ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc d’Olèrdola

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 11 d’octubre de 2011
13,00 h
Ajuntament d’Olèrdola.

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.

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Principals línies de treball en la gestió del parc.

3. Torn de paraules
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 13:00 hores.
El Sr. Manel Espachs, com a representant de l’ajuntament d’Olèrdola, disculpa
l’absència de l’Alcalde i dóna la benvinguda als assistents.
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 d’Olèrdola 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.

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 Canyelles sense cap
esmena.

2. Principals línies de treball en la gestió del parc.
Degut a que una bona part dels representants en el Consell Coordinador és nou en
aquest òrgan, el director del Parc fa una breu explicació del Parc: àmbit, mitjans
econòmics i recursos humans, així com la col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, per
dur a terme projectes dins el parc.
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.
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.
Pel que respecte a infrastructures i xarxa viària, el Sr. Llacuna 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 tasques de manteniment a la pista del Fondo de la
Seguera.
També destaca l’important 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
utilitzant el Programa SIGEP, del qual es destaquen 16 incidències i 4 informes emesos
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en el present any.
Vers la conservació del medi natural, destaca especialment el Programa de seguiment de
l’Àliga cuabarrada i la col·locació de caixes niu de rat penats.
En el Programa de Desenvolupament, destaca el Programa Parc a taula que s’està duent
a terme aquests darrers anys amb 145 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 a 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 i el disposar
a través de la pàgina web dels itineraris senyalitzats amb els diferents traks.
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 Garraf 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 que se celebra al Castell i la 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.
El Sr. Llacuna continua, i 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.
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.
El nombre d’incidències que es van donar durant la campanya van ser de 124, de les
quals el 38% són no relacionades directament amb la campanya de prevenció d’incendis,
i el 19% van ser cremes o focs no autoritzats. En quant a conats i incendis forestals han
estat 14 (13 fora parc i un dins a parc) amb una superfície cremada 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. Referent 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.
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3. Torn de paraules
El Sra. Huguet, manifesta la seva sorpresa per la aparició, a la zona del Puig de l’Àliga,
d’una sèrie de petites edificacions mortuòries.
El Sr. Llacuna, diu que hi ha algun informe dels guardes de fa temps, que hi havia
aquesta petita àrea d’esbarjo i de la presència d’alguna urna amb cendres, però en cap
moment les construccions que ara es fa esment.
El Sr. Puigdollers, recorda que en alguns cementiris hi ha uns columbarí on es poden
posar les urnes amb cendres i, davant d’aquestes construccions, demana que es prenguin
les mesures pertinents per regular i prohibir aquest fet.

A les 14 h 30’ s’aixeca la reunió.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Data: Dimarts, 11 d’octubre del 2011
Hora: 13:00 h.
Lloc: Ajuntament d’Olèrdola.

NOM I COGNOMS

CÀRREC

Rosa Huget Sugranyes

Alcaldessa

Núria Molist

Coordinadora

AJUNTAMENT ENTITAT
Ajuntament de Canyelles
MAC Olèrdola

Manel Espachs Pagès

Enginyer municipal

Ajuntament d’Olèrdola

Josep Llobet Navarro

Vicepresident 3r

Diputació de Barcelona

Joan Puigdollers Fraga

Diputat Delegat

Diputació de Barcelona

Andreu Carreras Puigdelliura

Diputat Adjunt

Gerència de Serveis
d’Espais Naturals
Diputació de Barcelona

Jordi Bellapart Colomer
Ramon Espinach Grau
Xavier Roget Padrosa
Santi Llacuna

Gerent de Serveis
Oficina Tècnica de Parcs
Naturals
Cap Direcció Territorial
Occidental
Director Parc d’Olèrdola

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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