
 “Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 3 

ACTA núm. 3 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 5 d’octubre de 2005 

Hora: 18:30 h 

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla-Chiesa Bracons, Presidenta 

Sr. F. Xavier Vilaró Castelltort, vice-president 

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

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

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

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà, representant de Bisaura 

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

Sr. Eduard Botey, Director del Parc comarcal de Montesquiu 

Sr. Pablo Navascués, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona 

Sr. Joan Carles Àngel, tècnic de l’Associació 

 

 

 

Ordre de la reunió: 

 

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

2. Discussió sobre la silvicultura dels alzinars i el roure martinenc. 

3. Primera proposta sobre la silvicultura del pi roig 

4. Proves pilot en alzinars a Sant Pere de Torelló 

5. Informacions diverses. 

6. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

La presidenta i el tècnic informen que l’associació ha rebut resposta del Centre de la 

Propietat Forestal acceptant la participació a les comissions de treball. En resposta a 

l’acceptació per part del CPF, se’ls ha fet arribar la convocatòria de la present reunió. 

Malgrat això, la reunió comença i acaba sense la participació de cap representant del 

CPF.  

 

Segon:  

El tècnic presenta una proposta de gestió d’alzinars i rouredes de roure martinenc en 

zones productores (Document annex: Proposta per a la silvicultura de l’alzina i 

el roure martinenc), basada en la combinació de dos sistemes de gestió: 

 

- la silvicultura proposada a l’anterior comissió de treball i  

- el model de gestió que es porta a terme en una finca de Saderra. 

 

El mètode que es proposa finalment parteix de dues observacions: 

 

- Quants més arbres es reserven a la tallada final (als 30 anys), pitjor és el 

balanç econòmic. 

- El mètode de Saderra no demana inversió a la selecció de tanys (als 10 

anys) perquè es fa coincidir amb la tallada de 400 arbres que s’havien 

reservat a la tallada final (10 anys abans). 

 

La proposta final es basa en el fet de deixar el mínim número d’arbres a la tallada final 

sempre que aquests cobreixin el cost de la selecció de tanys que caldrà realitzar al cap 

de 10 anys. La proposta es resumeix en els següents punts: 

 

o Bosc de rebrot (tot i respectar la possible regeneració de gla). 

o Estructura regular (tots els arbres d’una zona són de la mateixa classe d’edat). 

o Torn de tallada final tecnològic, determinat per moment en que el diàmetre 

mitjà sigui de 17 cm (30-40 anys). 

o Selecció de tanys (no comercial) als 8-10 anys, deixant entre un i tres tanys a 

cada soca, amb un mínim de 900 tanys/ha. 
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o Tallada final amb reserva d’arbres (200 arbres/ha) amb criteri econòmic i 

paisatgístic. 

o Tallada dels arbres reservats durant la posterior selecció de tanys (al cap de 10 

anys). 

o En cas que s’observi dificultat en el rebrot de soques es buscarà la regeneració 

de llavor respectant els arbres reservats el temps necessari fins assegurar-la. 

 

Representació de la silvicultura proposada en zones productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tècnic presenta la comparativa econòmica i s’observa que la proposta final té un 

balanç actualitzat millor que el primer mètode proposat i que el mètode de Saderra. Es 

tracta d’un mètode robust, ja que el balanç és positiu encara que el preu de la llenya 

baixi dos punts cada any respecte a l’increment dels costos d’explotació. 

 

S’acorda acceptar la proposta de gestió d’alzinars i rouredes de roure martinenc. Tot i 

que s’acorda de seguir fent proves pilot per observar el resultat de les actuacions. 

 

Un cop aprovada la proposta, el tècnic exposa el quadre amb els itineraris silvícoles 

que caldrà seguir per adaptar els boscos actuals al bosc ordenat segons la proposta 
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aprovada (Document annex). Les proves pilot també serviran per valorar 

econòmicament el cost de les actuacions previstes als itineraris silvícoles.  

 

A continuació el tècnic exposa els itineraris silvícoles per alzinars i rouredes en zones 

no productores (Document annex). En aquest cas, no hi ha cap objectiu econòmic 

en les actuacions i aquestes només busquen l’estabilitat del bosc (resistència del bosc 

davant de pertorbacions externes, com ara incendis o assecades i la capacitat de 

recuperació després d’aquestes pertorbacions) i el manteniment del sòl i del paisatge. 

 

Pablo Navascués demana quina és la proporció de zones productores en els alzinars de 

l’àmbit de l’associació. El tècnic de l’associació respon que, en aquests moments, és 

molt poca perquè la majoria d’alzinars i rouredes de roure martinenc estan situades en 

zones pendents i poc accessibles.  

 

Ignasi Camprubí comenta que caldria valorar la possibilitat d’obrir camins de 

desembosc per tal de convertir a productors alguns boscos que en aquests moments 

no ho són, per dificultat d’accés.  

 

Josep Anglada manifesta que els camins són el cavall de batalla en l’aprofitament 

forestal de la zona, que són de molt difícil construcció i en conseqüència molt cars.  

 

Eduard Botey explica que al parc de Montesquiu s’han fet actuacions forestals i que 

quan ha calgut construir un camí, el cost és més elevat que el benefici que s’extreu de 

la fusta.  

 

Francesc Vilaró comenta que coneix antics camins que connectaven diferents finques, 

que amb el temps s’han anat perdent però que es podrien recuperar com a camins de 

desembosc amb un cost menor que si s’haguessin de construir de nou.  

 

S’acorda estudiar la possibilitat d’obrir camins de desembosc en determinades zones 

per tal d’ampliar la zona de bosc productor actual. 

 

El tècnic de l’associació recorda que dins la diagnosi prèvia al Pla Marc, s’ha recollit la 

cartografia de la xarxa de camins però que en falten perquè no són dibuixats a la 

cartografia de l’Institut Cartogràfic ni a la del Pla de Prevenció d’Incendis. Explica que 
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el Consell Comarcal havia encarregat un inventari de camins forestals a la Federació 

d’ADF d’Osona però que en aquests moments està aturat per manca de pressupost. 

Roger Arquimbau comenta que el Consell Comarcal ha de fer l’inventari de camins. Es 

proposa de contactar amb el Consell Comarcal per saber en quin estat està aquest 

inventari i mirar fins a quin punt respon a les necessitats de l’Associació. 

 

Tercer:  

S’informa que s’estan realitzant les proves pilot que s’havien acordat a la passada 

Comissió de Treball. Es presenten les fotografies de la primera actuació en alzinars no 

afectats per l’assecada a la finca Pedroses. Quan acabin les proves s’exposaran els 

càlculs de rendiments i costos. 

 

Quart: 

Pel que fa al punt 3. Primera proposta sobre la silvicultura del pi roig., es deixa per a la 

propera comissió de treball. S’acorda que el tècnic de l’associació es reunirà amb el 

tècnic forestal que gestiona el Parc de Montesquiu per parlar de la silvicultura del pi 

roig. 

 

La reunió acaba a les 20:30 hores. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Tècnic de l’Associació 
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