ACTA DEL CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC

Data:

14 de juny de 2012.

Hora:

17:00

Lloc:

Ajuntament de Rellinars

Ordre del dia
1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.

Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió Consultiva.

3.

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

4.

Bus Parc. Dades per l’anàlisi.

5.

Torn de paraules.

President:
-

Sr. Andreu Carreras Puigdelliure, diputat adjunt d’Espais Naturals.

Assistents:
-

Sr. Albert Ferrer Martínez, alcalde de l’Ajuntament de Rellinars.

-

Sr. Aleix Canalís Alsina, regidor de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

-

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

-

Sr. Maties Ponsa Saladrich, alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Calders.

-

Sr. Martí Perich i Singla, alcalde de l’Ajuntament de Mura.

-

Sr. Jordi Salvador, assessor de l’Ajuntament de Rellinars

-

Sr. Ricard Torralba Llauradó, alcalde de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

-

Sr. Juan Luis Serrano Toro, regidor de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

-

Sr. Samuel Cabot Santafé, regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

-

Sra. Eva Herrero Alonso, regidora de l’Ajuntament de Terrassa.

-

Sr. Martí Llorens Morraja, regidor de l’Ajuntament de Vacarisses.

-

Sra. Mercè Fraga Paüls, regidora de l’Ajuntament de Rellinars.

-

Sr. Luis Vázquez Rivas, cap de l’Àrea de Medi natural dels SSTT a Barcelona del DARPAMN de la
Generalitat de Catalunya.

-

Sr. Jaume Galofre Gabarró, representant del CET i de la Comissió Consultiva del parc.

-

Sr. Ramon Minoves Pujols, coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient.

-

Sr. Reca Vidiella Roca, coordinador de l‘àmbit d’Espais Naturals

-

Sr. Jordi Bellapart Colomer, gerent de Serveis d’Espais Naturals.

-

Sr. Ramon Espinach i Grau, cap de l’Oficina de Gestió de Parcs Naturals.

-

Sr. Xavier Roget i Padrosa, cap de la Direcció Territorial Occidental.

-

Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Excusen la seva assistència:
-

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

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Andreu Carreras agraeix a l’Ajuntament de Rellinars l’acollida, comunica que a partir de les 18 hores
haurà d’absentar-se i passa la paraula al Sr. Albert Ferrer.
El Sr. Albert Ferrer també agraeix la celebració d’aquest acte, doncs creu que Rellinars ha estat poc
present en el parc i que cal recuperar el temps per a fer pinya entre tots per a treure el major profit possible
d’aquesta relació amb el parc.

1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.

El Sr. Andreu Carreras pregunta als assistents si aproven la redacció de l’acta de la reunió del dia 3 de
novembre de 2011.

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

2.

Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió Consultiva.

El Sr. Ramon Espinach, com a president de la Comissió Consultiva, exposa que el passat dia 7 de juny es
va reunir la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del parc al cobert del Marquet de les Roques amb una
gran participació de més de 30 persones que representaven 26 entitats de caire molt variat. Comenta que
la reunió va constar de la presentació de l’informe de gestió que avui ens presentarà també el Sr. Àngel
Miño, director del parc, i de la part més interessant per a traslladar al Consell Coordinador que és el torn
de paraules, moment en el que es posen de manifest les inquietuds i preocupacions que poden tenir les
entitats. Exposa que va ser un debat intens que va tractar de quatre temes:
a.- Sobre el dèficit de gestió forestal que estimen que hi ha i sobre les conseqüències que pot tenir o està
tenint sobre el territori pel que fa a la prevenció d’incendis, a la generació de nous productes forestals per a
revitalitzar el sector, nous usos, etc.
b.- Preocupació per a la utilització de la xarxa de camins per a activitats esportives i sobre tot per a
activitats multitudinàries. Dificultat de compatibilitat d’actes públics a camins dins propietats privades. Així
es va posar en valor tot el procés de participació en la elaboració del Pla d’Ús Públic del parc que vol ser
una mena de pacte social entre administracions i usuaris per a prendre acords més enllà de la legislació
imperant sobre la xarxa viària que també s’ha de tenir en compte.
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c.- Es va constatar la importància de un patrimoni arquitectònic com les Tines del Vi al sector de Mura,
Talamanca i Pont de Vilomara i Rocafort i tots els elements associats que s’ha intentat posar en valor,
juntament amb totes les parts implicades, per a que reverteixi en favor del territori.
d.- També es va parlar de la no execució del projecte de remodelació del Centre d’Interpretació del Coll
d’Estenalles. Així algunes persones es van interessar del motiu pel que no s’havia executat el projecte del
que s’havia donat compte en anteriors reunions. Es va explicar que el projecte de remodelació que pretenia
suavitzar l’encaix de l’equipament en el seu entorn, no deixava de ser un projecte també controvertit i amb
dubtes sobre l’assoliment dels objectius inicials. De forma que finalment l’Ajuntament va desestimar la seva
execució i la Diputació de Barcelona va entendre i compartir perfectament l’argumentació.
Continua exposant que la Comissió Consultiva es convoca conjuntament com a Fòrum Permanent de la
Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del que el Sr. Àngel Miño comunicarà els trets més
importants.
El Sr. Jaume Galofre intervé per a dir que a la seva entitat va sorprendre que l’Ajuntament no atorgués la
llicència per a l’execució del projecte i creu que a l’opinió pública també. Manifesta que les obres del
projecte inicial estèticament no varen agradar gairebé a ningú, tot i que funcionalment fossin correctes, que
aquella caseta de peons caminers amb la seva modèstia va quedar intacta i que la societat la va anar
integrant com a pròpia de forma que les obres no van agradar. Continua dient que això es va transmetre a
la Diputació i que aquesta va copsar que alguna cosa s’havia de fer per a millorar-ho i va fer un nou
projecte que també va ser discutit. Expressa la seva sorpresa pel fet que havent-hi un projecte i una
partida pressupostària el projecte no es realitzés i es pregunta si l’ajuntament de Mura té cap greuge amb
la Diputació per a no atorgar la llicència.
El Sr. Carreras diu que en les converses que va tenir amb l’alcalde en cap moment es va parlar de donar o
no permís, es va quedar en mantenir-lo en espera i veure com es reconsidera en un futur la resolució del
problema. Així que sense tancar el tema es manté a l’espera d’una solució.
El Sr. Martí Perich constata que el resultat estètic no és bo i ho indica la gran quantitat de queixes rebudes.
Manifesta que si es considerés estrictament la normativa urbanística, hi ha qui opina que caldria refer de
nou tot l’edifici, que per a reconduir-ho també hi hauria moltes diferències de criteri (recobrir-ho de fusta o
de vegetació o refer l’aplacat, etc.) com de fet va haver-hi el dia que es discutia el projecte. Opina que quan
una cosa es critica, i amb raó, qualsevol cosa que es faci per a reformar-ho també es criticaria de manera
que gastar diners públics per intentar arreglar una cosa o canviar-li l’estètica quan el resultat pot ser tan o
més controvertit semblava poc raonable. Confirma doncs que el problema no està resolt.
El Sr. Jaume Galofre demana que es continuï estudiant.
El Sr Ramon Espinach exposa les dades bàsiques de l’incendi del Foix del passat dia 12 de juny en el que
es van cremar més de 600 has als termes municipals de Castellet i la Gornal (208 ha dins del parc del
Foix) i Vilanova i la Geltrú (230 ha dins del parc del Garraf i la resta fora de parc). Comenta que la fase més
activa va ser la de la tarda, però que cap el capvespre la gran presió dels bombers va aconseguir contenirlo de forma que al matí del 13 ja es va anar cap a fases de control i l’extinció; que l’afectació al medi natural
va ser de brolles i garrigues a la part del Foix i unes 35 ha de vegetació arbrada, pinedes joves però ben
desenvolupades de les que cal saber si tenen llavor fèrtil o no per a saber si es podrà regenerar de forma
natural o no i plantejar la seva restauració; que a la part del Garraf la proporció d’afectació a zones
arbrades és major.
El Sr. Àngel Miño es refereix al repàs que es va fer de l’estat d’execució del pla d’actuacions previstes en el
dossier de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), diu que de les 56 actuacions previstes per tot
el quinquenni, 20 ja estan realitzades, 19 estan iniciades i 17 encara per iniciar i aquest és el ritme previst
de forma que el pla es desenvolupa be. Remarca que una de les incognites era saber que cal fer amb les
activitats previstes pel Consorci de Promoció Turística de les Valls del Montcau que malauradament ha
desaparegut. Diu que algunes les desenvoluparan altres entitats , però les més específiques s’han
d’abandonar.
Continua fen un resum per línies de Treball de la CETS:
Línia 1 Cooperació i participació: manca encara crear un espai web de comunicació entre tots els membres
del Fòrum per a promoure i difondre les activitats que cadascú programi.
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Línia 2 Seguiment i avaluació del patrimoni natural i cultural: es van establir les relacions entre els grups
excursionistes i les universitats per a coordinar la transmissió de la informació
Línia 3 Control de les característiques dels visitants i del grau de satisfacció de la visita: sense novetats
Línia 4 Millora de la informació al visitant: es va parlar de recopilar tota la informació relativa a serveis,
turisme i productes i donar-li una estructura comú.
Línia 5 Valorització del patrimoni a través de la creació de productes turístics: com crear productes turístics
diferenciats, cal identificar els elements singulars per a que els productes siguin diferents. Per exemple les
rutes enogastronòmiques.
Línia 6 Promoció de la formació i coneixement del parc: es va parlar d’acreditar empreses com a punts
d’informació associats al parc i a la CETS i relaciona-ho amb la formació que dóna el parc a aquestes
empreses.
Línia 7 Promoció i desenvolupament de l’economia local: Continuar treballant en la taula del sector primari
Línia 8 Reducció d’impactes i control del flux de visitants: en el debat es va posar de manifest la gran
afluència de visitants i els conflictes que de vegades es produeixen amb les activitats esportives que es
programen en el medi natural.

3.

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

El Sr. Àngel Miño comença la seva intervenció exposant les diverses activitats previstes i realitzades de
l’any 2012:

Activitats de Conservació, Ús Públic i desenvolupament


CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LKXA (2005-12)
 Redacció i execució de Projectes
 Finalització de l’execució del projecte 2011.
 Restauració i millora dels àmbits centrals.
 Redacció del projecte 2012

Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni


Execució del Pla Bàsic d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis
 Arranjaments de la Xarxa viària: 12 km dels 48 previstos
 Gestió forestal: 19,4 ha de 38,9 previstes
 Sector de l’Obac: 17,8 ha de 30,3 previstes
 Sector Dalmau: 7 ha previstes
 Marquet de les Roques: 1,6 previstes
 Franges de seguretat: 8,5 ha de 16,5 previstes
 Vacarisses: 5 ha
 Camí de la Vall d’Horta: 8 ha previstes
 Equipaments: 3,5 ha

Activitats de Conservació


PROJECTES PROPIS
 Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc (reducció)
 Seguiment del Cranc de riu autòcton.
 Seguiment d’amfibis i rèptils
 Seguiment de quiròpters (obres)
 Projectes de Conservació: hàbitat de codines
 Restauració i recuperació d’herbeis d’Arenaria (Codines altes)
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 Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
 Seguiment i vídeo vigilància d'àligues perdigueres
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires diürns
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns

Conveni de Col·laboració amb la UAB i la Fundació Mina Aigües de Terrassa
 Estudi de distribució de la població de senglar
 Estudi de la dinàmica de les poblacions de senglar i seguiment ecopatològic

Àmbit de l’Ús Públic i l’Educació Ambiental














Adjudicació L“Àrea de Les Arenes”
Preparació de la concessió administrativa per a la gestió de la Pallissa del Marquet i per a les
activitats Culturals al Marquet de les Roques
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
Projectes d’accessibilitat (Nat i Ura a l’Obac)
Programació Cultural del Marquet de les Roques (Conveni amb l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall i Unnim
Execució del projecte de substitució de les cobertes de la Marquet de les Roques
Controvèrsia sobre el Projecte de remodelació del Centre d’Informació de Coll d’Estenalles.

Àmbit del desenvolupament










Consolidació de l’activitat agrícola a la finca del Marquet de les Roques.
 Projecte vitivinícola
 Horts tutelats
 Treball als camps de secà
Pla Director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur (participació)
 Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i l’Oficina Tècnica de Turisme de la
DB
 Itineraris de la Vall d’Horta i Sant Llorenç Savall.
Projectes propis
 Parc a Taula (2012 8èna edició)
 Recollida selectiva de residus
 Subvencions a particulars
 Activitats de voluntaris
Recolzament d’altres projectes:
 3 monts
 Tines del Vi
 Equustur
Carta Europea de Turisme Sostenible
 Programa d’activitats 2011-15

Activitats generals i de Suport




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)
Informes emesos (1/11/2012 a 4/6/2012
Nombre d’informes

Assumpte
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Activitats científiques, culturals i educatives

33

Activitats esportives, turístiques i de lleure

1

Aplecs, trobades, festes i fires

2

Aprofitaments de recursos naturals (agrícoles / ramaders /
miners)

2

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

1

Camins

4

Circulació motoritzada

4

Filmacions i reportatges fotogràfics

4

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

1

Informes interns de subvencions a particulars

2

Instal·lacions tècniques

1

Urbanístic

3

z_Altres

Total: 65



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

Núm. de
suggeriments

Resolts a termini

Fora termini

1 er Trimestre 2012

5

5

0

2 on Trimestre 2012

12*

4

2

* 6 pendents de resposta



Campanya de Vigilància i Prevenció d’Incendis
 Racionalització dels recursos
 1 Equip de Coordinació (2 persones)
 5 Punts de guaita (10 persones)
 3 Equips de vigilants (9 persones)
 1 Equip de comunicació (2 persones)
 3 ADFs activades
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4.

 Coordinació equips PVI
Pressupost
 177.000 €

Bus Parc. Dades per l’anàlisi.

El Sr. Ramon Espinach recorda que aquest tema es va apuntar al final de l’anterior reunió del Consell
Coordinador com un tema que es mantenia però sobre el que calia reflexionar i analitzar. Exposa que es
cobreixen dues rutes: de Terrassa a l’Obac i de Terrassa a Mura i Talamanca que tenien com a objectiu
contribuir al desenvolupament i l’activitat turística del sector nord i facilitar l’accés al parc per a usos
excursionistes de forma que combinant les dues rutes i aprofitant que al sector de Sant Llorenç Savall
també hi ha línies d’autobús es puguin fer excursions o travesses sense haver d’utilitzar el transport privat.
Indica que aquesta experiència es va iniciar l’any 2001, amb gran col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa, també dels municipis del nord, de forma que fins el 2005 la corba d’ús va ser ascendent fins el
2005 en que es va arribar a 2627 usuaris. Diu que desprès es va deixar de fer l’acompanyament
interpretat, es va reduir el nombre de viatges i es va combinar amb la línia regular de Terrassa a Mura
finançada per la Generalitat de Catalunya i el descens ha estat més o menys irregular entre els 1000 i els
1500 usuaris arribant a uns cost per viatger exagerat entre 28 i 37 €/persona. Constata que s’han anant
combinant paquets turístics per a fomentar el seu ús i que contribuïssin a crear economia, però que els
resultats han estat febles.
El Sr. Angel Miño continua explicant que des del 2006 es dóna el servei a través d’un conveni de
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya que aporta una part del finançament que es va deixar
d’aportar respecte al 2005, de manera que es va canviar la concepció de Bus Parc com a producte a
infraestructura de comunicació sobre la que vincular serveis i productes turístics el cap de setmana.
Informa que el finançament aproximadament és d’un 55 % Diputació de Barcelona i 45 % Generalitat de
Catalunya. Creu que si s’aposta per a que el transport públic en caps de setmana al parc sigui un element
potenciador dels serveis i productes turístics dels municipis del parc, cal un gran consens municipal per a
promoure línies de transport els caps de setmana, possiblement refent tot el sistema actual de transport
existent entre tots els municipis que és extremadament costós i molt poc eficient donada l’escassa
utilització que se’n fa. Indica com a exemple rutes de Terrassa a Castellvell i el Vilar, de Terrassa a
Manresa durant els cap de setmana que connectarien amb els sistema de transport públic general que
podria constituir un pla de mobilitat d’ampli abast amb el consens i participació de tots el municipis del
parc..
El Sr. Andreu Carreras estima que des de l’Àrea el que es pretén és que sigui un servei que s’aprofiti, que
no baixi el nombre d’usuaris, que es donin idees per a poder-lo mantenir i/o millorar, per que tal com està
ara sembla molt difícil mantenir-lo.
El Sr. Jordi Bellapart evidencia que davant el números el servei no sembla viable i proposa englobar el Bus
Parc dins un estudi de mobilitat per a poder analitzar be el paper que ha de jugar el transport públic.
El Sr. Martí Perich pregunta com té considerada aquesta línia la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Àngel Miño respon que a la darrera reunió de coordinació que es va fer els tècnics de la Generalitat
van dir que es trobava en el límit de la ràtio d’utilització, però que mantenien el finançament ja que
s’implicaven altres Administracions.
El Sr. Martí Perich comenta que el problema és que no hi ha demanda d’aquest servei de manera que els
grups que volen anar a Mura en transport públic, contracten directament l’empresa i fan la seva activitat i
els individus o grups reduïts van en cotxe, resten alguns excursionistes per a fer alguns trams de ruta, però
en general no sembla que hi hagi una gran demanda.
El Sr. Jaume Galofre opina que si s’avancés l’horari probablement augmentaria el nombre d’usuaris.
S’inicia un torn de intervencions exposant diverses situacions que es produeixen, diverses propostes
d’horaris de sensibilització social, de penalització d’aparcaments a l’eix central, facilitar els aparcaments als
nuclis dels municipis del nord, etc. i coincidint en que el cost és molt elevat i finalment en que abans de
finalitzar el servei caldria fer un estudi de mobilitat.
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El Sr. Reca Vidiella exposa que cal cercar solucions imaginatives, però es pregunta quin és el límit
d’usuaris per a mantenir-lo. Diu que en cap cas s’eliminarà unilateralment el servei, si no que es farà un
anàlisis i una reflexió conjunta que aplegui tots els aspectes exposats.

5.

Torn de paraules.

La Sra. Eva Herrero consulta sobre l’estudi de les poblacions de porc senglar, si proporciona dades sobre
l’evolució de la població i modificació d’itineraris ja que a Terrassa cada cop s’acosten més.
El Sr. Àngel Miño respon que els estudis de població indiquen que des de fa 7 anys la població es manté
constant al voltant de 4 individus per a cada 100 hectàrees, que sembla que a les èpoques d’estiatge els
animals baixen a zones poblades on hi ha aigua i que ho fan cada cop més atrevidament. Manifesta que
aquests successos preocupants han estimulat que es facin estudis de distribució i mobilitat i que s’estan
advertint situacions no previstes com que els senglars de Collserola, totalment envoltats de grans
infraestructures de comunicació com autopistes tenen més variabilitat genètica que els de Sant Llorenç,
que es desplacen fins a centenars de kilòmetres de distància, que de 10 animals marcats a la finca de la
Vall aquest darrer mes, tots ells s’han anat com a mínim 10 km i un animal fins a Moià. Per tan es fa
necessari un bon estudi que ens permeti abordar mesures de control de les poblacions i de minimització
dels efectes sobre el medi i dels danys sobre els bens.
El Sr. Maties Ponsa s’interessa sobre la possibilitat de fer un estudi de rèptils, per què diu que ha apreciat
un gran augment de vistes.
El Sr. Jaume Galofre pregunta sobre si es té informació sobre la desaparició de diverses imatges al parc
com la dels Cortins. També s’interessa per les obres de restauració del camí a prop de la cova del Drac i
pregunta si és coherent gastar tants diners en aquesta obra. Afegeix que molts excursionistes no creuen
necessari arranjar els camins.
El Sr. Àngel Miño respon que aquestes preguntes també han arribat a l’equip de gestió i assegura que
l’equip no ho ha fet, que això no se sap qui ho fa, però que hi ha certs corrents ideològics que advoquen
per la total naturalització de les muntanyes. Sobre les obres de restauració del camí de la carena del Pagès
indica que les obres van patir actes vandàlics i que hi ha 30.000 persones a l’any que utilitzen aquest camí
per a fer excursions i que cal fer obres de manteniment per a evitar danys majors d’erosió i la degradació
del medi.
El Sr. Ramon Espinach creu que utilitzar els diners en restauracions ara pot evitar que en el futur se
n’hagin de gastar molts més.
El Sr. Aleix Canalís recorda que Castellar del Vallès va expressar al darrer Consell Coordinador que
Castellar del Vallès la voluntat d’ampliar el parc en el seu terme de forma que s’adhereix a Matadepera i
Terrassa en la demanda. També exposa que Castellar del Vallès fa anys que participa a la Comissió
Consultiva en representació dels municipis i que altres municipis el podrien substituir.
El Sr. Samuel Cabot s’ofereix a que el municipi de Sant Vicenç de Castellet prengui el relleu a Castellar del
Vallès.
Cap altre municipi s’ofereix i tothom es mostra d’acord amb el canvi, de manera que queda aprovat.
El Sr. Ramon Minoves diu que la Diputació no s’oposa a l’ampliació del parc, el que demana és una gran
implicació dels municipis ja que l’ampliació requerirà recursos superiors o que amb els mateixos recursos
s’haurà d’abastar més espais i així proposa que es reflexioni molt be sobre les propostes d’ampliació doncs
els recursos no sembla que vagin en augment.
El Sr. Aleix Canalís creu que una normativa de protecció com la de parc donarà seguretat, restarà
expectatives urbanístiques sobre certes propietats i donarà un plus de qualitat al territori .
El Sr. Martí Llorenç exposa que fa anys que Vacarisses amb el suport de la Diputació va fer una proposta
per a aconseguir àmbits de protecció entre el parc natural de Sant Llorenç i l’Obac i el de Montserrat als
municipis de Terrassa i de Vacarisses.
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El Sr. Jordi Bellapart puntualitza que les ampliacions que s’han produït fins ara no han estat encara
considerades com a parc natural per a la normativa de protecció si no com a Espais d’Interès Natural per
la normativa urbanística.
I, sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18,55 hores.
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