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ACTA núm. 16 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 21 de març 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, vocal de Vidrà 

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

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

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

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà. 

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

Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Joan Soldevila Guardiola, propietari de Sta. Maria de Besora 

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. Estat dels treballs 

b. Pàgina web 

c. Finançament de treballs  

3. Redacció del guió per al Projecte d’Ordenació de camins. 

4. Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

No es fa cap esmena a l’acta anterior. 

Segon: 

Joan Carles Àngel explica s’està treballant en el camí de la Panosa i en 17 ha de 

roureda de la mateixa propietat. L’enginyer de l’Associació afegeix que la setmana 

vinent està previst que comenci la tallada de 17 ha d’alzinar afectat per l’assecada a la 

finca El Castell. 

JC Àngel informa que la finca El Sot Gran A, de Sant Vicenç de Torelló ha firmat el 

contracte per fer una selecció de tanys i aclarida de millora en unes 7 ha d’alzinar i 

afegeix que actualment està fent visites de camp en diferents finques. 

Tercer: 

Josep Maria Blanco explica que ha reservat el domini www.serradebellmunt.org per a 

la pàgina web de l’Associació. S’acorda reservar el domini per 10 anys. 

Blanco explica que la informació que es pengi a la pàgina es classificarà en categories: 

Fulls informatius, Actes, Pla Marc, Programes anuals, Projectes, etc. Explica que ell 

mateix s’encarregarà de crear i estructurar la pàgina i fixa com a termini finals d’abril. 

Eduard Queralt explica que està fent un resum d’actes per afegir a la pàgina web, de 

manera que serveixi d’introducció al visitant i que aquell qui vulgui pugui descarregar-

se el fitxer complet en format pdf. JC Àngel convertirà els arxius en pdf per anar-los 

penjant a la pàgina. 

Finalment, s’acorda que es crearà un compte de correu per a presidència i un de 

general info@serradebellmunt.org que obrirà regularment el tècnic de l’Associació i al 

qual tindran accés tres o quatre persones de la junta. Tots els socis que vulguin un 

compte de correu podran demanar-lo a l’Associació. 
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Quart: 

Joan Carles Àngel planteja el balanç econòmic de tres supòsits de tallades en alzinars. 

(Annex. Supòsits en el finançament de treballs forestals).  

En el primer cas, es tracta d’una tallada d’aprofitament amb balanç molt positiu. En 

aquest cas, tots els assistents entenen que no hi ha d’haver cap finançament per part 

de l’Associació. 

En el segon cas, es tracta d’una tallada de preparació o millora amb balanç molt 

negatiu. En aquest cas, tothom està d’acord que l’Associació cobreixi la diferència entre 

costos i ingressos, de manera que el propietari no perd ni guanya res. 

El tercer cas, és el cas problemàtic i molt semblant a la tallada pilot que es va fer a 

Purgarony l’any passat. En aquest supòsit, els costos de preparació de la parcel·la són 

tan elevats que malgrat explotar un volum de llenya molt gran, no s’arriben a 

compensar els costos. En el supòsit clàssic l’Associació finançaria una petita quantitat i 

el propietari no rebria res.  

Francesc Vilaró opina que el propietari serà normalment reticent a una tallada 

d’aquestes característiques, que és, en canvi, l’actuació més correcta tècnicament. 

Joan Carles Àngel explica que l’Associació del Montnegre i el Corredor està negociant 

amb la Diputació de Barcelona que a partir d’un determinat volum explotat, hi hagi una 

part del valor en peu de la llenya que sigui per a la propietat. Joan Carles Àngel explica 

que des de la Diputació de Barcelona plantegen una alternativa consistent a finançar 

amb 250 €/ha els casos en que el balanç estigui proper a zero. 

Elisabeth Vila d’Abadal veu que la filosofia és compensar a la propietat pel fet que 

aquesta adapti la gestió del seu alzinar al model aprovat per l’Associació al Pla Marc. 

Ignasi Camprubí interpreta que el finançament dels 250 €/ha és una almoina que se li 

dóna al propietari perquè no es queixi i creu que en aquests casos, és millor tallar poc, 

preparar la unitat i deixar el bosc plantat per a un futur aprofitament beneficiós per al 

propietari. 

Joan Carles Àngel respon que hi ha casos en que l’adaptació al model es pot fer per la 

via de fer una tallada de preparació deixant 1000 peus/ha sense un cost gaire elevat, 

però que en molts casos, aquesta actuació pot suposar cost molt gran per a 
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l’Associació i que tècnicament no és la millor opció, sinó que és necessari fer la tallada 

final per posar la unitat en regeneració. 

S’acorda seguir estudiant la qüestió i estar pendent de l’acord definitiu entre 

l’Associació del Montnegre – Corredor i la Diputació. 

Cinquè: 

La Comissió dedica una hora i quart a la redacció d’un guió per a la redacció definitiva 

del Pla d’Ordenació de Camins de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

Es discuteix el procediment d’aprovació del projecte, la caracterització dels usuaris i la 

tipologia de camins. La discussió se centra sobretot en el cas del trial, que és on hi ha 

realment el problema principal. Els plantejaments a resoldre són els següents: 

- Fixar una zona per a la pràctica de trial amb les trialeres marcades amb una 

capacitat màxima de trialers al dia. 

- Gestionar la zona conjuntament entre l’Associació de trialers locals, els 

Ajuntaments i l’Associació de propietaris. 

- Preveure el pagament d’una quota per part dels usuaris que caldria invertir a 

les finques afectades. 

 

S’acorda que Joaquim Espona i JC Àngel aprofundiran en la redacció del projecte, 

durant la qual, caldrà parlar amb l’Associació de trialers local. 

 

La reunió acaba a les 21 hores. 

 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Tècnic de l’Associació 


