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ACTA núm. 15 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 14 de febrer de 2007 

Hora: 18:30 h  

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

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. Eduard Botey, Director del Parc de Montesquiu 

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

Sr. Joan Carles Àngel, tècnic de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

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

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

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 

 

Ordre del dia: 

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

2. Informacions diverses 

a. Acords de la reunió de presidents d’associacions de propietaris forestals 

b. Estat del programa anual 2006 i 2007 

3. Presentació de les primeres idees per a l’elaboració de la pàgina web. 

4. Discussió sobre el contracte entre propietari i associació per treballs de 

preparació i millora 

5. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

S’aprova l’acta anterior. 

Segon: 

La presidenta de l’Associació fa un resum dels acords de la reunió de presidents 

d’associacions de propietaris forestals celebrada l’1 febrer a Cerdanyola del Vallès. 

Explica que en aquesta reunió hi van assistir Ignasi Castelló i Agustí Busquets en 

representació de la Diputació de Barcelona i els presidents i tècnics de les associacions. 

Els acords presos en aquesta reunió foren els següents: 

1. Es va acordar crear una Federació d’Associacions de propietaris forestals. Es 

farà un esborrany d’estatuts i es discutiran en una reunió sense la presència de 

la Diputació. 

2. La Diputació es va comprometre a estudiar alternatives a la creació d’una 

Societat Limitada per a la venda en comú de productes forestals, que servirà 

per valorar si és la millor opció o bé es pot plantejar una altra via. 

3. Es va acordar sol·licitar la participació al II congrés forestal català mitjançant 

una carta signada per tots els presidents. 

4. Es va aprovar l’actual model de Conveni Marc entre la Diputació i les 

Associacions. 

5. Es va acordar estudiar de quina manera finançar els treballs forestals les 

associacions i revisar el contracte amb el propietari per desenvolupar-los. 

Elisabet Vila d’Abadal demana a la presidenta si sembla descartada la creació de la 

societat limitada. La Presidenta respon que de moment no. 

Josep Anglada aconsella que en els estatuts de la Federació d’Associacions cada 

associació tingui un vot i no es tinguin en compte percentatges en funció de superfície 

o número d’associats. 
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Tercer: 

Joan Carles Àngel recorda els punts de l’assemblea prevista per al divendres 23 de 

febrer. Els punts són els següents: 

- Informe de gestió i balanç econòmic 2006. 

- Aprovació, si s’escau, del Programa anual 2007. 

- Presentació de la primera proposta de Pla d’Ordenació de Camins. 

S’acorda mantenir aquest ordre del dia. 

Quart: 

El tècnic de l’associació explica els projectes pendents per esgotar el pressupost del 

Programa anual 2006: 

FINCA Millora accés Inversió Alzinars/rouredes Inversió 
Panosa 1,6 km 30.000 € 17 ha 15.970 € - llenya (4,8€/t) 
Castell   17 ha 17.055 € - llenya (18€/t) 
 
El tècnic explica que un cop fetes les tallades del Castell i de la Panosa sobraran alguns 

diners del pressupost assignat a millora d’alzinars i rouredes. Proposa que els treballs 

en alzinars i rouredes de les següents finques que firmin el contracte amb l’associació 

es paguin amb diners del programa 2006 fins esgotar-lo. S’aprova. 

Joan Carles Àngel fa un repàs a les finques que han presentat sol·licitud per participar 

en el Programa anual 2007: 

FINCA Millora accés Alzinars/rouredes Fagedes Pi roig Pastures 
PRESSUPOST 25.000 29.000 15.000 15.000 10.000 
Vinyeta  6 ha     
Sot Gran  5 ha    
Rocafiguera 0,3 km   11 ha  
Casa Nova  6 ha   4 ha 
El Cavaller     80 ha 
El Serrat x     
Puig i Feixons   (30 ha)   
Pedroses  x    
Palou     Prova pilot 

El tècnic informa que ha iniciat les visites en les finques relacionades. 
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La presidenta informa que hi ha hagut un romanent de 479 € de les despeses de l’any 

2006 que caldrà justificar abans del març. S’acorda fer targetes de presentació, el 

segell de l’associació i el registre de la pàgina web amb aquest romanent. 

Cinquè: 

Josep Anglada explica que els dies 1 i 2 de febrer, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i 

Bisaura va rebre la visita de dos representants del NPTC (National Proficiency Test 

Council), una entitat britànica sense ànim de lucre que expedeix certificacions de 

capacitació professional amb el vist-i-plau del govern britànic i amb el seu recolzament 

econòmic. És l’entitat amb les certificacions de més renom del sector agroforestal, fins 

i tot fora del Regne Unit, ja que altres països han apostat per promoure les 

certificacions NPTC amb el recolzament del seus governs. Per treballar al bosc a 

Anglaterra és obligat tenir la certificació NPTC.  

Anglada explica que NPTC té verificadors, que són examinadors dels examinadors, que 

garanteixen els mateixos alts nivells de qualitat en tots els centres formadors i que 

aquests nivells es mantinguin en el temps. El formadors han de ser també treballadors 

del bosc. 

L’objectiu de la visita era valorar la possibilitat de crear un centre avaluador de les 

certificacions de professionalitat NPTC de l’àmbit forestal a Catalunya, gestionat pel 

Consorci de la Vall del Ges,Orís i Bisaura. Els representants van valorar positivament la 

possibilitat que es creï un centre avaluador a Catalunya i vistes les parts implicades i 

les instal·lacions ho van veure factible i es van comprometre a facilitar tot el procés de 

creació. Actualment a Espanya existeix un centre avaluador, anomenat F4, però no hi 

ha verificador, és un dels dos representants de l’NPTC qui es desplaça regularment per 

verificar. L’objectiu d’NPTC és créixer. 

Josep Anglada explica que també es van reunir amb la Diputació de Barcelona, i que la 

posició de l’entitat és de donar ple recolzament al projecte de formació forestal. 

Finalment, Anglada creu que s’ha d’acabar creant un Centre de Formació que depengui 

el mínim possible de canvis polítics, perquè en cas contrari en preveu un fracàs. 
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Sisè: 

Josep Maria Blanco exposa la presentació Proposta de pàgina web per a 

l’Associació Serra de Bellmunt – Collsacabra. 

Josep Maria Blanco explica que la pàgina tindria un format tipus bloc. Joan Carles 

Àngel remarca la necessitat que la pàgina requereixi un mínim manteniment.  

Joaquim Espona proposa traduir la presentació de la pàgina a l’anglès i el castellà. 

Es discuteix sobre la conveniència de posar una clau d’accés per accedir a determinats 

continguts i sobre la necessitat d’un espai on es puguin expressar opinions. Joaquim 

Espona creu que és millor posar l’adreça electrònica per qualsevol persona que es 

vulgui posar en contacte amb l’associació. 

S’acorda que hi haurà un grup d’administradors format per Josep Maria Blanco, Joan 

Carles Àngel i es proposa que Eduard Queralt també hi sigui. Aquest grup es reunirà i 

presentarà les propostes a la Comissió de Treball. 

Setè: 

El punt de l’ordre del dia relatiu al contracte provisional per treballs de preparació i 

millora es deixa per a una altra reunió de la Comissió de treball. 

La reunió acaba a les 20 hores. 

 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Tècnic de l’Associació 


