre com a tal, encara que al cadastre
hi figuri com a titular l’ajuntament. Joaquim Espona respon que els camins que s’han
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considerat com a públics són els que apareixen al cadastre com a propietat de
l’ajuntament o d’una administració pública amb un codi 9000. Joaquim Espona demana
a Josep Anglada si es poden tancar aquests camins i Josep Anglada diu que no perquè
són d’ús públic però de propietat privada. Joan Carles Àngel diu que en aquest cas no
suposa un problema pel fet que el que realment importa és saber si es tracta d’un camí
on la circulació és permesa legalment o no.
Un cop acabada la presentació, Joaquim Espona demana als assistents si estan d’acord
amb la metodologia general, ja que els elements de discussió puntuals poden ser
molts.
Tota la Comissió de treball està d’acord amb la metodologia general i valora
positivament la feina feta per l’empresa. Roger Arquimbau i Josep Anglada remarquen
que és un bon punt de partida per aconseguir ordenar l’accés als camins.
Francesc Vilaró es pregunta de quina manera pot influir la posada en funcionament de
l’eix Vic – Olot en l’augment del nombre d’usuaris del camins i de quina manera pot
afectar al Pla d’Ordenació de Camins (POC). Joan Carles Àngel respon que caldrà
preveure revisions del POC, ja que la compatibilitat o incompatibilitat d’usuaris en un
mateix camí depèn de la freqüència de pas de cadascun d’aquests usuaris.
Joan Soldevila opina que és una bona proposta però que caldrà parlar amb les
organitzacions d’usuaris locals, sobretot amb els trialers, perquè està segur que no
voldran restringir el seu pas a dos camins puntuals. En aquest cas creu que s’haurà
d’arribar a un acord i estudiar amb el col·lectiu aquest cas particular. En aquest sentit,
Francesc Vilaró explica que havia tingut problemes amb motoristes que passaven a
tocar de casa seva els diumenges al matí, fins que va parlar amb ells i van modificar el
traçat de pas per una carena més allunyada.
S’acorda que la proposta s’exposarà, per una banda, en reunió d’alcaldes i per l’altra
banda en assemblea de l’associació. Posteriorment, es presentarà als col·lectius
d’usuaris.
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S’acorda que el tècnic de l’associació enviarà una còpia per correu electrònic del POC
als membres de la Comissió de Treball.
La reunió acaba a les 20:45 hores.

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons

Joan Carles Àngel Hernández

Presidenta de l’Associació

Tècnic de l’Associació

