ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DEL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC I FÒRUM PERMANENT DE LA CETS DE SANT LLORENÇ DEL
MUNT I L’OBAC.
DATA: 10 de novembre de 2010
HORA: 17:00
LLOC: Casanova de l’Obac. Ctra. B-122 km 10. Terrassa.

President:
Sr. Ramon Espinach, cap de la Oficina Tècnica de Parcs Naturals.

Vicepresident:
Sr. Jaume Galofre Gabarró, representant del Centre Excursionista de Terrassa.

Assistents en representació del Consell Coordinador del Parc:
Sr. Ignasi Planas de Martí, Ajuntament de Terrassa

Assistents en representació de les entitats i sectors:
Sr. Artur Adrià Martí, gerent del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau.
Sr. Joan Garcia Riba, representant de l’ADF de Matadepera.
Sr. Joan Crispí i Escursell, secció de ciències del Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Ferran Climent Costa, Associació de Veïns i Propietaris de Rocafort de Bages
Sra. Alba Escalona, Consell Local del Medi Ambient de Matadepera, UPVOc i Associació de Pagesos.

Assistents del cens d’entitats:
Sr. Joan Boada i Campderros, Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Antoni Serra Sorribes, director del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la UB.
Sra. Encarna Casas Díaz, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.
Sr. Josep Triadó Cirera, president del Club Muntanyenc de Terrassa.
Sr. Joan Mª Castells Solá, president de l’Associació d’Amics de l'Ermita de les Arenes.
Sr. Antoni Gregori Jané, Associació d’Amics de l'Ermita de les Arenes.

Assistents del cens d’entitats i empreses del Fòrum Permanent:
Sr. Joan Armengol Amat, empresa Rodabosc
Sr. Jordi Altés Bartolín, gestor de l’AE Riera de Nespres.
Sra. Montserrat Flo, gestor de l’AE Riera de Nespres.
Sra. Ester Tarin Canales, Talamanca Gestió Turisme Rural, S.L.

Sra. Marta Capella Mestre, FIAC Escola Universitària de Turisme
Sr. Jordi Graner Casasayas, representant de Talactiva Associació Cultural.

Sr. Josep Ferrer Soriano, representant de Talactiva Associació Cultural.
Sra. Gemma Gimferrer, empresa Nous Reptes, S.L.

Excusen la seva assistència

Sr. Toni Altaió i Morral, representant de l’ADENC.

Assistents de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona:
Sr. Martí Domènech i Montagut, coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals
Sr. Xavier Roget Padrosa, cap de la Direcció Territorial Occidental.
Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Sr. Josep Canals Palau, tècnic d’Ús Públic de la DTO.
Sra. Elisabet Ros Garriga, secretaria tècnica de la CETS del parc Natural de Sant llorenç del Munt i l’Obac.
Sra. Isabel Junquera i Muriana, Assistència tècnica de Repte Territorial.

ORDRE DEL DIA
1.-

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

2.-

Informe de gestió.

3.-

Projecte de Remodelació del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles

4.-

Programa d’activitats de 2011

5.-

Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS):
- Informe de l’estat d’elaboració del dossier de candidatura per a l’adhesió a la Carta
Europea de Turisme Sostenible. Diagnòstic i propostes estratègiques.
- Aprovació, si s’escau, del Programa d’Actuacions.

6.-

Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió:

El Sr. Ramon Espinach dóna la benvinguda als assistents i proposa incloure un punt addicional a l’ordre del
dia per a parlar del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles, just després de l’informe de gestió.
El Sr. Jaume Galofre excusa el Sr. Salvador Vives, representant de la Federació Catalana d’Espeleologia.
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1.

Aprovació de l’Acta de la reunió anterior.

El Sr. Ramon Espinach pregunta als assistents si aproven la redacció de l’acta de la reunió del dia 27 de
maig de 2010.

Ningú manifesta cap objecció i per tant s’aprova l’acta anterior.

2.

Informe de gestió 2010.

El Sr. Àngel Miño, recolzant-se amb una presentació, exposa l’informe de gestió del parc corresponent a
l’any en curs, que segueix el següent guió:

Àmbit de conservació
9

Finalització de l’execució dels projectes de LKXA (2a i 3a Fase)
9

Entorns de la finca de La Mata i pista de Matarrodona

9

Espais oberts i fauna associada

9

Gestió de Les Refardes

9

Pla de Prevenció d’incendis

9

Pla d’Accessos a la Mola
9

9

9

9

Conveni amb la propietat i l’Ajuntament de Matadepera

9

Vall d’Horta i vall de Mur

9

Conca alta del Ripoll (i Galí)

Treballs de recuperació de la zona afectada per l’incendi de 2003: zona de ribera
9

Restauració del Bosc de Ribera (Torrent de les Acàcies)

9

Reposició de marres a la zona de la Vall d’Horta

Treballs de conservació i restauració amb voluntaris
9

Restauració del Bosc de Ribera (Torrent de les Acàcies)

9

Plantació Pinasses a la Barata (voluntaris)

Pla de Seguiment
9

Estudis del Pla de Seguiment

9

Seguiment de la fauna amb càmeres fotogràfiques

9

Seguiment i vídeo vigilància d’àligues perdigueres
9

Instal·lació d’una pantalla pel seguiment en directe a l’Obac

9

Instal·lació d’una càmera al niu.
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9

9

Estudi de distribució de la població de senglar al parc (incorporació de vídeo trucades com
a metodologia)

9

Estudi demogràfic i de distribució del Cranc de riu autòcton

9

Accions de descast del Cranc americà.

9

Plantació de Colutea arborescens (Pla de Conservació de la Iolana iolas)

Execució del Pla d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis
9

Treballs posteriors a les nevades del 8/3/10

9

Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis

9

Arranjament de la xarxa viària de prevenció (70 km+14 altres)

9

Tractaments forestals (23 ha DB + 75 ha Sv + 27 ha GC)

Àmbits del desenvolupament i l’ús social
9

9

Consolidació de l’activitat a les Refardes.
9

Millora exteriors

9

Murs casa vella

Consolidació de l’activitat a la masoveria del Marquet de les Roques.
9

9

Projecte vitivinícola

Sisè any del programa El parc a taula
(Presentació a Sant Llorenç Savall 24/6/10)

9

Subvencions a particulars
(EAR-5, EF-9, ES-4, HAPA-3: 37.000 €; 1,7 E/Suv)

9

Activitats amb voluntaris

9

Recolzament altres projectes:

9

9

3 monts

9

Mil·lenari de Sant Llorenç Savall

Carta Europea de Turisme Sostenible (Inici del procés d’elaboració del dossier de candidatura per
a la adhesió)
9

Redacció del Dossier de Candidatura

Àmbit de l’ús social i la conservació
9

Pla d’ordenació dels accessos a La Mola i el Montcau (Fase 2)
9

Aparcament a can Robert

9

Restauració de les tombes medievals

9

Senyalització i restauració del camí dels Monjos
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9

Pla director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur
9

Restauració del forn de pega de la Vall d’Horta

9

Adequació del camí de la Vall d’Horta

Àmbit de l’ús social i l’educació ambiental
9

Re-inici d’activitats a l’Àrea de les Arenes.

9

Programa d’itineraris guiats en caps de setmana

9

Consolidació de les activitats al Marquet de les Roques

9

Projecte pedagògic a l’escola de Natura de la Muntada

9

Consolidació de la WEB dels Parcs

9

9

9

8,7 milions de visites anuals (canvi a 2,2 amb 10% descàrregues

9

Informatiu dels parcs 8.900 adreces

9

Facebook del parc.

Conveni amb la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa
9

Homenatge als promotors de la segona reconstrucció del monestir

9

Realització d’un plafó per a l’exposició del monestir

9

Edició d’un fulletó

Redacció del Projecte de remodelació de l’Àrea del Torrent de l’Escaiola (pendent d’execució)
9

Redacció del Pla Director del conjunt del Marquet de les Roques.

9

Execució de projectes d’inversió
9

Projecte d’accessibilitat al conjunt d’equipaments de l’Obac.

9

Projecte de condicionament i accessibilitat del Centre d’Informació de Coll
d’Estenalles.

9

Projecte de rehabilitació de les cobertes de la masoveria del Marquet de les
roques

9

Projecte de senyalització d’itineraris (Vacarisses, Rellinars, Sant Vicenç de Castellet, Rocafort i
Talamanca)

9

Pla d’informació als visitants. Ampliació de serveis
9

Convenis amb CPT Valls del Montcau

9

Convenis amb Vacarisses, Castellar del V, Matadepera i Terrassa

9

Programa “Coneguem els nostres parcs”

9

Programa cultural “Viu el parc” WEB pròpia 2.500 v/mes; Facebook

9

Renovació del servei de Bus Parc
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Activitats generals i de suport
9

Recollida selectiva de residus (convenis amb Mura, Matadepera, Sant Llorenç Savall, Castellar del
Vallès, Rellinars i Vacarisses)

9

Arranjaments de la xarxa viària:

9

Implantació del SIGEP (Sistema d’Informació Geogràfica aplicat a la gestió) a través de la WEB

9

Informes realitzats entre l’1 de gener i el 5 de novembre:
9

Activitats científiques/ culturals

9

Activitats esportives

9

Camins

4

9

Multitudinàries (festes, aplecs, fires)

3

9

Circulació motoritzada

1

9

Filmacions, reportatges fotogràfics

1

9

Forestals: aprofitaments i PTGMF

2

9

Incendis

2

9

Informació general

2

9

Cinegètics (PTGC)

2

9

Urbanístics

3

9

Suggeriments Sistema Q

26

Totals
9

5

44
93

Sistema Q de qualitat en ENP:
Núm. de
suggeriments

Mitjana dies de resposta

Total 2006

42

64,5

Total 2007

58

20

Total 2008

51

27

Total 2009

72

19

Núm. de
suggeriments

Resolts a
termini

Fora termini

1 er Trimestre 2010

12

12

0

2 er Trimestre 2010

14

14

0

3 er Trimestre 2010

16

15

1 (49 dies)

4 er Trimestre 2010

1

1

6

9

Auditoria Sistema Q en ENP

UNITAT DE SERVEI

PUNTUACIÓ

Direcció

7,125

Acollida i recreació

8,8095

Informació

9,0

Senyalització

9,3

Ed. Ambiental i Int. Patrim.

8,2647

Comercialització i reserves

9,15

Seguretat

8,8

Neteja i manteniment

8,95

Gestió Ambiental

10

Seguiment i Avaluació

9,6

TOTAL

90,1228

El Sr. Jaume Galofre agraeix la feina feta pel que fa als enderrocs i restauracions de les construccions del
Mas de la Mata.
El Sr. Ramon Espinach li retorna l’agraïment doncs és el resultat d’una feina engegada fa molts anys que
es va iniciar aturant la urbanització, rescabalant els propietaris i finalment restaurant.
El Sr. Àngel Miño comenta que encara no s’ha finalitzat la feina, doncs cal enderrocar i restaurar algunes
parcel·les més.
El Sr. Antoni Serra pregunta a on i perquè es fa la plantació de pinasses.
El Sr. Àngel Miño respon que el parc forma part de la Xarxa Natura 2000 i un dels hàbitats prioritaris és el
bosc de pinassa, així la Generalitat ha publicat un manual de criteris per a la gestió dels hàbitats que
formen part de la Xarxa Natura 2000 i d’acord amb aquests criteris s’han portat a terme uns treballs de
millora de l’hàbitat i un reforç de l’espècie mitjançant la plantació a la zona de la finca de la Barata.

3.

Punt d’informació del Coll d’Estenalles.

El Sr. Martí Domènech pren la paraula per a presentar un estudi sobre les obres realitzades al centre
d’informació del parc i sobre les possibles solucions que es poden adoptar per a millorar l’encaix del
nou bloc d’informació. Explica que el projecte recentment executat ha tingut moltes crítiques de la
societat civil i corrobora que, efectivament sembla que el resultat ha sorprès als propis promotors per
la baixa integració amb l’edifici preexistent i amb l’entorn. L’estudi revela que la millora passa per
separar els dos edificis, eliminar la connexió entre ells, obrir l’espai intern, rebaixar l’alçada de la nova
edificació i recobrir-la amb un material que no sigui petri, per exemple fusta, per evitar així que es
desdibuixi la presencia i la importància de l’antic edifici principal, aconseguint-se una millor integració
amb l’entorn i una millor relació compositiva amb l’edifici principal. L’explicació s’acompanya de
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imatges fotogràfiques de la proposta, la qual s’estima que pot dur-se a terme al 2011 i amb una
previsió d’execució de l’obra de 60.000 €.
El Sr. Jaume Galofre diu que haurà de donar la sentència la ciutadania, però creu que el projecte
presentat millora l’estat actual. També diu que és bo que es visualitzi que es volen esmenar els errors
i que no hi ha prepotència en els actes de la Diputació de Barcelona.
El Sr. Antoni Serra diu que la caixa de fusta li agrada menys que l’original, que te la prestància que té
si no es mira la de darrera; es mostra d’acord amb rebaixar l’alçada però mantindria la pedra actual i
la recobriria amb vegetal, dissimularia els angles un xiprer al davant i unes plantes penjant per trencar
les línies.
El Sr. Martí Domènech exposa que per retallar l’alçada i obrir una finestra cal després refer la
cobertura i que, ja posats, potser és millor fer-ho amb fusta. També exposa que part del problema és
la confrontació de dos elements de pedra: la "casilla" i el nou bloc, per tant, si ens hi fiquem, ho fem
amb tot.
El Sr. Ramon Espinach creu que cal replantejar-se tot el tractament exterior, independentment que
l’edifici estigui recobert de fusta o no per a millorar el conjunt.
El Sr. Jordi Altés proposa estalviar el recobriment de fusta i fer-ho amb heures i rebaixar l’alçada.
El Sr. Joan Crispí vota pel recobriment amb heura, ara l’heura es pot fer créixer a tot l’edifici sense
dificultats,
El Sr. Josep Triadó exposa que pedra blanca és molt impactant, però que la fusta tota horitzontal la fa
molt monòtona i fa lleig el conjunt, que una obertura cap a la carretera trencaria la monotonia i faria el
conjunt més amable.
El Sr. Martí Domènech manifesta que es tracta d’arranjar un error i que cal posar en valor l’edifici de
la “casilla”.
El Sr. Joan Boada intervé per a comentar que quan un arquitecte ha de intervenir en un conjunt té
dues opcions: mantenir allò existent o trencar amb allò existent. Continua dient que aquí s’opta per un
trencament, amb la qual cosa no hi té res a dir. També formula una pregunta: com és que havent-hi
una normativa ben clara en quant a condicions de disseny, tant l’Ajuntament com la Diputació se la
salten? Això el neguiteja doncs sembla que es poden saltar les normes arbitràriament.
El Sr. Martí Domènech diu que també aquest aspecte és discutible, personalment creu que no s’ha
incomplert, però que el que ha passat és que, dit de manera planera, el resultat ha quedat lleig. Creu
que si el resultat hagués estat més amable, ningú hagués dit res, doncs no es discuteix ni l’ús, ni la
substitució de volums ni la situació. Resumeix dient que tothom fa pràcticament la mateixa anàlisi i el
resultat és que no agrada. Per això hem pres la iniciativa de voler esmenar-ho sense cercar més
justificacions. Conceptualment es tracta del mateix revestir-ho d’heura o de fusta, però materialment
no i la fusta és més consistent, té vocació permanent i l’heura està més subjecta a canvis, doncs una
estructura viva no és tan fàcil de controlar.
El Sr. Ramon Espinach entoma la qüestió següent: si aquest projecte ens el trobem per a informar,
l’haguéssim informat favorablement? Reconeix que possiblement haguéssim posat peròs. Això indica
que hem de ser més crítics amb els nostres propis projectes. Possiblement per la confiança amb els
equips de redacció o per la lectura global del projecte, hem estat més laxes. Però no només ens ha
passat a nosaltres ja que hem complert totes les formalitats i a tots els que han intervingut els ha
passat el mateix.
El Sr. Joan Castells, opina que es poden posar altres revestiments i que una finestra quedaria millor i
no donaria la sensació tant dura.
La Sra. Gemma Gimferrer fa notar que la climatologia del coll d’Estenalles és molt severa i que el
manteniment de la fusta serà molt intens i continu.
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El Sr. Jordi Graner apunta que no estaria de més afegir en els plecs de condicions tècniques dels
projectes més o menys singulars una simulació per a que es poguessin detectar aquests problemes
amb anterioritat.
El Sr. Martí Domènech es mostra d’acord i puntualitza que de fustes, ara hi ha empreses que
asseguren una vida útil de 100 anys, de forma que el manteniment no ha de ser un problema.
El Sr. Joan Armengol diu que no té res a dir sobre l’estètica dels projectes, però si sobre la
funcionalitat: així una cadira de rodes ha de fer una ziga-zaga llarga i seria millor fer l’entrada pel
davant, té poca llum i no és acollidor.
El Sr. Martí Domènech explica que l’accés adaptat s’ha fet així per a que es pugui accedir als dos
edificis.
El Sr. Antoni Serra convé a dir que es fa difícil opinar per què no som arquitectes , creu que amb els
mitjans actuals de simulació, el que convindria és fer diverses opcions visuals per a poder opinar amb
més criteri.
El Sr. Martí Domènech opina que, primer cal rebaixar l’alçada i desprès canvi de revestiment o no i
també si es cobreix amb vegetació o no. També cal refer les obertures. Assevera que, tot i que segur
que és més car revestir de fusta que deixar la pedra, la diferència no és tanta. Exposa que el criteri ha
estat que ja que cal rebaixar l’alçada, refer els ampits de les finestres i deslligar els dos edificis i fer un
projecte, ja que ens hi posem, refem el revestiment, doncs tothom està d’acord en què pedra amb
pedra no lliga. Per altra banda afegeix que cal portar el projecte a l’Ajuntament i que hi estigui d’acord
per a donar la llicència municipal. Assegura que no es tracta sotmetre el projecte a votació si no de
esmenar un error amb una proposta concreta que creu que s’adiu amb els temes que es pretenen
resoldre i preocupen. Finalitza dient que va endavant el compromís de millorar allò existent i així
consta dit en aquesta reunió

4.

Programa d’activitats 2011.

El Sr. Àngel Miño, exposa el programa d’activitats previst pel proper any 2011, recolzant-se amb una
presentació, que segueix el següent guió:

Àmbit de conservació i tractament físic del territori
9

Execució del projecte, en conveni amb LKXA, Restauració i valoració del patrimoni natural i
cultural (P-183)

9

Redacció del projecte, en conveni amb LKXA, Restauració i millora del medi natural de 2011, (P194)

9

Projectes propis
9

Pla de Conservació del parc (iniciar la redacció)

9

Execució del programa de conservació del Cranc de riu autòcton

9

Projecte de restauració i recuperació d’herbeis d’Arenaria (Codines altes, zones del
Montcau)

9

Execució del Pla Director d’Infraestructures de Prevenció d’Incendis.

9

Inclusió dels mapes de patrimoni municipals (Àrea de Cultura) al SIGEP
9

9

Restauració d’elements patrimonials

Àmbit de desenvolupament i ús social
9

Nou període de concessió per a Les Refardes
9

Concessió a llarg termini, vinculada a l’execució de inversions a la casa i a la
finca La Vall-Les Refardes

Àmbit de desenvolupament i participació
9

9

Carta Europea de Turisme Sostenible
9

Certificació

9

Execució de les activitats programades per al 1er any

Coordinació amb altres projectes de l’àmbit del parc
9

3 monts (Consorcis diversos)

9

CPT Valls del Montcau i altres

9

LEADER, Viure a poble, etc

9

Col·laboració en les iniciatives associatives dels sectors productius

9

Consolidació del programa “Parc a Taula”

9

Col·laboració amb entitats per a elaborar criteris de bones pràctiques

9

Infraestructures i serveis generals

9

9

Recollida selectiva de residus i educació ambiental

9

Inversió en millores de la xarxa viària:
9

Accessos a equipaments

9

Prevenció d’incendis

Reunions amb grups de participació:
9

Excursionistes, entitats, associacions de productors

9

Nou conveni per al Bus Parc 2011

9

Coordinació amb els municipis de Terrassa, Rellinars, Vacarisses i Castellbell i el Vilar per a veure
d’ampliar el servei de transport públic “Bus Parc” als festius i caps de setmana

Àmbit de l’ús social i l’Educació Ambiental
9

Programa d’itineraris guiats en cap de setmana

9

Millores al projecte de senyalització d’itineraris als municipis

9

Millores en les exposicions de La Mola i la Casanova de l’Obac

9

Treball en qualitat (Sistema Q de qualitat en ENP)

9

Redacció i execució del projecte de adequació a l’entorn del Centre d’Informació del Coll
d’Estenalles
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9

Redacció del Projecte de millores i consolidació del coberts del Marquet de les Roques

9

Execució projecte de remodelació de l’Àrea del Torrent de l’Escaiola

9

Pla d’Informació als visitants

9

Programa “Coneguem els nostres parcs”

9

Programa cultural “Viu el Parc”

9

Programa cultural del Marquet de les Roques

Activitats generals
9

Inclusió de nous aplicatius al SIGEP (Sistema d’Informació Geogràfica aplicat a la gestió)

9

Mantenir la certificació del Sistema Q de qualitat.

9

Desenvolupament d’un pla de formació pel personal propi i pel personal d’informació i atenció al
públic

El Sr. Joan Crispí pregunta perquè hi ha contenidors i no s’emporta la gent la brossa a casa.
El Sr. Àngel Miño explica que actualment hi ha contenidors que es recullen d’acord amb els convenis
establerts amb els municipis, administracions que tenen la competència, que la idea general és anar
retirant els contenidors d’arreu, que ja s’han retirat els contenidors de determinats punts, però que en
d’altres encara no s’ha fet doncs cal fer una campanya de difusió i educació ambiental i mentre hi hagi
contenidors, els visitants els utilitzen. Continua dient que cal senyalitzar, informar, educar, acordar amb els
municipis les etapes i finalment establir un temps de recollida manual, doncs els usuaris estan habituats a
la situació dels contenidors i ens els reclamaran durant un temps.
El Sr. Antoni Serra demana si és possible veure el projecte de restauració del Montcau.
El Sr. Àngel Miño diu que encara no el disposem, però que quan estigui redactat es penjarà a la WEB i, si
cal es lliurarà còpia a qui estigui interessat.
El Sr. Jaume Galofre demana si el contracte de Les Refardes ha caducat.
El Sr. Ramon Espinach diu que el contracte es va fer de curta durada (5 anys) per a veure si es
consolidava el projecte i la família, continua dient que la família s’ha consolidat doncs hi ha tingut mainada
i que el projecte sembla sòlid i productiu, de forma que ara procedeix refer les condicions a més llarg
termini per a que es pugui desenvolupar una masoveria que permeti viure dignament una família.
El Sr. Martí Domènech esposa que sempre inicialment es fan contractes curts per a veure si tot va be,
després es fan de més llarga durada quan ja se sap que és viable. Puntualitza que ara potser que es
presenti altra gent i caldrà escollir el millor.
El Sr. Joan Castells diu que a Les Arenes ha estat tot un èxit treure els contenidors de l’ermita i la gent
s’emporta la brossa als de baix a l’aparcament. El que ja dubta és de treure aquests darrers.
El Sr. Ramon Espinach comenta que hi ha fases de desenvolupament, així primer es demanen o
s’ofereixen papereres i també recollida selectiva, cosa que és un contrasentit que també afecta als
municipis. Diu que als parcs ja fa temps que s’estan retirant les papereres. Opina que ha d’haver
contenidors als veïnats i que els equipaments més potents seran els últims de mantenir tot seguint un camí
i analitzant cada cas. També diu que s’han anat retirant de les carreteres i dels aparcament aïllats doncs
cal fer entendre que són punts d’inici d’excursions no punts de recollida de brossa (que en certs casos
sembla que s’han interpretat així).
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El Sr. Joan Armengol es queixa de que s’elimini l’audiovisual del coll d’Estenalles i a sobre es faci una
carta, potser amb bona intenció però que no creu que estigui ben redactada, a les escoles dient que hi
vagin a altre equipament per a veure un audiovisual. Creu que si es vol potenciar la zona del Bages això no
està be ja que per a la seva empresa, Rodabosc, el coll d’Estenalles és un punt d’activitats important.
El Sr. Àngel Miño es disculpa dient que la idea, i així ho marca el Pla d’ús públic del parc, és potenciar el
sector nord, però que s’havien registrat queixes d’escoles que no estaven assabentades de les obres del
coll d’Estenalles i es trobaven en que l’audiovisual ja no podia ser utilitzat com a recurs pedagògic, de
forma que es va optar per comunicar a les escoles de les que es tenien les dades de correu postal que
disposen d’altres recursos pedagògics del parc com els dels equipaments públics del parc i les empreses
concessionàries. Lamenta que es pogués malinterpretar , però insisteix en que no ha estat la intenció del
parc desviar clientela d’uns cap a altres.

5.-

Carta Europea de Turisme Sostenible:
- Informe de l’estat d’elaboració del dossier de candidatura per a l’adhesió a la Carta
Europea de Turisme Sostenible (CETS). Diagnòstic i propostes estratègiques.
- Aprovació, si s’escau, del Programa d’Actuacions.

El Sr. Àngel Miño pren la paraula per a introduir l’informe que presentarà la Sra. Elisabet Ros, tot glosant
el procés que ha permès elaborar la documentació per a sol·licitar l’adhesió a la Carta Europea de Turisme
Sostenible, gràcies a la participació de més de 20 institucions i més de 40 persones, i finalment aprovar, si
s’escau, el programa d’actuacions que completa el dossier documental.
La Sra. Elisabet Ros inicia la seva intervenció repassant breument el procés d’elaboració de la
documentació amb 7 reunions del Grup de Treball i 4 del Fòrum Permanent durant el darrer any i mig.
Sobre el programa d’actuacions, indica que està penjat a la WEB des de fa dies i que repassarà les
actuacions seguint els principis de la Carta, de forma que si hi ha cap discordança o matisació, ho diguin
durant el relat o al final:
Línia 1: Cooperació i participació dels diferents agents del territori.

1.1 Proposta a la Comissió Consultiva de constitució com a Fòrum Permanent de la CETS
1.2 Realització d’una memòria anual del programa d’actuacions de la CETS
1.3 Manteniment del grup de treball de la CETS
1.4 Organització de jornades de familiarització a un territori acreditat amb la CETS
1.5 Organització d’unes jornades anuals de sensibilització per a empresaris.
1.6 Acreditació d’empreses amb la CETS
1.7 Manteniment de l’ espai web de comunicació amb les entitats
1.8 Assistència a les jornades de la Xarxa d’Espanya i Portugal de Parcs amb la Carta
Europea de Turismo Sostenible.
Línia 2: Seguiment i avaluació del patrimoni natural i cultural.

2.1 Inventari de la flora i dels arbres singulars
2.2 Inventari de la fauna invertebrada
2.3 Inventari de la fauna vertebrada: seguiment i monitoreig de les poblacions de senglar (Sus
scrofa)
2.4 Caracterització dels hàbitats naturals del parc
2.5 Inventari i mapa geològic del parc
2.6 Inventari dels valors arquitectònics de l’àmbit de la CETS
2.7 identificació d’espècies vegetals i animals i paràmetres bioindicadors
2.8 Seguiment de poblacions d’espècies animals i vegetals bioindicadores
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2.9 Seguiment dels impactes ambientals provocats pels visitants del parc
2.10 Valoració i adequació dels itineraris als valors naturals i culturals
2.11 Anàlisi, avaluació i millora de les exposicions permanents ubicades als centres
d’informació del parc
2.12 Redacció i edició d’un catàleg de bons usos per al turisme sostenible
Línia 3: Control de les característiques del visitant i del grau de satisfacció de la visita.

3.1 Elaboració d’ una enquesta de satisfacció que resulti atractiva per al visitant
3.2 Implicar el sector privat en la recollida de dades sobre tipologia de visitants
3.3 Recopilació de la informació referent als estudis de mercat de l’àrea CETS
3.4 Realització d’unes jornades d’informació i sensibilització de sistemes de qualitat
adreçades a entitats i empreses privades
3.5 Manteniment i seguiment del sistema de qualitat turística de l’ICTE per espais naturals
protegits
3.6 Creació d’un itinerari sensorial
3.7 Transcripció de les exposicions a braille
Línia 4: Millora de la informació al visitant.

4.1 Creació de continguts mínims per a les webs de l’àrea CETS
4.2 Creació d’un llistat d’informació en suport paper de què han de disposar totes les oficines
de
turisme/centres d’informació de l’àrea CETS
4.3 Coordinació dels horaris d’obertura dels centres d’informació
4.4 Creació de mailing al sector públic i privat amb agenda setmanal a l’àmbit CETS
4.5 Traducció de la informació a diferents idiomes
4.6 Difusió als visitants sobre els sistemes de qualitat “Q” i “CETS” vigents al parc i al seu
entorn
4.7 Redacció del pla d’itineraris
Línia 5: Valoració del patrimoni a través de la creació de productes turístics.

5.1 Convocatòria dels representants del PNSLMO a les reunions de coordinació i seguiment
dels Consorcis
5.2 Participació conjunta i coordinada a fires. Fam-Trips i Press-Trips
5.3 Incorporar informació sobre els principis de la CETS en activitats lúdiques i formatives
municipals
5.4 Millora del coneixement i difusió dels productes turístics existents
5.5 Valorització del patrimoni cultural de Talamanca
5.6 Creació de productes turístics locals basats en la vinya i el vi
5.7 Realització de jornades de creació de producte
5.8 Inversió, promoció i dinamització del producte “els 3 monts”
5.9 Jornades gastronòmiques de la Caça i el Bolet
5.10 Ecomuseu del Moianès
5.11 Projecte de dinamització, el Moianès ve de gust
5.12 Xarxa de Senders “Itinnerània”
Línia 6: Promoció de la formació i del coneixement del parc.

6.1 Anàlisi de les necessitats de formació per al personal d’atenció al públic d’ equipaments
turístics
6.2 Elaboració d’un calendari d’accions formatives dirigides específicament al sector públic o
privat segons les necessitats detectades
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6.3 Elaboració d’un cens d’empreses d’educació ambiental de l’àmbit CETS
6.4 Elaboració d’un programa d’educació ambiental comú.
Línia 7: Promoció i desenvolupament de l’economia local.

7.1 Creació d’una taula de treball del sector primari
7.2. Centralització dels diferents projectes de recuperació salvaguarda i producció de varietats
antigues i locals
7.3 Desenvolupament del “Pla de futur de Mura, Talamanca i Rocafort”
7.4 Desenvolupament del “Pla de Comerç en petits municipis”
7.5 Desenvolupament del pla d’accions dels Consorcis participants en la CETS
7.6 Creació d’un banc de maquinària agrícola
Línia 8: Reducció d’impactes i control del flux de visitants.

8.1 Millora i adequació de les zones d’aparcament d’accés a la Mola
8.2 Realització de l’avantprojecte d’informació de la capacitat i ocupació dels aparcaments
8.3 Creació d’una taula de treball per a la reducció de l’accés amb vehicle particular
8.4 Millora de la informació i difusió del transport públic
El Sr. Antoni Serra fa algunes puntualitzacions sobre algunes actuacions, en base a versions anteriors del
programa que hi ha a la WEB. Segueix amb l’acció 2.1 (precisions de calendari “de 2011 a 2014” i
pressupost), amb l’acció 2.2 (calendari), amb l’acció 2.3 (afegir l’inventari de fauna vertebrada), amb l’acció
2.5 (col·laboració dels centres excursionistes en l’inventari de coves, avencs, fonts i punts d’aigua), amb
l’acció 2.7 (substituir insectes per invertebrats i eliminar “efectes sobre l’erosió” en un paràgraf, afegir la
UAB com a entitats col·laboradores i modificar calendari), amb l’acció 2.8 (calendari 2012 a 2014), amb
l’acció 2.10 (calendari 2011 a 2014), amb l’acció 2.11 (calendari 2011 a 2014, utilitzar les sigles per a totes
les entitats col·laboradores), amb l’acció 2.12 (utilitzar les sigles per a totes les entitats col·laboradores).
El Sr. Josep Ferrer comenta que el parc ha mostrat el suport explícit a la creació del parc geològic i miner
de la Catalunya Central, que es pretén que aquest acabi sent un geoparc europeu i que, tot i que no hi ha
una referència directa al pla d’actuacions, caldria que s’establís una col·laboració entre ambdues iniciatives
que poden anar fent camí de la mà, doncs comparteixen gran part dels principis. Així proposa que, encara
que no figuri com a actuació , això no signifiqui que no es pugui col·laborar amb el parc geològic i miner.
La Sra. Alba Escalona manifesta que les associacions de pagesos estan treballant en l’observatori del
sector primari per a cohesionar i impulsar aquesta activitat, que en el parc, que agafa tres comarques i tres
òrgans administratius, també cal impulsar-la.
El Sr. Àngel Miño en pren nota per a establir la col·laboració escaient amb el futur parc geològic i miner i
comenta que el parc si que te com a objectiu impulsar i cohesionar l’activitat del sector primari i cohesionar
els productors, que no és una acció directa del pla d’actuacions de la CETS, però si del parc, a més hi ha
accions indirectes que poden lligar la producció i el turisme. Puntualitza les accions d’aquest pla tenen el
suport de totes les entitats i persones que han participat en el procés i que el parc fa més accions que les
que hi ha en aquest pla d’actuacions de forma que el fet de que no hi estiguin relacionades no vol dir que
no es puguin realitzar.
La Sra. Isabel Junquera recorda que en la concreció de les accions, quan es va tractar el tema d’incloure
l’observatori del sector primari, per la descripció de l’actuació, es va creure més oportú canviar-ho per
Taula de treball del sector primari.
La Sra. Alba Escalona insisteix en que el que necessiten al sector és treballar en un sol àmbit administratiu,
doncs pertànyer a tres comarques amb tres oficines del DARP diferents complica el treball en conjunt.
El Sr. Àngel Miño diu que sobre això no podem actuar directament, doncs depèn d’altres administracions
que no formen part d’aquest Fòrum.
El Sr. Ignasi Planas ofereix els recursos de l’Ajuntament per a treballar en moltes de les accions que hi ha
reflectides al pla d’actuacions.
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El Sr. Àngel Miño exposa que precisament el Fòrum tracta de coordinar totes les accions i iniciatives que
les diverses entitats que el composen puguin estalviar esforços i ser mes eficients i eficaços en els
projectes.
El Sr. Àngel Miño pregunta als assistents si aproven el Pla d’Actuacions amb les esmenes presentades.
Sense cap vot en contra es dóna per aprovat.
La Sra. Isabel Junquera informa de la previsió de calendari per al procés:
9

18 de novembre:
-

9

Abril-maig de 2011:
-

9

Auditoria per part d’EUROPARC

Juny de 201:
-

9

Reunió del Consell Coordinador
Aprovació del Dossier de candidatura
Presentació a la premsa del Conveni de Col·laboració entre Consorci de
Promoció Turística de les Valls del Montcau, Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, Consorci de promoció dels municipis del moianès, l’Ajuntament de
Terrassa i la Diputació de Barcelona per a promoure i impulsar CETS

Comunicació de l’atorgament de la CETS

Setembre de 2011:
-

Lliurament de la CETS durant el Congrés anual d’EUROPARC

El Sr. Àngel Miño convida els assistents a l’acte de presentació del Conveni de col·laboració que es
produirà a la Casa de Cultura de Sant Llorenç Savall el proper dia 18 de novembre a les 18,30 hores.

6.-

Torn de paraules

El Sr. Jordi Altés manifesta que ha estat per a ell molt agradable i interessant poder participar en aquest
procés conjuntament amb les institucions.
El Sr. Antoni Serra demana si es podrà tenir el document abans del dia 18.
La Sra. Elisabet Ros diu que immediatament s’afegiran les correccions d’avui i que es penjarà a la WEB,
possiblement demà dia 11.
El Sr. Antoni Serra pregunta si la Sra. Isabel continuarà treballant en el projecte.
El Sr. Àngel Miño precisa que encara no ha finalitzat la seva tasca, que el previst és continuar amb la
secretaria i que, com a especialista en aquests temes, probablement continuarà assessorant-nos en el
futur.
I, sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19,10 hores.
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