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ACTA núm. 17 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 26 d’abril 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. Ramon Plans Ballana, vocal d’Orís 

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

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, enginyer de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà. 

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

Sr. Eduard Botey, Director del Parc de Montesquiu 

 

Ordre del dia: 

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

2. Acord per a la sol·licitud de permisos d’actuació com a Associació 

3. Aprovació dels últims projectes del Programa anual 2006. 

4. Aprovació, si s’escau, del contracte entre Associació i Propietat per al programa 

anual 2007. 

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

 

Primer:  

S’aprova l’acta anterior. 

Eduard Queralt explica que ha estat fent un resum de les actes de les comissions de 

treball per tal de penjar-les a la nova pàgina web. Joan Carles Àngel informa que ha 

parlat aquesta setmana amb Josep Ma Blanco i que aquest li ha comentat que està 

treballant en l’estructura de la pàgina però que encara no és operativa. Elisabeth Dalla 

Chiesa recorda que s’ha de reservar el domini www.serradebellmunt.org per 10 anys. 

Segon: 

S’acorda signar com a Associació les sol·licituds de permisos d’actuació al Departament 

de Medi Ambient de la Generalitat. La Sra. Presidenta i el Sr. Secretari en signen 

l’acord de junta. L’enginyer de l’associació tramitarà la documentació necessària a la 

delegació comarcal del Departament de Medi Ambient. 

Tercer: 

Joan Carles Àngel explica que amb els treballs a les finques del Sot Gran i la Vinyeta 

gairebé quedarà exhaurit el pressupost de l’any 2006 per a treballs forestals. S’acorda 

que l’empresa Josep Riera Carbonell serà l’encarregada de fer els treballs en aquestes 

finques. 

Pel que fa al Pla d’Ordenació de Camins, Joan Carles Àngel explica que juntament amb 

Joaquim Espona estan treballant amb el guió per a la redacció definitiva del Projecte, 

que hauran d’aprovar els ajuntaments. JC Àngel diu que estan en procés de reunir-se 

amb les associacions d’usuaris locals aprofitant el període electoral, per tal de 

presentar els POC als consistoris que resultin elegits. S’acorda que el remanent del 

programa anual 2006 destinat al POC servirà perquè l’empresa Ambicert elabori 

material tècnic, com ara plànols, que caldrà incloure al POC. La redacció definitiva 

l’aprovarà en primer lloc la Comissió de treball. 

Quart: 

Agustí Busquets reprèn el tema del finançament de treballs forestals, tractat a 

l’anterior Comissió de Treball i explica la proposta de contracte entre Propietat i 
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Associació (Annex. Contracte Bosc adult. Prova pilot 2007) que és el resultat 

d’haver recollit i discutit totes les consideracions fetes al model de contracte inicial, 

presentat en Comissió de treball fa uns mesos. 

Elisabet Vila d’Abadal demana quina serà la superfície mínima que s’haurà de 

contractar. Busquets respon que el Pla marc preveu unitats d’actuació d’entre 20 i 25 

ha, que es van delimitar en un inventari previ de tot l’àmbit territorial de l’Associació. 

Joan Soldevila explica que les unitats d’actuació segueixen les unitats de vegetació que 

apareixen com a homogènies en fotografia aèria i que acostumen a coincidir amb 

vessants. Joan Carles Àngel afegeix que les unitats d’actuació i les unitats dels Plans 

tècnics de gestió i millora forestal coincideixen en molts casos i que sempre es fa una 

adaptació a la finca. 

Busquets fa especial incidència en el tema del finançament dels treballs en els quals el 

balanç final és proper a zero i explica dues metodologies alternatives. Busquets recorda 

que inicialment, la idea era finançar les actuacions negatives fins a cost zero, és a dir, 

el propietari no rebia res i la Diputació, a través de l’Associació, finançava la diferència 

entre costos i ingressos. El nou plantejament de finançament proposat respon a 

l’anàlisi que s’ha realitzat, principalment en la gestió de l’alzinar, i que aconseguiria 

incentivar a la propietat per tal d’entrar en un model de gestió que intenta sostenir-se 

econòmicament; fet que suposa un gran estalvi en el diner públic i permet tenir una 

visió extensiva per la futura gestió forestal. 

La primera metodologia alternativa es basa en destinar un finançament de 250 €/ha 

(que es repartiria entre l’associació i el propietari) per aquelles actuacions en les que el 

balanç sigui negatiu i estigui situat entre –250 i 0 €/ha,  i en garantir un benefici pel 

propietari de 250 €/ha per aquelles actuacions en que el balanç sigui positiu però situat 

entre els 0 i els 250€/ha. 

La segona metodologia es basa en la classificació en trams de la fusta extreta; segons 

els quals, el valor en peu de les primeres 20 t/ha serveixen per finançar els costos 

fixos, però a partir dels següents trams, la propietat rebrà en diferents percentatges 

una part del valor en peu de la fusta obtinguda. 

Busquets explica que en cada cas s’estudiaria quina és la metodologia que més 

afavoreix a la Propietat i aquesta seria la que s’aplicaria. Busquets especifica que 

aquestes metodologies haurien de ser aplicades només en el cas de l’alzina, que és on 
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hi ha el problema, ja que en una tallada final el bosc queda descapitalitzat i el 

propietari no obtindrà una nova renda fins al cap de 30 anys. 

Jordi Jurgens veu que aquesta proposta és un incentiu però que en tot cas només 

s’hauria d’aplicar en la primera vegada que es treballa en una superfície, és a dir, en el 

procés d’adaptació al nou model. Tothom hi està d’acord. 

Joan Carles Àngel opina que les dues metodologies seran complicades d’explicar, 

d’aplicar i de justificar en les certificacions dels treballs que van a la Diputació i que el 

problema només existeix quan cal fer una tallada final de molta llenya i l’estat del bosc 

provoca que els costos fixes siguin molt elevats. En la resta de casos, pensa que 

finançar els costos fins a cost zero és raonable. 

Elisabet Vila d’Abadal comenta que les realitats de les diferents associacions són 

diferents i que a la Serra de Bellmunt, seria un incentiu més gran el fet de 

subvencionar el cost de la construcció i millora de camins de desembosc que les 

propostes de finançament plantejades, ja que dubta que 250 € facin decidir cap 

propietari. Elisabet Dalla Chiesa recorda que falta desenvolupar el capítol del Pla marc 

que tracta sobre els camins de desembosc. S’acorda que en una propera comissió de 

treball es tractarà el tema amb profunditat. 

Francesc Xavier Vilaró opina que no s’entén perquè aquesta metodologia només ha de 

servir en el cas de l’alzina, fet que desencadena una nova discussió. Finalment, 

s’acorda que el contracte proposat, amb les dues metodologies alternatives s’aplicarà a 

tots els tipus de bosc, però només com a contracte – pilot per al programa anual 2007. 

La reunió acaba a les 20:30 hores. 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Enginyer de l’Associació 


