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ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc d’Olèrdola

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 1 de juliol del 2010
16:00 h
Ajuntament de Canyelles.

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau de l’Acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió. Principals activitats realitzades.
3. Utilització del correu electrònic com a mitjà ordinari de les

trameses de les convocatòries de les sessions del Consell
Coordinador.
4. Torn de paraules
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 16:00 hores.
El Il·lm. Sr. Xavier Robert dóna la benvinguda als assistents.
El Il·lm. Sr. Mayoral agraeix l’acollida de l’ajuntament i inicia el desenvolupament de
l’ordre del dia de la reunió.
1. Aprovació 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

El Sr. Llacuna comenta que, respecte a les qüestions estratègiques i de relació, s’han
mantingut les reunions periòdiques a cada municipi del parc amb els diferents consistoris,
així com reunions amb la FEEC, respecte a la regulació d’escalada i signatura d’un nou
conveni.
Hi ha hagut reunions amb els Presidents de les àrees Privades de caça, per a la millora
de la gestió dels Plans d’Aprofitament Cinegètic (senglar, conreus).
S’ha realitzat el control de la circulació motoritzada i s’ha intercanviat informació amb
Mossos d’Esquadra, Agents Rurals de la Generalitat, Policies Locals, i el cos de la
Guàrdia Civil SEPRONA. El resultat dels controls de circulació motoritzada ha estat
l’inspecció de 88 vehicles dins les 4 jornades celebrades aquesta primavera, i només sis
han estat denunciades.
Respecte al nombre d’incidències detectades durant aquest any, han estat 60, de les que
destaquen els abocaments. Totes aquestes incidències formen part d’una base de dades,
anomenada SIGEP que ens permet fer un seguiment de cadascun d’aquests expedients
d’una manera àgil.
Respecte a la campanya de prevenció d’incendis s’han fet millores a les instal·lacions de
les torres i s’ha adaptat les basses de prevenció d’incendis a les normatives vigents.
Tanmateix s’ha millorat el ferm de l’heliport.
S’ha substituït el vehicle de vigilància per a la prevenció d’incendis forestals de l’àmbit
d’Olèrdola, ja que abans de la campanya havia patit un accident de trànsit. En el vehicle
que tenim de substitució (cedit pel Parc mòbil) s’hi ha instal·lat una cuba d’aigua de fibra
de vidre d’un model diferent al que hi havia fins ara, de planxa metàl·lica.
S’han repassat els hidrants existents al Parc i als seus voltants per verificar el seu estat.
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S’ha presentat el projecte d’instal·lació d’una nova torre de guaita a la zona del Puig de
l’àliga, a Canyelles i esperem la llicència d’obres per poder realitzar la instal·lació.
A les Coves de la Vall s’han fet les tasques de manteniment per evitar la proliferació
herbàcies i arbustives de la zona de prospecció i estudi. Es recorda als ajuntaments la
importància de poder enllestir tot el que respecte a permisos de propietat de cara a
futures intervencions i visites de l’indret.
S’ha continuat el projecte de seguiment de l’àliga perdiguera a través del conveni amb
AENA, per visualitzar els nius en directe a través d’Internet. A més, aquest any s’intentarà
capturar les tres parelles d’àligues per col·locar-los-hi emissors i poder fer un seguiment.
A través del conveni que s’està duent a terme amb l’Obra Social de la Caixa, destaquen
els treballs d’execució del Pla de Conservació (flora amenaçada/endèmica estepa
d’arenal i invasora el seneci), així com l’execució del projecte d’instal·lació de vedrunes.
Es continua el seguiment de les plantacions i rebrots de la zona afectada per l’incendi de
l’any 2003 al Fondo de la Seguera.
En quant als itineraris s’executarà part del projecte de la Ruta dels Castells amb un import
d’uns 20.000 € i s’ha procedit a la senyalització d’alguns dels seus trams. Tot i així hi ha
dificultats alhora d’obtenir els permisos dels propietaris a la zona de Begues i Canyelles.
En l’àmbit del desenvolupament, s’ha consolidat el programa El Parc a taula. Aquest any,
la presentació de la Guia única es va fer a Granollers aprofitant la celebració de la seva
fira amb la participació, dins aquest programa, de 124 empreses. Per la millora de la
qualitat del programa es realitzen reunions de coordinació i formació dels participants.
El dia 6 de juliol hi haurà la reunió del programa Viu al parc, ón es presentarà el document
d’actuacions a partir de les propostes de cadascun dels Ajuntaments.
Se segueix col·laborant en programes de televisió i ràdio.
Les subvencions atorgades aquest any suposen 2.933 €.
Respecte a l’arranjament de camins s’han dut a terme la millora a la pista del Pinar.
En l’àmbit de l’ús social i educació ambiental s’ha consolidat el programa Poesia als parcs
que es celebrarà al Parc del Garraf el dia 17 d’octubre, i a Olèrdola el dia 21 de
Novembre.

Està a punt d’inaugurar-se a la web del Parc el nou format d’itineraris ón l’usuari podrà
descarregar-se els tracks del recorregut i fins i tot fer una simulació virtual del mateix.
S’ha aconseguit la renovació del SICTED. A Sant Pere de Ribes es van lliurar els
diplomes d’aquesta certificació de qualitat.
S’està treballant en l’edició d’unes enquestes del grau de satisfacció dels usuaris. S’ha
consolidat l’estructura de gestió basada en el programa anual d’activitats on hi figuren els
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objectius i uns indicadors de seguiment a través del programa SIGEP.
S’ha desenvolupat el Pla de Formació del personal propi, personal d’informació i d’atenció
al públic.
En quant a les col·laboracions amb centres de Formació Professional i Universitats es
segueixen mantenint convenis per desenvolupar pràctiques forestals i com a novetat
aquest any es treballarà conjuntament amb el Doctor Martí Boada, de la Universitat
Autònoma, en el Màster de Diagnosi Ambiental.

El Sr. Espinach destaca la intervenció de la Sra. Montserrat Abelló en la jornada de
Poesia als Parcs.
Sr. Roget , destaca la jornada que es va celebrar a Torroella de Montgrí vers la Poesia
als parcs.
.
3. Utilització del correu electrònic com a mitjà ordinari de les trameses de les
convocatòries de les sessions del Consell Coordinador.
El Sr. Espinach comenta que aprofitant la validesa del correu electrònic com a eina de
comunicació, s’utilitzarà aquest mitjà per fer arribar tota la informació als membres del
consell coordinador, tant pel que respecte a les convocatòries de les reunions com per fer
arribar tota la informació generada en la gestió de l’Espai Natural d’Olèrdola. També
comenta que a banda dels Alcaldes i/o Regidors que es convocaran a traves de correu
electrònic, es podrien afegir els correus de les persones que des de cadascun dels
ajuntaments creguin convenients.

4. Torn de paraules
El Sr. Reventós s’interessa pel tipus de cursos de formació del personal.
El Sr. Espinach diu que en funció de la definició del lloc de treball, es concreten els cursos
de formació a desenvolupar.
La Sra. Molist manifesta la intenció de millores que es volen dur a terme l’any vinent a la
muralla romànica del conjunt monumental d’Olèrdola ja que ha perdut estabilitat. Diu que
ja sol·licitarà l’informe preceptiu a la Diputació ja que afecta a la zona del pàrking. A més
de requerir desbrossar la perifèria de la muralla.
El Sr. Reventós comenta si seria possible que el vehicle cedit a l’Ajuntament d’Olèrdola
per la campanya de prevenció d’incendis, i actualment sinistrat, es podria posar a nom de
l’Ajuntament per mirar d’arreglar el vehicle l’any que vé.

A les 17.15 h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 1 de juliol del 2010
16:00 h
Ajuntament de Canyelles

Nom i cognoms

Càrrec

Josep Mayoral

Ajuntament Entitat

Diputat president

Xavier Robert i Duran

Alcalde

Diba
Aj. Canyelles

Raimon Reventós

Regidor

Ajunt. Olèrdola

Núria Molist

Coordinadora

Mac Olèrdola

Ramon Espinach

Cap OTPN

Xavier Roget Padrosa

Cap DTO

Santi Llacuna Claramunt

Director Parc Garraf
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Diba
Diba
Diba

