ACTA

Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:

Dilluns, 6 de juny del 2011

Hora i lloc:

16,00 h. La Pleta Oficina del Parc del Garraf (Carretera Rat penat km 3,5)
per visitar els treballs forestals i millores paisatgístiques de Jafre i Mas
Vendrell.

Hora:

17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva.

Lloc:

La Pleta. Oficina del Parc del Garraf (Carretera Rat penat km 3,5)

President:

Sr. Ramon Espinach, Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Vicepresident Sr. Josep Antoni Herrera, Representat Institut d'Estudis Penedesencs
Secretari:

Sr. Santi Llacuna, Director del Parc del Garraf

Assistents :

Referit a l’annex

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Balanç de la gestió del Parc. Mandat 2007-2011
3. Programa de gestió 2011.
4. Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió
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S’inicia la reunió a les 17:30 hores.
Excusen la seva no assistència el Sr. Manuel Cívico i el Sr. Manuel Angel Ortiz.
El Sr. Espinach dona la benvinguda als assistents i explica que degut a les eleccions
municipals es va modificar l’ordre habitual de les reunions dels Consell Coordinador i la
Comissió Consultiva per tal de garantir un darrer Consell amb tots els membres electes
que durant el darrer mandat han estat representant el Parc.
Per la propera reunió de la Comissió es recuperarà l’ordre habitual.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a la Pleta amb l’esmena proposada pel Sr.
Xavier Roget referida a l’error en un punt que esmenta Consell Coordinador per Comissió
Consultiva. No havent-hi cap més esmena, és aprovada.

2. Balanç de la gestió del Parc. Mandat 2007-2011.
El Sr. Llacuna destaca respecte a les qüestions estratègiques i de relació, els següents
aspectes:
En aquests moments la FEEC està estudiant una proposta de Conveni per a millorar
l’actual regulació de la escalada dins el Parc. La Federació Catalana d’Espeleologia,
l’Ajuntament d’Olesa i el Parc han treballat per tal de reactivar el Centre de Documentació
i Activitats Espeleològiques d’Olesa de Bonesvalls. La creació d’una Comissió de
seguiment per a millorar i unificar els topònims del parc. S’han unificat les memòries del
Parc del Garraf i Olèrdola ja que la majoria de programes són conjunts i s’ha fet un avanç
molt importat a la pàgina web.
S’han renovat els membres de la Comissió Consultiva i s’ha aprofitat per donar un caire
més participatiu a les reunions ja que, a banda dels membres electes que tenen veu i vot,
hi poden assistir la resta de membres amb veu.
Pel que fa a l’activitat cinegètica, comenta les reunions amb les diferents àrees privades
de caça, especialment la de Sitges, per tal de concretar la recuperació de bases i
conreus. De la mateixa manera informa que la gestió de la Zona de Caça Controlada ha
donat un gir important, ja que actualment les repoblacions i l’activitat cinegètica s’ajusten
millor als censos de perdiu.
Es fa un repàs a l’evolució del pressupost on destaca la davallada de Capítol VI , tot i que
entre el capítol II i els projectes Caixa i Biodiversidad, s’ha pogut mantenir el ritme
d’actuacions.
Es destaca la creació i desenvolupament de l’aplicatiu SIGEP de gestió del Parc, amb el
que s’ha aconseguit millorar i incorporar un seguit de registres importants per a la gestió
de l’espai, en especial el seguiment de sol·licitud d’informes.
En l’àmbit de la conservació en destaca la millora de les torres de vigilància i
especialment la instal·lació d’una nova al Puig de l’Àliga i la substitució de la de la Mola.
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Es fa referència a com ha anat evolucionant el dispositiu en aquests anys especialment la
reestructuració de les rutes de vigilància, donat que s’ha passat de 8 a 5 i s’ha incorporat
la figura dels coordinadors.
Respecte als incendis, en destaca la poca superfície cremada però l’important nombre de
conats que, si no hagués estat per la ràpida detecció i intervenció, possiblement haurien
generat una superfície cremada molt superior.
En quant a les infrastructures viàries, en destaca la millora de les zones d’aparcament,
especialment a la carretera C-31, al Collet de la Fita, a la pista de Begues i els passos
d’aigua d’aquesta última.
En els equipaments del parc s’ha fet un esforç important vers la sostenibilitat en aprofitar
l’energia fotovoltàica, l’aigua de pluja i el tractament de les aigües residuals mitjançant
depuradores biològiques.
Respecte la restauració del paisatge s’han recuperat basses per a la fauna, i s’ha fet un
seguiment dels processos de restauracions a les pedreres, abocador de la Fita i retirada
d’infrastructures a la zona de la vall de’n Joan.
Del seguiment de les espècies de fauna cal destacar el de la tortuga mediterrània, dins el
programa de reintroducció, i el de l’àliga cuabarrada, per visionar en directe la seva
nidificació, amb la col·laboració d’AENA.
L’any 2010 es van celebrar les Jornades d’estudiosos del Garraf amb importants
comunicacions d’estudis i seguiments del Parc.
A l’apartat del desenvolupament cal destacar el Programa el Parc a taula, del qual en
aquest últim any s’ha canviat el format de presentació sortint al carrer i apropant els
productes al ciutadà, amb un increment de empreses participants del 17% respecte a
l’any anterior, malgrat la crisi econòmica. Les sol·licituds de les subvencions a particulars
han baixat, tot i destacar l’increment de les forestals.
En l’ús públic destacar la consolidació de la certificació SICTED i la redacció del Pla d’ús
públic. La recuperació d’itineraris temàtics com el d’Olivella i Vallgrassa, i els adaptats per
discapacitats de Can Grau i La Pleta. A la pàgina web es poden descarregar els tracks
dels itineraris del Parc i ésser visionats.
Es comenta la consolidació de dos programes importants per donar a conèixer el parc: el
programa Poesia als parcs i el programa Viu el parc.
Destaca un punt que moltes vegades passa desapercebut i és l’important nombre
d’estudiants que aprofiten la plataforma del parc per fer-hi pràctiques.
Tal i com ha comentat a l’hora de presentar els pressupostos hi ha hagut dos projectes
importants com són el que es deriva del Conveni amb “Fundació la Caixa”, a través del
qual s’han fet millores forestals d’aclarida i retirada de biomassa, i el Premi Biodiversidad
del Ministerio de Medio Ambiente, per a la millora de l’hàbitat de l’àliga cuabarrada
mitjançant la recuperació de conreus i basses.

3. Programa de gestió 2011 (actuacions destacades).
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El Sr. Llacuna diu que estan treballant amb alguns ajuntaments per potenciar
l’aprofitament de la biomassa com a font de combustible a partir dels treballs forestals
generats.
El Programa el Parc a taula es treballarà conjuntament amb l’Oficina de Turisme de la
Diputació de Barcelona i s’intentarà que tant els productors com els restauradors puguin
ser punt d’informació.
Amb l’ajuntament d’Olesa de Bonesvalls es prepararà un protocol de regulació de l’accés
a la pista de l’Esquerrà durant l’època de bolets per evitar el colapse que s’ha produït en
aquesta via en anys anteriors.
Es proporcionaran rètols d’entrada al parc des d’Olesa i Sant Pere de Ribes per facilitar
l’accés des d’aquestes poblacions.
S’iniciarà el procés d’acompanyament per aconseguir la Q de qualitat ja que els protocols
que actualment s’utilitzen per al SICTED poden ser la base del funcionament.
S’iniciarà la senyalització de la Ruta dels Castells tant bon punt la FEEC homologui
l’itinerari.
Respecte al dispositiu de prevenció d’incendis s’intentarà optimitzar el dispositiu tal i com
s’ha fet en els darrers anys i s’executarà el Pla director d’infrastructures, donant prioritat a
les millores a la torre de guaita de la Mola, millores a l’heliport i a la pista de l’esquerrà.
Es col·laborarà amb l’Ajuntament de Gavà i Castelldefels per a l’execució de millores
paisatgístiques a Cal Ganxo i el Castell d’Eramprunyà.
Es canviarà d’ubicació el recital del Programa Poesia als parcs que habitualment s’ha dut
a terme a Vallgrassa, i es traslladarà al casc urbà de Begues per aconseguir més
participació.
El Centre experimental de les Arts, incrementarà la seva activitat amb les exposicions de
fotografia del Espai Humberto Rivas.

4. Torn de paraules
Inicia el torn de paraules el Sr. Roget destacant la posició privilegiada que té l’observatori
astronòmic de Can Tòfol donada la baixa contaminació lumínica de l’entorn. També
esmenta la Ruta dels castells com a element potenciador del coneixement del territori i de
l’oferta turística i cultural dels municipis dels 3 parcs.

El Sr. Espinach comenta l’aportació econòmica que fa la Institució de les Lletres
Catalanes en el Programa Poesia als Parcs i la repercussió d’aquest esdeveniment per
potenciar la poesia catalana. Fa també una puntualització vers la importància econòmica
que tenen els diferents convenis (“la Caixa”, Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente i AENA) per desenvolupar tasques de millora del patrimoni natural al Parc.
El Sr. Porcel destaca la importància que té una bona senyalització dels diferents avencs
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que es troben en el recorregut del GR 92.
El Sr. Xortó diu que la intervenció de cabres en el manteniment del sotabosc pot ajudar
molt a reduir el volum de combustible a les zones més perilloses.
El Sr. Andrés comenta que un dels membres de la comissió consultiva (Sr. Armand
Ribes) no tenia coneixement de la convocatòria i el mateix fet el manifesta el Sr. Ruiz.
La Sra. Racionero s’interessa per l’Ecoducte que ha de facilitar la permeabilitat de la
fauna entre el Parc del Garraf i Olèrdola i el contingut de gasos dels avencs.
El Sr. Porcel com a representant de la Federació Catalana d’Espeleologia diu que no s’ha
detectat cap avenc amb metà però sí que hi ha fluctuacions en les concentracions de
gasos especialment de les concentracions d’oxigen.
La Sra. Muñoz destaca la importància que té formar part de la Xarxa Natura 2000 i la
necessitat de conèixer la qualitat de l’aigua que hi ha a la surgència de la Falconera.
El Sr. Parellada destaca la importància que té el seguiment del còlit negre ja que és una
espècie en regressió. També comenta que caldria un rètol d’entrada al parc per la Zona
de Bruguers. Vers la recuperació del patrimoni arquitectònic amb pedra seca destaca els
corrals i barraques de vinya de la zona del Campgras on des del Centre que representa
voldrien contactar amb el propietari per recuperar-ho i per últim diu que part del Camí Ral
era el Camí de Sant Jaume.
El Sr. Llacuna responent a les diferents preguntes diu que s’està treballant per fer un nou
disseny de retolació d’avens especialment en indrets on n’hi ha molts de junts com passa
al Campgras. Respecte a les cabres espera que es pugui fer una prova amb el ramat que
hi haurà a Begues. En quant a les persones que no els ha arribat la convocatòria en pren
nota per verificar si hi ha algun error en l’adreça electrònica. L’ecoducte ha d’estar
finalitzat a la tardor i per verificar la funcionalitat s’instal·larà algun sistema de comptador
d’animals. En quant a la qualitat de les aigües de la Falconera diu que en diferents
ocasions s’ha enviat escrit a la Generalitat per demanar si hi ha analítiques al respecte i
que no hi ha resposta. Recorda també que la Universitat de Barcelona té un estudi al
respecte i que encara no ha publicat els resultats però que, segons converses amb els
investigadors, no es detectaven nivells de contaminants. Pel que fa al seguiment del còlit
negre ja es miraran de fer observacions amb el personal del Parc. Diu que es buscarà si
hi ha algun contacte dels propietaris de la zona del Campgras per facilitar-los als
membres del Centre d’Estudis Beguetans.

I no havent-hi cap altra intervenció, es clou la comissió consultiva a les 19 h.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

NOM I COGNOMS

CÀRREC

ENTITAT

Rubén Hernández
Moyano

Secretari

Associació Edulis

Josep Antoni Herrera

Representant

Institut d'Estudis
Penedesencs

Xènia Maiques Moyano

Administració

Associació Edulis

Joan Masó Blasco

Tresorer

Moto Club Sitges

Oscar López

Representant

Moto Club Sitges

Josep Mª Rius i Climent Vice-president

Moto Club Vilanova

Clara Racionero Cots

Representant

FEEC

Xavier Parellada

President

Centre d’Estudis Beguetans

Elisenda Miquel Ferran

Tècnica Protecció Civil

Ajuntament Gavà i ADF Gavà

Marc Andrés

Conservador

Museu de Gavà i CD

Xavier Xortó
Enric Porcel i Caro

Departament Ecologia

Carles Ruiz Feltrer

Coordinador Àrea Cultura i
Medi Ambient

Judit Monllés Mas
Lorena Muñoz
Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

Federació ADF Penedès
Garraf
Federació Catalana
d’Espeleologia
Monjos Budistes
Grup Ecologista Les Agulles

Presidenta

Grup Ecologista Les Agulles

Cap de l'Oficina Tècnica de
Parcs Naturals
Cap de la Direcció Territorial
Occidental
Director

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Parc del Garraf
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