ACTA

Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dilluns, 14 de juny del 2010
17.00 h
Casa del Terme. Carrer de Sota Ribes, 4. Sant Pere de Ribes

President:

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

Vicepresident Sr. Josep Antoni Herrera, Representant de l’Institut d’Estudis
Penedesencs
Secretari:

Sr. Josep Canals, Tècnic d’ús públic del Parc del Garraf

Assistents :

Referit a l’annex

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió.
3. Ruta dels Castells.
4. Dispositiu de prevenció d’incendis
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17.04 hores.
El Sr. Jordi Roig, dóna la benvinguda als assistents, i excusa la no assistència de la
regidora de Medi Ambient, Sra. Bàrbara Scuderi.
El Sr. Ramon Espinach saluda als assistents, agraeix la seva presència i també excusa la
no assistència de l’ajuntament de Begues.
El Sr. Gregorio Sánchez manifesta que ve en representació del Sr. Joan Argelich. El Sr.
Joan Pons afegeix que ell ve en representació del Sr. Germán Rafales.
El Sr. Jaume Marcè explica que a partir d’ara, ell serà el representant de la seva entitat en
les reunions de la Comissió Consultiva.
El Sr. Espinach fa un apunt, explicant que al darrer Consell Coordinador es va exposar el
procés de renovació de la Comissió Consultiva, que va ser aprovat. Ara queda, doncs,
acabar el procés de renovació, en aquest sentit diu que la propera reunió serà ja la de
constitució de la nova Comissió Consultiva.

El Sr. Santi Llacuna intervé iniciant l’ordre del dia establert:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a la Pleta amb l’esmena proposada pel Sr.
Xavier Roget referida a l’error en un punt que esmenta Consell Coordinador per Comissió
Consultiva. No havent-hi cap més esmena, és aprovada.
Torna a fer un esment al procés de renovació de la Comissió Consultiva explicant que en
la propera s’aprovarà. En aquest sentit el Sr. Ramon Espinach afegeix que és un procés
que ja ha tingut lloc en altres parcs. Que el que es persegueix és crear un fòrum amb la
presència de totes les entitats del sector i interessades amb el parc. Són convocatòries
obertes a totes les entitats que prèviament han manifestat la intenció en participar-hi.
Aquestes normes aporten una obertura a la participació de les entitats de cadascun dels
municipis que formen part del Parc del Garraf. Es convoquen els representants de les
entitats que formalment han manifestat la voluntat de pertànyer a la Comissió Consultiva, i
igualment es convida a la resta d’entitats vinculades amb el territori. Es presenta aquesta
nova norma per si algú hi vol fer alguna esmena. Cap dels assistents manifesta cap
objecció.

2. Informe de gestió
El Sr. Llacuna comenta que s’han mantingut reunions amb la FEEC respecte a la
regulació d’escalada i que es materialitzarà amb la signatura d’un nou conveni. El
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principal objectiu és fer compatible l’activitat de l’escalada amb la conservació (pel que
respecte a les espècies lligades als ambients dels cingles). Comenta que aquest any hi ha
hagut problemes amb la nidificació de l’àliga perdiguera.
Hi ha hagut reunions amb els Presidents de les àrees privades de caça per la millora de la
gestió dels Plans d’Aprofitament Cinegètic. Els principals temes tractats han estat la gran
proliferació de senglar que, a banda de l’impacte en els conreus, també presenta
problemes amb altres espècies. El Parc està cercant fórmules també per la millora i
recuperació de punts d’aigua.
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 la
inspecció de 88 vehicles dins les 4 jornades celebrades aquesta primavera, i només sis
han estat denunciats.
Es pretén realitzar una reunió amb la Federació Catalana d’Espeleologia per millorar la
gestió del centre de documentació de l’espeleologia que hi ha a Olesa de Bonesvalls amb
el doble objectiu que sigui un centre de referència i també incrementar el nombre
d’usuaris.
Comenta també que es va realitzar a Barcelona el Congrés Mundial d’Herpetologia i van
aprofitar el Parc del Garraf com a plataforma de coneixement de la gestió d’aquestes
espècies.
S’ha col·laborat amb patrimoni de Diputació per l’homologació de rètols de senyalització
de les obres de restauració del Castell d’Eramprunyà. Afegeix que la UME gestiona les
visites a l’entorn arqueològic.
S’han informat les millores proposades per realitzar a les barbacoes de la Trinitat, i a
través de l’Ajuntament de Sitges s’ha fet l’oportuna sol·licitud a la Generalitat per a la seva
homologació. De moment, però, estaran precintades. Caldrà també fer-hi treballs de
neteja de la vegetació de l’entorn.
S’arranjaran camins. Es tindrà en compte que encara hi ha pins de la ventada del gener
del 2009 i la nevada del març d’enguany. També es retira la brossa dels llocs amb més
freqüentació de persones.
A través de converses amb la Direcció General de Carreteres de la Generalitat s’ha
aconseguit la senyalització d’entrada al Parc de la carretera C-31 des de Castelldefels fins
a Sitges.
Respecte a l’elevat nombre d’incidències detectades durant aquest any, se n’han recollit
149, es destaquen les referents als abocaments.
Aquests darrers mesos s’ha informat favorablement el projecte d’unificació de les antenes
del Montgròs. També s’ha realitzat un informe de fitament de la pedrera PYDSA del terme
municipal de Gavà. S’ha fet arribar un escrit a l’Ajuntament de Sitges perquè ADIF sol·liciti
informe preceptiu a la Diputació vers les obres que recentment porta a terme a la Xarxa
Ferroviària del Garraf.
S’ha procedit al tancament perimetral de Jafre degut al mal estat de conservació de les
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edificacions existents. Amb el doble objectiu que no es deteriorin més per l’acció del
vandalisme i que ningú hi prengui mal.
També recorda la dificultat alhora de fer el manteniment a les àrees de descans de la C31, degut a l’elevat vandalisme i incivisme existent. Comenta la gran presència de
deixalles, i que en altres punts del parc també hi ha aquest problema. El Sr. Ramon
Espinach demana més detalls d’aquest problema.
Comenta els danys de la nevada del març passat. No hi ha hagut cap incidència greu
(alguns pins tombats i branques trencades), i afegeix que l’endemà tots els accessos
eren oberts.
Ha finalitzat la restauració de la pedrera la Ginesta on s’ha detectat que hi ha una
proliferació d’espècies al·lòctones (ricí i canyes), és per això que l’informe preceptiu de
l’OPTN indicarà l’eliminació d’aquestes espècies per evitar-ne la proliferació al Parc.
Al puig de l’Àliga s’hi instal·larà una torre de guaita, i s’aprofitarà per endreçar l’entorn. Es
fa referència a l’antena abandonada que era gestionada per la Guardia Civil.
Respecte a les millores de les instal·lacions tècniques dels equipaments comenta que a
Vallgrassa s’ha restaurat la teulada i la claraboia. A Can Grau s’ha millorat el sistema de
cloració i descalcificació de l’aigua de consum. I a La Pleta s’han ampliat i millorat les
plaques fotovoltaiques.
S’han continuat fent els censos de fauna, especialment de perdiu, a la zona de caça
controlada. S’’ha comprovat la recuperació de l’espècie ja que en els censos a les
mateixes dates d’anys anteriors s’havien trobat aproximadament uns 450 individus i
aquest darrer any s’ha duplicat. Això fa pensar que les actuacions en la gestió dels
hàbitats van ben encaminades.
Respecte al projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània aquest any se n’han
alliberat uns 300 exemplars .
S’ha continuat el projecte de l’àliga perdiguera a través del conveni amb AENA per
visualitzar els nius en directe a través d’internet. A més, aquesta tardor s’intentarà
capturar les tres parelles d’àligues per col·locar-los-hi emissors i poder-ne fer un
seguiment. Mercès a aquests acords, control d’explosions i altres gestions, s’ha pogut
comprovar l’evolució de la nidificació. I es continuarà la millora d’hàbitats, al Carxol per
exemple es regeneraran conreus abandonats.
S’ha aconseguit el premi Fundación Biodiversidad, d’uns 180.000 € que es destinaran a la
millora d’hàbitats agroforestals i a la recuperació de punts d’aigua i abeuradors per la
fauna.
Aprofitant els comptadors de vehicles instal·lats al Parc del Garraf per part de l’Àrea de
vies locals de la Diputació s’ha constatat un descens de la velocitat: l’any 2007 el 58%
dels vehicles circulaven a més de 50 km/h, aquest any només el 10% ha superat aquesta
velocitat. El Sr. Xavier Roget comenta que en general hi ha un increment de visitants.
Amb la col·laboració de la Unió muntanyenca Eramprunyà, la Universitat de Barcelona, i
la Federació Catalana d’Espeleologia, s’ha dut a terme el seguiment de les
concentracions d’oxigen, diòxid de carboni i altres compostos volàtils als avencs. A partir
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d’aquestes dades es procedeix a senyalitzar els avencs on les concentracions d’oxigen
són baixes, com a mesura de seguretat per als espeleòlegs.
També es dóna a conèixer la realització de dos estudis pendents de publicació. Un
relacionat amb la qualitat de l’aigua de la surgència submarina de la Falconera, realitzat
pel doctor Xavier Font de l’UB. El segon referent a l’estat sanitari dels rosegadors,
realitzat pel Sr. Jordi Peig.
A través del conveni que s’està duent a terme amb l’Obra Social de la Caixa, destaca els
treballs d’execució del Pla de Conservació (flora amenaçada/endèmica: estepa d’arenal i
seneci, aquest darrer és una espècie invasora) i l’execució del projecte d’instal·lació de
vedrunes.
Referent 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 trams. Tot i així hi ha dificultats a
l’hora d’obtenir els permisos dels propietaris a la zona de Begues i Canyelles. També
s’han fet millores a l’itinerari sensorial de can Grau. A l’itinerari de can Grau i de la Pleta
s’han col·locat comptapersones. S’ha realitzat el manteniment de les franges de protecció
dels eixos viaris. En aquest mateix projecte s’incorporarà una bassa intermèdia per nodrir
d’aigua la bassa de prevenció d’incendis i la bassa naturalitzada de mas Vendrell. S’ha
executat el projecte de millores paisatgístiques a la pista de Begues, l’element més
destacat és la zona d’aparcament de vehicles.
El Sr. Espinach comenta, com ja s’ha explicat en anteriors reunions, que el conveni amb
la Caixa ha permès de tenir més recursos econòmics per als projectes esmentats,
orientats a millores ambientals i creació d’itineraris. En aquests projectes hi participen
empreses que tenen treballadors amb circumstàncies personals que els situen en risc
d’exclusió social: expresidiaris i discapacitats. El 2010 s’ha signat el segon conveni, amb
una aportació per tota l’AEN de 2 milions d’euros per any.
El Sr. Roget, en referència al programa Parc a taula, comenta que es va fer la presentació
de la nova guia conjunta. Comenta els objectius del programa i que com a novetat s’ha
obert un perfil al Facebook. Continua dient que s’està desenvolupant una nova edició de
Poesia als parcs, amb protocols de col·laboració amb entitats i parcs de França i Itàlia. Se
celebrarà al Parc del Garraf el dia 17 d’octubre, i a Olèrdola el dia 21 de Novembre.
Mediterrart (l’any 2009 no va tenir activitat), però que enguany s’ha tornat a desenvolupar
amb el conveni de la Mediterrània. Finalitza aquesta intervenció dient que es va fer la
inauguració d’Indicis. Interpretacions d’un territori, l’itinerari artístic instal·lat a Vallgrassa.
És un nou concepte d’itinerari, vinculat a l’art. Els artistes han fet les obres inspirant-se
directament del territori, en un suport de planxa amb serigrafia. Ara se cerca la manera de
fer-lo adaptat per a discapacitats auditius.
Continua el Sr. Llacuna dient que en l’àmbit del desenvolupament s’ha consolidat el
programa Parc a taula, aquest any la presentació es va fer a Granollers aprofitant la fira
de l’Ascensió, amb la participació de 124 empreses. Per la millora i aprofundiment del
programa es realitzen reunions de coordinació i formació dels participants.
Recorda també que el dia 6 de juliol hi ha la reunió de progamació del Viu al parc, es
presentaran les propostes de cadascun dels Ajuntaments. Com a curiositat fa la
comparança d’un programa que es realitza a un parc valencià (Sierra de Espadán)
s’anomena “Encuentro de los pueblos”, que coincideix perfectament amb la festa major
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del Parc del Garraf dins el programa Viu el parc.
Se segueix col·laborant en programes de televisió i ràdio, d’una manera regular com és
amb Ràdio Maricel o en altres puntualment.
S’estan millorant els convenis d’informació amb els ajuntaments, amb el sentit
d’uniformar-los tenint en compte aspectes de Qualitat i també d’horaris i calendaris.
Està pendent de ser convocada enguany la reunió de la comissió de toponímia.
S’ha consolidat l’estructura de gestió basada en el programa anual d’activitats on hi
figuren els 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.
Pel que fa a les col·laboracions amb centres de formació professional i universitats se
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. Comenta el Sr. Canals que el proper dia
30 es farà una col·laboració amb el SOC i l’Ajuntament de Castelldefels en un curs
ocupacional, vindran a fer pràctiques al parc i seran atesos a la Pleta.
Intervé el Sr. Ruiz per comentar que enguany no ha rebut encara la notificació de
l’atorgament o no de les subvencions. El Sr. Espinach aclareix que el procés s’ha
endarrerit força aquest any, però que properament es notificaran.
S’ha aconseguit la renovació del SICTED. A Sant Pere de Ribes es van lliurar els
diplomes de certificació.

3. Ruta dels Castells
El Sr. Canals comenta l’estat d’execució de la Ruta dels Castells. Fa referència a què és
un projecte Caixa, que se n’ha parlat amb anterioritat. Explica que hi ha problemes amb
les autoritzacions de pas. Per aquest any hi ha reservats 20.000 € sobretot pel tram
Begues-Olesa. El Sr. Roget afegeix que és un projecte que uneix els parcs del Garraf,
Olèrdola i Foix posant de relleu el seu patrimoni, i vinculant-hi l’oferta de serveis turístics.
Continua el Sr. Roget dient que hi haurà una nova explotació dels itineraris a través de la
web. Seran servides mitjançant recursos del googlemaps, amb molta informació: trac,
imatges, textos...

4. Dispositiu de prevenció d’incendis
Respecte a la campanya de prevenció d’incendis s’han fet millores a les instal·lacions de
les torres i s’ha adaptat les bases de prevenció d’incendis a les normatives vigents.
Tanmateix s’ha millorat el ferm de l’heliport. S’ha substituït el vehicle d’Olèrdola ja que
abans de la campanya havia patit un accident de trànsit, i al vehicle de substitució (cedit
pel Parc mòbil) s’hi ha instal·lat una bota d’aigua de fibra de vidre d’un model diferent als
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que hi havia fins ara de planxa metàl·lica. Hi haurà 5 recorreguts, i la campanya acabarà
el dia 13 de setembre.
S’han repassat els hidrants existents al Parc i als seus voltants per verificar el bon estat
dels mateixos i s’ha detectat que alguns d’ells han estat manipulats, i per tant fora de
servei, especialment a la zona de Sant Pere de Ribes i en concret a Mas Albà. 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-ne els treballs. El Sr. Roget,
afegeix que malgrat la crisi s’ha mantingut el programa com altres anys. De cara a la
propera campanya caldrà veure a nivell tècnic altres millores per fomentar la contenció de
la despesa. També es valora l’adopció de mesures especials en situacions de pla alfa fora
de la temporada d’estiu.

5. Torn de paraules
Inicia el torn de paraules el Sr. Xavier Miret que demana aclariments sobre el projecte de
la Ruta dels Castells, de l’ampliació de la C-15 i del projecte de tren orbital. Contesta el
Sr. Espinach tot explicant que la Ruta dels Castells respon a una idea de gestió d’un
itinerari continu dels tres espais protegits: Garraf, Olèrdola i Foix. En la creació
d’infrastructures, en referència al tren orbital, s’han presentat les oportunes al·legacions
per tal de minimitzar el seu impacte en l’espai protegit, amb el consens dels ajuntaments.
Afegeix el Sr. Roget que és un projecte que no es concretarà abans de 3 anys, que
encara no hi ha un projecte definit.
El Sr. Llacuna afegeix que passarà per l’espai protegit gairebé totalment soterrat, i que a
més a l’indret de la Casa del Marmolista es construirà un pas de fauna.
El Sr. Xavier Roset mostra interès perquè s’ampliï la informació referent al pas de fauna.
El Sr. Llacuna concreta que es tracta d’un pas de fauna a nivell superior, cercant el lloc
més convenient atenent a criteris de connectivitat. S’ha presentat l’al·legació en el tràmit
d’informació pública.
El Sr. Espinach pregunta als assistents si els sembla bé que la propera reunió de la
Comissió Consultiva tingui lloc a Vallgrassa per conèixer l’equipament i el nou itinerari
artístic. Els assistents no manifesten cap objecció.
El Sr. Roget explica que troba interessant el projecte de reintroducció de la tortuga, però
comenta que potser la utilització de pintura vermella pel marcatge pot ser perjudicial ja
que pot cridar l’atenció de depredadors i persones. El Sr. Llacuna comenta que és
prioritari poder-les tornar a trobar per temes de seguiment. Per impedir robatoris es faran
servir marques amb resines sintètiques enganxades a la closca i xips.
El Sr. David Gómez referint-se a la millora de les basses per part de les societats de
caçadors demana si s’ha fet el seguiment abans i després de les actuacions. El Sr.
Llacuna comenta que es fa un seguiment durant tot l’any, i que el sector de can Marcer i
can Planes ha estat especialment intens. Afegeix que amb aquestes obres s’afavoreixen
els amfibis i que representen una millora general. El Sr. Roget diu que a la web hi ha més
informació. El Sr. Canals afegeix que la publicació e-parcs de l’AEN se’n va fer ressò fa
dies. El Sr. Espinach, aprofitant que es parla de les noves tecnologies, comenta que a
través d’aquestes noves plataformes es vol millorar la participació de la societat civil en la
gestió dels parcs i superar l’esquema de només dues reunions anuals.
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El Sr. Roset comenta que s’ha perdut una plaça de vigilància i pregunta si ha estat a la
zona del puig de l’Àliga. El Sr. Roget respon tot explicant aspectes de gestió del parc
relacionats també amb la prevenció: el manteniment de les infrastructures del Pla director
d’infrastructures fa referència al manteniment de camins, zones de vigilància, a la gestió
forestal preventives. També existeixen els plans municipals d’incendis que es coordinen
amb la gestió del parc. A partir d’aquí s’enceta un animat debat sobre la prevenció
d’incendis, a continuació es recullen les principals aportacions: els Srs. Roget, Espinach i
Jaume Cuscó expliquen el funcionament dels plans de prevenció d’incendis. La Sra. Clara
Racionero comenta que caldria consensuar i aprovar els PPI. Els Srs. Roget i Llacuna
comenten que sí que són documents consensuats i que defineixen prioritats, i que
d’aquests documents se n’ha parlat en altres comissions. La Sra. Racionero comenta que
la instal·lació d’una torre de guaita al Puig de l’Àliga és una modificació substancial i
afegeix que demana poder participar en propers PPI municipals. El Sr. Roget comenta
que es valorarà aquesta petició. El Sr. Roset insisteix en què aquests plans poden
comportar actuacions impactants. El Sr. Jordi Roig comenta que el lloc més idoni per
participar és quan es redacta a nivell municipal. Finalment clou l’intens debat el Sr.
Llacuna aclarint que no es tracta de camins d’ús públic, sinó que són camins per a la
prevenció i control.
El Sr. Miret pregunta si la Diputació forma part de l’EIN dels Colls-Miralpeix. Els Srs. Roig i
Espinach responen en sentit negatiu. Continua el Sr. Miret demanant que en formi part. El
Sr. Espinach aclareix que els ajuntaments tenen prou competències en el
desenvolupament de plans especials. Afegeix que és un enclavament, i que no hi ha cap
precedent de participació semblant fins ara i que potser alguna altra administració no ho
acceptaria. Opina que la gestió ja es fa tenint en compte el territori i que potser la
Diputació no cal que hi sigui representada. Insisteix el Sr. Miret dient que creu que seria
beneficiosa la participació de la Diputació. El Sr. Espinach aclareix que la Diputació no té
competències urbanístiques a nivell supramunicipal.
En relació al tema de l’EIN dels Colls, el Sr. Miret destaca la bona feina a parer seu que
s’ha fet de l’estudi de camins per part del Sr. Xavier Campillo, i demana que estengui el
seu treball als parcs. El Sr. Espinach aclareix que el Sr. Campillo és un col·laborador de la
Diputació, que ja ha fet treballs en altres parcs de la Diputació, com ara en la revisió del
Pla especial del Montseny. El Sr. Marcè també és de l’opinió de la bona qualitat dels
estudis del Sr. Campillo, i afegeix que l’EIN toca al Parc del Garraf a la zona de Sant Pere
de Ribes a través d’espais inclosos a la Xarxa Natura 2000.
I no havent-hi cap altra intervenció, es clou la comissió consultiva a les 19.35 h.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

NOM I COGNOMS

CÀRREC

ENTITAT

Xavier Roset

President

Agrupació Protecció
Medi Ambient

Josep Antoni Herrera

Representant

Institut d'estudis
penedesencs

David Gómez
Josep M. Fontanals
Jordi Roig

Membre
President
Tècnic MA

Agrupació Protecció
Medi Ambient
CC can Pere de la Plana
Aj. Sant Pere de Ribes

Joaquim Martrat
Joan Pons
Xavier Miret
Jaume Cuscó
Marc Andrés
Carles Ruiz

Secretari
Tècnic de projectes i AA
Director
Regidor
Conservador
Coordinador àrea de MA

Plataforma Ecològica de
Ribes
DEPANA
Arxiu Històric de Sitges
Aj. Olesa de Bonesvalls
Museu de Gavà i CD
Monjos budistes STL

Jaume Marcè
Gregorio Sánchez
Clara Racionero

Tresorer
Vocal
Representant

Agrupació Protecció
Medi Ambient
AAVV Castelldefels FAVC
FEEC

Ramon Espinach

Cap de l'Oficina Tècnica de
Parcs Naturals

Diputació de Barcelona

Xavier Roget
Santi Llacuna
Josep Canals

Cap de la Direcció Territorial
Occidental
Director
Tècnic d'ús públic

Diputació de Barcelona
Parc del Garraf
Parc del Garraf

Acta de la reunió de la Comissió Consultiva del Parc del Garraf
Casa del Terme, 14 de juny de 2010
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