ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc d’Olèrdola

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 27 de novembre de 2012
13,00 h
Ajuntament de d’Olèrdola.

President:

Actua de President el Il·lm. Sr. Joan Puigdollers, Diputat Delegat d’Espais
Naturals i Medi Ambient.

Secretari:

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

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió. Principals activitats realitzades.
3. Propostes d’actuacions per a l’any 2013

4. Torn de paraules
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 13:00 hores.
El Sr. Santacana, Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament d’Olèrdola, dóna la benvinguda als
assistents.
El Sr. Puigdollers agraeix a l’ajuntament d’Olèrdola l’acolliment per realitzar el Consell
Coordinador.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a l’Ajuntament d’Olèrdola
esmena.

sense cap

2.. Informe de Gestió. Principals activitats realitzades i Propostes d’actuacions per a
l’any 2013.

En els darrers mesos s’han realitzat reunions en ambdós Consistoris que formen part del
parc d’Olèrdola, i se’n poden destacar uns objectius destacats molt coincidents entre ells:
prevenció d’incendis i gestió de la biomassa.
Respecte a la instal·lació de construccions funeràries al Puig de l’Àliga, es lliure un
informe normatiu al respecte i es concreta una data de visita de l’entorn per part de
l’alcalde i alcaldessa dels respectius municipis i el director del parc per valorar l’impacte i
les possibles solucions al respecte.
S’ha signat el Conveni Marc amb la FEEC, on un dels seus annexos és la regulació de
l’escalada al parc, especialment a la zona de les Coves de la Vall i l’aprovació i execució
de la ruta dels Castells. Es procedirà a la senyalització de les zones on es regularà
l’escalada, i s’iniciarà la senyalització de la ruta dels Castells. S’ha fet un avenç important
en la publicació, a la pàgina web, dels dies de batuda, així com de les activitats que es
realitzen al parc, per evitar la coincidència en l’espai d’aquesta activitat cinegètica amb
d’altres realitzades al parc.
Des del dia 1 de juny fins el 12 de setembre, es va dur a terme la Campanya de Prevenció
d’Incendis 2012, amb 36 persones contractades, i destaca que s’ha estat gairebé un 25%
de la campanya amb un risc molt alt d’incendi, especialment la zona de l’Alt Penedès
(Avinyonet). Hi va haver 175 incidències, tant relacionades en temes de prevenció
d’incendis com d’informació del parc, i es van detectar 13 conats d’incendis. Un d’ells va
esdevenir l’incendi més important de la Campanya amb 636 ha afectades a la zona de
Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal. Tots aquests conats d’incendis es van donar
principalment a la zona de Sant Pere de Ribes i Gavà, i la majoria d’aquests van ser
originats al costat de carreteres o d’urbanitzacions.
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S’han continuat fent les reunions quinzenals amb Mossos d’Esquadra, ADFs, Agents
rurals i bombers i com a conjunt operatiu es valora molt positivament la coordinació en les
tasques de prevenció d’incendis.
També es comenta la importància que té l’ecoducte que es va realitzar a la C15, ja que al
haver-hi instal·lat cameres s’ha pogut fer un seguiment de la fauna que l’utilitza i
d’aquesta manera observar l’estratègia d’aquesta mena d’infrastructures .
S’han fet millores a la bassa de prevenció d’incendis de Fontanilles.
S’ha aconseguit finançament del Programa Feder, per l’arranjament i senyalització de
camins estratègics per la campanya de prevenció d’Incendis concretament el del fondo de
la Seguera.
A través dels guardes es van generar 35 informes d’incidències, 4 dels quals fan
referència a tema d’abocaments. I el nombre d’informes generats pel parc han estat 7,
dels quals 3 es refereixen a activitats esportives. Respecte a aquestes activitats i degut a
l’augment progressiu en els últims anys, es treballarà per buscar un protocol a seguir a
l’hora d’informar aquestes activitats.
Respecte als estudis de Seguiment de Paràmetres Ecològics cal destacar la importància
que tenen alhora d’elaborar un informe, i el proper any es treballarà en la redacció del Pla
de Conservació.
En l’apartat del desenvolupament, cal destacar els cursos de Formació als membres del
Parc a taula, per poder esdevenir punts d’informació col·laboradors del parc. Aquest
formació, de caràcter permanent, s’ofereix gratuïtament per part de l’equip tècnic del Parc.
Comenta la publicitat que hi ha hagut darrerament en diferents medis de comunicació,
destacant activitats com les rutes enogastronòmiques i altres rutes de descoberta
històrica del parc, així com la important fira de Santa Llúcia que se celebrarà a Canyelles
els propers dies 1 i 2 de desembre, on es desenvoluparà un dels Mercats que el Parc a
taula promou, tot coincidint amb un dels actes del 25è Aniversari del Parc del Garraf.
En aquests Mercats, destaquen especialment els productes ecològics i de proximitat
també coneguts com de quilòmetre zero, i en aquest 2012 es celebraran 4 Mercats del
Parc a taula en l’àmbit del Garraf i Olèrdola, a Begues, Sant Pere de Ribes, Gavà i
Canyelles .
El Sr. Llacuna esmenta la incorporació d’un ramat de cabres a la zona de Jafre amb
l’objectiu de mantenir el sotabosc a la vegada que es dóna feina a les persones
vinculades al món de la carn i la llet.
En relació a aquest programa de Poesia als parcs, recorda la col·laboració que es manté
des de fa molts anys amb Obra Cultural a l’Alguer, que es concreta amb els recitals de
poesia que cada any es celebren a l’Alguer, i enguany amb la participació d’un cuiner del
Parc a taula. Aquest va ser el Sr. Pedro Alonso del restaurant Masia Segarrulls, del Parc
d’Olèrdola. Tot afegint que a partir d’aquesta col·laboració s’està intensificant la relació
entre el Parc del Garraf i el Parc de Porto Conte.
Respecte al Programa Viu el parc, tot i tenir una climatologia adversa, va ser prou
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important l’assistència de públic.

3. Torn de paraules.
El Sr. Espinach, fa un resum de l’informe elaborat a la Gerència d’Espais Naturals en
relació al tractament de les cendres funeràries atenent la petició que es va fer al darrer
consell coordinador del parc. Diu que és d’una pràctica relativament recent que va ser
regulada pel Decret 2263/1974 que estableix la obligació de disposar de crematoris al
recinte dels cementiris de les poblacions de 500.000 habitants, també obliga a la
identificació de les urnes amb les cendres a la creació d’un registre de difunts incinerats i
a disposar d’un lloc adient al cementiri per dipositar les urnes. El decret no obliga a que
les cendre siguin necessàriament dipositades al cementiri. De manera que es possibilita el
lliure trasllat. Aquest fet ocasiona un espargiment incontrolat de les cendres mortuòries
que causa problemes als municipis a causa de la capacitat contaminant de les mateixes i
perquè sovint es dipositen sense cap tipus d’autorització administrativa ni de la propietat
del terreny acompanyada d’elements constructius en forma de túmul o capelleta.
Acaba explicant les la normativa vigent en matèria de residus i de protecció dels espais
naturals que permet interpretar l’existència d’una infracció en l’espargiment de les cendres
mortuòries, en tant siguin considerades agents contaminant. La competència correspon a
la Generalitat de Catalunya i els gestors dels parcs i espais naturals protegits, en l’exercici
de les seves competències i funcions, els correspon la notificació i denúncia dels casos i
autors identificats causant dels dits espargiments.
El Sr. Roget, recorda la importància de la posada en valor de les Coves de la Vall i que
seria interessant poder anar executant part del Pla Director de recuperació de patrimoni
arqueològic de les coves. Per tot això, caldria disposar de la valoració i pressupost
d’aquest conjunt.
També fa esment al vandalisme a les torres de guaita i el robatori de materials i
vandalisme al respecte.
El Sr. Puigdollers, recorda que per tal de poder evitar que els senglars vagin a buscar
menjar als contenidors d’escombreries, a Collserola, s’han habilitat uns mecanismes per
evitar que aquests puguin ser tombats.
Destaca la importància de mantenir les franges de protecció de les urbanitzacions i de
l’aprofitament de la biomassa per ajudar a reduir el combustible a les zones forestals.

A les 14,30 h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Data: Dijous, 27 de juliol del 2012
Hora: 13:00 h.
Lloc: Ajuntament d’Olèrdola.

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Artur Antoni Santa Cana

Regidor d’Hisenda

Ajuntament d’Olèrdola

Anna Rovira

Arquitecte

Ajuntament d’Olèrdola

Cristina Badell

Tècnica Medi Ambient

Ajuntament d’Olèrdola

Núria Molist

Coordinadora

MAC Olèrdola

Joan Puigdollers Fraga

Diputat Delegat

Diputació de Barcelona

Ramon Minoves

Coordinador

Diputació de Barcelona

Jordi Bellapart

Gerent

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach

Cap OTPN

Diputació de Barcelona

Xavier Roget

Cap DTW

Diputació de Barcelona

Santi Llacuna

Director Parc Garraf

Diputació de Barcelona
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