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Acta  núm.  2  DE  LA  COMISSIÓ  DE  TREBALL  DE  L’ASSOCIACIÓ  DE 

PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 15 d'abril de 2009

Hora: 9:00 h

Hi assisteixen:

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

Sr. Pere Garet, Propietari Forestal

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

Sr. Xavier Masramon, propietari forestal

Excusen l’assistència:

Sra. Montserrat Boix, Propietària forestal- secretària de l'associació de propietaris 

forestals del Lluçanès

Sr. Manel Alonso, tresorer de l’Associació de Propietaris Forestals

Sr. Bernat Vilarasau, Gerent del Consorci del Lluçanès

Ordre del dia:

1. Lectura de l'acta anterior

2. Discussió sobre la gestió de les pinedes de pi blanc

3. Proposta de funcionament general de la comissió de treball

4. Precs i preguntes

Desenvolupament de la comissió:

Abans de començar la reunió, el Sr Busquets comenta que la informació de l'associació 

de propietaris  quedarà centralitzada a la  seu del  Consorci.  També comenta que el 

president hauria de fer els passos per a demanar el NIF de l'entitat.

Primer: 

El Sr. Àngel procedeix a la lectura i breu explicació de l'acta anterior. El Sr. Busquets 

proposa  incloure  en  l'acta  anterior  que  quedi  constància  que  es  proposa  fer  una 

demostració de la gestió proposada en la finca d'algun propietari a finals del 2009.



Associació de Propietaris Forestals Lluçanès. Comissió de Treball núm. 2

Segon: 

El Sr. Àngel presenta la proposta prevista per a la gestió del  pi  blanc.  (Document 

annex. Propostes per a la silvicultura del pi blanc). En aquest sentit comenta on se 

situen  els  boscos  de  pi  blanc  al  Lluçanès,  les  seves  característiques  principals.  El 

mercat actual que té el pi blanc i els costos actuals. Finalment caracteritza el pi blanc i 

presenta la proposta i justificació del model de gestió en el pi blanc. En aquest sentit, 

el model de gestió proposat tendeix a un bosc regular amb torns de 50 a 80 anys, amb 

la disminució de les intervencions al llarg del torn, concentració dels aprofitaments i 

una mecanització sempre que sigui possible. El Sr Àngel defineix els criteris segons la 

qualitat d'estació.

El Sr Masramon comenta que els boscos de pi blanc al Lluçanès es troben barrejats 

amb altres  espècies.  També comenta que és millor  tenir-hi  pinassa i  que s'intenta 

eliminar el pi blanc perquè regenera molt ràpidament sobretot en zones incendiades.

El Sr. Àngel explica que per la qualitat d'estació que hi ha al Lluçanès el model preveu 

tres actuacions, una als 10 o 12 anys, una altra entre els 35 i 45 anys i la darrera entre 

60 i 80 anys. En masses mixtes amb planifolis, es la coincidir la selecció de tanys amb 

l’aclarida.

A aquest model inicial s'hi afegiran les adaptacions necessàries en cada cas.

Tercer: 

En aquest punt la Sra. Megias comenta que es faran encara 4 reunions més que són 3 

d'específiques i una de més genèrica i final. Al llarg d'aquestes reunions es treballarà 

cada una de les espècies majoritàries i de la seva proposta de gestió. En cada cas, si 

es creu convenient, es convocará a un propietari forestal que pugui tenir interès en 

cada una de les reunions.

Quart: 

El Sr. Garet inicia la discussió sobre la necessitat d'utilitzar les fustes sobrants per a 

usos energètics tèrmics. Per aquest motiu proposa la possibilitat que l'associació de 
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propietaris posi la fusta de forma gratuïta per a tots els qui necessitin abastir-se de 

biomassa.

També es proposa la necessitat de parlar directament amb Diputació de Barcelona per 

a desenvolupar un projecte al Lluçanès en biomassa mitjançant el qual, l'associació de 

propietaris  oferís  fusta  gratuïtament  mentre  que  l'ADF  s'encarregués  de  la  seva 

trituració.

El Sr Giravent comenta la conveniència, o no de “regalar” l'estella de i la fusta que surti 

de l'associació de propietaris per dinamitzar el mercat de les calderes d'estella.

El Sr Busquets comenta que traspassarà la proposta i la informació a la Diputació de 

Barcelona i que en breu donarà resposta.

Es proposa la següent reunió per al dimecres 6 de maig a les 9h a la Seu del Consorci 

en la qual es treballarà el pi roig.

Josep Maria Giravent  Joan Carles Àngel i Hernández

President de l’Associació Secretari de la Comissió de Treball


