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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 23 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 7 d'octubre 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

Sr.  Jordi  Riera.  Cap de la  Secció de Restauració  i  Millora  Forestal  de  l'Oficina de Prevenció 
d’incendis de la Diputació de Barcelona

Sr. Josep Maria Giravent, President de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

Sra. Montserrat Boix, Tresorera de l’APF del Lluçanès

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.

2) Informacions diverses

3) Estat del projecte Boscos de Pastura

4) Projecte per la gestió de la tòfona al Lluçanès

5) Proposta de contractació d’una enginyeria per determinades tasques

6) Estat d’execució del Programa anual 2015

7) Previsió per al Programa anual 2016

8) 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  informatives:  Informa  el  Sr.  Joan  Carles  Àngel  sobre  les  sessions 
tècniques  informatives  que  es  duen  a  terme  als  municipis.  Falten  3  municipis  per  fer 
aquestes sessions (Oristà, Prats de Lluçanès i Olost). La següent es farà a Oristà el 6 de 
novembre. S'ha parlat amb el propietari de Cal Magre per fer la visita a la seva finca situada 
en zona PEG. També s’ha parlat amb la regidora de Prats per fer la jornada. Hi estan d'acord, 
falta decidir data. Des de l'ajuntament parlaran amb el propietari de la zona PEG que hi ha a 
Prats.

b) Inici segona fase de la Carta del Paisatge: La Sra. Laura Megias explica que al novembre 
es farà la segona fase de participació de la Carta del Paisatge durant la qual es definiran els 
projectes relacionats amb la carta del paisatge. El Sr. J.C. Àngel proposa que sigui el soci 
Pol Casanovas el representant de l'APF en aquesta nova fase de participació. S'acorda i el Sr. 
Àngel es posarà en contacte amb el Sr. Pol Casanovas per proposar-li.

c) Informacions BOSCAT:  El Sr.  Àngel informa que a causa de queixes rebudes per part 
d’associacions sobre el  pas d’esdeveniments lúdics i  esportius en boscos privats  i  sense 
permís, Boscat ha creat un recull normatiu al respecte amb la normativa, amb models de 
carta informativa i de convenis. El Sr. Josep Maria Giravent comenta que ell s'hi ha trobat 
alguna vegada amb veïns de Perafita però sense cap conseqüència greu. El Sr. Joan Puigoriol 
comenta que pel Lluçanès hi ha alguns raids i per la seva finca de vegades hi passen quads 
organitzats  i  la Sra.  Montse Boix comenta que de vegades són esdeveniments del  propi 
poble que passen per la seva finca. El Sr. Àngel comenta que sempre que hi hagi queixes 
se'ls pot escriure una carta. Per altra banda, també informa que des de Boscat estan treballant 
en la creació d'un carnet de soci amb avantatges a serveis i comerços.

Tercer

La Sra. Laura Megias explica que hi ha 6 acords signats en el projecte Boscos de Pastura i que el 
pressupost  anual  pel  projecte  ha  estat  executat.  Comenta  que  hi  ha  la  possibilitat  d'aconseguir 
recursos econòmics via ajuts de custòdia del Territori però que caldria fer-se socis de la Xarxa de 
Custòdia del Territori i inscriure's al registre d'entitats del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
El Sr. J.M. Giravent ho troba adequat i s'aprova presentar sol·licitud en tots dos casos. S’acorda que 
dels  tràmits  se n’ocuparà la Sra.  Laura Megias.  El Sr. Àngel recorda que caldrà ratificar-ho en 
assemblea.

La Sra. Megias continua explicant que arrel de l'ajut que es va obtenir per part del Consorci pel 
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projecte  Boscos  de  Pastura,  s'està  treballant  en  un  protocol  de  seguiment  del  projecte  per  al 
manteniment i millora de la biodiversitat i també en una jornada que es durà a terme a finals del 
2015 o principis del 2016. Finalment, informa que ella mateixa i el Sr. Joan C. Àngel van anar a una 
jornada sobre recuperació de pastures a Llanars en el marc del projecte.

Quart

El Sr. J.C. Àngel informa de la celebració d'una jornada per al coneixement de la tòfona el passat 
juliol. La jornada va  comptar amb 41 participants, la majoria tècnics però amb poca presència de 
propietaris del Lluçanès. Després d'aquestes jornades caldria començar a fer accions en finques per 
a la millora de l'hàbitat de la tòfona silvestre. En aquest sentit hi ha algunes finques interessades. 
Segons el Sr. Àngel caldria triar una finca per fer una acció pilot per afavorir el desenvolupament de 
tofoners, d’acord a la metodologia que va exposar el Sr. Sergi Garcia a la jornada. El Sr. Giravent 
comenta que hi ha reticències entre els  tofonaires en les tallades que es fan i  en el  fet  que de 
vegades es tallen arbres tofoners. La Sra. Megias proposa que caldria fer una reunió de propietaris 
per parlar-ne i definir l'estratègia. El Sr. Àngel explica que es parlarà amb el Sr. Josep Alhama per 
evitar de fer malbé tofoners quan es fan aclarides. El Sr. Giravent comenta que d'entrada caldrà tenir 
clar com es defensa la propietat de furtius de la tòfona. I la Sra. Boix afegeix que caldria una reunió 
de propietaris per parlar de tot plegat. S'acorda fer una convocatòria a propietaris de l'associació per 
a parlar d'aquest projecte.

Cinquè

El Sr. Jordi Riera explica que des de Diputació de Barcelona es va fent el plantejament que totes les 
associacions els cal una tutorització inicial per engegar les accions de millora forestal, però també 
han vist que hi ha moltes tasques pròpies de l'associació que també es fan per part de Diputació. Un 
cop engegada l'associació Diputació es vol centrar en donar suport a les associacions i delegar les 
tasques més orgàniques a una enginyeria privada contractada per l’Associació. Ja hi ha una primera 
experiència en aquest àmbit  a la Serra de Bellmunt i  en aquell  cas es va demanar la valoració 
econòmica de les tasques anuals a 3 enginyeries i que defensessin la seva proposta. El Sr. Riera 
explica que de tots els treballs que es facin amb pressupost de Diputació se n'encarregarà el Sr. Joan 
Carles Àngel. El contracte amb l'enginyeria seria per un any per poder valorar-ne el funcionament i 
renovar-lo anualment si s’escau. El Sr. Giravent comenta que caldrà demanar pressupost i que seria 
interessant que hi participés alguna empresa de la comarca. El Sr. Àngel es compromet a convidar a 
tres enginyeries del Lluçanès o voltants a fer una oferta i presentar-la en comissió de treball. El Sr. 
Riera afirma que Diputació assumirà inicialment les despeses econòmiques de l’enginyeria i ja es 
veurà com evoluciona. 

Sisè

El Sr. Àngel informa sobre l'estat d'execució del PA del 2015. Quasi tots els treballs estan executats, 
falta la sortida de fusta en dues finques. Pel què fa al projecte Boscos de Pastura està tot fet excepte 
la recuperació de la pastura al Vilaró, que s’està acabant en aquests moments. El pressupost de 
boscos  de  Pastura  està  esgotat  perquè  finalment  caldrà  assumir  l'IVA de les  actuacions.  El  Sr. 
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Giravent demana perquè no es retorna l'IVA. El Sr. Àngel respon que no hi ha venda de producte 
directament lligat a aquestes actuacions. Quan es tallen els arbres si que es pot descomptar l'IVA 
però altres actuacions no. El Sr. Giravent diu que cal demanar el retorn de l’IVA del desbrossat i 
eliminació de restes del Vilaró.

El Sr. Àngel diu que el pressupost ja està tot esgotat i justificat i pel què fa la venda, el retorn ha 
suposat  un 30% de la  inversió  total.  Això implica  que pel  2016 hi  haurà  uns  30.000€ propis, 
disponibles per executar treballs.

Setè

Pel què fa la previsió del 2016 es vol prioritzar les zones PEG. En aquest sentit el Sr. Àngel proposa 
que Caraüll es faci en dues fases, igual que la Casanova de Pallàs. Es prioritzen els PEGs però no es 
deixa cap propietari sense fer treballs a la seva finca que ho hagin sol·licitat. El Sr. Giravent remarca 
que fins ara els boscos treballats són els més complicats.

Pel què fa Boscos de Pastura, es presenten les actuacions pendents però el pressupost s'escapa molt 
de la previsió anual de manera que caldrà prioritzar. El Sr. Giravent comenta que hi ha moltes 
accions i proposa que es mantingui el mateix pressupost que l'any anterior. El Sr. Riera comenta que 
el  que es destina a Boscos de Pastura no hauria de ser superior al  destinat aquest 2015. El Sr. 
Giravent comenta, arrel de la demanda d’un ramader, que en cas d’adquirir una mànega ramadera es 
pugui utilitzar entre tots els associats que participen al projecte boscos de pastura. Finalment, el Sr. 
Riera comenta que l’aportació de Diputació al Programa anual 2016, en principi, serà de 95.000€.

Vuitè
No hi ha res més a comentar.

S'acaba la reunió a les 12:00h.

Sr. Josep Maria Giravent Sra. Laura Megias Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès Consorci del Lluçanès Secretari de la Comissió de treball
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