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ACTA núm. 8 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 20 d’abril de 2006 

Hora: 18:00 h 

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons, presidenta 

Sr. Ramon Plans, propietari d’Orís. 

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

Sr. Agustí Busquets, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona 

Sr. Joan Carles Àngel, tècnic de l’Associació 

 

A la part final assisteixen: 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

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

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

 

Excusen l’assistència: 

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

Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, propietari de Sora 

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

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, propietaria de Vidrà 

Sr. Ignasi Castelló, Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona 

 

Ordre de la reunió: 

 

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

2. Informacions diverses. 

3. Discussió sobre la silvicultura del faig. 

4. Adjudicació del Projecte d’ordenació de l’accés als camins. 

5. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

 

A l’hora prevista d’inici de la reunió només hi ha cinc persones. Tres dels convocats 

truquen avisant que arribaran amb retard, per la qual cosa s’acorda començar amb a 

les 18:30 per tal d’esperar la resta d’assistents que havien confirmat l’assistència. 

 

El tècnic de l’associació informa que el divendres 21 d’abril, a les 9 del vespre hi ha 

prevista una reunió l’ADF Vol-Ges en que s’ha convidat a la junta de l’associació. 

 

Joan Carles Àngel lliura a Roger Arquimbau el resum de la ponència que hi ha prevista 

per al dia 4 de maig dins les jornades sobre el PEIN “Serra de Santa Magdalena – 

Puigsacalm – Bellmunt”, al Parc de Montesquiu. 

 

El tècnic de l’associació informa que l’empresa “Excavacions Morató” està treballant en 

la millora del camí d’accés a la masia de Pedroses. 

 

El tècnic de l’associació informa que el mes de maig està previst començar les proves 

pilot en pineda de pi roig i en alzinars, a les finques Sant Pere el Puig (Sora) i 

Puiggrony (St. Pere de Torelló), respectivament.  

 

El tècnic exposa unes fotografies de l’estat actual de la prova pilot en pineda de pi roig 

i explica que l’actuació a la pineda de pi roig consisteix a reduir la densitat a 400 

peus/ha, deixant en peu els millors arbres de manera que es tracta d’una tallada 

preparatòria de la regeneració.  

 

Ramon Plans demana si s’enretiraran les capçades i Joan Carles Àngel respon que es 

trossejaran i es deixaran al lloc. Ramon Plans creu que és un error i ho justifica pel 

perill d’incendis i assegura que ell sempre les ha eliminat. Jordi Jurgens rebat dient que 

ells han tallat 35 hectàrees a Montesquiu i que han deixat les capçades a terra. El 

tècnic de l’associació diu que les restes han de quedar tocant a terra i que en aquest 

cas, suposa un benefici per al bosc, ja que la descomposició de les restes retorna 

nutrients al sòl. Agustí Busquets recorda que en una anterior comissió de treball es van 

discutir la silvicultura del pi roig i que es va acordar que l’actuació sobre el sotabosc 
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només es preveu en el moment de la posada en regeneració de la massa, que no és el 

cas d’aquesta tallada, i recorda que de cara a la defensa del bosc davant incendis, és 

molt més perillós mantenir estructures irregulars que regulars, a conseqüència de la 

continuïtat del combustible. 

 

Elisabeth Dalla Chiesa mostra la portada de la revista local “El Torelló”, on es parla de 

l’interès de la central tèrmica de St. Pere per a aprofitar biomassa forestal. Diu que ha 

contactat amb una empresa que té una màquina que tritura les restes i proposa que 

l’associació la utilitzi per garantir l’abastiment de restes forestals a la central. 

 

Agustí Busquets qüestiona la viabilitat econòmica de l’aprofitament de biomassa 

forestal, creu que calen subvencions elevades i explica que una serradora important 

del Berguedà prefereix treballar amb gasoil que amb el propi residu generat. 

 

Joan Carles Àngel diu que cal tenir en compte que els costos de recollida i transport de 

material forestal són molt elevats, i que per tant, una hipotètica oferta d’una central de 

biomassa hauria de cobrir, com a mínim, aquests costos. 

 

Segon: 

 

El tècnic de l’Associació reparteix l’informe sobre l’oferta del Pla d’Ordenació de camins 

(Document annex). 

 

S’acorda per unanimitat adjudicar el treball a l’empresa AMBICERT,SL. 

 

Tercer:  

 

Pastura:  

 

Elisabet Dalla Chiesa exposa la necessitat de fer una prova pilot de recuperació de 

pastura i ofereix la finca de Palou. Concretament, en una zona que fa uns anys era 

pastura i que s’està poblant d’arbustos i arbres. 

 

Vila d’Abadal diu que cal anar convertint a pastura els solells arbrats que ara son 

poblats per roure martinenc i espècies arbustives. 
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Joan Carles Àngel demana als assistents per la viabilitat econòmica d’aquestes 

actuacions i planteja la possibilitat de convertir aquestes zones en bosc. 

 

Vila d’abadal diu que en aquestes zones tampoc és viable la llenya i que no és pot 

mesurar en termes econòmics sinó en la necessitat de fixar gent al territori. 

 

Agustí Busquets i Joan Carles Àngel proposen que la Diputació de Barcelona encarregui 

un pla de viabilitat de la pastura a la zona que tingui en compte els costos 

d’establiment i manteniment i els beneficis. 

 

Vila d’Abadal diu que establir una pastura en aquestes zones val uns 1.800 €/ha i que 

d’estudis de viabilitat ja n’hi ha de publicats. Creu que l’error de la Diputació està en 

voler finançar totes les inversions al 100%, que caldria finançar una part de les 

actuacions i que la resta les assumís el propietari. Diu que la Generalitat no ajuda per 

convertir a pastures i que el futur de l’economia local està en la silvicultura regular a 

les bagues i la pastura als solells. 

 

Donada l’hora que és i que els propietaris i tècnics més implicats en la gestió del faig 

no hi són presents, el punt de l’ordre del dia “Silvicultura del faig” es deixa per a la 

següent reunió. 

 

Es convoca la propera comissió de treball el dijous 11 de maig a les 19 h a St. Pere de 

Torelló. 

 

La reunió acaba a les 20:00 hores. 

 

 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Tècnic de l’Associació 

 4


