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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 17 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DEL LLUÇANÈS
Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 24 de gener del 2014
Hora: 9:15 h

Assistents:
Sr. Josep Maria Giravent, President de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès
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
Sr. Jordi Riera. Cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal 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:
a) Projecte de gestió ramadera
b) Jornades tècniques i informatives
c) Noticies web.
3. Informe de gestió del Programa anual 2013
4. Redacció i aprovació, si s’escau, del Programa anual 2014
5. Proposta de catàleg de serveis per als socis
6. Qüestions sobrevingudes i torn obert de paraules
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Desenvolupament de la comissió
Primer
S'aprova
Segon
a) La Sra. Laura Megias exposa l'evolució del projecte respecte la darrera comissió de treball. En
aquest sentit, comenta que s'ha trobat un ramader interessat en la pastura en boscos de les finques de
Prat de Tuneu i de Cal Magre. Es tracta de Josep Maria Cors, de Prats de Lluçanès; a través de
l'APF i del Consorci, s'ha tramitat l'alta de pastures al Departament d'Agricultura i es preveu que al
llarg del mes de març ja hi porti una trentena de vaques. També comenta que al llarg d'aquest any es
començarà a treballar també per aconseguir més ramaders disposats a pasturar pels boscos de
Lluçanès, ja sigui del propi territori o a través de l'escola de pastors.
El Sr. Josep Maria Giravent comenta al respecte del projecte que s'hauria de garantir pels ramaders
una estada d’uns quants anys en aquella zona. Per altra banda afegeix que coneix algun ramader
interessat en el projecte.
El Sr. Jordi Riera afegeix que a la Diputació de Barcelona tenen coneixement de l'existència de
diversos projectes similars en els territoris i que a nivell de Diputació ja s'hi està treballant. I
proposa que es faci alguna reunió informativa amb Diputació per tal de coordinar-ho.
b) El Sr. Joan Carles Àngel comenta que s'ha fet una altra jornada tècnica i informativa de
l’Associació, al municipi d'Alpens, en el qual hi van participar 7 propietaris forestals però que no
s’ha traduït en cap nou soci.
El Sr. Giravent proposa fer-ne una a Sant Boi de Lluçanès.
El Sr. Àngel afegeix que també s'havia pensat en fer-la a Sant Bartomeu del Grau i a Olost. En el
cas d'Olost, segons informació facilitada els bombers, hi ha un punt estratègic de gestió per a la
prevenció d'incendis.
El Sr. Giravent proposa que en el cas de Sant Boi, es poden unir per fer la jornada els municipis de
Sant Agustí, i Sobremunt i potser Perafita.
La Sra. Megias afegeix que s'ha parlat amb l'ajuntament d'Olost i en principi es vol fer aquesta
jornada a la primavera.
c) El Sr. Àngel comenta que des de fa un cert temps s'ha iniciat de nou la dinamització del web de
l'associació. En aquest sentit, cada setmana o cada quinze dies es pengen notícies referents al món
forestal i a l'APF, també s'han penjat les actes de la comissions de treball i s'envien a tots els socis.
El Sr. Giravent proposa que es faci un document més sintètic per a poder enviar i penjar al web. El
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Sr. Àngel respon que en altres associacions en pengen les actes de les comissions de treball i són
públiques.
També comenta que algunes notícies s'envien a la Rella. El Sr. Giravent proposa que s’enviï a la
Rella també la notícia del projecte de ramaderia.
Tercer
El Sr. Àngel presenta l'informe tècnic de gestió i comenta que a grans trets s'ha seguit el plànning tal
i com estava previst. En el cas del Vilaró i la Devesa, hi ha hagut alguns canvis menors, mentre que
a la Font no s'han executat els treballs previstos i en el seu lloc s'hi ha inclòs al programa del 2013
les finques de Beuloví i El Soler. També comenta que s'ha certificat el 100% de l'import a justificar
a Diputació de Barcelona. La part del pressupost de l'APF se supera en uns 500€ de més, que
suposa un 102% del pressupost inicial. Finalment comenta que tots els pagaments estan al corrent o
a punt de ser pagats.
El Sr. Àngel també informa del retorn de la fusta i comenta que han sortit quasi 700tn de fusta.
Comenta també que hi ha un cert problemes amb el cobrament de les factures de Jarcenter que ja té
força factures impagades. Per altra banda comenta l'augment important que hi ha hagut aquest any
en la venda de fusta a particulars; s'ha passat de 2 particulars a 16.
El Sr. Àngel continua comentant les subvencions rebudes pels propietaris i comenta que enguany no
hi ha hagut treballs d'aprofitament el 2013 ja que alguns que s'havien de fer, es pagava molt poc per
la fusta extreta.
Finalment el Sr. Àngel comenta que hi ha hagut alguns particulars que han demanat llenya i que
se'ls ha hagut de servir amb llenya procedent de fora de l'Associació. En total s’han venut 771 tones.
Quart
El Sr. Àngel continua comentant que fets els comptes, el 2013 s’han generat retorns per un valor de
poc més de 39.000€. S’acorda destinar aquests diners al programa anual 2014. El pressupost total,
tenint en compte que la Diputació de Barcelona aportarà 85.000€, pujarà a 124.000€. així doncs, el
pressupost pel 2014 és més gran a causa d'una aportació major per part de l'APF.
El Sr. Riera comenta que hi ha hagut una certa redistribució dels fons tot i que el pressupost de la
secció s'ha mantingut. En aquest sentit, comenta que s'ha intentar ajudar una mica més a les APF
afectades per incendis i regenerats que quasi no tenen retorn de la fusta.
La Sra. Eva Boixadé demana perquè en el pressupost queda explícit que es fan treballs en pinedes
de pi roig.
El Sr. Àngel comenta que el 80% del bosc del Lluçanès és una pineda de pi roig i que aquesta
partida es pot canviar dins del mateix apartat 3 sense problemes.
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La Sra. Boixadé demana per les fumigacions per a la processionària i qüestiona la bondat d'aquest
tractament ja que sembla que és molt agressiu. La Sra. Montserrat Boix comenta que hi ha molta
processionària i que en tot cas caldria actuar-hi. Es comenta sobre l'agressivitat d'aquestes
fumigacions però no s'arriba a cap conclusió.
El Sr. Àngel reprèn l'explicació del programa anual del 2014 dient que la previsió de finques per
aquest any, deixa sense llista d'espera els treballs a fer per part dels socis.
El Sr. Àngel passa a comentar les finques que es proposa dur a terme durant el 2014. En el cas de
Beuloví es preveu que la mateixa empresa acabi la feina pendent i que s'adjudiqui de forma directa.
Pel què fa al Vilaró, s'ha demanat pressupost a Bosc Net perquè en aquest cas la propietària ha
demanat si ho pot fer aquesta empresa.
En el cas del Soler, ara hi està treballant AFMA. Es tracta d'una aclarida forta que cal anar seguint
de prop i la proposta per aquest any és que segueixin treballant ells. Finalment a Cal Miquelet es
demanaran alguns pressupostos. Pel què fa la finca d'Anfruns, caldrà pagar íntegrament els treballs
amb fons de l'APF perquè administrativament pertany a Girona. Possiblement aquests treballs es
duguin a terme durant la segona meitat de l'any.
El Sr. Àngel comenta que el Soler no té quasi cap camí i falta un camí de desembosc que ja està
inclòs al pla tècnic. El pressupost per a la creació d'aquest camí puja a 4.350€. Per altra banda el
propietari vol arreglar el camí d'accés a la casa. En aquest cas, comenta que els treballs es faran
alhora però que l'arranjament del camí a la casa ho pagarà el propietari i l’empresa li facturarà
directament a la propietat.
Es recull de nou els treballs pendents a la Font, però s’acorda que si el propietari no els executa
durant el 2014 no es prorrogaran al 2015. El Sr. Giravent demana que si a la Font no ho pot fer
directament el propietari, tal i com estava previst, que contracti algú per fer les feines.
Cinquè
El Sr. Joan Carles comenta que ha anat rebent peticions de socis per a fer serveis forestals que fins
ara no ofereix l’Associació i que en aquests casos els derivava a alguna de les enginyeries que
treballen al territori. Per aquest motiu, ha demanat a diverses enginyeries una proposta per oferir els
serveis a un preu avantatjós pels socis respecte el seu catàleg de serveis. En aquests moments,
comenta que ha rebut resposta d’E2 Estudis. També comenta que s'ha demanat pressupost a Jordi
Solà però no ha rebut resposta. La Sra. Boixadé comenta que abans de decidir i donat que és un
professional de la comarca, potser val la pena esperar la proposta del Sr. Jordi Solà.
El Sr. Riera comenta que potser caldria imputar una certa despesa per a l'APF en concepte de
despeses de gestió.
El Sr. Àngel comenta que caldrà estudiar-ho de nou i diu que demanarà de nou una proposta al Sr.
Jordi Solà.
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La Sra. Boix demana com s'ha de procedir per tirar-ho endavant. El Sr. Àngel comenta que caldria
fer una proposta i ratificar-ho en assemblea. També comenta la possibilitat que el primer no
s’imputi la despesa de gestió o bé que la despesa de gestió sigui el un percentatge de l'import del
servei i que aquest percentatge quedés per l'associació.
S'inicia una discussió sobre la necessitat de fer pagar les despeses de gestió als socis.
La Sra. Boix comenta que si l'APF fa les gestions amb les enginyeries es pot entendre que part de la
despesa sigui de gestió. En aquest sentit, proposa que de cara al soci surti el preu de mercat i que la
diferència entre preu de mercat i preu de soci es quedi a l'APF com a despeses de gestió.
El Sr. Àngel comenta que aquest catàleg de serveis també pot servir de reclam per a captar nous
socis. Proposa també que es podria enviar una carta als socis oferint els serveis a preu de mercat.
El Sr. Riera comenta que caldrà també fer un acord amb l'empresa adjudicatària per tal que quedi
ben escrit i clar.
El Sr. Àngel comenta que cal garantir que l'empresa adjudicatària facturi als socis de l'APF a través
de la pròpia associació. Es qüestiona aquesta possibilitat però es creu que cal que el preu del soci
tan sols es pugui obtenir a través de la gestió de l'APF.
Es conclou que se seguirà estudiant la proposta.
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Sisè
La Sra. Boix proposa fixar la data per a l'assembla anual de socis. S’acorda data del 6 de març a les
18'30 en primera convocatòria i 19h en segona.
Es recorda que el Programa Anual del 2014 ha d'estar a provat per l’Associació en Assemblea de
Socis, per la Diputació i el Consorci del Lluçanès, pels seus òrgans de govern i pel municipis
participants. En aquest sentit, el Consorci del Lluçanès farà arribar el Pla anual del 2014 als
ajuntament per tal que l’aprovin per decret d'alcaldia i el dirigeixin a Diputació de Barcelona
Sense més punts a tractar, la comissió de treball s’acaba a les 11:00 del matí.

Sr. Josep Maria Giravent

Sra. Eva Boixadé

Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès

Consorci del Lluçanès

Secretari de la Comissió de treball

