ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 1 de juliol del 2010
18:00 h
Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

President:

Ill.m Sr. Josep Mayoral Antigas, Diputat President de l’Àrea d’Espais
Naturals.

Secretari:

Sr. Santi Llacuna, Director del Parc del Garraf.

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau de l’Acta de la reunió anterior.
2. Donar compte dels temes tractats a la darrera Comissió

Consultiva..
3. Informe de gestió 2009.
4. Utilització del correu electrònic com a mitjà ordinari de les

trameses de les convocatòries de les sessions del Consell
Coordinador.
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 18:00 hores.
El Sr. Martorell, dóna la benvinguda als assistents.
El Sr. Mayoral inicia la sessió i agraeix la possibilitat de realitzar aquesta sessió a la Sala
de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Excusa la no assistència del Alcalde de Sant Pere de Ribes, Il·lm. Sr. Antoni Blanco
El Sr. Mayoral passa la paraula al Sr. Espinach.
El Sr. Espinach demana incorporar un nou punt de l’ordre del dia anomenat “Utilització del
correu electrònic com a mitjà ordinari de les trameses de les convocatòries de les
sessions del Consell Coordinador”.
També comenta que ell dia 14 de juny a Sant Pere de Ribes es va celebrar la reunió de la
Comissió Consultiva, on es van presentar les noves normes de la seva constitució.
Aquestes normes aporten una obertura a la participació de les entitats de cadascun dels
municipis que formen part del Parc del Garraf. Es posa a consideració dels membres del
Consell Coordinador, per la seva aprovació, i d’aquesta manera donar curs a la
convocatòria de la constitució de la nova comissió consultiva.
No havent-hi cap al·legació s’aprova el document adjunt.

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a l’Ajuntament de Begues sense cap
esmena.

2. Donar compte dels temes tractats a la darrera Comissió Consultiva.

El Sr. Espinach comenta que a la comissió consultiva del dia 14 de juny es va parlar del
tema de conservació, especialment del marcatge de les tortugues alliberades al Garraf, i
del projecte de l’àliga perdiguera. També es va veure positiva la proposta de les noves
normes de la constitució de la comissió consultiva i es va parlar de la participació en el
Parc a Taula. Alguns dels membres es van interessar per la protecció de la zona dels
Colls Miral-peix, demanant si fos possible la incorporació d’aquest espai al Parc del
Garraf. També s’interessaven per disposar d’un inventari de camins del Parc del Garraf, la
qual cosa se’ls va informar que estava a la seva disposició, a la pagina web del Parc del
Garraf, dins l’apartat del Pla d’ús públic.
3.Informe de gestió
El Sr. Llacuna comenta que respecte a les qüestions estratègiques i de relació, s’han
mantingut les reunions periòdiques a cada municipi del parc amb els diferents consistoris,
així com reunions amb la FEEC, respecte a la regulació d’escalada i signatura d’un nou
conveni.
Hi ha hagut reunions amb els Presidents de les àrees privades de caça, per a la millora de
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la gestió dels Plans d’Aprofitament Cinegètic (senglar, conreus).
S’ha realitzat el control de la circulació motoritzada i s’ha intercanviat informació amb
Mossos d’Esquadra, Agents Rurals de la Generalitat, Policies Locals i el cos de la
Guàrdia Civil SEPRONA. El resultat dels controls de circulació motoritzada ha estat la
inspecció de 88 vehicles dins les 4 jornades celebrades aquesta primavera, i només sis
han estat denunciats.
Es pretén realitzar una reunió amb la Federació Catalana d’Espeleologia per tal de
millorar la gestió del centre de documentació de l’espeleologia que hi ha a Olesa de
Bonesvalls.
Comenta també que es va realitzar a Barcelona el Congrés Mundial d’Herpetologia i van
aprofitar el Parc del Garraf com a plataforma de coneixement de la gestió d’aquestes
espècies.
S’ha col·laborat amb el servei de patrimoni de Diputació per a la homologació de rètols de
senyalització de les obres de restauració del Castell d’Eramprunyà.
S’ha informat de les millores proposades per a realitzar a les barbacoes de la Trinitat i a
través de l’Ajuntament de Sitges i sol·licitar a la Generalitat la homologació de les
mateixes.
A través de converses amb la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, s’ha
aconseguit la senyalització d’entrada al Parc de la carretera C-31, des de Castelldefels
fins a Sitges
Respecte al nombre d’incidències detectades durant aquest any, han estat 149, de les
que destaquen els d’abocaments.
Aquests darrers mesos s’ha informat favorablement a un projecte que fa anys que es
comenta, com és la unificació de les antenes del Montgròs. Així mateix d’un informe de
fitament de la pedrera PYDSA del terme municipal de Gavà, i s’ha fet arribar un escrit a
l’Ajuntament de Sitges perquè ADIF sol·liciti informe preceptiu a la Diputació vers les
obres que recentment porta a terme a la Xarxa Ferroviària del Garraf.
S’ha procedit al tancament perimetral de Jafre degut al mal estat de conservació de les
edificacions existents.
També recorda la dificultat alhora de fer el manteniment a les àrees de descans de la C31, degut al elevat vandalisme existent.
Respecte a la campanya de prevenció d’incendis s’han fet millores a les instal·lacions de
les torres i s’han adaptat les basses de prevenció d’incendis a les normatives vigents.
Tanmateix s’ha millorat el ferm de l’heliport. S’ha substituït el vehicle d’Olèrdola ja que
abans de la campanya havia patit un accident de trànsit. El vehicle que tenim de
substitució (cedit pel Parc mòbil) s’hi ha instal·lat una cuba d’aigua de fibra de vidre d’un
model diferent al que hi havia fins ara de planxa metàl·lica.
S’han repassat els hidrants existents al Parc i als seus voltants per verificar el seu estat i
s’ha detectat que alguns d’ells han estat manipulats, i per tant fóra de servei,
especialment a la zona de Sant Pere de Ribes i en concret a Mas Alba. S’ha presentat el
projecte d’instal·lació d’una nova torre de guaita a la zona del Puig de l’àliga, a Canyelles i
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esperem la llicència d’obres per poder realitzar la instal·lació.
Ha finalitzat la restauració de la pedrera la Ginesta, on s’ha detectat que hi ha una
proliferació d’espècies alòctones en aquest indret, és per això que l’informe preceptiu de
l’OPTN indicarà l’eliminació d’aquestes espècies per evitar la seva proliferació al Parc.
S’ha continuat el projecte de seguiment de l’àliga perdiguera a través del conveni amb
AENA, per visualitzar els nius en directe a través d’Internet. A més, aquest any s’intentarà
capturar les tres parelles d’àligues per col·locar-los-hi emissors i poder fer un seguiment.
S’ha aconseguit el premi Fundación Biodiversidad, dotat amb uns 180.000 €, que es
destinaran a la millora d’habitats Agroforestals i recuperació de punts d’aigua i abeuradors
per la fauna.
S’han continuat fent els censos de fauna, especialment de perdiu, a la zona de caça
controlada, i s’ha comprovat la recuperació de l’espècie ja que en els comptatges, a les
mateixes dates d’anys anteriors, s’havien trobat aproximadament uns 450 individus i
aquest darrer any s’ha duplicat.
Respecte al projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània aquest any s’han alliberat
300 exemplars .
Amb la col·laboració de la Unió muntanyenca d’Eramprunyà, la Universitat de Barcelona, i
la Federació Catalana d’Espeleologia, s’ha dut a terme el seguiment de les
concentracions d’oxigen, diòxid de carboni i altres compostos volàtils als avencs i, és a
partir d’aquestes dades, on es procedeix a senyalitzar els avenc on les concentracions
d’oxigen són baixes, pel coneixement dels espeleòlegs.
També s’ens ha donat a conèixer la realització de dos estudis possiblement relacionats
amb l’abocador de la Vall d’en Joan , un relatiu a la qualitat de l’aigua de la zona de la
falconera, realitzat pel doctor Xavier Font i un altre referent al estat sanitari dels
rosegadors, realitzat pel Sr Jordi Peig.
A través del conveni que s’està duent a terme amb l’Obra Social de la Caixa, destaca els
treballs d’execució del Pla de Conservació (flora amenaçada/endèmica estepa d’arenal i
invasora el seneci), l’execució del projecte d’instal·lació de vedrunes.
En quant als itineraris s’executarà part del projecte de la Ruta dels Castells amb un import
de uns 20.000 € i s’ha procedit a la senyalització d’alguns dels seus trams. Tot i així, hi ha
dificultats alhora d’obtenir els permisos dels propietaris a la zona de Begues i Canyelles.
També s’han fet millores al itinerari sensorial de Can Grau, i el manteniment de les
franges de protecció dels eixos viaris. En aquest mateix projecte s’incorporarà una bassa
intermèdia per nodrir d’aigua la bassa de prevenció d’incendis i la bassa naturalitzada
existents a Mas Vendrell. S’ha executat el projecte de millores paisatgístiques a la pista
de Begues ón l’element més destacat és la zona d’aparcament de vehicles.
.
En l’àmbit del desenvolupament, s’ha consolidat el programa El Parc a taula. Aquest any,
la presentació de la Guia única es va fer a Granollers aprofitant la celebració de la fira,
amb la participació, dins aquest programa, de 124 empreses. Per la millora de la qualitat
del programa es realitzen reunions de coordinació i formació dels participants.
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El dia 6 de juliol hi haurà la reunió del programa Viu al parc, ón es presentarà el document
a partir de les propostes de cadascun dels Ajuntaments.
Se segueix col·laborant en programes de televisió i ràdio.
Les subvencions atorgades aquest any suposen uns 20.000 € aproximadament.
Respecte a l’arranjament de camins s’han dut a terme la millora a la pista de la Desfeta,
Puig de la Mola, Mas Maiol (Sitges) i Plana Novella (Jafre).
En l’àmbit de l’ús social i educació ambiental s’ha consolidat el programa Poesia als parcs
que es celebrarà al Parc del Garraf el dia 17 d’octubre, i a Olèrdola el dia 21 de
Novembre.
Aprofitant els comptadors de vehicles instal·lats al Parc del Garraf per part de l’àrea de
vies locals de la Diputació, s’ha comprovat que el nombre de vehicles que entren al parc
són molt semblants als de 2007. El més interessant d’aquest comptatge, és que així com
a l’any 2007 el 58% dels vehicles circulaven a més de 50 km:/hora, aquest any només el
10% ha superat aquesta velocitat.
S’ha inaugurat, a l’entorn de Vallgrassa, un nou itinerari anomenat “Indicis, interpretacions
d’un territori”, on es recorre el parc a través de 17 plafons que incorporen 17 visions
artístiques del parc.
S’ha instal·lat un comptador de visitants a dos dels itineraris que hi ha al Parc. El botànic,
de mobilitat reduïda de La PLeta i el sensorial de Can Grau.
Està a punt d’inaugurar-se a la web del Parc el nou format d’itineraris ón el usuari pot
descarregar-se els tracks del recorregut i fins i tot fer una simulació virtual del mateix.
S’ha aconseguit la renovació del SICTED, a Sant Pere de Ribes es van lliurar els
diplomes de certificació.
Respecte a les millores de les instal·lacions tècniques dels equipaments a Vallgrassa s’ha
restaurat la teulada i la claraboia. A Can Grau s’ha millorat la cloració i descalcificació de
l’aigua de consum. I a La Pleta s’han ampliat i millorat les plaques fotovoltàiques per la
generació d’energia elèctrica.
I en quant a les activitats generals i de suport cal destacar les reunions de la comissió per
la normalització de la toponímia. S’està treballant en l’edició d’unes enquestes del grau de
satisfacció dels usuaris. S’ha consolidat l’estructura de gestió basada en el programa
anual d’activitats on hi figuren els objectius i uns indicadors de seguiment a través del
programa SIGEP.
S’ha desenvolupat el Pla de Formació del personal propi, personal d’informació i d’atenció
al públic.
En quant a les col·laboracions amb centres de Formació Professional i Universitats es
segueixen mantenint convenis per desenvolupar pràctiques forestals i com a novetat,
aquest any es treballarà conjuntament amb el Doctor Martí Boada, de la Universitat
Autònoma, en el Màster de Diagnosi Ambiental.
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4. Utilització del correu electrònic com a mitjà ordinari de les trameses de les
convocatòries de les sessions del Consell Coordinador.
El Sr. Espinach comenta que aprofitant la validesa del correu electrònic com a eina de
comunicació, s’utilitzarà aquest mitjà per fer arribar tota la informació als membres del
consell coordinador, tant pel que respecte a les convocatòries de les reunions com per fer
arribar tota la informació generada en la gestió de l’Espai Natural d’Olèrdola. També
comenta que a banda dels Alcaldes i/o Regidors que es convocaran a traves de correu
electrònic, es podrien afegir els correus de les persones que des de cadascun dels
ajuntaments creguin convenients.

5. Torn de paraules
El Sr. Coll demana informació al voltant de l’elevat nombre de perdius d’aquest any i quin
és el futur de la Bassa de la Vall del Teix com a punt d’aigua per la campanya de
prevenció d’incendis.
El Sr. Llacuna diu que en els darrers anys un dels objectius del pla de gestió ha estat la
recuperació de conreus abandonats, la qual cosa ajuda a crear zones de fàcil intervenció
en la extinció d’incendis, i per altre banda ha potenciat les espècies d’espais oberts com
son les perdius. D’aquí l’augment del nombre d’exemplars d’aquesta espècie. Respecte a
la bassa de la Vall del Teix, seguirà funcionant com fins ara com a punt d’aigua per la
fauna i, si cal mitjançant algun bombeig d’aigua en casos puntuals per a extinció o reg,
però des de fa un temps, des de bombers, es va considerar no apte per a la càrrega
d’aigua mitjançant medis aeris.

A les 20.00 h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Data: Dijous, 1 de juliol del 2010
Hora: 18:00 h.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

NOM I COGNOMS

Joan Martorell

Josep Mayoral

Albert Coll

Marià Martí

Josep Antoni Herrera

Mònica Borrell

Gemma Roset

CÀRREC

AJUNTAMENT ENTITAT

Regidor d’Urbanisme

Diputat president

Regidor medi ambient

Diba

Diba

Director gerent

Cap servei medi ambient

Directora gerent Parc Arqueològic

Tècnica Aj. Vilanova

Ramon Espinach

OTPN

Xavier Roget

Cap DTO

Santi Llacuna

Ajunt. Vilanova

Consorci parc .coll

Ajunt. Vilanova

Ajunt. Gavà

Ajunt. Vilanova

Diba

Director Parc Garraf
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Diba

Diba
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