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:
HORA:
LLOC:

29 de novembre de 2012
17:00
Sala de reunions Casal de Cultura.

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. Aleix Canalís i Alsina, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
Sr. Joan Bel Perarnau, regidor de l’Ajuntament de Mura.
Sr. Ignasi Planas de Martí, cap del Servei de Gestió Ambiental de l’Ajuntament de Terrassa.

Assistents en representació de les entitats i sectors:
Sr Salvador Vives i Jorba, Federació Catalana d’Espeleologia.
Sra. Agnès Güell Fàbregas, representant del Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Sr. Antoni Serra Sorribes, Director del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la UB.

Sr. Joan Crispí i Escursell, secció de ciències del Centre Excursionista de Terrassa.

Assistents del cens d’entitats i empreses del Fòrum Permanent:
Sr. Joan Boada i Campderrós, Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Antoni Gregori, representant de Amics de l’Ermita de les Arenes.
Sr. Joan Maria Castells, representant de Amics de l’Ermita de les Arenes.

Sr. Francesc Closa Sebastiá, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.
Sra. Encarna Casas Díaz, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.
Sr. Jordi Graner Casasayas, representant de Talactiva Associació Cultural.
Sr. Francesc Dalmases Capella, representant de Talactiva Associació Cultural.
Sra. Carme Vélez Casellas, representant del Consell Comarcal del Bages.
Sra. Sònia Chaves Pérez, representant de DEPANA.
Sra. Gemma Gimferrer Tortosa, representant de La Mola
Sra. Sílvia Comellas Compte, representant de l’empresa Arqueolitic.
Sra. Mariona Marmol, representant de l’empresa L’Hostal de Mura.
Sr. Francisco Marmol, representant de l’empresa L’Hostal de Mura.
Sr. Ricardo Hernández, representant de l’empresa L’Hostal de Mura.
Sra. Ester Tarín Canales, representant del Càmping la Tatgera.

Sra. Meritxell Folch Vázquez, representant del restaurant La Pastora
Sr. Jordi Llobet Aymamí, representant empresa Rossinyol Nou, Serveis Educatius.
Sr. Roger Cardellach i Barba, representant empresa CIMA.

Sr. Eduard Soler Same, representant del Sabater Vell, Àrea d’Esplai de Les Arenes.

Assistents de l’Ajuntament de Matadepera:
Sra. Mireia Solsona i Garriga, alcaldessa de l’ajuntament de Matadepera.

Assistents de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona:
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 Ruiz Boada, secretaria tècnica de la CETS del parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.

Excusen la seva assistència
Sr. Matias Ponsa, alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Calders
Sr. Josep Triadó, representant del Centre Muntanyenc de Terrassa
Sr. Jordi Torredemer, director de la Fundació Mina Aigües de Terrassa
Sr. Joan Roma i Salvó, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Savall

ORDRE DEL DIA
1.

Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.

2.

Informe de gestió i proposta del programa d’activitats.

3.

Ordenació dels aparcaments de l’eix central. Dades per l’anàlisi.

4.

Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
4.1. Informe de l’estat d’execució del programa d’actuacions
4.2. Introducció a la II fase de la CETS. Acreditació d’empreses
4.3. Lliurament de les cartes de compromís als punts d’informació adherits al parc.
4.4. Dinàmica participativa

5.

Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió:

La Sra. Mireia Solsona dóna la benvinguda als presents i expressa el goig que li suposa
rebre la reunió de la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac a Matadepera.
El Sr. Ramon Espinach, agraeix la hospitalitat i inicia la reunió.

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 7 de juny de 2012.
No n’hi ha objecció, de manera que s’aprova l’acta anterior.

2.

Presentació de programa d’activitats i gestió del parc per al 2012

El Sr. Àngel Miño inicia la seva presentació exposant el programa d’activitats previst per l’any
2013, continuista respecte de l’anterior però amb una reducció del pressupost del 10 %, i
comentant els trets més significatius de l’informe de gestió.

Activitats de Conservació, Ús Públic i desenvolupament
9

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LKXA (2005-12)
9 Redacció i execució de Projectes
9 Execució del projecte 2011.
9 Restauració i millora dels àmbits centrals.
9 Redacció del projecte 2012
9 Restauració i millora de l’entorn del Montcau (pendent
d’adjudicació)

Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni
9

Execució del Pla Bàsic d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis
9 Arranjaments de la Xarxa viària: 31 km de ferm i 15 km de vegetació
9 Gestió forestal: 53,4 ha de 38,9 previstes
9 Sector de l’Obac: 26,52 ha
9 Sector Dalmau: 26,86 ha
9 Franges de seguretat: 18,55 ha de 16,5 previstes
9 Vacarisses: 6,25 ha
9 Camí de la Vall d’Horta: 8,8 ha
9 Equipaments: 3,5 ha

9

PROJECTES PROPIS
9 Pla de reforestació i reforç d’espècies forestals
9 Tractaments de millora de Pinassa (Pinus nigra ssp. Salzmanni).
9 Efectes dels tractaments de millora en Pinus nigra sobre petits
mamífers
9 Tractaments de millora del Teix (Taxus baccata).
9 Seguiment dels rodals i parcel·les forestals (amb voluntariat)
9 Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc (recuperació)
9 Seguiment del Cranc de riu autòcton.

9

9

9 Seguiment d’amfibis i rèptils
9 Seguiment de quiròpters (obres)
9 Seguiment de la biodiversitat d’ocells
9 Seguiment de la biodiversitat de papallones
9 Seguiment de la colonització del Cabirol
9 Seguiment de la població de senglar (dinàmica, sanitari, cinegètic)
9 Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
9 Seguiment i vídeo vigilància d'àligues perdigueres
9 Seguiment de nidificació de l’Aufrany
9 Seguiment de la distribució dels rapinyaires diürns
9 Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns
Estudis de Conservació:
9 Hàbitat de codines (sòl, insectes i cobertures)
9 Caracterització genètica de l’Arenaria fontiqueri
9 Estudi taxonòmic de Xerocrassa montserratensis i X. Betulonensis

Conveni de Col·laboració amb la UAB i la Fundació Mina Aigües de Terrassa
9 Estudi de distribució de la població de senglar
9 Estudi de la dinàmica de les poblacions de senglar i seguiment ecopatològic
(preparació d’un conveni amb la UAB, la Generalitat dE Catalunya i la Diputació
de Barcelona)

Àmbit de l’Ús Públic i l’Educació Ambiental
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Adjudicació L“Àrea de Les Arenes”
Programa d’itineraris guiats en caps de setmana
Programa Poesia als parcs
La WEB dels Parcs (facebook i Tweeter)
Sistema Q de qualitat turística en ENP
Viu el Parc 2012 (23 activitats)
Renovació del servei del Bus Parc amb implicació dels municipis de Mura i
Talamanca
Dia Europeu dels Parcs
Dia Internacional de les Muntanyes
Projectes d’accessibilitat (Nat i Ura a l’Obac)
Execució del projecte de substitució de les cobertes de la Marquet de les Roques
(pendent dels darrers tràmits)

Àmbit del desenvolupament
9

9
9

9

Projectes propis
9 Parc a Taula (2012 8èna edició)
9 Recollida selectiva de residus
9 Subvencions a particulars
Pla Director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur
9 Itineraris de la Vall d’Horta (Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall i l’Oficina Tècnica de Turisme de la DB)
Recolzament a d’altres projectes
9 3 monts
9 Tines del Vi
9 Equustur
9 Edicions de llibres
Carta Europea de Turisme Sostenible
9 Programa d’activitats 2011-15

Activitats generals i de Suport
9
9

Pla de Formació del personal (propi, del Pla d’Informació, dels equipaments) (CETS,
Parc a Taula)
Consolidació del SIGEP a través de la WEB
(Sistema d’Informació Geogràfica aplicat a la Gestió d’Espais Protegits)

9

Informes emesos (1/1/2012 a 27/11/2012

Nombre d’informes

Assumpte

18

Activitats científiques, culturals i educatives

62

Activitats esportives, turístiques i de lleure

6

Aplecs, trobades, festes i fires

2

Aprofitaments de recursos naturals (agrícoles / ramaders /
miners)

6

Caça (aprofitaments i PTGC - Plans Tècnics de Gestió
Cinegètica-)

2

Camins

4

Circulació motoritzada

8

Filmacions i reportatges fotogràfics

8

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

1

Informació general

3

Instal·lacions tècniques

2

Urbanístic

5

z_Altres

Total: 127

9

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

Total 2010

55

6

Total 2011

62

14

Total 2012

46

22,6

Núm. de
suggeriments

Resolts a termini

Fora termini

1 er Trimestre 2012

5

5

0

2 on Trimestre 2012

31*

26

3

3 er Trimestre 2012

7**

5

1

* 2 pendents de resposta

** 1 pendents de resposta

9

Auditoria Sistema Q en ENP
UNITAT DE SERVEI

PUNTUACIÓ

Direcció

8,78

Acollida i recreació

8,12

Informació

9,51

Senyalització

9,60

Ed. Ambiental i Int. Patrim.

8,67

Comercialització i reserves

9,40

Seguretat

10,00

Neteja i manteniment

8,95

Gestió Ambiental

10

Seguiment i Avaluació

10

TOTAL

9,30

TOTAL AVALUACIÓ AUDITORIES EXTERNES
9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5
2007

2008

2009

2010

2011

2012

9

Campanya de Vigilància i Prevenció d’Incendis
9 Racionalització dels recursos
9 1 Equip de Coordinació (2 persones)
9 5 Punts de guaita (10 persones)
9 3 Equips de vigilants (9 persones)
9 1 Equip de comunicació (2 persones)
9 3 ADFs activades
9 Coordinació equips PVI
9 Pressupost
9 177.000 €
9 Activitats
9 Període: 1 de juny fins el 12 de setembre
9 12 municipis
9 3 ADFs
9 0 incendis dins de parc

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
1.

Columna de fum d’origen no identificat

5

1.

Cremes i/o focs no autoritzats

6

1.

Crema autoritzada

0

1.

Conat d’incendi (<= 0,1 ha)

6

1.

Incendi forestal

4

1.

Llançament de coets

0

1.

Revifada

0

1.

Tasques d’informació

2

1.

Altres incidències campanya

21

1.

Incidències no campanya

56

TOTALS

100

Evolució del núm d'Incendis
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

El Sr. Ramon Espinach es refereix a la campanya de prevenció d’incendis remarcant que ha
estat un estiu especialment dur amb molts dies amb nivells d’alarma alfa 2 i alfa 3 molt ben difós

pels medis i amb una resposta ciutadana molt cívica i responsable respecte a les activitats en el
medi natural.

3.

Ordenació dels aparcaments de l’eix central. Dades per l’anàlisi.

El Sr. Xavier Roget exposa les dades econòmiques i d’usuaris del Bus Parc des de l’any 2001
per a iniciar la discussió sobre la mobilitat al parc.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Total

Usuaris

Cost per
viatger

8.414,00 €
40.883,18 €
42.569,83 €
29.856,28 €
32.815,67 €
28.361,56 €
33.196,38 €
35.449,14 €
43.330,52 €
43.330,52 €
43.330,52 €

340
1.383
1.770
2.295
2.627
1.269
1.056
1.145
1.142
1.512
1.405

24,75 €
29,56 €
24,05 €
13,01 €
12,49 €
22,35 €
31,44 €
30,96 €
37,94 €
28,66 €
30,84 €

Pel que fa a la distribució dels vehicles al llarg de l’eix central, el Servei de Carreteres de la
Diputació de Barcelona ha proporcionat dades d’accés i circulació totalment coherents amb les
dades registrades dels aparcaments al parc. Així el quadre expressa les mitjanes de circulació
diàries els dissabtes i festius.
9

9

Vehicles al sector central els caps de setmana. Eix BV-1221. (Conflictes circulatoris,
ocupació espai)
9

Entrada al parc:

entre 850 i 1200 vehicles

9

Zones centrals:

entre 455 i 725 vehicles (58 %)

9

Bifurcació de Mura:

entre 395 i 455 vehicles (42 %)

9

Mura:

entre 185 i 235 vehicles (21 %)

9

Talamanca:

entre 210 i 220 vehicles (21 %)

Vehicles aparcats al sector central els caps de setmana
Aparcaments

Capacitat

Contatges 12 hores

Coll d’Estenalles

150 veh

270 veh (80 %)

Alzina del Sal·lari:

53 veh

80 veh (80 %)

Torre de l’Àngel (No):

15 veh

80 veh

Altres

31 veh

> 100 veh

El Sr. Xavier Roget continua exposant els objectius que es podria plantejar un Pla de Mobilitat del
parc:

9

9

9

Reduir la demanda de places d’aparcament per a vehicles, en cap de setmana i festius (
de 10 a 14 h)
9 Sostenibilitat
9 Energia, ús de recursos
9 Impactes (contaminació, pol·lució, ocupació de l’espai)
Augmentar la proporció de vehicles cap a Mura i Talamanca
9 Activitats
9 Serveis
9 Desenvolupament
Incidir en l’Educació Ambiental dels usuaris
9 Difusió
9 Consciència social
9 Sostenibilitat econòmica i ambiental

En l’àmbit de les propostes aporta les següents:
9
9
9
9
9
9

Regulació dels aparcaments en cap de setmana i festius (de 10 a 14 h). Introducció de
taxes o preu públic
Oferta d’aparcaments públics gratuïts als municipis
Difusió de l’oferta turística i de serveis dels municipis
Vincular l’ús del transport públic a accions de desenvolupament econòmic local
Foment d’un servei de transport col·lectiu
9 Sortida de gran aparcament
9 Connexió amb transports públics
Pla de difusió i d’Educació Ambiental

Altres aspectes que cal tenir en compte són:
9
9
9
9

Inversions públiques
Oferta d’aparcaments públics gratuïts als municipis
Proposta de gestió dels aparcaments
Gestió de tot l’eix viàri:
9 Manteniment de carreteres
9 Mossos d’Esquadra
9 Col·laboració municipal

Una primera aproximació econòmica podria partir de les dades següents:
9

9

9

Regulació dels aparcaments en cap de setmana i festius (de 10 a 14 h). Introducció de
preu públic
9 Ingressos: 200 places * 110 dies* 2€ = 44.000 €/any
9 Despeses:
Instal·lació: 15.000 €
Gestió:
12.000 €/any
Foment d’un servei de Bus Llançadora
9 Bus:
Despeses:
43.000 €/any (Bus Parc)
Ingressos:
¿Usuaris?
9 Sortida de gran aparcament
Pla de difusió i d’Educació Ambiental
9 Utilitzar el pla de difusió de la Xarxa de Parcs
9 Accions específiques: 4.000 €/any

A continuació s’inicia una ronda d’intervencions referides al problema que representa l’accés en
transport privat, el dèficit del transport públic, la magnitud dels conflictes, propostes d’informació,
projectes de millora ambiental, beneficis socials i familiars, connexions amb altres mitjans de
transport, promoció d’altres zones del parc amb equipaments (municipis, Les Arenes, la Vall
d’Horta, l’Obac), les repercussions que poden tenir les diferents propostes (territorials i socials).

El Sr. Ramon Espinach es compromet a traslladar aquestes reflexions al Consell Coordinador i a
continuar consultant a la Comissió Consultiva tots els projectes i propostes per a enriquir les
mateixes amb la participació i el diàleg amb tots els agents implicats.
4.

Fòrum Permanet de la CETS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Addenda al Pla d’Acció
Informe de l’estat d’execució del Pla d’Acció
Introducció a la II fase de la CETS. Acreditació d’Empreses
Lliurament de les cartes de compromís als punts d’informació

El Sr. Àngel Miño presenta la Sra. Elisabet Ruiz que substitueix la Sra. Elisabet Ros a la secretaria
permanent de la CETS i aprofita per agrair-li la feina feta els darrers tres anys.
La Sra. Elisabet Ruiz pren la paraula per a presentar l’addenda al Pla d’Acció, que ha estat aprovada
pel Grup de Treball i enviada a ls membres del Fòrum Permanent, i que es fonamenta en base a
l’informe de la verificadora i del Grup de Treball:
9

9

9

5 actuacions susceptibles de ser modificades.
9 Només el títol perquè aclareixi més
9 Revisió de pressupost / responsables
9 Revisió de la descripció
3 actuacions noves
9 Parc a taula
9 Pla d’accessibilitat per àrees naturals protegides
9 Avaluació de la gestió ambiental al parc
Desglossament d’una actuació en dues
9 2.3 Inventari de la fauna vertebrada
9 2.3.1 Seguiment i monitoreig de les poblacions de senglar

El Sr. Àngel Miño pregunta als presents si cal fer cap modificació o si s’aprova l’addenda.
No n’hi ha objecció, de forma que s’aprova l’addenda.
El Sr. Josep Canals pren la paraula per a comentar les activitats més significatives, que són les
següents:
9
9
9
9
9
9
9

Acció 2.5 Inventari i mapa geològic detallat de les zones freqüentades
Acció 3.2 Implicar el sector privat en la recollida de dades sobre la tipologia de visitants
Acció 3.6 Creació d’un itinerari sensorial
Acció 5.6 Creació de productes turístics locals basats en la DO Pla de Bages i el
patrimoni preindustrial de les Tines del vi (es mostra el Fulletó de les Rutes
enogastronòmiques).
Acció 6.1 Elaboració d’un calendari d’accions formatives dirigides específicament al
sector públic o privat segons les necessitats detectades
Acció 6.2 Realització d’un calendari d’accions formatives dirigides específicament al
sector públic o privat segons les necessitats detectades
Acció 6.4 Elaborar un programa d’educació ambiental comú, en consens amb les
diferents empreses d’educació ambiental de la zona.

El Sr. Josep Canals comenta que a partir d’ara es començarà a treballar en la segona fase de la
CETS, que implica a les empreses privades de l’àmbit de la CETS que es vulguin acreditar. Així
s’iniciaran una sèrie d’accions com unes jornades de coneixement d’empreses acreditades, per a
que les empreses coneguin que cal fer (assessoria i certificació) i per què (millora de la gestió de
l’empresa, intervenció en la gestió i desenvolupament del territori i reconeixement europeu de la
marca Carta Europea de Turisme Sostenible).
El Sr Àngel Miño continua fent menció de les empreses i establiments que han seguit la formació
que els acredita com a punts d’informació col·laboradors del parc i proposa que es lliurin les
acreditacions en el marc de l’acció “Parc a Taula”, concretament en la presentació del programa

anual, que també incorpora aquesta acreditació per a establiments d’altres parcs que no estan
treballant encara en la Carta.
9
9
9
9
9
9
9
5.

Casa museu “El Molí del Mig. Mura
Restaurant “Racó de Can Brossa”. Sant Llorenç Savall
Restaurant “Hostal de Mura”. Mura
Restaurant “Cal Carter”. Mura
Restaurant “La Pastora”. Vacarisses
Càmping “La Tatgera”. Talamanca
Àrea d’Esplai de Les Arenes. Castellar del Vallès

Torn de paraules

El Sr. Francesc Dalmases demana informació sobre els llocs i les dades de les enquestes de
satisfacció als visitants.
El Sr. Josep Canals explica el procés d’homolgació i unificació de totes les enquestes a
cadascun dels diferents equipaments (punts d’informació, restaurants, hotels, càmpings, etc.) i
espera poder aportar un resum de les dades recollides.
El Sr. Àngel Miño puntualitza que ara s’ha fet l’esforç d’unificar amb una mateixa estructura totes
les enquestes per als esquipaments i serveis que s’han adherit a la CETS de Sant Llorenç del
Munt, que es porten molts anys recollint dades estadístiques d’afluència, que anualment es
publiquen a la Memòria del parc, que caldrà un estudi aprofundit de les dades de les enquestes
d’opinió (fa uns 10 anys una equip d’anàlisi sociològic va analitzar les que es tenien en aquells
moments i van orientar les actuacions en l’ àmbit de l’ús públic) per dirigir les accions futures
d’acord amb la demanda social.
El Sr. Joan Castells demana si es té coneixement i s’informen els aplecs que es fan al parc.
El Sr. Àngel Miño respon que les activitats que es mostren a l’informe de gestió com a
multitudinàries, es refereixen a aplecs i trobades i es registren totes les activitats de les que els
organitzadors sol·liciten informe.
El Sr. Roger Cardellach es mostra preocupat per la gran quantitat de boletaires que hi ha
actualment i els impactes que produeixen (cotxes aparcats, deixalles a les carreteres i al bosc,
efectes al bosc, etc) que sembla que va en augment a causa de programes televisius que ho
promouen i creu que s’hauria de treballar en aquest sentit per prevenció.
El Sr. Josep Canals proposa que s’incorpori aquest tema al Pla d’Educació Ambiental del parc.
La Sra Gemma Gimferrer alerta del perill que suposen les batudes en cap de setmana per
l’efecte de les colles de caçadors i pel moviment de senglars que es provoca que pot produir
problemes entre els visitants.
El Sr. Francesc Closa exposa que les caceres es fan fora de les zones d’equipaments, però que
els senglars és clar es mouen molt i puntualitza que l’animal fins que no es caça no és propietat
de ningú.
El Sr. Àngel Miño explica que el parc participa en la gestió de la Zona de Caça Controlada
mitjançant l’acord amb la Generalitat de Catalunya, Administració competent en aquesta matèria,
i els convenis amb les societats de caçadors, que en aquesta ZCC s’han exclòs les batudes a les
zones més freqüentades i d’equipaments, i que a les zones de caça privades no hi tenim una
acció directa.
La Sra. Sònia Chaves demana informació sobre l’estudi dels impactes dels visitants al parc i
sobre les accions d’inventari i seguiment del punt 6 del Pla d’Acció.
El Sr. Josep Canals respon que es tracta d’un treball de fi de carrera que va finalitzar al juny,
però que encara no s’ha lliurat al parc. En referència al punt sis, aclareix que es tracta
d’organitzar tota la informació existent en un aplicatiu consultable i si és possible a través de la
WEB.

El Sr. Joan Castells pregunta si el parc dona permís per a realitzar caceres dins el parc i explica
que va trobar a la zona de Les Arenes uns rètols notificant que es feia una batuda i li preocupa
que pugui haver un accident.
Sr. Ramon Espinach contesta que no, que tenim incidència en la Zona de Caça Controlada,
però que a les àrees privades de caça és la Generalitat qui aprova el pla cinegètic de cadascuna
de les societats. Segueix dient que les societats de caçadors estan obligats a senyalitzar la zona
de batuda per a avisar els altres usuaris i que prenguin precaucions.
El Sr. Àngel Miño comunica que a més de l’obligació que tenen les societats de caçadors de
senyalitzar les batudes, a rel dels contactes que es tenen amb elles, també ens les notifiquen
amb dies d’antelació i ho indiquem a la WEB.
El Sr. Jordi Llobet demana que al llistat d’activitats que es tramet a tots els equipaments
s’incloguin també les batudes, la qual cosa ajudarà a programar les visites i activitats que
organitzen les empreses.
La Sra. Sílvia Comellas pregunta per la situació de la nova WEB que ha de desenvolupar la
Diputació de Barcelona.
El Sr. Ramon Espinach respon que aquests temes van molt lentament i que encara no sabem el
moment en que es posarà en marxa.
La Sra. Mireia Solsona convida els assistents a participar en la celebració del Mil·lenari de
Matadepera durant l’any 2013.

No havent-hi més torns d’intervenció, s’aixeca la sessió a les 19,05 hores.

