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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 15 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 14 de juny del 2013

Hora: 9:00 h

Assistents:

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

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

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

Sra. Laura Megias, representant tècnica del Consorci del Lluçanès

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

Excusen la seva assistència

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

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

Ordre del dia:

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

2. Informacions diverses.

3. Projecte de ramaderia. Sol·licitud de subvenció a Promoció Econòmica de Diputació.

4. Estat d’execució del Programa anual 2013.

5. Pressupost de carpetes i sobres de l’Associació

6. Qüestions sobrevingudes i torn obert de paraules

http://www.consorci.llucanes.cat/forestal
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Desenvolupament de la comissió

Primer

S’aprova l’acta de la comissió de treball anterior amb els canvis que ja es van enviar per correu 
electrònic.

Segon

El Sr. Joan Carles Àngel informa que ja s'han rebut tots els decrets d'aprovació del Pla Anual 2013 
de l'Associació. Informa que Sant Boi de Lluçanès no va rebre de forma correcta la informació i 
caldria tornar-los a enviar la documentació. Consorci i Diputació també han fet la seva aprovació 
del programa anual.

La Sra. Eva Boixadé comenta que a través de Diputació de Barcelona no han rebut cap document en 
referència a les associacions de propietaris.

El  Sr.  JC.  Àngel  també informa  que  es  va  gravar  un  vídeo  sobre  la  feina  dels  tècnics  de  les 
associacions de propietaris i està penjat a la zona interna del web de la Diputació de Barcelona. El 
vídeo mostra la feina que fa ell al llarg d'un dia.

La Sra. Eva Boixadé proposa que se'n faci difusió a través dels medis de comunicació i canals de 
difusió habituals.

El  Sr.  JC.  Àngel  comenta  que  seria  interessant  donar-lo  a  conèixer  sobretot  en  els  medis  de 
comunicació locals i que preguntarà si es pot fer difusió externa a la Diputació de Barcelona.

JC Àngel explica que l'associació ha rebut un requeriment d'hisenda per l'IVA del 2012. Segurament 
hisenda acabarà retornant l'IVA però ha calgut portar de nou la documentació. L'import que estan 
retenint és d'uns 14.000€. Per altra banda, el Sr. Pep Ausió ha avançat la subvenció que tenia a 
través del CPF per a una zona que s'ha fet a través de l'Associació. A hores d'ara ell ja l'ha cobrat. 
Tot i això, i a causa de la retenció que s'està fent de l'IVA potser caldrà frenar el ritme del treballs 
per poder fer una mica de caixa i poder afrontar ela pagaments ja previstos.

JC Àngel explica que ha anat a parlar amb la Sra. Boixadé, alcaldessa de Lluçà i el Sr Cornejo, 
alcalde d'Oristà. El motiu de la trobada era fer una jornada per a mostrar els treballs efectuats per 
part de l'APF i poder captar socis. En principi amb l'alcaldessa de Lluçà es va concretar de fer-la el 
27 de setembre,

La Sra. Boixadé proposa canviar la data al 4 d'octubre.

S'acorda

El Sr. Àngel proposa fer dues visites: a una finca d'Oristà i una altra a Sant Agustí

La Sra. Boixadé pregunta com es farà la difusió.
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La Sra. Laura Megias comenta que potser és millor que la crida de propietaris  la faci  el  propi 
ajuntament pels seus canals habituals. I  el  Sr. JC. Àngel comenta que farà una carta per a què 
l'Ajuntament de Lluçà l’enviï. 

S'acorda

Per altra banda, el Sr. Àngel comenta que per part d'Oristà els va semblar bé fer la jornada. I van 
proposar fer-la a finals d'octubre.

L'horari de les dues jornades seria de 9 a 13h.

La Sra. Boixadé comenta que es pot fer un petit  esmorzar pels  assistents i comenta que per la 
jornada de Lluçà, l'Ajuntament se n'encarregarà.

Tercer

La Sra.  Laura  Megias  explica  que  s'ha presentat  un  projecte  per  a  gestionar  alguns  boscos  de 
manera que hi puguin entrar ramats, seguint la línia que ha engegat diputació de Barcelona amb les 
associacions de propietaris forestals. El projecte bàsicament consistiria en la cerca de propietaris 
forestals que facin treballs amb l'APF i que vulguin cedir part dels seus boscos per a al pastura de 
ramats, i la cerca, per altra banda, de ramaders que cerquin zones de pastura. Aquesta petició es 
resoldrà a finals de juny i si és positiva s'hi començarà a treballar.

La Sra. Boixadé demana que es faci incidència amb l'accés del bestiar a les rieres.

El Sr. JC Àngel comenta que l'incentiu és baix i tan sols caldrà posar alguns abeuradors, alguns 
tancats o adequar una mica l'espai.

La Sra. Boixadé proposa que, si convé, els ajuntaments poden fer algun tipus d'acompanyament per 
tal  de  convèncer  propietaris  o  ramaders.  I  comenta  que  seria  convenient  que  els  ajuntaments 
estiguin informats sobre aquests processos.

La  Sra.  Montserrat  Boix comenta que per  tirar  endavant  el  projecte  seria  bo fer  reunions  més 
properes amb menys participants i a diversos pobles.

Quart

El Sr. Joan Carles Àngel explica l'estat dels treballs forestals en cada una de les finques acordades.

Vilaró: està quasi fet a l'espera de treure la fusta

La Devesa: Està acabada i ja s’ha tret tota la fusta

Cal Magre: Està tot acabat. En aquesta finca hi havia una subvenció del CPF que ja s'ha cobrat i 
amb la quals s'han recuperat part dels treballs.

Vinyes Grosses. Han començat aquesta setmana
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La Font: no ha començat i el propietari està pendent de recollir la sol·licitud pel permís de treballs 
forestals durant el període d’alt risc d'incendi. Es va fer una visita conjuntament amb el CPF per 
comprovar que la zona no havia estat subvencionada anteriorment.

Beuloví:  van començar  fa  un mes i  mig.  Hi estaven treballant  l'empresa Treballs  Forestals  del 
Lluçanès però han decidit plegar l'empresa i no l'acabaran. Per altra banda, un dels 3 treballadors 
que hi havia tenia ganes de continuar fent-ho i demana que es proposi a l'empresa Bosc Net de 
contractar aquesta treballador per a acabar la finca. S'adjudica a Bosc Net si finalment contracta a 
aquesta treballador. En cas contrari es podrà adjudicar a aquesta o a una altra empresa.

De les finques de reserva no es farà res i ja quedaran pel 2014.

El Sr. Àngel també comenta que s'han venut 185 tn de fusta però en poc temps ha d'augmentar 
aquesta quantitat. La venda puja a més de 9.000€ i n'hi ha que encara no han cobrat.

L'aportació per l'any que ve per part de l'APF serà aproximadament de 20.000 €. Pel què fa a les 
factures rebudes, comenta que s'ha executat un 21% del pressupost de la Diputació (a finals d'any 
hauria de ser del 100%) i un 68% del pressupost de l'APF.

Cinquè

El Sr. JC Àngel presenta els pressupostos per carpetes, sobres i bosses amb el logo de l'APF. Caldrà 
decidir-ne les quantitats i els colors de la carpeta.

S'acorda fer 500 carpetes, 1.000 sobres comercials i 500 bosses

El Sr. Àngel proposa que algú de l'APF faci la comanda i vagi a triar el color de la carpeta. La Sra. 
Boix proposa que hi vagi el Sr. Joan Puigoriol i aquest ho accepta. També comenta que la Sra. 
Megias té els logos de l'APF i que caldria enviar-los al Sr. Puigoriol i a Pla Valldaura.

Es concreta el disseny de les carpetes i sobre. I es diu que ja s'acabarà de comentar i discutir amb 
Pla Valldaura quan hi vagi el Sr. Puigoriol.

Sisè

Es comenta de com accedir a la Rella i es comenta que el Sr. Àngel i la Sra. Megias es trobaran el 
proper dilluns 17 i cada 15 dies per a treballar el web i temes de comunicació.

Sense més punt a tractar, la comissió de treball s’acaba a les 11 del matí..

Sra. Montserrat Boix Sra. Eva Boixadé Sr. Joan C. Àngel Hernández

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