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ADF LLUÇANÈS 

MUNICIPIS 

Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant 
Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de 
Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt. 
Sense pertànyer a l’ADF, el projecte també afecta als 
municipis de Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès 

TÍTOL DEL PROJECTE Lluçanès 360º 

OBJECTIU DEL PROJECTE 

Reducció del risc d’incendis i la millora en la rapidesa de 
detecció d’aquests a través de la pastura i la innovació en un 
sistema de vigilància forestal permanent, fomentant la 
col·laboració publico-privada pel manteniment forestal. 

PRESSUPOST ASSOCIAT AL PROJECTE 12.000€ 

TRETS DETACATS DEL PROJECTE EN LA 
PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA 
PREVENCIÓ D’INCENDIS 

El projecte vol fomentar els contractes de pastura així com 
les accions directes sobre el medi forestal per tal de millorar 
les condicions estructurals del medi. Per altra banda també 
vol invertir en nous mecanismes de videovigilància destinats 
a una més ràpida detecció dels incendis. 

ACCIONS DESTACADES 

L’ADF passa a participar en el projecte Boscos de pastura per 
tal de : 

- Mantenir el sotabosc als boscos estratègics on s’hagi 
treballat  

- Promoure la silvopastura entre els ramaders de la zona 
per a millorar les explotacions ramaderes del territori 

- Donar suport als ramaders que necessitin noves terres 
de pastura 

- Millorar la competitivitat de les empreses ramaderes i 
l’ocupació, a escala local, d’aquest sector. 

Establir la vigilància permanent dels boscos mitjançant 
càmeres de videovigilància forestal. 

ENTITATS QUE PARTICIPEN EN EL 
PROJECTE 

ADF Lluçanès, Consorci del Lluçanès, Associació de propietaris 
forestals del Lluçanès (APF) 

ACCIONS DESTINADES A AMPLIAR EL 
PRESSUPOST DESTINAT AL PROJECTE 

El projecte Boscos de pastura compta amb un pressupost de 
15.000€ que provenen de l’APF. El Consorci, a través de fons 
obtinguts per la Diputació de Barcelona, també hi fa 
aportacions anuals. 

ACCIONS DEL VOLUNTARIAT 

 

- Accions de dinamització i cerca de participants al 
projecte Boscos de Pastura per augmentar el nombre 
de pastures al bosc. 

- Actuacions directes de manteniment al bosc acordades 
des de la comissió de treball del projecte Boscos de 
Pastura, prioritzant els punts estratègics de gestió per a 
la prevenció dels incendis. 

- Instal·lació de càmeres de videovigilància que estaran 
connectades a una plataforma web per tal de veure 
imatges en temps real en col·laboració amb l’Associació 
de propietaris forestals del Lluçanès i el Consorci del 
Lluçanès. 

ACCIONS DE FORMACIÓ QUE REP EL 
VOLUNTARIAT 

No es detalla 

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE 
L’IMPACTE DEL PROJECTE AL TERRITORI 

El seguiment i avaluació del projecte el faran els tècnics de  
l’APF, del Consorci i de l’ADF mitjançant visites tècniques i 
uns indicadors ja definits per cada un dels objectius 
plantejats. 

INTERVENCIÓ D’UN PROFESSIONAL DEL 
SECTOR EN EL PROJECTE 

L’APF i el consorci del Lluçanès destina temps dels tècnics a 
l’execució del projecte. 
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EL PROJECTE TÉ UNA DURADA DE MÉS 
D’UN ANY 

El projecte Boscos de pastura funciona des de 2014 i compta 
amb una certa consolidació que millorarà amb la incorporació 
de l’ADF 

ÉS POSSIBLE EXTRAPOLAR-HO A ALTRES 
ADF 

La particularitat de l’existència d’un projecte en 
funcionament fa que no es pugui extrapolar íntegrament 
però sí que es puguin extrapolar certes accions. 
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