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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 22 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DEL LLUÇANÈS
Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 3 de juny de 2015
Hora: 9:15 h
Assistents:
Sra. Montserrat Boix, Tresorera de l’APF del Lluçanès
Sr. Joan Carles Àngel, Enginyer de l’APF del Lluçanès
Sra. Laura Megias, representant tècnica del Consorci 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
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. Joan Puigoriol- Secretari de l’APF del Lluçanès
Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2) Informacions diverses


Jornada de recollida de tòfones



Ajuts per al seguiment de Boscos de Pastura



Reunions tècniques informatives

3) Signatura de la Carta del Paisatge
4) Estat d’execució 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
La Sra. Laura Megias informa que la jornada sobre la tòfona, que inicialment es va preveure per
principis de juny, es va haver d'ajornar pels propers 17 i 18 de juliol a causa de problemes d'agenda
dels ponents. Tot i això, ja s'han confirmat tots els ponents per aquests noves dates i s'està a l'espera
de rebre la informació de difusió per part del DAAM.
El divendres 17 de juliol es durà a terme una jornada teòrica a la seu del Consorci del Lluçanes,
mentre que el 18 de juliol es farà una sortida pràctica de recollida de tòfones al mas La font de
Lluçà.
b) Ajuts per al seguiment de Boscos de Pastura
La Sra. Laura Megias informa de la subvenció que s'ha concedit per part de l'àrea de
desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona per tal de dur a terme els seguiments dels
acords de pastura del projecte iniciat el 2014 sobre boscos de pastura. La feina s'encarregarà a la
UVic i a l'assessor Ferran Pauné, que elaboraran un protocol de seguiment en boscos pasturables
tant a nivell de control de vegetació com de gestió de la biodiversitat. També es preveuen dues
accions més relacionades amb la difusió a través d'una jornada de projectes de silvopastura i de
seguiment dels efectes de la ramaderia a prats i boscos i la celebració d'un viatge de coneixement
per part de tècnics i propietaris forestals. Aquest protocol de seguiment es durà a terme
conjuntament amb dues APF més de Collbató i Sant Mateu de Bages amb els seus respectius ens
locals.
La Sra. Montse Boix pregunta com es farà el seguiment. El Sr. Joan C. Àngel respon que es farà una
parcel·la de control de pi roig a Sobremunt i en base a aquest seguiment es farà un protocol
estàndard per a poder efectuar a cada una de les finques implicades.
El Sr. Jordi Riera comenta que part d'aquestes tasques del Ferran Pauné ja es fan a compte del
projecte Life de Montserrat i de les accions de l'APF Castelltallat i que per tant caldrà vigilar que
les tasques que es fan són diferenciades del dia a dia d'aquests projectes.
El Sr. Joan C. Àngel proposa la celebració d'una reunió de tècnics dels tres territoris per coordinar el
tema de les accions i les despeses.
Finalment el Sr. Jordi Riera comenta que aquestes accions de seguiment es poden dur a terme a la
llarga en el marc del contracte que Diputació de Barcelona té amb el CREAF disponible per a
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associacions.
El Sr. Joan C. Àngel explica que actualment hi ha 4 acords signats per part de ramaders i propietaris
forestals i s'està treballant per a la signatura en 7 més, de les quals 3 estan a punt de signar.
S'anomenen les finques que ja han signat acord: El Soler, El Teixell, Prat de Toneu i Cal Magre, i
les finques en disposició de signar: Beuloví. El Muntaner. Mascarella i Busquets, el Vilaró, La
Devesa, Cal Mateu i Anfruns.
Pel què fa a Beuloví, la Sra. Laura Megias Comenta que properament es posarà en contacte amb el
ramader de la finca.
c) Reunions tècniques informatives
El Sr. Joan C. Àngel informa que per a acabar la ronda de presentacions de l’APF als municipis,
falten Oristà, Prats i Olost. A Parts i Oristà se'ls presentarà el mapa dels PEG existents per treballar
principalment en aquestes àrees, fent èmfasi intentant garantir que els propietaris que tenen zones
PEG s'associïn. A Olost també es proposarà fer una reunió informativa tot i que tan sols hi ha una
zona molt petita de PEG.
Tercer
La Sra. Laura Megias explica el procés que s'ha dut a terme amb la Carta del paisatge del Lluçane`s
al llarg del primer trimestre del 2015. Fruit d'aquest procés participatiu s'ha elaborat un document
de consens al qual totes les entitats i persones interessades poden adherir-s'hi. Al llarg d'aquest
procés participatiu l'APF ha estat representada pel Sr. Joan Carles Àngel.
S'aprova l'adhesió de l’APF a la Carta del Paisatge. La Sra. Montse Boix proposa enviar l'acta de la
comissió de treball als socis i en cas que ningú hi posi cap problema, que l'APF s’adhereixi a la
Carta del paisatge. S’acorda fer-ho d’aquesta manera.
Quart
El Sr, Joan C. Àngel informa que ja s'ha executat i certificat el 60% del pressupost de Diputació i el
81% del pressupost de l'APF. Continua informant que s'ha venut unes 628 tones de fusta com a
retorn i que enguany s'arribarà a les 1000 tones venudes per part de l'APF. També comenta que pel
pla anual del 2016 hi ha un disponible uns 25.000€. En la propera comissió de treball es farà un
balanç més acurat per veure si ja es poden començar alguns treballs a finals del 2015 per avançar
feina.
El Sr. Joan C. Àngel comenta que enguany han treballat amb una empres nova a la zona anomenada
Tot Bosc i que tant APF com el propietari n'han quedat satisfets. Seguidament passa a repassar els
treballs forestals previstos pel 2015:
El Soler ja s'ha acabat però encara falta arrossegar la fusta; Casanova dels Munts la feina ja ha
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quedat ben feta i acabada; a Cal Mateu, s'han fet els treballs i han sortit amb un balanç positiu que
es liquidarà a la propietat. A Rogers quasi ja s'han acabat els treballs i els propietaris es mostren
molt contents de la feina feta. Pel què fa al Vilaró, les tasques previstes ja han estat executades i
s'està treballant per a què signin un acord de pastura amb el projecte Boscos de Pastura. Finalment a
la Devesa ja han acabat els treballs forestals i ara la prioritat és que el ramader que ja hi pastura
entri a bosc i es pugui signar un nou acord de pastura.
La Sra. Laura Megias informa de les actuacions fetes en el marc del Projecte Boscos de Pastura. Les
actuacions previstes al Soler ja han estat executades i s'estan iniciant les actuacions al Teixell. Pel
què fa la signatura d'acords, en breu es preveu signar el Vilaró i està en procés de signatura
Mascarella i Busquets.
Finalment el Sr. Joan C. Àngel comenta que es preveu signar els propers dies alguns contractes per
millora forestal per al 2016 i avançar més en el projecte Boscos de Pastura. També fa un balanç de
les actuacions i comenta que cal vetllar per les aprovacions del Programa Anual per part dels
ajuntaments ja que no han arribat tots.
Cinquè
No hi ha qüestions sobrevingudes.
S'acaba la reunió a les 11:15h.

Sr. Joan Puigoriol

Sra. Laura Megias

Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès

Consorci del Lluçanès

Secretari de la Comissió de treball

