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Acta núm. 1 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jotglar
Data: 24 de febrer de 2009
Hora: 11:00 h
Hi assisteixen:
Sr. Josep Maria Giravent, President de l’Associació de Propietaris Forestals
Sr. Manel Alonso, tresorer de l’Associació de Propietaris Forestals
Sra. Montserrat Boix, Propietària forestal- secretària de l'Associació de Propietaris
Forestals
Sr. Bernat Vilarasau, Gerent del Consorci del Lluçanès
Sra. Laura Megías, Consorci del Lluçanès
Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Àngel, Enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Pere Garet, Propietari Forestal-vocal de l'associació de propietaris forestals
Ordre del dia:
1. Exposició del Programa de millora forestal
2. Exposició de la diagnosi forestal del Lluçanès
3. Proposta de model de Gestió per a les pinedes de pi blanc
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la comissió:
Primer:
Es constitueix la Comissió de Treball del Lluçanès, amb representants de l’Associació
de Propietaris Forestals, el Consorci del Lluçanès i la Diputació de Barcelona.
El Sr. Vilarasau ofereix, en nom del Consorci del Lluçanès la col·laboració necessària
per engegar el projecte.
El Sr. Giravent explica que l’Associació de Propietaris es va constituir l’any 2008 i que
en aquests moments té 7 socis. El Sr. Giravent demana si és possible començar amb
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els propietaris actuals i anar incorporant més propietaris conforme es vagi avançant. El
Sr. Busquets respon que el projecte està contemplat per a encabir tots els boscos del
Lluçanès i que els propietaris s’hi podran anar afegint. El Sr. Busquets explica el paper
de la Diputació dins la Comissió de Treball i presenta a en Joan Carles Àngel que, d’ara
en endavant, serà l’enginyer forestal que treballarà amb l’Associació de Propietaris
Forestals del Lluçanès per a la redacció i gestió del Pla Marc de Millora Forestal.
El Sr. Busquets presenta amb detall el Programa de Millora forestal que la Diputació de
Barcelona està portant a terme, des de fa deu anys, arreu del les comarques de
Barcelona (Annex 1). Explica que les dues funcions de la Comissió de Treball són,
d’entrada, la redacció d’un Pla Marc de Millora Forestal i posteriorment, la gestió de
l’execució d’aquest Pla. El Sr. Busquets s’excusa i abandona la reunió.
Segon:
El Sr. Àngel exposa les dades de la diagnosi forestal dels boscos del Lluçanès, que s’ha
elaborat a partir de més de 1.300 mostres d’inventari forestal del territori. (Annex 2).
Explica que el contingut del Pla Marc hauria d’incloure un capítol per a cada tipologia
de bosc, on s’expliqui el model o models silvícoles per a cada tipus de bosc i de quina
manera l’Associació treballarà en aquests boscos. S’inicia un debat sobre la
conveniència o no d’eliminar les restes de capçades i sobre la possibilitat d’aprofitar
material vegetal per a biomassa.
Tercer:
El Sr. Àngel comença la presentació de l’estat actual dels boscos de pi blanc però
s’acorda deixar-ho per a la propera comissió. El Sr. Giravent proposa que a la següent
reunió hi assisteixi algun propietari de la zona d’Oristà que tingui pi blanc. S’acorda.
S’acorda que la Sra. Megías s’encarregarà de convocar la comissió de treball per al 14
d’abril a les 9h. El Sr. Àngel s’encarregarà de redactar les actes i el document del Pla
Marc de millora forestal.
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