ACTA

Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dilluns, 10 d’octubre del 2011
17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva.
Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa.
Carretera del Ratpenat a la Plana Novella km 7,5

President:

Sr. Ramon Espinach i Grau

Secretari:

Sr. Santi Llacuna i Claramunt

Assistents :

Referit a l’annex

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Principals línies de treball en la gestió del parc.
3. Balanç de la campanya de Prevenció d’Incendis.
4. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
El Sr. Espinach dóna la benvinguda als assistents i agraeix al concessionari de
Vallgrassa la seva acollida per tal de poder celebrar aquesta reunió.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a la Pleta.
Excusen la no assistència el Sr. Carles Ruiz (representant de la Comunitat Budista) i el
Sr. Joan Tutusaus (representant de la Unió Excursionista de Sitges).

2. Principals línies de treball en la gestió del parc.
El Sr. Espinach, fa cinc cèntims de la reorganització de l’Àrea, comentant que s’ha
produït l’agrupació de les antigues àrees de Vies Locals, Medi Ambient i Espais Naturals,
en una macroàrea de la qual el Vicepresident 3r de la Diputació de Barcelona, Sr. Josep
Llobet n’és el President de l’Àrea, ara anomenada de Territori i Sostenibilitat. el Sr. Joan
Puigdollers és el Diputat Delegat de Medi Ambient i Espais Naturals, i el Sr. Andreu
Carreras el Diputat Adjunt d’Espais Naturals.
Comenta que la organització tècnica no s’ha modificat i que de moment no s’ha designat
Coordinador.
També diu que hem recuperat el ritme de les Comissions Consultives, realitzant-les abans
del Consells Coordinadors, per tal de garantir que els temes importants tractats en
aquesta Comissió puguin ser traslladats al Consell Coordinador.

El Sr. Llacuna, diu que respecte a les qüestions estratègiques, l’any 2013 finalitza
l’activitat extractiva de la Pedrea Pydsa, EACSA i La Ginesta, que ja s’ha restaurat. La
resta de pedreres UNILAND, PROMSA i ASLAND, finalitzen la seva activitat l’any 2026.
També comenta la necessitat de poder signar un Conveni vers el manteniment de les
Àrees de descans de la C-31, en aquest Conveni hi hauria de participar la Direcció
General de Carreteres per fer el manteniment de la infrastructura, l’Ajuntament de Sitges
pel manteniment de l’enjardinament i la Diputació de Barcelona per la recollida de les
escombraries.
Amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, hi ha pendent de signar un
Conveni a principis d’any, per regular l’escalada al Parc del Garraf i Parc d’Olèrdola.
Amb la Federació Catalana d’Espeleologia s’ha treballat per dissenyar uns nous rètols
dels avencs en les zones on la densitat d’aquests és molt alta. Els mossos d’esquadra
especialistes en el seguiment del subsòl, s’han interessat per col·laborar amb el Parc i la
Federació vers les restes abocades en els avencs i els seus nivells d’oxigen.
S’ha donat un pas important editant a la pàgina web, la publicació de les dates de batuda
que s’organitzen a través d’algunes de les àrees privades de caça que formen part del
Parc.
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Respecte al Programa de Prevenció d’Incendis diu que, a part d’exposar-ho més
endavant en un altre punt de l’ordre del dia, 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.
Pel que respecte a infrastructures i xarxa viària, destaca l’important vandalisme i 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 millores a la xarxa viària vers el re-asfaltat d’un tram de la pista
forestal que va de Rat Penat a Olivella i s’han instal·lat dos passos de vianants elevats a
la cruïlla de Vallgrassa i la Pleta, per garantir la seguretat dels vianants. S’han fet tasques
de manteniment a les pistes de la xarxa viària principal.
Respecte a la restauració del paisatge, des de l’Obra Social “la Caixa”, s’han destinat
163.734 € per desenvolupar plans de gestió forestal en les finques de la Diputació de
Barcelona i finca pública de Sant Pere de Ribes. A Mas Vendrell, s’ha consolidat el
perímetre del Corral i la canalització d’aigua per posar abeuradors per a les ovelles i
cabres.
S’ha finalitzat el projecte Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, l’objectiu del
qual ha estat la recuperació de conreus i punts d’aigua. A la zona de l’abocador, s’ha dut
a terme el desmantellat dels antics magatzems, i s’han fet les restauracions necessàries
de tots els antics equipaments. El vandalisme esmentat abans vers les cadenes, també
s’ha vist reflectit en el tancat perimetral de seguretat de Jafre on contínuament trenquen la
xarxa. També destaca el gran nombre d’abocaments així com l’elevat volum d’aquests en
tot l’àmbit del parc.
Per a la gestió de totes aquestes incidències i els informes del parc, s’està utilitzant el
Programa SIGEP, del qual es destaquen 220 incidències i 105 informes emesos.
Vers la conservació del medi natural, destaca especialment el Programa de reintroducció
de la tortuga mediterrània, el seguiment de l’àliga cuabarrada, l’alliberament de ballesters
provinents del Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa, i la col·locació de caixes
niu de Rat Penats, així com l’important seguiment dut a terme des del parc de l’agost a
l’octubre, vers la migració d’espècies.
En el Programa de Desenvolupament, destaca el Programa Parc a taula que s’està duent
a terme aquests darrers anys amb més de 150 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 per 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, el disposar
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a través de la pàgina web dels itineraris senyalitzats amb els diferents tracs, i la millora en
el programa divulgatiu de l’Observatori Astronòmic de Can Grau. També s’ha millorat la
senyalització del Parc, especialment des d’Avinyonet, i en l’itinerari sensorial i botànic.
El Programa de Poesia als parcs s’ha consolidat en aquests darrers anys. Aquest últim
any s’hi han incorporat també espais protegits gestionats per la Generalitat.
Viu el Parc també és un programa que es du a terme des de fa anys al parc,
conjuntament amb Olèrdola 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 i Festa de les Escoles.
La Ruta dels Castells permetrà, a través d’un itinerari, 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.

3. Balanç de la campanya de Prevenció d’Incendis.
El Sr. Llacuna, 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.
El nombre d’incidències que es van donar durant la campanya, van ser de 124, dels quals
el 38% d’aquestes són no relacionats amb la campanya de prevenció d’incendis, i el 19%
van ser cremes o focs no autoritzats. Si aquestes dades les traslladem per municipis, el
18% s’han donat a Sant Pere de Ribes i el 15% a Vilanova i la Geltrú, o sigui a la zona
d’ampliació. La distribució de les incidències amb diferents colors i tipologies es mostra en
diferents diapositives. En quan a conats i incendis forestals, han estat 14 (13 fora parc i un
dins a parc) amb una superfície cremada inferior a 1’3 ha. 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. En quant
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.

4. Torn de paraules
Inicia el torn de paraules el Sr.Campmany, demanant la descripció de cadascuna de les
subvencions que dóna Diputació i proposa que la Marxa del Garraf organitzada des de
Gavà pugui estar inclosa dintre del Programa Viu el parc.
La Sra. Giménez, demana més difusió dels itineraris guiats des del parc, especialment
des de Can Grau, ja que el nombre de visitants que el gaudeixen és reduït.
El Sr. Llacuna, comenta els diferents tipus de subvenció que es donen (forestals,
agrícoles i ramaderes, empreses de serveis, millora de l’habitatge i restauració del
patrimoni i les culturals) i respecte a la publicitat de les rutes miraran de millorar
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l’accessibilitat dels usuaris de la pàgina web per trobar aquesta informació i que
s’imprimirà en paper per què pugi estar a disposició dels usuaris en els punts
d’informació.
El Sr. Cívico, diu que en algunes de les activitats que des del Ajuntament s’organitzaven
també hi havia molt poca afluència i una millora en la tramesa d’aquesta informació per
correu electrònic ha fet possible recuperar públic.
El Sr. Roget, diu que mirarem també de publicitar-ho a través de les diferents xarxes
socials que gestiona l’Àrea.
La Sra. Racionero, pregunta si en alguna ocasió hi haurà transport públic per accedir al
Parc a banda del que hi pugi haver a la zona litoral amb Renfe.
El Sr. Espinach, recorda l’experiència que hi ha Sant Llorenç amb el bus parc i que en
aquests moments, tot i que es manté aquest medi de transport, l’esforç institucional tant
de la Diputació com de la Generalitat és molt important i difícil de mantenir. També
recorda altres espais com Collserola i Marina que en arribar-hi el transport públic fa més
fàcil l’accés.
El Sr. Roget, comenta que des del Consorci de Turisme del Garraf hi ha una iniciativa de
Bus Turístic que ofereix una visita a aquest espai natural protegit. Al visitant li permet
conèixer a algun elaborador o productor i fer un petit itinerari.
El Sr. Llacuna, comenta l’experiència de Sitges, de fa uns anys, de fer itineraris des de
poblacions però hi havia la dificultat del desplaçament ja que és requereix algun medi de
transport per part dels particulars.
El Sr. Andrés, també apunta la dificultat, que tenen des del Museu, d’organitzar activitats
i proposa als mateixos membres de la Comissió Consultiva com una bona plataforma per
estar en contacte amb els ciutadans i poder-los fer arribar aquestes activitats.
També s’interessa pel funcionament de l’adjudicació de les activitats de Viu el parc a cada
municipi.
El Sr. Espinach, responent a les activitats de Viu el parc, diu que els regidors de cultura,
en funció del Programa que presenta la Diputació de Barcelona a través de l’empresa
organitzadora sol·liciten les diferents activitats proposades.
El Sr. Sancho, comenta les dificultats que actualment hi ha per gestionar la població de
senglar. Concretament esmenta que a un dels propietaris que té vinyes al parc, la
producció de raïm li ha baixat de 3.000 a 50 kg.
El Sr. Llacuna, diu que evidentment la població de senglar pot tenir repercussions
negatives tant en l’àmbit agrícola com en el faunístic ja que té una dieta omnívora molt
variada des de raïm a tortugues i postes de nius de diferents espècies. També diu que en
pocs dies hi haurà la reunió amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i la
Federació de Caça per preparar el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica a la Zona de Caça
Controlada i que transmetrà aquesta inquietud que hi ha des de les àrees de caça privada
vers l’augment d’aquesta espècie per poder posar les mesures corresponents per realitzar
el seu control.
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El Sr. Sánchez comenta l’alta densitat de pi blanc en algunes zones del parc així com
l’abandonament de masies i la poca activitat agrícola i ramadera d’aquest entorn. Destaca
la importància de mantenir la ramaderia en aquest espai natural per millorar la diversitat
d’espècies de l’entorn.
El Sr Llacuna, comenta que a través de l’Obra Social “la Caixa” s’han fet diferents
intervencions de treballs forestals en les finques públiques i especialment en les de la
Diputació de Barcelona.
El Sr. Mas, explica l’experiència que des de Begues s’està duent respecte la utilització de
biomassa així com l’activitat ramadera des del mes de juliol.
El Sr. Xortó, diu que a través de les ADFs s’han fet estudis de seguiment del
comportament de cabres i cavalls per mantenir el sotabosc en zones de pi blanc. També
comenta que el Montmell es donen subvencions a pastors per a la neteja de les zones de
tallafocs.
El Sr. Espinach, referent al tema d’aclarides forestals, recorda que l’any passat es van
anar a veure els treballs realitzats a la zona de Jafre i Mas Vendrell. També fa referència
a l’evolució dels incendis forestals pel que fa a la seva dimensió, indicant que als anys 70
la mitjana anual de les hectàrees cremades van ser 2.100; els 80, 5.200 ha; els 90, 6.275
ha; els 2000, molt favorable 766 ha i aquests dos últims anys 126 ha.
El Sr. Sánchez, diu que respecte a l’extinció dels incendis han estat importants les
actuacions d’helicòpters o hidroavions per apagar aquests incendis.
El Sr. Mas, pregunta per l’estat d’execució del camí Ral i la zona propera a la pedrera
Ciàries.
El Sr. Llacuna, diu que respecte al camí ral Ruta dels Castells, hi ha hagut dificultats
alhora d’obtenir els permisos per part d’alguns propietaris, especialment de Begues, però
que el recorregut definitiu està perfectament delimitat i només cal l’homologació per part
de la FEEC per iniciar els treballs de senyalització. Respecte a la pedrera Ciaries,
comenta que en diferents ocasions ha parlat amb els responsables per adequar l’antiga
zona d’aparcament en zona integrada al parc tal i com es va informar en el moment del
desviament de la carretera però no hi ha hagut resposta, d’arranjament, per part de la
Pedrera.
El Sr. Campmany, s’interessa per la situació de l’abocador, el camp de tir i l’accessibilitat
del GR92 a Can Lluçà.
El Sr. Llacuna diu que l’abocador segueix el seu procés de restauració tot i que amb les
retallades econòmiques el procés va més lent del previst.
Respecte al camp de tir, no hi ha més informació que la resolució que va rebre
l’ajuntament de Gavà i respecte a la transitabilitat pel GR-92 al seu pas per la pedrera
PROMSA fins a Can Lluçà ja és totalment operatiu després de l’esllavissada que hi va
haver fa uns mesos.
La Sra. Racionero, pregunta per la utilització de residus en els cremadors d’alguna de les
pedreres especialment Uniland, i també s’interessa per l’estat de conservació de les
pintures rupestres a la zona de Vilanova-Olèrdola .
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El Sr. Llacuna, diu que respecte al tema de crema de residus si que és cert que s’ha
comunicat, des de el Departament de Indústria, algun cas puntual. Respecte a les
pintures rupestres segur que són les d’Olèrdola i que en el conveni de regulació de
l’escalada, pendent de signatura amb la federació, ja està previst la seva preservació.

I no havent-hi cap altra intervenció, es clou la comissió consultiva a les 19h 45’ h. Tot
agraïnt l’assistència dels presents.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

NOM I COGNOMS

CÀRREC

ENTITAT

Rubén Hernández

Coordinador

Associació Edulis

Joan Molina

Regidor Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Xènia Maiques Moyano Administració

Associació Edulis

Joan Masó Blasco

Tresorer

Moto Club Sitges

Liberto Mas

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Josep Campmany
Ricardo Sancho
Antonio Sanchez
Patri Jiménez
Clara Racionero Cots
Xavier Parellada
Elisenda Miquel Ferran
Marc Andrés
Xavier Xortó

Representant
President Caçadors
Representant
Coordinadora Projectes
Representant
President
Tècnica Protecció Civil
Conservador
Federació ADF Penedès Garraf

Enric Porcel i Caro
David Gómez

Departament Ecologia
Representant

Miquel Guerrero
Juan Cívico

Representant
Gerent
Coordinador Àrea Cultura i
Medi Ambient
Representant
Presidenta

Carles Ruiz Feltrer
Judit Monllés Mas
Lorena Muñoz
Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

Cap de l'Oficina Tècnica de
Parcs Naturals
Cap de la Direcció Territorial
Occidental
Director

Unió Muntanyenca
Eramprunyà
Sitges
Prevenció Incendis Sitges
Ass. Catalana Casa Colònies
FEEC
Centre d’Estudis Beguetans
Ajuntament Gavà i ADF Gavà
Museu de Gavà i CD
Federació Catalana
d’Espeleologia
APMA
Consell Municipal MA Sant
Pere de Ribes
XECC Castelldefels
Monjos Budistes
Grup Ecologista Les Agulles
Grup Ecologista Les Agulles
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Parc del Garraf
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