ACTA DE LA REUNIÓ PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
CONSULTIVA DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC.

DATA: 24 de novembre de 2008
HORA: 17:00
LLOC: La Mata.

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

Assistents en representació del Consell Coordinador del Parc:
Sr. Joan Bel, regidor de Cultura de l’ Ajuntament de Mura.
Sr. Ignasi Planas, tècnic de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Terrassa.

Assistents en representació de les entitats i sectors:
Sra. Montserrat Farré, vocal de l’Associació de Pagesos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
Sra. Marta Capella, coordinadora d’estudis de FIAC Escola Universitària de Terrassa.
Sr. Artur Adrià Martí, gerent del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau.
Sra. Eva Chica, representant del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.
Sr. Josep Casajuana, president de Servei a la Natura SERNA.
Sr. Josep Marminyà, cap de colla de l’ADF El Pinyó.
Sr. Joan Roma Salvó, president de l’Associació de Bombers Voluntaris i Juvenils de Sant Llorenç
Savall ASBOSAVALL.
Sr. Joan Garcia, representant de l’ADF de Matadepera.
Sra. Mª Vicenta Villar, representant de l’ADF de Terrassa.
Sr. Josep Llorenç Puig, president de l’ADF del Bages Oriental.
Sr. Miquel Mudarra, sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica
de Terrassa ETSEIAT.
Sr. Toni Altaió i Morral, representant de l’ADENC.
Sr. Quim Solbas, vocal del Grup Ornitològic PIGOT de Terrassa.
Sra. Montserrat Clapers, representant de EL FANAL – Grup Ecologista del Moianès.
Sra. Gemma Estany, presidenta del Consell Local del Medi Ambient de Matadepera.
Sra. Marta Gual, tresorera del Consell Local del Medi Ambient de Matadepera.
Sr. Àngel Casanovas, president del Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Josep Triadó, president del Club Muntanyenc de Terrassa.
Sr. Enric Palau, president del Rellinars Motor Club.
Sra. Marta Argemí, presidenta del Club Centre Excursionista Llorençà.
Sr. Fèlix Jo, vocal del Club Ciclista Savall.
Sr. Josep Beltran, president del Centre Excursionista de Mura.
Sr. Salvador Vives i Jorba, representant de la Federació Catalana d’Espeleologia.
Sr. Pere Robert, cap territorial de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Sr. Ricard Gomis, secretari del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet.
Sr. Joan Castells, representant dels Amics de l’Ermita de les Arenes.
Sr. Antoni Gregori, representant dels Amics de l’Ermita de les Arenes.
Sra. Lola Puig, presidenta de DAMA Dones d’Avui de Matadepera.
Sra. Francesca Marlet, vocal de DAMA Dones d’Avui de Matadepera.

Sra. Laura Tàpia, vocal de DAMA Dones d’Avui de Matadepera.
Sr. Joan Barriendos, president de l’Agrupació de Veïns del Barri de Comabella de Sant Llorenç
Savall.
Sr. Ferran Climent, vicepresident de l’Associació de Veïns i Propietaris de Rocafort de Bages.

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. Vicenç Sureda Obrador, assessor 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.

ORDRE DEL DIA
1.

Exposició dels articles del Pla Especial i de les normes d’organització i
funcionament de la Comissió Consultiva.

2.

Actualització de les dades del cens d’entitats.

3.

Elecció per àmbits o sectors d’interès dels membres de la Comissió Consultiva.

4.

Constitució de la Comissió Consultiva.

5.

Informe de gestió i proposta d’activitats pel 2009

6.

Torn de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Ramon Espinach dóna la benvinguda a tots els presents i els agraeix l’esforç de acudir a
la reunió. Continua presentant el Sr. Jaume Galofre, representant de la Comissió Consultiva al
Consell Coordinador del parc, i el Sr. Àngel Miño, director del parc natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.

1.

Exposició dels articles del Pla Especial i de les normes d’organització i
funcionament de la Comissió Consultiva.

El Sr. Ramon Espinach fa una explicació per a presentar el parc a tots els assistents que
segueix el següent ordre:
- El parc és un projecte territorial liderat i finançat pel món local que contribueix a
organitzar el sòl no urbanitzable dels municipis que l’integren atenent als seus valors
naturals, paisatgístics, culturals, econòmics i socials.
- El parc està al servei de la població del parc, dels municipis que l’integren i del conjunt
de la societat.
- La gestió del parc es basa en la complicitat amb els diferents administracions que
intervenen (especialment els Ajuntaments) i amb la resta d’agents socials amb
interessos concurrents.
- El parc s’integra harmònicament en el planejament territorial i sectorial i forma part de
la Xarxa de Parcs Naturals i de diversos organismes estatals i internacionals.
- Sobre el parc incideixen diverses figures de protecció:
o Pla Especial de Protecció 24.07.72
o Revisat i ampliat 04.10.82
o Revisat i ampliat 26.03.98 (vigent)
o Declaració de Parc Natural (Llei d’Espais Naturals) decret 106/87

o
o

Inclòs en el PEIN
Forma part de la Xarxa Natura 2000

-

Fixa tècnica
o Superfície: 13.694 ha
o 12 municipis
o 3 comarques
o 59 % de la superfície és de propietat privada
o Població dels municipis de l’integren (2007): 253.578 h.
o Personal fix: 28
o Personal a temps parcial: 48
o Personal vinculat a concessionaris: 16
o Equipaments públics: 14
o Dotació econòmica (2007): 2.480.230 € + Conveni amb La Caixa.

-

Activitats rellevants que desenvolupa el parc:
o Àmbit de la Conservació del patrimoni natural i cultural:
 Pla de Vigilància i prevenció d’incendis forestals
 Actuacions de restauració del patrimoni natural i cultural
 Pla de seguiment de paràmetres ecològics
o Àmbit del foment i la participació:
 Subvencions a particulars i entitats culturals
 Programes culturals: Viu el parc, Poesia als parcs, activitats al Marquet
de les Roques, etc.
 Millores en les infraestructures i serveis: Bus Parc, recollida selectiva
de brossa, etc.
o Àmbit de l’ús social i l’Educació Ambiental:
 Gestió directa o indirecta dels 14 equipaments públics
 Pla d’Informació,
 Programa “Coneguem els nostres Parcs”
 “Viu el parc a les escoles”
 Activitats del “Cercle d’Amics dels Parcs.

-

Òrgans de gestió i participació
o Ple de la Diputació de Barcelona, el Diputat President de l’Àrea d’Espais
Naturals
o Consell Coordinador format pels alcaldes dels 12 municipis i representants de
la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya
o Comissió Consultiva format per representants de les entitats representatives
dels sectors, socials, cívics, culturals i econòmics amb interessos concurrents
al parc

-

Comissió Consultiva
o La seva finalitat és rebre informació, trametre suggeriments, expressar
opinions, compartir inquietuds i fer-les arribar al Consell coordinador
o Facilita la millor adequació de les decisions de l’Administració a les demandes
socials
o Vol ser un instrument de participació que faciliti l’encontre entre interessos
diversos i algunes vegades contraposats
o Garanteix la participació voluntària i no professional dels col·lectius en la gestió
del Parc

-

Normes d’organització i funcionament
o Art. 4: Presideix la comissió el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i
n’és el Vicepresident un vocal escollit entre les entitats (que assisteix a les
reunions del Consell Coordinador)
o Art. 5: 20 membres, 16 dels quals són representants dels sectors

o
o
o
o
o

Art. 6: Elaboració del cens (Ajuntaments i Diputació de Barcelona)
Art. 7: Cada sector escull els seus representants, amb criteris de major
representativitat territorial, temàtica i poblacional
Art. 11: La Comissió es reunirà de manera ordinària 2 cops l’any
El Consell Coordinador ha adoptat el criteri de que a les reunions de la
Comissió es convoqui als membres i es convidi a totes les entitats interessades
Composició: El Consell Coordinador, en la reunió del 20 de novembre de
2008, ha proposat la següent composició per sectors:
 Diputació de Barcelona
1
 Municipis del parc*
3-------- 4
 Sector agrícola
1
 Sector turístic
2
 Sector forestal
2-------- 5
 Entitats de lleure
4
 Entitats cíviques
2-------- 6
 Entitats científiques
1
 Entitats conservacionistes
3
 Entitats educatives
1-------- 5
 Total
20


-

*En representació del Consell Coordinador: Castellar del
Vallès, Mura i Terrassa

Procés de renovació de la Comissió Consultiva
o Elaboració d’un cens d’entitats
o Comunicació a les entitats per a formar part del Cens d’Entitats del Parc
o Manifestació de la voluntat de participar
o La reunió de 20.11.08 del Consell Coordinador proposa una nova distribució de
membres per als diferents sectors
o Reunió d’avui, 24.11.08, per a constituir la Comissió Consultiva

El Sr. Ramon Espinach continua incidint en què la única forma d’exclusió per a participar en la
comissió consultiva serà la voluntat expressa de no participar-hi. Així mateix comenta que
l'assistència a les reunions no és l’única manera de fer aportacions o de participar dels debats,
ja que a través de la pàgina Web de la Diputació de Barcelona, www.diba.cat es pretén establir
un contacte fluït amb totes les entitats que ho determinin.
El Sr. Àngel Miño explica la manera de procedir per a la elecció dels membres dels diferents
sectors, d’acord amb la organització prevista a la sala.
A continuació els assistents es reuneixen per grups i desprès de 30 minuts lliuren les llistes
dels membres escollits per sectors i dels que poden ser substituts:
El Sr. Àngel Miño llegeix les llistes retornades i, d’acord amb el seu contingut, dóna a conèixer
els membres escollits i les entitats que :
1 membre del sector agrícola
- Associació de Pagesos del parc natural de Sant Llorenç del munt i l’Obac,
representada per la Sra. Montserrat Farré
Substituts:
- x
2 membres del sector turístic
- Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau, representat
pel Sr. Artur Adrià Martí

-

Consorci de Turisme del Vallès Occidental, representat per la Sra. Anna
Sans Puig
Substituts:
- x
2 membres del sector forestal
- Agrupació de Defensa Forestal de Matadepera, representada pel Sr. Toti
Garcia
- Associació de Bombers Voluntaris i Juvenils de Sant Llorenç Savall,
representada pel Sr. Joan Roma Salvó
Substituts:
- Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa, representada per Mª Vicenta
Villar i Moratalla
2 entitats científiques
- Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrials
representada per la Sra. Eulàlia Griful Ponsati
- VACANT
Substituts:
- x

i

Aeronàutica,

3 entitats conservacionistes
- Consell Local del Medi Ambient de Matadepera, representat per la Sra.
Gemma Estany
- EL FANAL - Grup Ecologista del Moianès, representat pel Sr. Xavier
Serrano
- Grup Ornitològic de Terrassa - PIGOT, representat pel Sr. Quim Solbas
Rabal
Substituts:
- Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), representada
pel Sr. Toni Altaió Morral
1 entitats educatives
- VACANT
Substituts:
- x
4 entitats de lleure
- Federació Catalana d’Espeleologia, representada pel Sr. Salvador Vives
Jorba
- Centre Excursionista de Terrassa, representat pel Sr. Àngel Casanovas
Crespo
- Centre Excursionista de Mura, representat pel Sr. Josep Beltran
- Rellinars Motor Club, representat pel Sr. Enric Palau Forte
Substituts:
- Club Centre Excursionista Llorençà, representada per la Sra. Marta Argemí
i Raduà
2 entitats cíviques
- Agrupació de Veïns del barri de Comabella de Sant Llorenç Savall,
representada pel Sr. Joan Barriendos Villagrasa
- Associació de Veïns i Propietaris de Rocafort de Bages, representada pel
Sr. Ferran Climent Costa
Substituts:
- Dones d’avui de Matadepera, representada per la Sra. Lola Puig
- Amics de l’Ermita de les Arenes, representada pel Sr. Joan Castellsolà

El Sr. Àngel Miño comunica als assistents i als representants escollits que les entitats
escollides per ser membres de la Comissió Consultiva en representació de cadascun dels
sectors seran contactats per a fer a fer arribar la documentació següent:
• Còpia dels estatuts de l’entitat
• Poders de representació de la persona que assisteixi a les reunions
El Sr. Toni Altaió fa notar que l’entitat que representa, ADENC, no s’ha proposat ser membre
de la Comissió Consultiva com ha vingut fent des de la seva constitució, per a donar cabuda a
altres entitats i per confiar en aquesta nova manera de procedir de la Diputació de Barcelona,
que entén que igualment podrà fer sentir el parer de la seva entitat assistint a les reunions.
El Sr. Ramon Espinach agraeix el gest de confiança en l’equip gestor i la forma de procedir de
l’entitat i reitera la invitació a totes les entitats a participar a les properes reunions, tot
acomiadant-se dels assistents.
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.05 hores.

