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: 1 de juny de 2011
HORA: 17:00
LLOC: Casal de Cultura de Talamanca (C. Raval,4).

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. Màrius Massallé,

Bainard, regidor Medi Ambient i Normalització Lingüística de l’Ajuntament de
Terrassa.
Sr. Crisant Lombera Tomas, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mura.

Assistents en representació de les entitats i sectors:
Sr Salvador Vives i Jorba, Federació Catalana d’Espeleologia.
Sr. Enric Carrera, Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrials i Aeronàutica de Terrassa.
Sr. Joan Garcia Riba, representant de l’ADF de Matadepera.
Sra. Alba Escalona, Consell Local del Medi Ambient de Matadepera, UPVOc i Associació de Pagesos.

Assistents del cens d’entitats:
Sr. Joan Boada i Campderros, Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Joan Crispí i Escursell, secció de ciències del Centre Excursionista de Terrassa.
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. Joan Trenchs Russo, representant de l’ADF de Matadepera.

Assistents del cens d’entitats i empreses del Fòrum Permanent:
Sr. Jordi Graner Casasayas, representant de Talactiva Associació Cultural.
Sr. Francesc Dalmases, representant de Talactiva Associació Cultural.
Sr. Albert Sorolla Edo, director tècnic de Naturalea Conservació, S.L.

Assistents de l’Ajuntament de Talamanca:
Sr. Josep Tarin Canales, alcalde de l’Ajuntament de Talamanca.

Excusen la seva assistència

Sr. Aleix Canalís i Alsina, tinent Alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
Sr. Antoni Serra Sorribes, director del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la UB.
Sr. Toni Altaió i Morral, representant de l’ADENC.
Sr. Roger Cardellach, empresa CIMA.
Sra. Gemma Gimferrer, empresa Nous Reptes, S.L.

Assistents de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona:
Sr. Martí Domènech i Montagut, coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals
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 Ros Garriga, secretaria tècnica de la CETS del parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

ORDRE DEL DIA
1.-

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

2.-

Balanç de la gestió del Parc. Mandat 2007-2011.

3.-

Informe de gestió.

4.-

Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS):
- Resum de la visita de verificació de la candidatura.
- Estat del Programa d’Actuacions 2011.

5.-

Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió:

El Sr. Josep Tarin, dóna la benvinguda als assistents incidint en el fet de que és la darrera reunió de la
legislatura i en l’inici de la propera i manifestant la bona tasca realitzada per la Comissió Consultiva i Fòrum
Permanent de Sant Llorenç del Munt i l’Obac basada en el debat enriquidor.
El Sr. Ramon Espinach agraeix a l’Ajuntament la hospitalitat per a acollir aquesta reunió i puntualitza que
aquesta reunió s’ha realitzat després de la del Consell Coordinador per motius de representació i per a que
el diputat delegat de l’Àrea d’Espais Naturals es pogués acomiadar dels equips de govern dels municipis.
Creu que per la propera reunió ja es reprendrà el ritme normal de reunions.
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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 10 de
novembre de 2010.

Ningú manifesta cap objecció i per tant s’aprova l’acta anterior.

2.

Balanç de la gestió del Parc. Mandat 2007-2011.

El Sr. Ramon Espinach comenta que en lloc de fer un informe de gestió del primer semestre, pot ser
interessant un balanç dels darrers anys per a tenir un punt de partida cap el futur.
El Sr. Àngel Miño, aprofita una presentació per a fer un balanç de les actuacions més importants dels
darrers 4 anys seguint el següent guió:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” (2005-11)

Activitats de conservació i tractament físic del territori
9

Redacció de 10 documents de planificació sectorial. LKXA:
9 Pla d’Ús Públic del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
9 Pla d’Accessos als sectors de la Mola i el Montcau
9 Pla Director d’Ordenació de la Vall d’Horta i la Vall de Mur
9 Pla de Gestió d’Usos de la Conca Alta del Riu Ripoll
9 Pla de Restauració i Valoració del medi per a l’ús públic del tram superior del riu Ripoll,
torrent del Galí
9 Pla Director d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis Forestals del parc natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac
9 Projecte de Restauració de diversos espais degradats de les finques de la Mata i
Matarrodona.
9 Pla de Gestió de la finca de les Refardes
9 Pla de Gestió i Millora Forestal de l’Obac
9 Pla de recuperació d’espais oberts per a la fauna associada

9

Redacció i execució de projectes en conveni 2007-11. LKXA.
9 Fases de plans sectorials i projectes globals
9 34 projectes executius (1,6 M €)
9 Projectes Globals (2010 i 2011)
9 2 projectes globals 400.000 €)

Àmbit de conservació i ús social
9

Regulació dels Accessos a la Mola. LKXA.
9 Conveni amb la propietat i l’Ajuntament de Matadepera
9 Restauració d’elements patrimonials
9 Restauració de camins
9 Aparcament camí Moliner i Sant Feliu del Racó
9 Recirculació d’aigües grises i Depuradora
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Àmbit de conservació i desenvolupament
9

Execució de diversos projectes dels plans sectorials d’ordenació. LKXA.
9 Vall d’Horta i vall de Mur
9 Conca alta del Ripoll (i Galí)
9 La Vall-Les Refardes

Àmbit de l’ús públic i la educació ambiental
9

Itinerari de la Vall del Flequer. LKXA.

Activitats de conservació
9
9

9
9
9
9
9

Pla d’usos i valoració de la Conca Alta del Ripoll. LKXA.
9 Document finalitzat. Aprovat pels municipis: Sant Llorenç Savall i Castellar del Vallès.
9 Projecte de tractament i neteges dels marges.
Pla Director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur (participació). LKXA.
9 Document finalitzat i aprovat per Sant Llorenç Savall
9 Itinerari de la Vall d’Horta.
9 Restauració d’elements patrimonials (forn, sèquia, safareig, etc.)
Treballs de millora d’hàbitats agroforestals per a l’àliga perdiguera i altra fauna associada (24ha.,
18 ha, ). LKXA.
Execució del Pla de Prevenció d’Incendis. (Oristrell 15 ha, La Barata 13 ha). LKXA.
Arranjament de la xarxa viària de prevenció (50 km/any)
Supressió línia elèctrica La Castanyera
Restauracions emblemàtiques
9 Mas de la Mata, Matarrodona, etc.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB FUNDACIÓ MINA AIGÜES DE TERRASSA

Àmbit de l’ús públic i l’educació ambiental
9
9
9

Mirador dels Caus del Guitard
Font del Llimac
Homenatge al promotors de la 2a restauració del Monestir de Sant Llorenç del Munt

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL I LA FUNDACIÓ
CAIXA DE SABADELL

Àmbit de l’ús públic i l’educació ambiental
9

Programació Cultural del Marquet de les Roques

PROJECTES PROPIS

Activitats de conservació i tractament físic del territori
9

9
9

Execució del Pla Bàsic d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis
9 Torre de guaita als Alts de la Pepa
9 Arranjaments de la Xarxa viària
9 Gestió forestal
Inclusió dels mapes de patrimoni municipals (Àrea de Cultura) al SIGEP
Restauració d’elements patrimonials
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Activitats de conservació
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Treballs de recuperació de la zona afectada per l’incendi 2003: zona de ribera i zona forestal
(400ha)
9 Restauració del Bosc de Ribera (Vall d’horta i Galí)
9 Restauració de les poblacions de barb de muntanya
9 Accions de reforç d’espècies (ocells i quiròpters)
9 Treballs forestals de recuperació d’hàbitats i fauna
Correcció de suports perillosos en línies elèctriques
Renovació de la zona de caça controlada en col·laboració amb les societats de caçadors i la
Generalitat de Catalunya
Projecte d’investigació de recuperació de fauna (Beca BP)
Estudi ecopatològic de les poblacions de senglar
Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
Seguiment i vídeo vigilància d’àligues perdigueres (millora dels equips)
Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc
Execució del programa de conservació del Cranc de riu autòcton.
Projecte de restauració i recuperació d’herbeis d’Arenaria (Codines altes)

Àmbit del desenvolupament
9

9
9
9
9
9
9
9
9

9

Consolidació de l’activitat a les Refardes.
9 Millora habitabilitat i exteriors (200.000 €)
9 Nova Concessió a llarg termini, vinculada a l’execució de inversions a la casa i a la finca
La Vall-Les Refardes
Consolidació de l’activitat a la masoveria del Marquet de les Roques.
9 Projecte vitivinícola
Recuperació i recolzament de la ramaderia ovina a les finques públiques
Recuperació de zones tofoneres
Parc a Taula (2011 7èna edició)
Recollida selectiva de residus
Subvencions a particulars
Activitats de voluntaris
Recolzament altres projectes:
9 3 monts
9 Tines del Vi
9 Mil·lenari de Sant Llorenç Savall
9 LEADERs diversos
Carta Europea de Turisme Sostenible
9 III Jornadas Red Ibérica de la CETS
9 Formulario de registro 2008
9 Lliurament del Dossier de Candidatura 2010

Àmbit del desenvolupament i la participació
9
9
9

Renovació de la Comissió Consultiva
Col·laboració en les iniciatives associatives dels sectors productius
Col·laboració amb entitats per a establir criteris de bones pràctiques

Àmbit de l’ús públic i l’educació ambiental
9
9
9
9
9
9

Consolidació de les activitats al Marquet de les Roques
Projecte pedagògic a l’escola de Natura de la Muntada
Programa d’itineraris guiats en caps de setmana
Posada en marxa del programa Poesia als parcs
Consolidació de la WEB dels Parcs
Sistema Q de qualitat turística en ENP
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

VII Trobada d’Estudiosos del Parc Natural
Itinerari accessible a l’Obac Vell
Accessibilitat a l’Àrea de les Arenes
Renovació i ampliació del servei del Bus Parc
Projecte pilot d’informació interactiva (Rellinars i Sant Llorenç Savall)
Projecte de adequació funcional i paisatgística de l’aparcament de Coll d’Estenalles.
Projecte de remodelació i accessibilitat del Centre d’Informació de Coll d’Estenalles.
Projecte de rehabilitació del cobert del Marquet de les Roques
Projecte d’accessibilitat al conjunt d’equipaments de l’Obac.
Redacció del Projecte de millores i consolidació de les cobertes de la Marquet de les Roques
Execució projecte de remodelació de l’Àrea del Torrent de l’Escaiola
Projecte de senyalització d’itineraris (Vacarisses, Rellinars, Sant Vicenç de Castellet, Rocafort i
Talamanca)

Activitats generals i de suport
9
9
9

Implantació del SIGEP a través de la WEB (Sistema d’Informació Geogràfica aplicat a la Gestió
d’Espais Protegits)
Reforma, adequació i ampliació del garatge i vestuari del personal
Programa de formació del personal

RESUM
9

CONSERVACIÓ
9
9
9

9

DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
9
9
9
9

9

Recuperació de les masoveries (Les Refardes i Marquet)
Certificació en la Q de qualitat turística
Renovació de la Comissió Consultiva
Procés d’adhesió a la CETS

ÚS PUBLIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL
9
9
9

9

Convenis amb les Societats de Caçadors per a la gestió de la ZCC
Projecte d’investigació sobre la recolonització de la fauna a les zones cremades
Restauració del Bosc de ribera

Consolidació de la xarxa d’equipaments
9 Marquet de les Roques
9 Àrea de les Arenes
Millores d’accessibilitat:
9 Conjunt de l’Obac (Casa Nova, La Pastora i l’Obacvell)
9 Coll d’Estenalles (Centre d’informació i aparcament)
Xarxa d’itineraris (sector occidental)

GENERALS
9
9
9

SIGEP (Sistema de gestió en Inf. Geo. Per la WEB)
Qualitat i comunicació (suggeriments, WEB, facebook, tweeter)
Planificació
9 Pla d’Ús Públic
9 Planificació sectorial i d’àmbits territorials

El Sr. Ramon Espinach destaca que la gran quantitat de projectes realitzats no s’han de contemplar
aïlladament si no dins una planificació, també esmenta que en nombroses ocasions, el parc ha col·laborat i
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o recolzat iniciatives d’altres agents (Ex.: Ajuntaments) i que s’ha fet un gran esforç en els processos
participatius com aquests darrer de la CETS o la renovació de la Comissió Consultiva. En definitiva, diu
que, a part dels diversos projectes i accions directes, si en aquests darrers 4 anys s’ha aconseguit incidir
fent que el parc sigui una mica més viu, més ple de vida i de cultura, és tot el que podíem desitjar, per oferir
més possibilitats al habitants i un major i millor servei pels visitants i pel conjunt de la societat, que és a qui
ens devem.
El Sr. Joan Crispí pregunta sobre la retirada de les línies elèctriques d’alta tensió abandonades o sense
servei.
El Sr. Àngel Miño respon que hi havia un projecte de Fecsa-Endesa per a retirar la línia de Terrassa a
Manresa que es finançava amb el coure i el ferro de la pròpia línia. Així es varen retirar tres torres. Diu que
als darrers mesos s’han detectat robatoris de coure en aquesta línia fora de servei i que el projecte està
aturat. Pel que fa a projectes propis, comenta que es va retirar la línia de coll de Garganta a la Castanyera i
s’està treballant en la línia de subministrament entre Matadepera i La Mata. Matisa que aquest projecte
inclou la electrificació per sistemes autònoms (pressupost Diputació de Barcelona) i la retirada física de la
línia (pressupost de Fecsa Endesa) i que cap de les institucions disposa actualment de pressupost, cosa
per la que caldrà cercar fórmules de finançament.
El Sr. Francesc Dalmases constata que s’han netejat les vores de la carretera BV-1221 i lamenta que no
s’hagi aprofitat per a treure els ailants. Pregunta si aquest és un tema preocupant i, si ho és, perquè no
s’ha aprofitat per a treure’ls o com a m,ínim per a reduir-los.
El Sr. Àngel Miño diu la feina que s’ha fet ha estat de manteniment ordinari de la carretera a càrrec del
Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, que es van tallar els ailants que hi havia, però al obrir
espais a la llum, els ailants s’han desenvolupat molt i que és molt difícil eradicar-los doncs es reprodueixen
per llavor i per esqueixos. Comenta que, tot i que preocupa el seu augment, des del punt de vista de la
conservació no s’ha detectat cap perjudici, més enllà de que és una espècia al·lòctona i només ocupa
l’àmbit ruderal.
Els Sr. Enric Carrera comenta que, més enllà de conèixer totes les activitats que s’han realitzat al parc, ha
trobat a faltar dades sobre objectius assolits, quines són les conseqüències de la gestió i les inversions
realitzades, per a posar en valor aquestes accions.
El Sr. Ramon Espinach respon que a les memòries anuals es poden trobar estimes sobre visitants,
ocupació d’equipaments, però que en relació a la incidència sobre el medi natural es desenvolupa el Pla de
Seguiment de paràmetres ecològics.
El Sr. Àngel Miño exposa que de les dades que es tenen sobre el medi estan referides a la memòria però
no ens atrevim a proposar uns objectius de conservació a assolir, que s’han executat projectes concrets de
conservació com el de afavorir espècies de flora i fauna vinculada als espais oberts o el de millora dels
hàbitats per a l’Àliga perdiguera que han donat resultats satisfactoris, però no els hem relacionat amb els
programes anuals de gestió.
El Sr. Xavier Roget intervé per a dir que des de fa dos anys hi ha un programa anual amb un pla d’objectius
que es publica i que internament te establert un sistema d’indicadors de gestió, però no pas d’indicadors
sobre el medi.

3.

Programa de gestió: actuacions destacades.

El Sr. Àngel Miño comenta les actuacions més significatives que s’han dut a terme del programa anual:
En l’àmbit de la Participació:
9
9

Constitució de la Taula Sectorial del sector primari del parc
Creació del Grup de treball per a l’elaboració del decàleg de bones pràctiques per a les activitats
multitudinàries

Inversions en l’àmbit de l’ús Públic:
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9
9
9

Finalització de les obres de substitució de la teulada de la masoveria del Marquet de les Roques
Inici de les obres de millora i rehabilitació de l’Àrea del Torrent de l’Escaiola
Redacció del projecte de remodelació del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles

Programes en l’àmbit de l’ús Públic:
9 Pla d’informació
9 Programa “Coneguem els nostres Parcs”
9 Programa cultural “Viu el Parc”
Àmbit de la conservació
9 Pla de Vigilància i prevenció d’incendis
9 Pla de Seguiment de paràmetres ecològics
9 Inici projecte “Restauració i Valoració del Patrimoni Natural i Cultural” (LKXA P-183. NATURALEA)
9 Tractaments Silvícoles (espais afectats per incendis)
9 Tractaments contra l’erosió:
9 Camins del Montcau i la Mola
9 Estabilització de talussos
9 Eliminació d’espècies al·lòctones
9 Millora d’aparcaments
9 Millora de sistemes de sanejament (Monestir)
9 Campanya de difusió i interpretació del patrimoni
El Sr. Àngel Miño cedeix la paraula al Sr. Albert Sorolla, director tècnic de l’Empresa Naturalea
Conservació S.L. que explicarà el projecte “Restauració i Valoració del Patrimoni Natural i Cultural” ,
especialment en el que fa a la restauració dels camins del Montcau i La Mola.
El Sr. Albert Sorolla exposa que, a partir del pla director de la Mola i el Montcau, s’ha treballat en particular
els accessos al Montcau; mostra diverses fotografies dels camins deteriorats per l’erosió; recorda que
Naturalea ja havia treballat al 1996 utilitzant tècniques pioneres per a mitigar l’erosió al camí carener i que
darrerament s’han deteriorat i cal actuar de nou; explica que a l’any 1997 es van fer actuacions al camí de
coll d’Eres fins el cim i que han aguantat millor, i que al 2006 es va tractar el tram final, que suposa una
lluita contínua. Continua manifestant que el projecte actual parteix d’unes premisses suggerides per l’equip
tècnic del parc: no s’han de fer grans intervencions d’obra per a mantenir el paisatge actual (en referència a
no instal·lar passeres de fusta o metàl·liques que canviïn la fesomia del paratge); cal tenir en compte les
estructures realitzades anteriorment, i integrar, en positiu la col·laboració dels usuaris del camí (que en
prengui consciència del problema i actuï en favor de la restauració). Presenta com a opció triada per a la
major part del recorregut (roqueters i zones de camí poc marcat) una corda de material orgànic i situada a
ran de terra que delimitarà l’amplada del camí, i que farà prendre consciència a l’excursionista de l’àmbit de
trepig i del de regeneració, evitant els dubtes, la dispersió i minimitzant les zones de trepig i erosió.
Continua reiterant que la idea és fer participar els usuaris explicant-los quin és el problema, perquè s’ha
triat aquesta solució i com han d’actuar, fer un seguiment de l’experiència i replantejar el projecte si
calgués. Per a la resta de trams, planteja la revisió de les trenques i desviaments d’aigües existents de
l’any 96 i revegetar en certs llocs amb l’ajut dels voluntaris del Cercle d’Amics dels Parcs. Segueix
exposant que el punt més crític és la zona final del Montcau a on contacten els darrers trams de sòl amb la
roca del cim i la opció que es tria és minimalista: fer una estructura amb pedra vista que suporti els
esglaons fets al 96 que contacti amb la part de sòl i afegir una tanca de pal de castanyer per a evitar que
es pugui trepitjar i mantenir aquest sòl vegetat. Indica que també s’obstruiran algunes dreceres i que el
seguiment del comportament de les persones i del camí serà el més important durant el proper any.
El Sr. Àngel Miño diu que s’han contemplat altres tipus d’actuacions com tancaments parcials o
permanents de determinats trams, construccions de passeres, baranes, etc i que s’ha triat una que
respecta el paisatge amb intervencions mínimes i que aporti la col·laboració i participació dels usuaris (cal
recordar que les dades de comptatge ens donen prop de 50.000 persones per any i 1.000 de mitjana els
caps de setmana) tot fent-los còmplices i agents de la restauració. Incideix a dir que accions de caire
restrictiu amb una quantitat tant important de visitants podria ser una empresa titànica de difícil assoliment.
Recorda que a les fotografies antigues de la carena del Montcau, l’afectació del trepig era molt petita i que
ara s’evidencia una amplada d’erosió molt important per la gran quantitat d’usuaris que hi ha en la zona del
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Montcau i de La Mola, àmbits en els que s’ha d’intervenir per a evitar impactes negatius produïts per
l’erosió.
El Sr. Ramon Espinach profunditza en la idea de comptar amb la necessària col·laboració de la població en
els projectes de restauració, no només com a partícip si no com a protagonista actiu de la millora de l’estat
dels camins, i del medi en general, evitant la limitació de l’accés que podria tenir efectes contraproduents a
altres camins.
El Sr. Jaume Galofre mostra la seva preocupació pel devenir dels usos de la muntanya, de les regulacions
que caldrà fer degut a l’elevat nombre de persones que en fan ús, pensa que ja s’ha arribat allà a on no es
volia, i fa un símil: com si a Barcelona es distribuís els dies que es pot entrar des de diferents comarques.
Creu que es causarà un impacte visual important, però millor que no pas restringir l’accés, i sobretot
explicar-ho.
El Sr. Joan Boada opina que cal fer un manteniment i explicar-ho molt be i que al camí dels Monjos cal fer
més actuacions de millora.
El Sr. Àngel Miño exposa que ja portem molts anys d’intervencions i que estem millorant el tipus
d’intervenció d’acord amb els usos dels caminants que sempre circulen pel lloc de menys dificultat, per
exemple evitant esglaons.
El Sr. Albert Sorolla comenta que el tipus d’actuacions han anat variant per a trobar solucions fermes,
imaginatives i minimalistes, és a dir que siguin duradores i no les noti l’usuari.
El Sr. Ramon Espinach recorda que ja a l’any 1.100 els monjos benedictins van començar a artificialitzar el
camí i que aquest camí, així obrat, ja el tenim integrat al subconscient, a diferència d’altres que són corriols
o estrictament excursionistes i que mai no hem vist amb estructures obrades.
El Sr. Àngel Miño recorda que el nivell de despesa en reparacions d’aquests camins tan transitats és molt
alt, i que la discussió sobre el tractament a cadascun d’ells és constant, ja que alguns com el camí dels
Monjos és fàcil imaginar-lo empedrat, però altres com el del Montcau no.
El Sr. Francesc Dalmases opina que cal aprofitar la saviesa dels propis monjos i potser caldria empedrar el
camí tot d’una en lloc d’anar fent. Afegeix que prop de la cova del Drac hi ha un esglaó força important que
s’ha magnificat per manca de manteniment.
El Sr. Enric Carrera creu que, davant de l’afluència de tanta gent i de la capacitat de càrrega del medi, si
cal fer estructures protectores, no ens hauria d’espantar.
El Sr. Ramon Espinac conclou dient que a determinats llocs s’entenen més les actuacions dures i posa
com a exemple les zones lacustres i alguns indrets de pastures de muntanya. Exposa que potser de mica
en mica ens hi anirem acostumant a aquests tipus d’estructures, doncs els paisatges singulars, i els pacs
naturals ho són, constitueixen recursos socials amb llocs notables als que s’hi dediquen i es dedicaran
recursos.

4.-

Carta Europea de Turisme Sostenible:
- Resum de la visita de verificació de la candidatura.
- Estat del Programa d’Actuacions 2011.

El Sr. Josep Canals pren la paraula per a resumir la visita de verificació de la candidatura recolzant-se en
una presentació:
INFORME:
Dates de la visita: 15 i 16 de març
Llocs de visita:
– Centre d’informació de Mura
– Oficina de La Mata
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–
–
–
–

Can Pèlags
Casanova de l’Obac, la Pastora i la Font de la Portella
Visita guiada centre històric Terrassa
Excursió a la Mola i visita al restaurant.

Aspectes positius:
– Existència PUP i redacció per procés participatiu
– Sistema de qualitat turística
– Iniciativa del “Parc a Taula” i “Cuina Vallès”. Es valora positivament que vinculi el sector
primari amb el turisme, fent del turisme una activitat de dinamització econòmica del
territori.
– Procés participatiu: el considera ben plantejat i satisfactori.
– Pla d’Acció: el considera ben plantejat i satisfactori.
– Previsió d’una dotació de recursos humans i econòmics per al seguiment de la CETS
gràcies a l’existència de la secretaria tècnica.
Aspectes negatius:
– Poc grau de desenvolupament del sector turístic privat, especialment en referència a:
•
La tipologia de visitant (en períodes i llocs molt concrets) no motiva la creació de
noves empreses turístiques
•
Baix grau d’associacionisme del sector
– Pla d’Acció: la dotació pressupostària d’algunes actuacions la considera subestimada (és
a dir, opina que els recursos previstos poden no ser suficients per a desenvolupar
l’actuació).
Recomanacions:
– Incloure en el Pla d’Acció:
•
Iniciatives i projectes d’accessibilitat que ja estan en curs
•
Continuïtat de les iniciatives “Parc a Taula” i “Cuina Vallès”
•
Projectes d’inversió per a la millora de la sostenibilitat de La Mola i La Mata:
estalvi aigua, estalvi energia, implantació sistemes d’energies renovables, etc.
•
Iniciatives que fomentin la contribució econòmica i voluntària dels visitants en la
conservació de l’espai.
El Sr. Josep Canals continua explicant que al juliol es reunirà el comitè verificador per a ratificar l’adhesió i
cap el setembre, amb motiu de la Conferència anual d’Europarc, es lliurarà la certificació al parc. Comenta
que la verificadora va comprovar i va conèixer de primera ma el procés participatiu i que li va semblar molt
sòlid el camí iniciat.
El Sr. Ramon Espinach incideix en que és interessant que ens analitzin organismes externs que ens
aportin de manera sistemàtica i ordenada les seves reflexions sobre les nostres actuacions,
independentment de tot el procés de participació que ens ha portat cap la certificació que ha estat prou
important.
La Sra. Elisabet Ros inicia la seva intervenció repassant l’estat en que es troba el programa d’actuacions
que es va iniciar a principis d’any i en el que consten 39 actuacions, de les que moltes son de seguiment i
bàsiques de la gestió. Remarca que exposarà les dues actuacions més importants:
7.1 Creació d’una taula sectorial del sector primari
–

Març - Abril:

–

Juny:

Creació base de dades i contactes de productors de l’àmbit de la CETS.
Productors: persones en les que una part de la seva activitat econòmica
sigui basada en el sector primari.
Convocatòria per a la primera reunió de la Taula per a consensuar
objectius i línies de treball

2.12 Redacció i edició d’un decàleg de bones pràctiques per a les activitats organitzades
–

25/10/10:

Reunió CET. Objectiu. Increment de les activitats esportives i organitzades
a la muntanya, què fem?
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Es planteja el dubte a les entitats socials i locals del territori
responsables d’aquestes activitats (centres excursionistes)
9 Es decideix la possibilitat d’edició d’un decàleg per tal
d’organitzar les activitats organitzades
Reunió CEC. Treball en grups per tal de definir els principals problemes i
les solucions per a la realització de les activitats organitzades
Reunió Matadepera. Presentació dels principals punts del decàleg i debat.
(poca convocatòria---- Debat pobre)

–

15/12/10

–

28/03/11

–

Punts per al debat
–

De les activitats
9

–

Calendari anual de les activitats programades? Comunicació
bilateral de les activitats?
9 Conversió activitats anuals amb periodicitats superiors
9 Activitats en BTT, cavall... per les xarxes de camins d’ús públic. I
les marxes a peu? Establim un límit de participants per a les
marxes a peu?
9 Canvi de recorregut en activitats competitives?
De la neteja i manteniment
9

–

Fer revertir els ingressos de les activitats organitzades a la neteja i
manteniment de la xarxa de camins i restauració d’espais.

De la informació de les activitats
9
9
9
9

Donar informació sobre les recomanacions del parc.
Edició de fulletons de caire cultural i interpretatiu per fomentar el
coneixement i educació.
Afavorir l’acompanyament i el guiatge professional de les rutes i
activitats
Promoure els entorns del municipi per afavorir el desenvolupament
econòmic del municipi.

El Sr. Joan Crispí lamenta no haver assistit a la darrera reunió per causa de que no va arribar be la
convocatòria al CET o a les persones clau del CET, però diu estar molt interessats en el procés.
El Sr. Àngel Miño comenta que tota la documentació està penjada a la WEB i que per a l’estiu es pot
convocar una propera reunió per a debatre extensament el tema.

5.-

Torn de paraules

El Sr. Ramon Espinach obre el torn de paraules als assistents.
El Sr. Joan Boada opina que els accessos a l’Àrea del Torrent de l’Escaiola són molt deficients, doncs
s’acumula molta gent i vehicles a la carretera i a la Torre de l’Àngel a primeres hores del dia i pot
representar un perill.
El Sr. Àngel Miño diu que és un problema que s’ha detectat, que els usuaris arriben abans que els gestors
de l’equipament i s’organitzen per a fer cua, i que cal solucionar-lo juntament amb els concessionaris, fent
reserves o altra acció.
El Sr. Francesc Dalmases pregunta pel la casa rural de Can Pobla i com la contempla el parc.
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El Sr. Àngel Miño respon que fa un any i mig que un promotor privat va presentar inicialment el projecte de
restaurant, que posteriorment es va ampliar a casa rural, i que el parc el va informar favorablement, tal com
es contempla al Pla Especial. Continua exposant que el projecte es va tramitar a l’Ajuntament de
Matadepera i als diversos departaments de la Generalitat amb competències (turisme, urbanisme, cultura,
arqueologia, medi ambient, residus, etc) i que, desprès de tot aquest temps d’impàs, sembla que el
promotor ha iniciat les obres, però s’ha aturat, doncs ha hagut de tornar a cercar el finançament necessari.
Recalca que el parc té molt pocs establiments turístics i que l’agroturisme és una de les activitats previstes
en el Pla Especial del parc per a les masies i que el fet que s’obrin establiments d’aquest tipus reforça el
desenvolupament local, l’estabilització de la població i, d’acord amb la CETS, pot significar una millora per
al medi. Recorda que l’informe de verificació constata com a punt feble del parc la manca d’infraestructures
turístiques, però això esdevé una oportunitat al permetre planificar el seu desenvolupament de forma
ordenada.
El Sr. Salvador Vives pregunta pel projecte de reacondicionament del Centre del Coll d’Estenalles.
El Sr. Ramon Espinach es refereix a l’anterior reunió en que es va exposar el projecte amb profusió
d’imatges i a les diverses intervencions que es varen fer per part dels assistents. Diu que tota la informació
va ser recollida i que la paraula definitiva la té l’Ajuntament de Mura que haurà d’emetre o no la llicència
d’obres.
El Sr. Joan Boada demana que, un cop sigui publicat a l’Ajuntament de Mura es comuniqui al CET per a
difondre’l entre els socis.
El Sr. Ramon Espinach diu que si que així es farà.
El Sr. Enric Carrera pregunta en relació a l’expansió del llop a Catalunya ja que sembla que a Castellterçol
i/o a Castellcir s’ha detectat la seva presència.
El Sr. Àngel Miño respon que sí que es tenen notícies sobre aquest assumpte i que es manté també relació
amb el Servei de Protecció i Gestió de la Fauna de la Generalitat de Catalunya, indica que sembla que es
tracta d’un animal divagant que s’ha detectat per la zona de Moià provinent del Cadí i del nord d’Itàlia.
Explica que els experts diuen que és una espècie que està ampliant la seva àrea de distribució, per ponent
poblacions de Castella-Lleó i pel nord d’Itàlia i els Alps Marítims, i està recuperant antigues zones de les
que havia estat exclòs com altres espècies de fauna de mida gran.
El Sr. Jaume Galofre exposa que fa un any que es va regular l’accés a la Mola des de Can Robert amb
l’acord de totes les entitats excursionistes. Esmenta que hi ha persones que ja no poden accedir, per
limitacions físiques, des de Can Robert, però que si que ho podrien fer des de Can Pobla i ara s’afegeix
que hi haurà un establiment turístic al que hi accediran els clients amb vehicle. Pregunta com es resoldrà
aquesta situació. També pregunta si per a la realització de determinats events més multitudinaris i socials
organitzats per les entitats algunes persones podrien accedir des de Can Pobla.
El Sr. Àngel Miño contesta que la proposta del promotor és que els clients del restaurant hi pugin a peu i
així consta en el projecte inicial, i que per als clients de l’allotjament se’ls hi pujaria en un transport o a
hores determinades. Comenta que en la reunió que es va tenir amb els grups excursionistes i ecologistes
en què es va acordar com es realitzaria l’accés, es va dir que el promotor podria fer una mena de servei
llançadora per a persones amb problemes físics i que poguessin iniciar el camí a peu a Can Pobla.
Continua dient que quan hi ha events i activitats socials en les que participin persones amb problemes
físics, aquests tindrien la possibilitat d’accedir des de Can Pobla. Recorda que el camí era obert per què
així ho volia el propietari i que tancament s’ha produït per què el propietari ha tingut diversos problemes i,
davant la insistència del parc durant molt de temps que tenia nombroses queixes d’usuaris i havia de
resoldre conflictes en l’accés, finalment ha canviat d’opinió i s’ha signat un conveni entre la propietat,
l’Ajuntament i la Diputació per a regular-ho. Continuant amb el tema diu que si el propietari dóna ple ús al
promotor de l’establiment per a regular l’accés de la cadena, hi té tot el dret.
El Sr. Ramon Espinach posa en valor la iniciativa, la recuperació de l’ús d’un immoble i que el projecte
cerqui un tipus d’usuari disposat a deixar el seu vehicle lluny per acostar-se a la muntanya a peu.
I, sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19,00 hores.
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