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ACTA núm. 6 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 2006 

Hora: 18:00 h 

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

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

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

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

Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, propietari de Vidrà 

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

Sr. Eduard Botey, Director del Parc Comarcal de Montesquiu 

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, tècnic de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Jordi Fàbrega, alcalde de St. Pere de Torelló, representant de la Vall del Ges 

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

Sr. Quim Dalmau Gafas, propietari i representant d’Orís 

Sr. Fèlix Mascort, Centre de la Propietat Forestal 

 

Ordre de la reunió: 

 

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

2. Informacions diverses. 

3. Discussió sobre la silvicultura del pi roig. 

4. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

 

El tècnic de l’Associació informa que el dia 9 de gener s’ha començat a treballar en la 

prova pilot a la finca “el Serrat”, que s’havia aprovat a la darrera comissió de treball. 

Està previst que les feines acabin el dia 27 de gener. Els dos talladors estan treballant 

a bon ritme, tallant i trossejant les alzines mortes i seleccionant els rebrots de les 

alzines vives. De moment, es constata que és una feina costosa. El tècnic informa que, 

d’acord amb el que es va decidir a l’anterior Comissió, s’han col·locat dos cartells al 

començament i al final de la zona d’actuació, que informen que l’associació està fent 

treballs per restaurar els alzinars afectats per l’assecada. 

 

Pel que fa al camí d’accés a Mas Pedroses, el tècnic de l’associació informa que el 

proper divendres dia 20, ha quedat amb l’empresa Morató, de Sant Quirze de Besora, 

per anar a visitar el camí. Joan Carles Àngel informa que els primers 50 metres de camí 

passen per la propietat de la Redortra. El tècnic s’ha posat en contacte amb 

l’administrador de la finca per tal que el propietari signi una autorització per arranjar el 

camí, però de moment, no s’ha pogut localitzar. La Presidenta s’ofereix per posar-se en 

contacte amb el propietari. 

 

El tècnic informa que està treballant en l’elaboració d’un guió per encarregar la 

redacció d’un Projecte d’Ordenació de l’accés als camins, tal i com es planteja al 

Programa Anual 2006. Juntament amb l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació 

de Barcelona, estant recollint la informació ja existent abans d’encarregar-lo. El tècnic 

informa que el plantejament és encarregar una Proposta tècnica de Pla d’Ordenació 

que després es portaria a discussió entre propietaris, ajuntaments de la zona i 

col·lectius d’usuaris, per tal d’arribar a un acord. Tothom es manifesta d’acord amb 

aquest plantejament. 

 

Joan Carles Àngel informa que es va posar en contacte amb l’agència catalana de 

notícies per tal de fer difusió de l’associació i les actuacions que està realitzant. 

 

El tècnic informa que aquest mateix migdia ha rebut una trucada del Centre de la 

Propietat Forestal informant que el tècnic del Centre de la Propietat Forestal, Fèlix 
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Mascort no assistiria a la reunió. Tanmateix, Joan Carles Àngel explica que la setmana 

anterior s’ha reunit amb Fèlix Mascort per anar a visitar la prova pilot del Serrat i per 

explicar-li la proposta de model de gestió per al pi roig en que estava treballant. 

Informa que d’entrada, Fèlix Mascort es va mostrar d’acord, tant amb el 

desenvolupament de la prova pilot com amb la proposta de silvicultura del pi roig. 

 

Segon: 

 

El tècnic de l’associació presenta l’estudi d’alternatives per a la gestió del pi roig. 

(Document annex: Proposta per a la silvicultura del pi roig. Estudi 

d’alternatives) 

 

La proposta més viable des dels punts de vista tècnic i econòmic es resumeix en els 

següents punts: 

 

• Massa regular.  

• Torn: 70 anys 

• Establir dues qualitats, segons l’objectiu sigui la producció de fusta o no. 

• Una aclarida de plançoneda, entre els 10 i 20 anys, reduint la densitat entre 800 i 

2000 peus en funció de la qualitat d’estació. 

• La segona aclarida es farà quan el diàmetre mitjà superi els 18 cm.  

• Tractament de regeneració per aclarida successiva. 

• A la tallada disseminatòria, deixar entre 100 i 150 peus/ha. 

• Tallada d’arbres pare conjuntament amb l’aclarida de la regeneració. 

 

Per a zones on la qualitat permeti plantejar un model orientat a la producció de fusta 

de pi roig, les intervencions durant el torn serien 4 (una cada 20 anys), d’acord al 

model de la següent taula. 

Aclarides Edat (anys) Densitat després de 
l’actuació (peus/ha) 

Aclarida plançoneda 15 1.500 
2a aclarida 40 800 
Tallada preparatòria de la regeneració 60 400 
Tallada disseminatòria 70 150 
Tallada final* 80 0 / 1.500 
 
* En cas de problemes de regeneració es planteja de fer una segona tallada disseminatòria, deixant uns 50 arbres/ha.  
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El tècnic explica que aquest seria el model de referència que l’associació potenciaria. 

En general, s’està d’acord amb la proposta, però es fan diferents comentaris.  

 

Joan Carles Àngel comenta que caldrà ordenar les finques per tal que el propietari 

pugui obtenir una renda continua. 

 

Josep M. Vila d’Abadal obre la possibilitat a la plantació en cas de problemes de 

regeneració. 

 

Vila d’Abadal explica que aquí hi ha millors produccions de fusta que a Escandinàvia, ja 

que el període vegetatiu dels arbres és més llarg. Creu que amb una bona planificació 

com a bosc regular des de l’inici, els torns de tallada es poden escurçar respecte als 

que indica la silvicultura clàssica. Tanmateix, manifesta que a partir del moment en 

que tots els arbres són comercials, les intervencions sempre són viables i per tant, es 

poden fer intervencions més moderades i més graduals. 

 

Josep M. Vila d’Abadal opina que la proposta és tècnicament correcta, però proposa 

definir també una alternativa com a bosc irregular per no excloure els propietaris 

partidaris de la irregularitat, gestió que actualment contemplen bona part dels Plans 

Tècnics de l’àmbit de l’associació. També comenta que hi ha una gran discussió a nivell 

europeu i que molts tècnics aposten per la irregularitat i les masses mixtes perquè 

segons ells augmenten les produccions. 

 

Agustí Busquets comenta que en una anterior comissió de treball es va discutir sobre la 

regularitat i la irregularitat del Pi roig i es va argumentar clarament que la gestió com a 

bosc regular és la més adequada per aquesta espècie. 

 

Joan Carles Àngel explica que el seu deure és presentar a la Comissió la proposta més 

viable, i que la irregularitat en el pi roig no es pot plantejar perquè no permet la 

regeneració i acaba derivant en una silvicultura de recol·lecció, en que només es tallen 

els arbres que han arribat a un determinat diàmetre, amb una regeneració nula. 

 

Vila d’Abadal diu que no ho discuteix des del punt de vista tècnic, però sí des del punt 

de vista polític, perquè actualment la gestió regular seria molt difícil d’aplicar en moltes 

de les finques, cosa que comportaria l’exclusió de molts propietaris de l’associació. 
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Comenta que implantar un model de bosc regular és un treball que necessitarà el seu 

temps. 

 

Agustí Busquets explica que la Diputació només es planteja finançar els models viables 

d’acord amb el que es presenti i s’aprovi a la comissió de treball. 

 

Ignasi Camprubí comenta que una possibilitat és que l’associació subvencionés 

actuacions d’acord a la planificació estàndard, però es podria plantejar una altra via de 

participació per als propietaris que prefereixin un altre model, com per exemple en la 

venda conjunta de la fusta. 

 

Vila d’Abadal explica que el bosc municipal de Campelles (Ripollès) seria un bon 

exemple d’ordenació de pi roig com a bosc regular, aplicable a les pinedes de l’àmbit 

de l’associació. Proposa organitzar una visita amb propietaris. S’acorda. 

 

Pel que fa a les masses mixtes, tothom està d’acord que a les zones de mala qualitat 

del pi roig, caldria fer una conversió a bosc de planifolis: roureda, alzinar, bosc de 

blades, etc. En aquests casos, Vila d’Abadal proposa afavorir els planifolis i convertir-ho 

en pastura en devesa.  

 

La discussió se centra en el cas de boscos mixtes, quan el pi roig presenta una bona 

qualitat però hi ha molta dificultat de regeneració per culpa d’un estrat de planifolis 

que impedeix l’arribada de llum al sòl. Vila d’Abadal proposa mantenir la pineda en 

aquests casos. Jordi Jurgens comenta que convé valorar-ho, ja que hi ha força zones 

on el roure és de qualitat millor que el pi i convindria convertir a roureda. 

 

 

Tercer:  

 

La Junta de l’associació, present íntegrament a la reunió, proposa fer l’assemblea 

ordinària el divendres 10 de febrer, a les 19 h, a la sala d’actes de la Caixa de Manlleu 

de Sant Quirze de Besora. 
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S’acorda fer arribar la convocatòria als ajuntaments per tal que la pengin al taulell 

d’anuncis, d’aquesta manera, a més dels propietaris associats, es faria una invitació 

especial als propietaris interessats. 

 

S’acorda enviar, juntament amb la convocatòria, el full informatiu sobre l’associació i 

una butlleta d’inscripció. 

 

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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