
 “Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 7 

ACTA núm. 7 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 16 de març de 2006 

Hora: 16:00 h 

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta 

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. Francesc de Rocafiguera Garcia, propietari de Sora 

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

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

Sr. Eduard Botey, Director del Parc Comarcal de Montesquiu 

Sr. Ignasi Castelló, Oficina de Prevenció d’Incendis 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. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

Sra. Elisabeth Vila D’Abadal Castilla, propietaria de Vidrà 

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

Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 

 

Ordre de la reunió: 

 

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

2. Informacions diverses. 

3. Primeres dades per a la silvicultura del faig. 

4. Encàrrec del projecte d’ordenació de l’accés als camins. 

5. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

 

El tècnic de l’associació informa que proper dimarts dia 21 de març està previst l’inici 

de les obres d’arranjament del camí d’accés a Mas Pedroses. El propietari de la finca de 

la Redortra, per on passa un petit tram del camí ja ha signat l’autorització per a 

l’execució dels treballs. 

 

Joan Carles Àngel informa que aquesta setmana ha rebut l’informe del seguiment de la 

prova pilot a la finca “el Serrat”. Les primeres dades, apunten que els rendiments 

d’explotació se situen entre les 40 i les 60 hores de motosserra per hectàrea. Aquest 

rendiment contempla la tallada d’alzines mortes i el trossejat de restes, sense 

desembosc de llenya. El tècnic farà una anàlisi en profunditat dels seguiments de les 

quatre finques on s’han fet proves i ho exposarà en una propera comissió de treball. 

 

Joan Carles Àngel explica que els tècnics de les diferents associacions impulsades per 

la Diputació, es van reunir amb Agustí Busquets i van acordar un calendari de proves 

pilot. A l’associació Serra de Bellmunt-Collsacabra, estan previstes quatre proves dins el 

programa anual 2006. Les proves pilot en pi roig i alzinar es farien a la primavera, 

mentre que les proves en roureda i fageda es preveuen a la tardor. El tècnic informa 

que en aquesta mateixa reunió es va acordar que el cost i la contractació del 

seguiment de les proves pilot serà assumit directament per la Diputació de Barcelona, 

de manera que les associacions només hauran de fer-se càrrec dels treballs d’execució. 

 

Les proves pilot en pineda de pi roig es faran a la finca “Sant Pere el Puig” de Sora. El 

tècnic proposa que el seguiment de les proves el faci l’empresa “Joan Soldevila”, que 

faria al mateix temps el seguiment de les proves pilot en pinedes de pi roig previstes 

per l’associació “Berguedà Verd”. L’execució dels treballs la faria l’empresa “Treballs 

forestals del Berguedà”, que també faria els treballs de les proves de l’associació 

“Berguedà Verd”. S’acorda tot. 

 

Per a la prova pilot en alzinars, el tècnic informa que ha de localitzar un alzinar 

capitalitzat que permeti l’extracció d’un bon volum de fusta a un cost relativament baix, 

en contraposició a les proves realitzades fins ara, que s’han realitzat en zones de 
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treball molt complicat. Joan Carles Àngel proposa per a l’execució i el seguiment, les 

mateixes empreses que han d’iniciar les proves pilot a l’associació “Montnegre i el 

Corredor” dins de dues setmanes. D’aquesta manera, quan acabin les proves al Vallès, 

enllaçaran amb l’associació “Serra de Bellmunt – Collsacabra”. S’acorda. 

 

Ignasi Castelló explica que s’han fet algunes reunions entre la Diputació i la Generalitat 

i que hi comença a haver un bon clima d’entesa entre les dues administracions. Explica 

que s’està parlant que una empresa Austríaca està interessada en obrir una planta de 

producció de tauler de partícules a Catalunya amb un consum anual d’unes 800.000 

tones. Si es confirmés aquesta informació podria ser una bona notícia per a la 

dinamització del sector forestal a Catalunya. Ignasi Castelló pensa que el treball amb 

Associacions de Propietaris seria l’única garantia per a subministrar la matèria prima 

que necessitaria una planta d’aquestes dimensions. 

 

La Presidenta de l’Associació informa que ha rebut a través del Consorci Forestal, 

informació sobre Sortides Tècniques programades els divendres d’ara fins a l’estiu. 

Manifesta que està interessada en assistir a algunes d’aquestes sortides i que ho 

comentarà a altres propietaris que hi puguin estar interessats. Ignasi Castelló lamenta 

que no s’hagi comptat amb cap dels tècnics de la Diputació ni de les Associacions de 

Propietaris per a aquestes sortides. 

 

Roger Arquimbau informa que els dies 4 i 5 de maig es faran unes jornades al Parc de 

Montesquiu, sobre el PEIN “Serra de Santa Magdalena – Puigsacalm – Bellmunt”. 

Demana que el tècnic de l’associació hi faci una ponència dins el bloc del medi socio-

econòmic. S’acorda. 

 

Segon: 

 

El tècnic de l’associació presenta les primeres dades per a la Silvicultura de Faig. 

(Document annex: Silvicultura del faig: Estat actual i estudi de mercat) 

 

En un moment de la presentació, el tècnic explica que la principal dificultat en 

l’explotació de les fagedes és la dificultat d’accés ja que es dóna la combinació entre 

uns pendents elevats i una densitat de camins molt baixa, tant pel que fa als camins 
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principals com als camins de desembosc. Aquesta dificultat existeix també en el cas 

dels alzinars i de moltes rouredes. 

 

Ignasi Castelló proposa de fer un Pla de viabilitat de la construcció d’una xarxa de 

camins de desembosc. Joan Carles Àngel proposa d’utilitzar com a punt de partida la 

planificació de camins dels Plans Tècnics de Gestió i Millora. Ignasi Castelló diu que en 

aquest cas caldria fer una connexió entre finques, de manera que la planificació de 

camins sigui conjunta i no finca per finca. Ignasi Castelló informa que la construcció de 

nous camins està sotmesa a moltes traves administratives i recorda el cas del bosc 

municipal de la Pobla de Lillet, on la construcció d’un camí per a l’extracció de la fusta 

en zona PEIN ha comportat una denúncia contra l’ajuntament. Joan Soldevila explica 

que encara que la construcció de camins estigui aprovada per Pla Tècnic cal demanar 

els permisos i es necessita l’aprovació de l’Enginyer de Comarca de la Generalitat. 

 

Dins l’estudi de mercat de faig, Josep Anglada comenta que el faig del país era molt 

apreciat per a la fabricació de formes de sabata, però que amb l’entrada del plàstic en 

el sector va començar la caiguda del mercat del faig. De tota manera, informa que 

actualment encara hi ha mercat per a determinats productes, per als quals els torners 

demanen faig de Bisaura. 

 

Joan Carles Àngel diu que l’estat de les fagedes i el mercat del faig indiquen les línies 

per definir una planificació global de la silvicultura de les fagedes de l’associació. A la 

propera comissió de treball s’exposaran les diferents alternatives per a la gestió del 

faig, amb els seus avantatges i els seus inconvenients. A partir d’aquí es farà l’anàlisi 

tècnica i econòmica dels diferents models. 
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Tercer:  

 

El tècnic de l’Associació exposa el guió per a l’encàrrec del Pla d’Ordenació de Camins 

de l’àmbit de l’associació. (Document annex: Pla d’Ordenació de Camins) 

 

 

S’acorda que l’associació enviarà una carta a vàries enginyeries de la comarca. 

Aquelles que hi estiguin interessades hauran d’enviar una proposta. A partir d’un 

barem de valoració s’adjudicarà l’encàrrec. El pressupost màxim és de 22.000 €. 

 

La reunió acaba a les 18:15 hores. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Tècnic de l’Associació 
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