
Acta núm. 32 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data: 27 de maig de 2010   

Hora: 18:00 h 

 

Hi assisteixen: 

Sr. Andreu Rifà Llimona, President 

Sr. Francesc Rocafiguera Garcia, secretari de l’associació 

Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís 

Sr. Josep Llach, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà 

Sr. Eduard Queralt Borrell, tresorer 

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

 

 

Ordre del dia: 

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

2. Informacions diverses: 

a. Instal·lació de murals, segons el Pla d'Ordenació de camins. 

b. Acords amb l’Associació de trial 

c. Converses amb el Parc de Montesquiu 

d. Altres informacions 

3. Resum del Programa anual 2009 

4. Proposta de calendari d’actuacions per al Programa anual 2010 

5. Torn obert de paraules. 

 



Desenvolupament de la reunió de la comissió: 

 

Primer:  

S’acorda donar un termini de 8 dies per a presentar esmenes a l’acta anterior. Si 

transcorregut aquest termini no hi ha esmenes es donarà per aprovada. 

Segon:  

El Sr. Pep Llach exposa les accions dutes a terme per a l’execució del Pla d’Ordenació 

de Camins. Mostra una fotografia d’un dels murals que s’han instal·lat a cadascuna de 

les 9 poblacions de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i explica els punts exactes on s’han 

ubicat.  

A continuació mostra un tríptic ja editat. Els assistents valoren positivament la feina 

feta per l’empresa adjudicatària. S’acorda repartir la meitat dels 4.000 tríptics entre els 

ajuntaments, consorci i associació i l’altra meitat portar-la al consorci de turisme 

Paisatges del Ter perquè els reparteixi a través dels seus canals habituals. 

El Sr. Josep Serra diu que caldria demanar a les entitats que organitzen circuits 

esportius eventuals, com ara curses ciclistes, triatlons, etc, que es cuidessin de treure 

els senyals un cop acabat l’esdeveniment, ja que la major part de vegades els senyals, 

cintes de plàstic o altres elements de senyalització queden al bosc. 

Es reparteix entre els assistents un esborrany d’acord de col·laboració amb l’Associació 

de trial Amics de la Vall del Ges i l’ajuntament de Sant Pere. Es demana als membres 

de la comissió que facin les esmenes que creguin convenients. 

El Sr. Andreu Rifà explica que es va reunir amb Eduard Botey, director del Parc de 

Montesquiu per parlar de la incorporació del Parc a l’associació. El Sr. Rifà comenta que 

després que l’assemblea rebutgés una modificació d’estatuts, queden dues 

alternatives. La primera és que la finca del Parc de Montesquiu s’incorpori a l’Associació 

i que la quota anual es pagui en forma de serveis prestats. L’altra possibilitat és fer un 

conveni de col·laboració i desestimar la possibilitat que el Parc del Castell de 

Montesquiu sigui soci de l’Associació. Els assistents consideren que la primera 

possibilitat és millor, per la qual cosa el Sr. Rifà tornarà a reunir-se amb el Sr. Botey 

per valorar aquesta opció. 



El Sr. Joan C. Àngel informa que l’Associació en aquests moments té 39 socis i unes 

5.000 ha forestals. 

Tercer:  

El Sr. Joan C. Àngel informa que el programa anual 2009 està tècnicament esgotat i 

que només falta certificar una factura del capítol de millora forestal que es pagarà amb 

finançament de la Diputació, i una altra factura del Consorci de la Vall del Ges, que 

correspon al 10% del cost d’implantació del Pla d’Ordenació de Camins. 

El Sr. Rifà destaca que la inversió final en el programa anual 2009 ha estat de prop de 

240.000 € i que s’ha invertit en treballs en 16 finques associades. 

Quart:  

El Sr. Joan C. Àngel exposa una proposta de calendari per al programa anual 2010. Els 

assistents aproven el calendari. 

S’acorda oferir els propers treballs a les finques de Viladevall i Can Piguillem a tres 

empreses, ja que previsiblement el pressupost pot superar els 18.000 € de contracte. 

El Sr. Joan C. Àngel informa que han rebut una oferta del TAC Osona per realitzar 

treballs forestals per a l’Associació. 

El Sr. JC Àngel proposa als assistents d’elaborar un projecte concret de gestió dels 

alzinars de la Serra de Bellmunt, tenint en compte unes 1.200 ha situades entre la 

carretera de Bellmunt, Collsaplana i la Creu de Queralt i el Fornès. Comenta que caldria 

planificar unitats d’entre 5 i 8 ha, que s’adapten més a l’orografia i a la divisió de la 

propietat d’aquesta zona i que coincideix amb la dimensió de les unitats treballades per 

l’Associació en aquests primers anys. Els assistents ho creuen convenient, de manera 

que l’enginyer forestal de l’Associació treballarà en una proposta de projecte més 

detallada. 

Cinquè: 

El Sr. Rifà explica que el soci Ignasi Camprubí va trucar-lo aquesta setmana informant-

lo que en el full informatiu de l’ajuntament de Sant Pere s’explicava que la llenya que 

s’obtenia de l’obertura de seccions de servei a banda i banda dels camins es posava a 

disposició de qualsevol veí que volgués anar a recollir-la. Els assistents llegeixen el 

redactat exacte i consideren que cal ser més exacte amb les informacions perquè pot 



donar a entendre que la llenya que s’obtingui en aprofitaments i aclarides a partir d’ara 

també es posa a disposició dels veïns, cosa que caldria evitar, quan es tracti de treballs 

fets o encarregats pels propietaris o l’Associació. El Sr. Rifà expressarà la queixa al Sr. 

Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló. 

 

La reunió s’acaba a les 19:30 hores. 

Andreu Rifà Llimona    Joan Carles Àngel Hernández  

 

 

President de l’Associació   Secretari de la Comissió de Treball   

 


