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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 21 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DEL LLUÇANÈS
Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 4 de febrer de 2015
Hora: 9:15 h

Assistents:
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:
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. Montserrat Boix, Tresorera de l’APF del Lluçanès
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:
 Jornada de recollida de tòfones
 Presentació pública de la Carta del Paisatge
 Presentació pública del projecte Boscos de Pastura
3) Estat d’execució del Programa anual 2014
4) Aprovació, si s'escau, del Programa Anual 2015
5) Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules
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Desenvolupament de la comissió
Primer
S'aprova l’acta anterior
Segon
a) Jornada de recollida de tòfones
El Sr. Joan C. Àngel comenta la jornada pilot que va organitzar a la La Font en Pere Garet sobre la
tòfona en la qual es va fer una breu explicació, es van recollir tòfones i després es va fer un tastet de
les tòfones recollides. La Sra. Laura Megias comenta que enguany s'ha sol·licitat i s'ha acceptat la
celebració d'una jornada de la tòfona al Lluçanès.
El Sr. Joan C. Àngel comenta que s'han rebut diverses peticions d'informació sobre aspectes
relacionats amb la tòfona per part de propietaris forestals de l'APF per la qual cosa es proposa una
reunió de treball pel proper divendres 27 de febrer. En aquesta reunió es parlarà sobre la jornada que
cal organitzar, i començar a pensar algun projecte que vagi bé per fer en aquestes finques tofoneres i
basades en experiències com la del Castell de Montesquiu, Beuloví o la Font.
La Sra. Laura Megias comenta que es va assistir a una jornada sobre plantacions d'arbres tofoners a
Clariana de Cardener. La jornada va consistir en la visita de la plantació tofonera i la recollida
d'algunes tòfones amb l'ajut d'un gos. El Sr. Joan Puigoriol comenta que també hi ha altres
experiències en matèria de finques tofoneres a Masies de Roda (El Colom Gros o el Colom Xic).
b) Presentació pública de la Carta del Paisatge
La Sra. Laura Megias fa una breu explicació del què és el procés participatiu de la Carta del
Paisatge del Lluçanès i comenta la sessió de treball que es durà a terme el 24 de febrer sobre el
paisatge agroforestals i els espais naturals. Comenta que s'enviarà una convocatòria de la sessió, i
convida a participar a l'APF.
c) Presentació pública del projecte Boscos de Pastura
El Sr. Joan C. Àngel comenta que la presentació del projecte Boscos de Pastura que va comptar amb
una elevada participació, 41 persones concretament, i en la qual es van signar 3 acords.
El Sr. Joan Puigoriol demana si realment es controla la bardissa amb aquest projecte i en Sr. Joan C.
Àngel comenta que s'ha demanat un ajut a Diputació de Barcelona per a fer un seguiment a través
de la UVic i modificar el maneig si cal.
d) Presentació de documentació de davant la situació concursal de Jarcenter
El Sr. Joan C. Àngel informa que ja s'ha presentat la documentació i consta que l'han rebut i s'està a
l'espera. També comenta que s'ha ordenat el retorn de l'IVA d'aquestes factures i de l'IVA del 2014.
Es tracta d’uns 18.000€.
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Tercer
El Sr. Joan C. Àngel presenta l'informe tècnic de l'estat d'execució del Pla Anual del 2014.
Pràcticament no hi ha hagut desviacions respecte a la previsió del Programa anual aprovada en
assemblea de socis. Per altra banda, la partida de 1.000 € prevista per a despeses generals s'ha
invertit en millora forestal.
El Sr. Àngel continua explicant el detall del retorn de la llenya i fusta i comenta que el preu més alt
actualment es paga per l'azina per llenya. També comenta que Serradora Boix deu la facturació del
quart trimestre de 2014. També hi ha pendents algunes factures més, de menor quantitat.
Per altra banda hi ha 206€ de deutes pendents a rebre per part de l'APF. També hi ha el deute gran
de Jarcenter (2.922€) i apareix un dèficit de 653€ respecte l'any passat. El disponible de 33.000€ es
posarà pel Pla Anual del 2015. S’acorda.
Segueix explicant el Sr. Àngel que de les factures rebudes ja estat totes certificades les que es
presenten a Diputació de Barcelona i per part de l'APF falta encara en falta pagar algunes. Aquest
informe es presentarà a l'assemblea de socis. S'aprova.
Quart
Pel què fa al Programa Anual del 2015, el Sr. Joan C. Àngel comenta que finalment Diputació hi
aportarà 90.000€ i l'Associació hi posarà 33.000€. Es destinaran 105.950€ per aclarides de millora
en pineda de pi roig, per al projecte de Boscos de Pastura 15.000€ i 1.050€ per a despeses de gestió
i 1.000€ més per material. Pel què fa al Projecte Boscos de pastura, comenta que aquestes despeses
serviran per a fer petites accions de creació de punts d'aigua, recuperació de feixes, o eliminació de
restes. Per altra banda, també comenta que les despeses generals es podrien destinar a fer sobres
allargats. El Sr. Joan Puigoriol comenta que ja se n'encarregarà ell mateix.
El Sr. Àngel continua comentant que el desglòs de la inversió també surt al Pla Anual i s'actuarà en
les finques següents: La Guàrdia (St Bartomeu del Grau), El Solé (Alpens), Casanova dels Munts
(St Agustí de Lluçanès), Can Mateu (St Boi de Lluçanès), Rogers (Sant Bartomeu del Grau), el
Vilaró (Sant Bartomeu del Grau), La Devesa (St Bartomeu del Grau).
La Devesa es preveu poder-ho fer amb Tot Bosc. Es tracta d'una empresa nova, és al primera vegada
que s'hi treballa i la Devesa servirà de prova: Començaran en breu.
El Vilaró, s’acorda que ho segueixi treballant Miquel Casas López.
Rogers encara no està adjudicada. El Sr. Joan Puigoriol proposa en Josep Serra Dot. El Sr. Joan C.
Àngel creu que és una empresa ideal per a aquesta feina i que ara està disponible, però proposa
demanar tres pressupostos. Finalment, s’acorda proposar la feina a Josep Serra Dot i penjar els plecs
de condicions al web de l'associació per fer-ne difusió per si altres noves empreses hi volen
presentar pressupost.
Finalment el Sr. Àngel comenta de tota la inversió prevista al 2015 es recuperarà part de la inversió
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en fusta amb 30.000 o 40.000€.
Pel què fa les actuacions del projecte Boscos de Pastura, serviran per tancar els compromisos presos
al 2014. La Sra. Laura Megias gestionarà el projecte Boscos de Pastura i el Sr. Joan C. Àngel es
dedicarà més a la gestió dels Punts Estratègics de Gestió i de la millora forestal.
La Sra. Laura Megias explica que les actuacions en el projecte es faran a les finques de Vilaró, El
Teixell, el Solé i Prat de Toneu. El SR Joan C. Àngel comenta que hi podrien haver-hi algunes
variacions. Per altra banda comenta que encara no està clar si l'IVA del projecte Boscos de Pastura
es podrà recuperar i llavors caldrà tenir en compte l'import de les inversions amb IVA inclòs. En
aquest sentit s'ha fet la consulta i s'espera resposta tot i que es té pràcticament per fet que no es
podrà recuperar l'IVA en aquelles actuacions que no generin un volum de fusta que es pugui vendre.
S’aprova el Programa anual 2015, així com les adjudicacions proposades.
Cinquè
El Sr. Joan C. Àngel recorda que al 2015 caduca el mandat de la Junta Directiva de l’Associació i
que cal obrir la presentació de candidatures. S’acorda reunir la Junta Directiva abans de
l’Assemblea General de Socis. Es proposa també fer l'Assemblea General el dimarts 17 de març.
S'acaba la reunió a les 11h.

Sr. Joan Puigoriol

Sra. Laura Megias

Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès

Consorci del Lluçanès

Secretari de la Comissió de treball

