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Il·lustració 0:
ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 20 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DEL LLUÇANÈS
Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 10 de desembre 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
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:
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

Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2) Informacions diverses:
 Sessions tècniques i informatives
 Projecte de determinació dels Punts Estratègics de Gestió contra incendis
 Jornada de recollida de tòfones
3) Estat d’execució del Programa anual 2014
4) Aprovació, si s'escau, del Projecte Boscos de Pastura i adjudicació de les primeres
actuacions
5) Aprovació, si s'escau, de les línies generals del Programa Anual 2015
6) Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules
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Desenvolupament de la comissió
Primer
S'aprova l’acta anterior
Segon
a) Sessions tècniques i informatives
La Sra. Laura Megias informa que el passat dimecres 3 de desembre es va celebrar a Perafita i St.
Martí d'Albars una jornada informativa amb l'assistència de ter propietaris forestals. Es va fer una
presentació de l'APF i es va visitar algunes zones de les Vinyes Grosses. La valoració va ser força
positiva i probablement hi haurà nous socis del municipi properament.
El Sr. Joan C. Àngel comenta que tan sols falten fer les jornades informatives a Prats, Oristà i Olost.
Aquestes jornades ja es faran de cara al 2015, probablement cap al mes de febrer.
La Sra. Laura Megias comenta que per aconseguir més assistència a les jornades informatives
potser caldria que els ajuntaments convoquin als propietaris forestals a una reunió, o bé fer una
única sessió informativa per als tres municipis que queden.
Es parla de la possibilitat de nous socis: El Sr. Joan Puigoriol comenta que ha parlat amb els
propietaris de Comalrena i que hi estan interessats, la Sra. Montse Boix comenta que a Busquets el
David Aragüés hi posa el bestiar i que potser estarien interessats en formar part de l'associació. E
mateix cas, comenta, la Sra. Laura Megias és a Mascarella amb els quals ja s'hi ha parlat i s'està a
l'espera d'una resposta
b) Projecte de determinació dels Punts Estratègics de Gestió contra incendis
El Sr. Joan C. Àngel informa que l'estudiant en pràctiques, Pol Bacardit, ja ha acabat el seu període
de pràctiques. El treball resultant ha estat de cartografia i anàlisi dels Punts Estratègics de Gestió del
Lluçanès. En aquest treball es detecten 24 punts estratègics en els quals es podria aturar la
propagació d'un gran incendi amb una correcta gestió d'aquests punt. En el treball també es constata
que la majoria de finques amb PEG no estan associades a l'APF, però sí que s'anirà a parlar amb
aquests propietaris per explicar-ho i que s'associïn per poder-hi treballar. Es preveu poder començar
pels més prioritaris (tots situats a Oristà). El PEG prioritaris es faran primer (segons disponibilitat) i
seran prioritaris davant d'altres zones.
El Sr. Jordi Riera comenta que seria interessant tenir criteris tècnics de priorització per assegurar
que es vagin fent totes les zones PEG encara que no es comenci pel PEG més prioritari.
La Sra. Laura Megias demana si es podria parlar amb els municipis afectats pels PEG per a poder
fer-los conscients de la situació i també proposa de penjar la informació al web de l'associació per a
tenir-ho disponible per ser consultat per tothom interessat.
La Sra. Montse Boix recolza la possibilitat de donar-ho a conèixer i que pot interessant.
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c) Jornada de recollida de tòfones
El Sr. Joan C. Àngel informa que s'ha proposat a l'Associació de tofonaires i el Sr. Pere Garet de fer
una jornada a la Font sobre la tòfona. El Sr. P. Garet ha organitzat una jornada que vol ser una mena
de prova pilot, el proper 21 de desembre al matí. Paral·lelament, el Sr. Josep Alhama localitzarà i
tancarà alguns tofoners amb l'objectiu de preservar-los dels seus principals enemics.
La Sra. Laura Megias també comenta que per a l'any 2015 ja es preveu una jornada sobre la tòfona
a la finca de la Font i amb una ajut de les jornades PATT del Departament d'Agricultura.
Tercer
Es presenta l'estat d'execució del Programa Anual 2014 a partir de la Taula I. El Sr. Joan C. Àngel
informa de les diverses finques en marxa:
El Vilaró: falta acabar la tallada d'aprofitament tot i que la millora i estassada ja està feta.
L'empresa adjudicatària s'havia compromès a acabar a 30 de novembre i no ho ha complert. Fins
que no acabin aquesta feina no se'ls adjudicarà més treballs.
Beuloví. Hi treballa l'empresa XRD Bosc. Es tracta d'una empresa que van força lents però treballen
bé i ja estan a punt d'acabar. En aquesta finca també caldrà refer un camí d'uns 200 m per treure la
fusta.
La Font. El proper 12 de desembre se certificarà les feines que quedaven pendents i es tancarà la
feina feta.
El Soler: Ja s'ha acabat.
Cal Miquelet ja es va acabar la feina.
Anfruns: s'hi està treballant. Porten unes 10ha de fetes de les 19ha contractades.
D'aquest repàs i la taula, se'n desprèn que quasi tot està enllestit. S'ha certificat el 100% de la part
de Diputació de Barcelona (Taula 2). La part de fons propis està certificada en un 55%. A principis
d'any es van deixar 1000€ per a material que no s'ha gastat i s’acorda invertir-los en millora forestal.
En el moment de la celebració de l'assemblea es preveu que ja estigui tot certificat.
Pel què fa la venda de la fusta, fins a 30 de novembre, ha estat de 717 t i un retorn de 32.881,10 €.
L’empresa Jarcenter ha fet concurs de creditors i quan arribi la carta oficial (s'ha rebut la informació
per correu electrònic), caldrà la informació requerida a l'empresa per tal de reclamar el cobrament.
La gestoria Àgil ja està al cas i han comentat que serà difícil de cobrar però que de moment es pot
recuperar l'IVA.
Així doncs, quedaran quasi 30.000€ disponibles de cara al 2015. El 2014 es va posar a disposició
dels treballs de millora 39.000€ i aquest any serà menys perquè hi ha molta fusta immobilitzada
(Anfruns i Vilaró principalment) però que segurament es facturarà al gener del 2015.
Quart
El Sr. Joan C. Àngel explica el Projecte Boscos de Pastura així com els documents que
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l'acompanyen. També es comenta la taula de pressupostos per executar les primeres actuacions a
les finques de el Teixell, El Soler, Prat de Tuneu i Vilaró (pendent de confirmació)
S'aprova el projecte
La Sra. Montse Boix proposa en el cas de la finca del Teixell de buscar la possibilitat de posar-hi un
dipòsit . Es mirarà de nou amb l’empresa BIOT que és la que dona més garanties per aquest
projecte.
Pel que fa al Soler, es proposa que ho realitzi GUARET, ja que és qui dona la solució més treballada
i a un preu més realista.
El Sr. Joan C. Àngel comenta que es farà ja una visita de replanteig amb les empreses seleccionades
en cada cas. Les actuacions s'acabaran de revisar però s'aprova provisionalment.
Cinquè
El Sr. Jordi Riera informa que la proposta que s'ha fet per l'APF del Lluçanès en el pla anual del
2015 és de 90.000€ però encara no està el pressupost tancat i assignat definitivament. S'ha passat
dels 85.000€ als 90.000€ per a l'aportació al projecte de boscos de pastura.
El Sr. Joan C. Àngel comenta que la proposta que es fa és.
1.050€ per gestoria
1.000€ de despeses de material
15.000€ al Projecte Boscos de Pastura
102.950€ per treballs forestals
També comenta que amb la demanda actual ja es cobreix el Pla anual pel 2015 previst. Les finques
previstes són: la Guàrdia, El Soler, Casanova dels Munts, Can Mateu, Rogers, La Devesa.
A nivell d'empreses es proposen:
La Guàrdia- AFMA
El Soler- AFMA
Casanova dels Munts- Josep Serra
Can Mateu- Josep Serra
Rogers- Bosc Net
La Devesa- Bosc Net , Tot Bosc o Miquel Casas.
Pel què fa la pressupost de bosc de boscos de pastura, es presenta la proposta pel 2015.
La Sra. Montse Boix demana si l'IVA d'aquestes actuacions es pot descomptar ja que no correspon a
una despesa finalista. El Sr. Joan C. Àngel respon que caldrà demanar ho a la gestoria, també
afegeix que amb conversa amb el Sr. Josep Maria Giravent, aquest proposava que la inversió que es
fes a cada finca no fos més gran que el rendiment de la fusta estreta d'aquella finca. En general serà
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sempre d’aquesta manera, però la Comissió no considera que hagi de ser una condició
indispensable.
S'aprova el Programa anual 2015, condicionat pel pressupost definitiu de Diputació de Barcelona.
Sisè
La Sra. Laura Megias informa que en la sol·licitud del 2015 dels ajuts de Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat de Diputació de Barcelona es demanarà de nou el projecte de Boscos de
Pastura i caldria una entitat que participi activament en el projecte.
El Sr. Jordi Riera comenta que l'APF de Bages- Anoia podria ser interessant de contactar-hi.
El Sr. Joan C. Àngel comenta que ja es posarà en contacte amb el tècnic per tal de parlar-ne i buscar
l'ens local que pugui participar conjuntament en el projecte.
Sense més punts a tractar, la comissió de treball s’acaba a les 11:30 del matí.
Sr. Joan Puigoriol

Sra. Laura Megias

Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès

Consorci del Lluçanès

Secretari de la Comissió de treball

