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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 18 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DEL LLUÇANÈS
Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 16 de maig del 2014
Hora: 9:15 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
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
Sra. Laura Megias, representant tècnica del Consorci del Lluçanès
Excusen la seva assistència:
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:
• Projecte de gestió ramadera
• Jornades tècniques i informatives
• Serveis als socis, redacció de PTGMF i tramitació d’ajuts.
• Aprovacions del Programa anual per part dels ajuntaments.
3. Estat d’execució del Programa anual 2014
4. Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules
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Desenvolupament de la comissió
Primer
S'aprova
Segon
1. Projecte gestió ramadera:
La Sra. Laura Megias informa que a finals de març es va engegar un petit escamot de 23 vaques a la
finca de Cal Magre. Es farà una visita de seguiment el proper dilluns 19 de maig però sembla ser
que la relació entre propietari ramader és bona i que no hi ha hagut problemes. També comenta que
s'està treballant per a arribar a acords amb dos propietaris més i dos pastors més, en aquest cas
d'ovelles. Finalment s'informa que enguany s'ha demanat de nou subvenció per a aquest projecte a
Diputació de Barcelona a través de dos programes diferents per tal d'obtenir més bon finançament.
El Sr. Joan Puigoriol demana si existeix una assegurança de responsabilitat civil. El Sr. Joan Carles
àngel comenta que aquest primer acord s'ha fet de forma verbal i que en principi el ramader hauria
de tenir la documentació en regla. Tot i això, comenta, enguany caldrà redactar un acord que signin
les dues parts i que contempli que el ramader ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil. La
Sra. Eva Boixadé comenta que és interessant que estigui inclòs en l'acord.
El Sr. Joan Carles Àngel comenta que buscarà còpies de contractes similars per a començar a
treballar en el tema.
2. Jornades tècniques i informatives
El Sr. Joan Carles Àngel informa que s'han fet dues jornades tècniques en municipis: Sant Boi de
Lluçanès i Sant Bartomeu del Grau. Pel què fa la jornada de Sant Boi de Lluçanès, es tractava d'una
jornada per als municipis de Sant Boi, Sobremunt i Sant Agustí. Hi va haver poca participació però
possiblement en surti un nou soci. Cal tenir en compte que en aquesta zona ja hi ha 6 o 7 socis i als
tres municipis són uns 45 propietaris forestals.
Per altra banda, la jornada de Sant Bartomeu del Grau hi va haver molta participació dels
propietaris del municipi i hi va haver dos propietaris que se'n van fer socis el mateix dia de la
jornada i un tercer que està pendent però que finalment potser no se'n farà.
S'inicia una discussió sobre la implicació dels propietaris forestals en l'Associació de propietaris del
Lluçanès, en funció de si són de la zona o no hi treballen ni hi viuen.
La Sra. Montse Boix creu que caldria insistir en els propietaris de la zona i anar-los convencent poc
a poc.
El Sr. Joan Carles Àngel comenta, finalment, que es preveu fer una jornada a Olost al juny i es
deixaran els quatre municipis que falten per al tardor.
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La Sra. Laura Megias explica també el desenvolupament de la jornada de presentació d'experiències
en el sector forestal, que es va fer el 28 de març. En aquest sentit, explica que la participació va ser
bona amb una vintena de participants i que es va visitar Cal Magre amb les vaques que pasturen el
bosc, un ramader que utilitza biomassa per a la calefacció de la granja de porcs, un propietari de
turisme rural que esclafa les dependències de l'allotjament amb biomassa i finalment es va fer la
visita a un productor d'estella. Les visites van ser molt ben valorades pels assistents.
3. Serveis als socis, redacció de PTGMF i tramitació d’ajuts
El Sr. J.C. Àngel comenta que a través d'aquest nou servei als socis, hi ha 3 finques en les quals
s'està redactant el PTGMF amb l'empresa BIOT tot i que està a l'espera de la resolució dels ajuts
demanats. Per altra banda, també s'han demanat ajuts per a la construcció de camins a 3 finques que
ho fa l'empresa E2 Estudis. Finalment, s'ha demanat ajuts per a fer aclarides de millora en 4 finques
més.
El Sr. Jordi Riera comenta que per elaboració dels PTGMF i per la construcció de camins
probablement donin totes les subvencions sol·licitades, mentre que en les aclarides de millora caldrà
una puntuació mínima de 46 punts.
El Sr. J.C. Àngel comenta que amb aquesta puntuació és probable que deneguin els ajuts demanats
de manera que aquestes aclarides s’haurien de fer amb el Programa Anual del 2015. Finalment
comenta que el catàleg de serveis està anat bé ja que ofereixen un molt bon preu i en fan bones
valoracions.
Per altra banda, el Sr. J.C. Àngel comenta que la desviació del camí de Cal Miquelet ha portat certs
problemes amb l'Ajuntament d'Oristà però finalment s'han resolt.
4. Aprovacions del Programa anual per part dels ajuntaments.
La Sra. Laura Megias comenta que ja s'han rebut tots els decrets d'aprovació del Programa Anual
del 2014. El Sr. J.C. Àngel comenta que verificarà que també hagin arribat a Diputació de
Barcelona.
Tercer
El Sr. Joan Carles Àngel comenta l'estat d'execució del Programa anual i entrega la documentació
annexa. En referència a l'estat d'execució comenta que la propietària del Vilaró volia fer les feines
amb Bosc Net però aquesta empresa no podia assumir la feina per falta de disponibilitat. Així doncs,
comenta que Bosc Net s’ocuparan de l’obertura dels camins de desembosc però també es demanarà
pressupost a Miquel Casas i en Josep Serra. S’acorda que s’adjudicarà a qui faci la millor oferta.
Es continua amb el repàs de l'estat d'execució del Programa anual i el Sr Àngel comenta que a
Beuloví ja hi treballa l'empresa XRD. Es tracta d'una empresa nova que ve del món de la jardineria i
actualment porten unes 10 ha de les 20 ha totals que han de tenir fetes el 2014. Està previst que
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puguin seguir treballant a l'estiu perquè està permès a Sobremunt i estan fent una forta
transformació de l'alzinar amb el vist-i-plau del propietari, que consisteix en l'eliminació dels pins
existents transformant-ho en un alzinar.
Pel què fa la finca de La Font, el Sr. J.C. Àngel comenta que ha començat la feina però de moment
només ha fet unes 2 ha tot i que és la zona que hi ha més feina perquè estan traient els pins per
deixar-ho com a roureda.
A la finca del Soler, el Sr. J.C. Àngel comenta que de les 20 ha previstes ja se n'han fet entre 10 i 15
ha i es preveu que acabin els treballs a finals de juny. Par altra banda, comenta que s'ha demanat la
construcció de camins a través dels ajuts del CPF.
Es continua el repàs de l'execució del programa anual amb la finca de Cal Miquelet. El Sr. J.C.
Àngel explica que en aquest cas falta treure la fusta amb el camió, i ja s'han fet les 6 Ha previstes.
El propietari, per la seva banda ha fet una certa actuació de jardineria que ha estat pagada pel
mateix propietari.
Finalment, a la fina d'Anfruns, el Sr. J.C. Àngel comenta que la fundació AFMA van fer el
pressupost i ja ha estat tramitat i a punt de començar. Caldrà, però, demanar permís per treballar a
l'estiu ja que Les Llosses és un municipi amb risc d'incendi.
Finalment, comenta que s'ha certificat el 20% del pressupost de Diputació del 2014 i el5% del
pressupost de fons propis.
El Sr. J.C. Àngel comenta que per l'any que ve no està clar que hi hagi prou treballs per executar
l'ajut de Diputació i que potser caldrà publicitar aquests ajuts a través d’una mena d’ordre d'ajuts
intern i publicitar-ho als ajuntaments.
El Sr. Àngel comenta que amb la fusta venuda s'han fet 8 factures amb 190 tones de fusta totals que
suposen un disponible de diners per més treballs a finançar per l'Associació. També comenta que hi
ha algunes factures pendents de cobrament del 2013 i que està insistint perquè puguin ser cobrades.
Quart
El Sr. J.C Àngel explica que el Sr. Pere Garet s'està plantejant de gestionar la finca com a finca
tofonera. Arrel d'aquesta consulta per part del Sr. Garet, s'ha parlat amb el Sr. Josep Alama de
l'Associació de Tofonaires d'Osona, que va explicar que actualment tenen 4 finques un paguen una
mena de lloguer per a què els seus associats puguin anar a collir tòfones. Tot i això tenen les
problema de qui guarda aquestes finques i com s'evita el furtivisme. El Sr. J.C. Àngel comenta que
l'Associació de Tofonaries d'Osona estarien molt interessats en fer acord amb l'APF. A partir d'una
acord entre associacions, es podria treballar en com millorar la producció tofonera tal i com estan
treballant-ho al castell de Montesquiu. El Sr. J.C. Àngel comenta que el següent pas serà fer una
visita amb el Sr. Garet i el Sr. Alama a Montesquiu per parlar-ne i mirar si és extensible al Lluçanès
i a d'altres propietaris forestals.
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Al Sra. Eva Boixadé comenta que és un projecte interessant i que pot esdevenir un nou incentiu per
formar part de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès i alhora donar més contingut a
l'APF. Finalment comenta que és un recurs del bosc que cal treballar.
La Sra. Montse Boix demana si els nous socis han de pagar la quota sencera de l'any o no. El Sr.
Jordi Riera comenta que en d'altres llocs fan pagar al quota sencera o la part proporcional però no
n’és partidari, el Sr. J.C. Àngel proposa que es pagui la quaota sencera ja que es tracta d'una
quantitat petita. S'acorda que paguin la quota sencera de l'any en curs La Sra. Montse Boix comenta
que ja passarà el rebut de la quota als nous socis.
Sense més punts a tractar, la comissió de treball s’acaba a les 11:00 del matí.

Sr. Joan Puigoriol

Sra. Eva Boixadé

Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès

Consorci del Lluçanès

Secretari de la Comissió de treball

