ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 11 d’octubre de 2011
17:00 h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Begues.

President:

Actua de President el Il·lm. Sr. Josep Llobet Diputat-President de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat.

Secretari:

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

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte del principals temes tractats a la darrera reunió

de la Comissió Consultiva.
3. Principals línies de treball en la gestió del parc.
4. Balanç de la campanya de Prevenció d’Incendis.
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
L’Il·lustríssima Sra. Mercè Esteve , Alcaldessa de Begues, dóna la benvinguda als
assistents. Seguidament, destaca la bona gestió d’equipaments com Vallgrassa, i
programes com Parc a taula, Viu el parc, Pla de vigilància i prevenció d’incendis forestals,
com a eixos de la col·laboració entre Ajuntament i Diputació, pel que fa al Parc del Garraf.
De la mateixa manera, explica breument algun dels projectes que des de l’Ajuntament es
duen a terme com és l’aprofitament de la biomassa i un projecte que es va iniciar al mes
de juliol de manteniment vegetació a la vora de les pistes i sota les línies elèctriques amb
70 cabres amb l’objectiu d’arribar a 120 i amb un pressupost de 27.000 € l’any.
L’Il·lm. Sr. Josep Llobet, també dóna la benvinguda als assistents i es presenta ell com a
Vicepresident 3r de la Diputació i President de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i agraeix a
l’Ajuntament de Begues per acollir aquesta trobada.
L’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers, també es presenta com a Diputat Delegat d’Espais Naturals
i Medi Ambient.
L’Il·lm. Sr. Andreu Carreras, també dóna la benvinguda als assistents i es presenta com
a Diputat Adjunt d’Espais Naturals.
Excusen la no assistència el Sr. Marià Martí. del Parc de Collserola

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 de Sitges sense cap
esmena.

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

El Sr. Espinach explica que la comissió es va ahir reunir el passat dia 10 d’octubre a
Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts, hi van assistir 22 persones que
representaven catorze entitats. La direcció del parc va presentar les principals línies de
treball que s’estan duent a terme. En el torn de paraules els temes que van suscitar més
interès i debat són els següents:
- Es va manifestar un alt interès per la ruta dels Castells
- Es plantegen les dificultats inherents a la gestió dels itineraris guiats i la
conveniència de fer ús de les noves tecnologies per difondre les activitats
- Es parla de la conveniència de millorar l’accés al parc amb transport públic
- Preocupa a tothom la sobrepoblació de senglar i es comenta els danys que causa
a l’agricultura. En concret a la vinya
- Es parla de la necessitat d’incrementar la gestió forestal com a mesura de
prevenció d’incendis i del paper que pot jugar l’aprofitament de la biomassa.
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3. Principals línies de treball en la gestió del parc.
El Sr. Llacuna,
Degut a que una bona part dels representants en el Consell Coordinador, és nou en
aquest òrgan, fa una breu explicació del Parc: Àmbit, mitjans econòmics i recursos
humans, així com la col·laboració amb AENA i Fundació La Caixa, per dur a terme
projectes dins el parc.
Respecte a les qüestions estratègiques diu que, l’any 2013 finalitza l’activitat extractiva de
la Pedrea Pydsa, EACSA i La Ginesta, que ja s’ha restaurat. La resta de pedreres
UNILAND, PROMSA i ASLAND, finalitzen la seva activitat l’any 2026. També comenta la
necessitat de poder signar un Conveni pel manteniment de les Àrees de descans de la C31. En aquest Conveni hi hauria de participar la Direcció General de Carreteres per fer el
manteniment de la infrastructura, l’Ajuntament de Sitges pel manteniment de
l’enjardinament i la Diputació de Barcelona per la recollida de les escombraries.
Amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, hi ha pendent la signatura d’un
conveni a principis d’any, per regular l’escalada al Parc del Garraf i Parc d’Olèrdola.
Amb la Federació Catalana d’Espeleologia s’ha treballat per dissenyar nova senyalització
dels avencs, en les zones on la densitat d’aquests és molt alta. Els mossos d’esquadra,
especialistes en el seguiment del subsòl, s’han interessat per col·laborar amb el Parc i la
Federació vers les restes abocades en els avencs i els seus nivells d’oxigen.
S’ha donat un pas important editant a la pàgina web, la publicació de les dates de batuda
del senglar que s’organitzen a través d’algunes de les àrees privades de caça que formen
part del Parc.
Respecte al Programa de Prevenció d’Incendis diu que, a part d’exposar-ho més
endavant en un altre punt de l’ordre del dia, s’han posat en funcionament dues noves
torres de vigilància, una al Puig de la Mola i una altre al Puig de l’Àliga i que,
quinzenalment, es fa una reunió de coordinació dels diferents dispositius de prevenció
amb bombers, agents rurals, policies locals i mossos d’esquadra.
Pel que respecte a infrastructures i xarxa viària, destaca el vandalisme i el robatori de les
cadenes d’accés a camins restringits. Per evitar-ne la reincidència s’han reposat les
cadenes per cable folrat de cinta tèxtil, de color groc i vermell, per fer més evident la seva
presència. S’han fet millores a la xarxa viària amb el re-asfaltat d’un tram de la pista
forestal que va de Rat Penat a Olivella i s’han instal·lat dos passos de vianants elevats a
la cruïlla de Vallgrassa i la Pleta, per garantir la seguretat dels vianants. S’han fet tasques
de manteniment a les pistes de la xarxa viària principal.
Respecte a la restauració del paisatge, des de l’Obra Social “la Caixa”, s’han destinat
163.734 € per desenvolupar plans de gestió forestal en les finques de la Diputació de
Barcelona i finca pública de Sant Pere de Ribes. A Mas Vendrell, s’ha consolidat el
perímetre del corral i la canalització d’aigua per posar abeuradors per a les ovelles i
cabres.
S’ha finalitzat el projecte Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, l’objectiu del
qual ha estat la recuperació de conreus i punts d’aigua. A la zona de l’abocador de la Vall
d’en Joan, s’ha dut a terme el desmantellat dels antics magatzems, i s’han fet les
restauracions necessàries de tots els antics equipaments. El vandalisme esmentat abans
vers les cadenes, també s’ha vist reflectit en el tancat perimetral de seguretat de Jafre, on
contínuament trenquen la xarxa de protecció. També destaca el gran nombre
d’abocaments així com l’elevat volum d’aquests en tot l’àmbit del parc.
Per a la gestió telemàtica de totes aquestes incidències i els informes del parc, s’està
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utilitzant el Programa SIGEP, del qual es destaquen 220 incidències i 105 informes
emesos en el present any.
Vers la conservació del medi natural, destaca especialment el Programa de reintroducció
de la tortuga mediterrània, el seguiment de l’àliga cuabarrada, l’alliberament de ballesters
provinents del Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa, i la col·locació de caixes
niu de Rat Penats, així com l’important seguiment dut a terme des del parc de l’agost a
l’octubre, vers la migració d’espècies.
En el Programa de Desenvolupament, destaca el Programa Parc a taula que s’està duent
a terme aquests darrers anys amb més de 150 participants. A partir de l’any que ve, es vol
donar un valor afegit impartint formació als productors i restauradors que ho vulguin per
esdevenir punts d’informació del parc.
Respecte a les subvencions destaca el poc nombre de sol·licituds que hi ha hagut aquest
any, segurament degut per la reducció dels imports atorgats. El Sr. Espinach diu que
s’està treballant en la reestructuració dels conceptes pels quals es donen les subvencions
i d’aquesta manera aconseguir que les persones que les sol·licitin, obtinguin uns imports
suficientment raonables per poder fer front a l’activitat motiu de subvenció.
En el programa d’ús públic destaca la consolidació de la Certificació SICTEC, el disposar
a través de la pàgina web dels itineraris senyalitzats amb els diferents tracs, i la millora en
el programa de divulgació de l’Observatori Astronòmic de Can Grau. També s’ha millorat
la senyalització del Parc, especialment des d’Avinyonet, i en l’itinerari sensorial i botànic.
El Programa de Poesia als parcs s’ha consolidat en aquests darrers anys. Aquest últim
any, s’hi han incorporat també parcs naturals gestionats per la Generalitat.
Viu el Parc també és un programa que es du a terme des de fa anys al parc,
conjuntament amb Olèrdola i el Foix, i que permet apropar al ciutadà, a aquests espais
naturals protegits, mitjançant el seu ampli programa d’activitats i especialment amb la
seva Festa Major del parc i Festa de les Escoles.
El nou itinerari, La Ruta dels Castells, permetrà connectar Castelldefels amb el Foix
passant pels diferents territoris on hi ha Castells. S’espera poder iniciar la senyalització a
partir de l’any que ve, ja que el procés d’homologació ha estat llarg degut al requeriment
d’autoritzacions dels diferents ajuntaments per aconseguir-ho.

4. Balanç de la campanya de Prevenció d’Incendis.
El Sr. Llacuna, destaca el balanç de la campanya de Prevenció d’Incendis com a molt
positiva. Destaca l’optimització dels recorreguts dels vigilants, amb una vigilància més
estàtica des de diferents punts més elevats del parc, que ha suposat una reducció total de
quasi 4000 km vers l’any anterior.
El nombre d’incidències que es van donar durant la campanya, van ser de 124, dels quals
el 38% d’aquestes són no relacionats directament amb la campanya de prevenció
d’incendis, i el 19% van ser cremes o focs no autoritzats. Si aquestes dades les
traslladem per municipis, el 18% s’han donat a Sant Pere de Ribes i el 15% a Vilanova i la
Geltrú, o sigui a la zona d’ampliació del Parc. La distribució de les incidències amb
diferents colors i tipologies es mostra en diferents diapositives. En quan a conats i
incendis forestals, han estat 14 (13 fora parc i un dins a parc) amb una superfície cremada
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inferior a 1’3 hes. També mostra l’evolució tant de conats d’incendi com de superfícies
cremades i fa una comparativa vers els dies festius i feiners, en quant a l’inici d’aquests
conats, i no hi ha una diferència significativa. En quant a la vegetació afectada per
aquests petits incendis, majoritàriament han estat matolls i només el 14% zona forestal.
Respecte al temps d’arribada dels mitjans del dispositiu del Parc, ha estat de 9’ 48’’ i el
temps d’arribada dels altres efectius entre 20 i 25 minuts, i el temps d’extinció 41 minuts.

6. Torn de paraules.

El Sr. Molina, destaca la importància del manteniment de la zona de rieres i franges de
seguretat de les pistes.
El Sr. Costa, veu molt interessant el projecte de manteniment del sotabosc amb cabres i
anima a fer-ho extensiu en el territori.
El Sr. Roget, comenta l’esperit de col·laboració entre els ajuntaments del Parc i la
Diputació, així com les bones experiències de col·laboració públic-privat, en la gestió
indirecta de equipaments i programes.
Destaca la importància de la carretera de les costes, C-31, i la millora de la seva
senyalització, com a zona més freqüentada del parc i comenta que malgrat que encara hi
han deficiències en la senyalització en les principals carreteres d’accés al Parc, com a
destinació turística, es mantenen gestions per anar millorant aquest aspecte.
El Sr. Puigdollers, atorga a l’aprofitament de la biomassa la condició de qüestió
estratègica i recorda l’experiència que hi ha hagut a Collserola.
El Sr. Herrera, pregunta qui s’encarregarà de dur a terme el manteniment de l’ecoducte
un cop aquest estigui finalitzat, i també s’interessa per alguns dels ramaders del territori
que puguin dur a terme la seva activitat en alguns indrets del parc.
El Sr. Llacuna, diu que respecte a manteniment, tal i com passa amb altres
infrastructures, va a càrrec de l’empresa constructora, i també puntualitza que tot i que
aquest ecoducte facilitarà la permeabilitat de la fauna en aquest espai natural,
concretament la ubicació d’aquest pas de fauna es troba fora del parc.
El Sr. Costa, pregunta si afectivament la finalització de l’activitat de la pedrera Pydsa serà
l’any 2013.
El Sr. Llacuna, diu que afectivament el conveni signat entre l’Ajuntament de Gavà, La
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així ho indiquen.

A les 19.00 h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Data: Dimarts, 11 d’octubre del 2011
Hora: 17:00 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Begues.

NOM I COGNOMS

CÀRREC

Mercè Esteve Pi

AJUNTAMENT ENTITAT

Alcaldessa de Begues

Joaquim Mas Rius

Ajuntament de Begues

Alcalde d’Olivella

Ajuntament d’Olivella

Màxim Costa i Martinez

Regidor de Medi Ambient

Ajuntament de Castelldefels

Joan Molina

Regidor de Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Xavier Garcia Galceran

Regidor de Medi Ambient

Ajuntament de Gavà

Frederic Manzanares Elias

Regidor de Cultura

Eva Navarrete

Tècnica Sensibilització Ambiental
Directora de Cal Ganxo
Josep Antoni Herrera i Sancho
Cap Servei Medi Ambient
Miquel Domènech

Tècnic de medi agrari i natural

Luis Vázquez

Cap d’Àrea del Medi Natural

Joan Marc Galimany Bonaterra
Josep Llobet Mascon
Joan Puigdollers Fraga
Andreu Carreras Puigdelliura

Conseller Agricultura
Medi Rural
Vicepresident 3r

Diputació de Barcelona

Diputat Adjunt

Gerència de Serveis
d’Espais Naturals
Diputació de Barcelona

Gerent de Serveis

Ramon Espinach

Oficina Tècnica de Parcs
Naturals
Cap Direcció Territorial
Occidental
Director Parc Garraf

Santi Llacuna

Consell Comarcal de
l’Alt Penedès
Diputació de Barcelona

Diputat

Jordi Bellapart Colomer

Xavier Roget Padros

Ajuntament d’Avinyonet
del Penedès
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú
Consell Comarcal del
Baix Llobregat
DAAM

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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