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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 14 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 8 de febrer de 2013

Hora: 9:30 h

Assistents:

Sr. Joan Carles Àngel, Enginyer de l’APF del Lluçanès

Sra. Laura Megias, representant tècnica del Consorci del Lluçanès

Sra. Eva Boixadé, Alcaldessa de Lluçà i representant del Consorci del Lluçanès

Sra. Montserrat Boix, Tresorera de l’APF del Lluçanès

Sr. Josep Maria Giravent, President de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

Sr. Joan Puigoriol- Secretari de l’APF del Lluçanès

Excusen la seva assistència

Sr  Jordi  Riera.  Cap  de  la  Secció  de  Restauració  i  Millora  Foresta de  l'Oficina  de  Prevenció 
d’incendis de la Diputació de Barcelona

Ordre del dia:

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

2. Informacions diverses.

3. Projecte de ramaderia i prevenció d’incendis.

4. Discussió sobre la incorporació de finques situades en municipis limítrofes.

5. Balanç d’execució del Programa anual 2012.

6. Aprovació, si s’escau, del Programa anual 2013.

7. Adjudicació de les properes feines forestals.
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8. Qüestions sobrevingudes i torn obert de paraules

Desenvolupament de la comissió

Primer

S’aprova l’acta de la comissió de treball anterior.

Segon

El  Sr  Joan  Carles  Àngel  inicia  la  reunió  anunciant  que  hi  ha  hagut  un  relleu  a  Diputació  de 
Barcelona i explica que el Sr. Jordi Riera és el nou cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la 
Diputació de Barcelona. El Sr Jordi Riera, comenta, ja havia estat a l'oficina a l'inici de la creació de 
les associacions de propietaris forestal de la província de Barcelona.

També comenta que els  dies 12 al  23 de febrer se celebren unes jornades de biomassa que es 
complementen amb a visita a diverses calderes de la zona.

La Sra. Montse Boix comenta que caldria fer alguna cosa per instal·lar més calderes.

El  Sr  Àngel  comenta  que  caldria  que  les  Associacions  de  Propietaris  Forestals  garantissin  el 
subministrament de biomassa.

També comenta el Sr Àngel que segurament hi haurà algun problema de tresoreria derivat del retorn 
de l'IVA però que espera que al mes de juny ja estigui solucionat.

Tercer

El Sr Joan Carles Àngel explica que El Sr Ferran Pauné és enginyer agrònom i treballa per a altres 
associacions de propietaris  forestals amb alguns projecte  de ramaderia associada a la prevenció 
d'incendis. Es parteix de la base que la ramaderia posada a bosc manté molt més el bon estat del 
bosc des del punt de vista de la prevenció d'incendis. En d'altre APF ha funcionat aquest intercanvi 
a través del qual els propietaris forestal cedeixen una zona de bosc després dels treballs de millora 
per la l'associació i els ramaders poden aprofitar i mantenir l'estat del bosc amb els seus ramats de 
vaques i/o ovelles.

La Sr Eva Boixadé comenta que cal vigilar que no malmetin altres espais vulnerables (com podria 
ser una riera) tot i que el projecte és positiu.

El  Sr  J  M.  Giravent  comenta  que  amb aquest  projecte  caldrà  tenir  molt  en  compte  la  càrrega 
ramadera del bosc.

El Sr J.C. Àngel explica que el Sr Pauné es dedicaria a fer el projecte de diagnosi i viabilitat per poc 
a poc anar trobant els propietaris i ramaders que puguin i vulguin fer-ho.

La Sra Boixadé proposa que aquest projecte també hauria de contemplar la necessitat de controlar 
els punt d'abeuratge dels ramats a al riera.
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El Sr. J.C Àngel comenta que el projecta pot arribar a 18.000€ amb el seguiment inclòs. També 
comenta que ho havia anat a parlar amb la Diputació de Barcelona i que s'havien rebut moltes 
peticions en aquesta línia i que després d'una reunió tècnica es va decidir encarregar al Sr. Pauné un 
projecte integral de la província amb les directrius bàsiques per actuar en cada territori.

El Sr. Giravent explica que un cop fer el projecte, caldrà que l'adequació dels espais es faci amb el 
mateix pressupost dels treballs forestals.

S'inicia  una  discussió  sobre  l'accés  dels  propietaris  a  les  subvencions  i  sobre  la  necessitat  que 
aquestes arribin realment als propietaris que en tenen necessitat.

El Sr. J.C. Àngel comenta per centrar el debat, que el que fa l'APF és pagar al treballadors forestals 
per a fer la feina però que els diners no arriben als propietaris. Així es garanteix que els diners 
públics beneficien al  territori  i  no tan sols  a  un únic  propietari.  Respecte  el  projecte  sobre les 
pastures del bosc, comenta que a partir de la rebuda del primer lliurament s'anirà veient cap on 
evoluciona.

Quart

El Sr. J.Mª Giravent comenta el cas d'una finca situada al municipi de Les Llosses però amb un 
contacte directe amb l'ajuntament d'Alpens que han demanat l'ingrés a l'APF del Lluçanès.

El  Sr.  J.C.  Àngel  explica  que  geogràficament  pertany  al  Lluçanès  però  que  hi  podria  haver 
problemes perquè el municipi de la Les Llosses forma part de al província de Girona. Tot i això, la 
pròpia associació podria acceptar aquests propietaris i invertir en aquestes finques part dels fons 
propis.

El  Sr.  Giravent  respon  que  seria  interessant  que  es  pugui  demanar  un  informe  a  l'ajuntament 
d'Alpens conforme aquests propietaris tenen relació amb el Lluçanès i Alpens.

El Sr J. C. Àngel proposa que caldria parlar amb l'Ajuntament de Les Llosses i cadlria parla amb la 
propietària de la finca per a començar a fer tràmits per entrar a l'Associació.

S'acorda que el Sr. Joan Carles Àngel trucarà la propietària i que la Sra Laura Megias s'encarregarà 
de trucar als ajuntaments d'Alpens i Les Llosses per informar-los de la decisió i demanar l'informe a 
l'Ajuntament d'Alpens.

Cinquè

El Sr. J.C. Àngel explica que s'ha executat tot el pressupost previst del programa 2012 i comenta la 
taula el 2012 (adjunt1). També explica que s'ha recuperat vora de 22.000€ pels treballs efectuats. 
Explica que Serradora Boix deu 2 factures i una altra empresa també deu una factura més. També 
explica que s'ha cobrat al Sr. Antoni Furriols una subvenció que aquest soci havia rebut del CPF per 
treballs realitzats per l’Associació.

El Sr. J.C. Àngel també informa sobre les variacions del pla inicial i que en general, els propietaris 
aporten als treballs forestals entre 20 i un 30% en forma de llenya.
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Sisè

El Sr. Àngel explica que hi ha ja 12 contractes signats i en principi s'executaran tots els contractes 
pel  2013.  De cara  al  2014 caldria  aconseguir  més  contractes.  També comenta  que  preveu una 
inversió de 107.456,14€ i es deixaran encara 3 treballs de reserva.

S'acorda que el Consorci enviarà el programa anual 2013 a tots els ajuntaments i a la propera reunió 
del consorci es comentarà. El programa anual caldrà que s'aprovi per decret en un termini de 15 dies 
i es demanarà als ajuntaments que facin arribar el decret a l'APF.

Setè

Vistos i valorats els tres pressupostos presentats, s'adjudica Els treballs de Vinyes Grosses a Josep 
Serra Dot per ser el pressupost més ajustat

Vuitè

Es proposa que la propera assemblea de socis se celebri  el dia 8 de març a les 12 del migdia. 
S'aprova.

Sense més punt a tractar, la comissió de treball s’acaba a tres quarts d'onze del matí.

Sra. Montserrat Boix Sra. Laura Megias Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès Consorci del Lluçanès Secretari de la Comissió de treball
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