Carrer Vell 3
08515 Santa Creu de Jutglar
Tlf.938880050 Fax.938880456

www.forestal.llucanes.cat

ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 19 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DEL LLUÇANÈS
Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 8 d'octubre del 2014
Hora: 10:00 h

Assistents:
Sra. Montserrat Boix, Tresorera de l’APF del Lluçanès
Sr. Joan Puigoriol- Secretari de l’APF del Lluçanès
Sr. Joan Carles Àngel, Enginyer de l’APF del Lluçanès
Sra. Laura Megias, representant tècnica del Consorci del Lluçanès
Excusen la seva assistència:
Sra. Eva Boixadé, Alcaldessa de Lluçà i representant del Consorci del Lluçanès
Sr. Josep Maria Giravent, President de l’Associació de Propietaris Forestals 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:
 Jornades tècniques i informatives
 Serveis als socis, redacció de PTGMF i tramitació d’ajuts.
 Aprovacions del Programa anual per part dels ajuntaments.
 Projecte per a la millora de l’aprofitament de la tòfona
3) Estat d’execució del Programa anual 2014
4) Projecte Boscos de Pastura, ampliació de programa anual
5) Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules
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Desenvolupament de la comissió
Primer
S'aprova l’acta anterior
Segon
1. Jornades tècniques i informatives
El Sr. Joan Carles Àngel informa que a causa de la falta d'assistents, la jornada a Olost finalment no
es va dur a terme. Comenta, també, que de cara al darrer trimestre es podrien fer sessions
informatives a Olost, Prats, Oristà, Perafita i Sant Martí d'Albars. El balanç de les jornades que
s'han fet fins ara és de 4 nous socis.
Per altra banda, en les zones S del Lluçanès s'està mirant de treballar directament en franges de
protecció en camins forestals i d'aquesta manera fer socis els propietaris dels camins. Es proposa fer
una acció pilot o demostrativa a Olost i fer sessions informatives a Perafita i Oristà.
La Sra. Montserrat Boix comenta que els propietaris d'Olost que estan molt implicats en l'ADF no
veuen la necessitat d'estar a l'APF.
2. Serveis als socis, redacció de PTGMF i tramitació d’ajuts
El Sr. J.C. Àngel explica en base al document 1(annex) segons el qual, hi ha hagut dues consultores
que han ofert preus preferents per als socis: E2 i BIOT. Actualment hi ha diversos serveix en curs:
•
•
•
•
•
•
•

1 Pla simple (BIOT)
2 PTMGF (BIOT)
4 tramitacions d'ajuts. (E2 i BIOT) N'hi ha dos que han estat atorgats i 2 de denegats. Dels
atorgats, una part del pressupost per la millora forestal anirà a càrrec de l'APF per tal de
poder acabar els treballs.
1 modificació del PTMGF (E2)
1 tramitació de pròrroga (BIOT)
1 redacció de projecte de traçat de camí principal (BIOT)
1 direcció d'obra d'aprofitaments (E2)

Aquests serveis oferts al llarg del 2014, es presentaran a l'assemblea de socis.
3. Projecte de millora d'aprofitament de la tòfona
El Sr. J.C,. Àngel explica que s'ha contactar amb el president de l'Associació de Tofonaries d'Osona
i el Berguedà, el Sr. Josep Alhama. Aquesta associació té un acord al Castell del Montesquiu per a
la recollida de tòfona en l'àmbit del parc. Per altra banda, s'ha rebut la petició de suport i
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assessorament per part del Sr. Pere Garet en aquesta matèria ja que vol començar a treballar i fer
aprofitaments i millora els tofoners de la seva finca. En aquest sentit, es va visitar el Castell de
Montesquiu i arrel d'aquestes visites i converses es vol utilitzar la finca de la Font per a elaborar un
projecte pilot al territori de millora i aprofitament de la tòfona.
La Sra. Montse Boix comenta que podria estar interessada en formar part del projecte.
El Sr. J.C. Àngel exposa els tràmits bàsics per a fer un acotat de tòfona. També comenta que a
Beuloví ja tenen un acord amb aquesta associació.
La Sra. Laura Megias comenta que probablement al llarg del 2015 es farà una jornada sobre la
tòfona i que es demanarà de poder fer-la en el marc del PATT del Departament d'agricultura. El Sr.
J. C. Àngel afegeix que al jornada anirà destinada a propietaris i que es parlarà també sobre el
decret de regulació d'aquesta activitat. També proposa fer una visita al Teixell per valorar-ho amb el
Sr. Alhama.
Tercer
El Sr. Joan Carles Àngel comenta l'estat d'execució del Programa anual i entrega la documentació
annexa. Comenta que el 87% de l'aportació per part de Diputació de Barcelona ja ha estat
certificada i que abans de finalitzar l'any ja estarà certificada el 13% restant. Pel què fa la despesa
que farà l'APF, està certificada en un 34% i segurament s'arribarà al 100% amb el treballs que
s'estan fent a Anfruns i els transports de fusta.
Respecte al retorn de la fusta, el Sr. J.C. Àngel comenta que falten per cobrar 3 factures de la
Serradora Boix i hi ha alguna altra factura pendent.
La Sr.a Montse Boix demana si tota la brancada que queda al bosc es podria recollir i recuperar
d'aquesta manera el carboneig. El Sr. J.C. Àngel comenta que és una activitat que no surt a compte a
les empreses de treballs forestals perquè és molt cara de fer, tot i que en el seu moment ja s'havia
pensat en aquesta possibilitat.
La Sra. Laura Megias comenta l'existència d'un projecte per recuperar el carboneig a les Gavarres, i
el Sr. J.C. Àngel proposa d'anar a veure el projecte, si s'escau. El Sr. J.C. Àngel també comenta que
aquest procés potser te més sortida en franges de protecció on l'accés és molt més fàcil.
La Sra. Montse Boix demana si es podria fer alguna cosa a nivell d'associats i el Sr. J.C. Àngel
respon que hauria de ser una iniciativa empresarial. També comenta que es procura millorar en
l'eliminació de restes, que fa que el preu per hectàrea hagi passat de les de 1000 €/Ha a 1200€/Ha
aprox.
El Sr. J.C. Àngel Comenta l'estat actual dels treballs. Els treballs de millora del Vilaró ja s'han
acabat i tan sols falta la tallada d’arbres comercials. Pel què fa a Beuloví quasi tot està acabat tot i
que es va agafar a l'empresa del miquel Casas per a fer 4 ha mentre que l'empresa XRD feien unes
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altres 4 ha. Aquest canvi es produeix per agilitzar el treballs i acabar els treballs dins de termini. En
el cas de la Font s'han fet 5Ha de manera que la part subvencionada està quasi feta. A la finca
d'Anfruns s'han treballat ja 5 Ha de les 19Ha que cal fer i finalment ja s'han acabat els treballs de
Cal Miquelet i El Soler.
Quart
El Sr. J.C. Àngel entrega el document explicatiu comenta l'estat de Cal Magre i el Prat de Tuneu i fa
una petita explicació del projecte Boscos de Pastura. En aquest sentit, destaca que s'ha treballat en
la redacció d'un projecte que reguli i emmarqui el projecte. Conté un protocol de funcionament, uns
requisits de participació al projecte per part de propietaris i ramaders així com unes accions
subvencionables i uns criteris de puntuació per a l'atorgament d'ajuts al projecte. Explica que es
treballa per a redactar un acord que segurament es firmarà a tres o quatre bandes (ramader,
propietari, APF i Consorci del Lluçanès).
La Sra. M. Boix demana si es podrà afegir al pla Anual un pressupost destinat a aquest projecte i el
Sr. J.C. Àngel confirma aquesta possibilitat.
Cinquè
El Sr. J.C. Àngel comenta que una alumne de la UdL d'enginyeria forestal vol fer pràctiques a l'APF
Lluçanès. En aquest sentit, el seu treball consistiria en identificar zones estratègiques del Lluçanès
per a la prevenció d'incendis. Tot i això caldrà aclarir procediments, terminis, assegurances, etc.
S'aprova.
El Sr. J.C. Àngel també comenta que al mes de març caldrà renovar els càrrecs de la junta de l'APF,
de manera que a principis d'any s'haurà d'informar als socis per a què proposin candidatures. La Sra.
M. Boix pregunta si els vocals podrien formar part de la comissió de treball. El Sr. J.C. Àngel
explica que amb 26 socis, ja es pot incorporar aquests vocals, després de l'aprovació per en
assemblea de la nova junta.
S'aprova la proposta.
Sense més punts a tractar, la comissió de treball s’acaba a les 11:30 del matí.
Sr. Joan Puigoriol

Sra. Laura Megias

APF del Lluçanès

Consorci del Lluçanès

Sr. Joan C. Àngel Hernández

Secretari de la Comissió de treball

