ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC.

DATA: 17 de novembre de 2009
HORA: 17:00
LLOC: Centre de Serveis de Castellar del Vallès.

President:
Sr. Ramon Espinach, cap de la Oficina Tècnica de Parcs Naturals.

Assistents en representació del Consell Coordinador del Parc:
Sr. Crisant Lombrera Tomás, regidor de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Mura.
Sr. Aleix Canalís i Alsina, tinent Alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
Sr. Màrius Massallé i Bainat, regidor de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Terrassa.

Assistents en representació de les entitats i sectors:
Sra. Montserrat Farré, vocal de l’Associació de Pagesos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
Sr. Artur Adrià Martí, gerent del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau.
Sra. Anna Sánchez Corona, representant del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.
Sr. Joan Roma Salvó, president de l’Associació de Bombers Voluntaris i Juvenils de Sant Llorenç
Savall ASBOSAVALL.
Sr. Joan Garcia Riba, representant de l’ADF de Matadepera.
Sr. Xavier Serrano, representant de EL FANAL – Grup Ecologista del Moianès.
Sra. Gemma Estany, Consell Local del Medi Ambient de Matadepera.
Sr. Jaume Galofre Gabarró, representant del Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Joan Boada i Campderros, Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Joan Crispí, Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Enric Palau Forte, president del Rellinars Motor Club.
Sr. Ferran Climent i Costa, vicepresident de l’Associació de Veïns i Propietaris de Rocafort de
Bages.
Sr. Miguel Mudarra López, ETS Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa.
Sr. Enric Carrera, FIAC Escola Universitària de Turisme Terrassa.
Assistents del cens d’entitats:
Sra. Encarna Casas Díaz, tècnica del SEFAS, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la
UAB.
Sr. Kiku Closa Sebastià, investigador del SEFAS, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la
UAB.
Sr. Toni Altaió i Morral, representant de l’ADENC.
Sra. Marta Argemí, presidenta del Club Centre Excursionista Llorençà
Sr. Joan Mª Castells, Associació d’Amics de l'Ermita de les Arenes.
Sr. Antoni Gregori Forn, Associació d’Amics de l’Ermita de les Arenes
Excusen la seva assistència

Sr. Antoni Serra Sorribes, director del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la UB.
Sra. Lola Puig Puigdomènech, presidenta de DAMA Dones d’Avui de Matadepera.
Sr. Joan Barriendos Villagrasa, president de l’Agrupació de Veïns del Barri de Comabella de Sant
Llorenç Savall.

Assistents de l’Ajuntament de Castellar del Vallès:
Sra. Marina Muntada Blancafort, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
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. Vicenç Sureda Obrador, assessor 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 i Palau, tècnic d’Ús Públic de la Diputació de Barcelona.
Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
Sra. Elisabet Ros, secretaria tècnica per a la CETS de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Sra. Isabel Junquera, assistència tècnica per a la CETS de l’empresa Repte.

ORDRE DEL DIA
1.-

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

2.-

Informe de gestió.

3.-

Proposta de programa 2010.

4.-

Donar compte de l’inici del procés d’elaboració del dossier de candidatura per a
adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

5.-

Estratègies de Gestió Forestal en la Diputació de Barcelona.

6.-

Torn de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Aleix Canalís dóna la benvinguda a tots els presents i cedeix la paraula al Sr. Ramon
Espinach.
El Sr Ramon Espinach agraeix la hospitalitat de l’Ajuntament per acollir aquesta reunió de la
comissió consultiva que aplega un gran nombre d’assistents, ja que assisteixen no només els
membres, si no també les entitats que formen part del cens d’entitats del parc, i volen assistir.
Opina que aquesta novetat, incorporada desprès de la darrera renovació, sens dubte ha fet,
com s’intuïa, augmentar l’interès per participar.
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Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

El Sr. Ramon Espinach comenta que l’acta es va penjar a la WEB al juliol i demana si tothom
està d’acord amb el seu contingut.
Ningú expressa cap desacord i, per tant s’aprova l’acta.

2

Informe 2009.

El Sr. Àngel Miño, recolzant-se amb una presentació, exposa els trets més significatius del
programa d’activitats d’enguany, que segueix el següent guió:

Àmbit de Conservació
9 Finalització de projectes de LKXA(1a i 2a fase)
9 Valoració de la conca alta del Ripoll i el Galí (Basses del Llogari)
9 Tractaments forestals per a la Prevenció d’incendis
9 Treballs de recuperació de la zona afectada per l’incendi del 2003:
9 Restauració del bosc de ribera (Torrent de les Acàcies) amb voluntaris
i l’Avalot.
9 Reposició de marres a la Vall d’Horta.
9 Seguiment i videovigilància d’una parella d’àligues perdigueres
9 Instal·lació d’una pantalla pel seguiment en directe a l’Obac
9 Seguiment de la Fauna amb càmeres fotogràfiques
9 Estudi de distribució de la població de senglar al refugi de Fauna salvatge de la
Vall.
9 Estudi de distribució del Cranc de riu autòcton
9 Pla de millora d’hàbitats per a la fauna d’espais oberts i l’àliga perdiguera
(LKXA 2008-09). 10 finques i 34 ha.
9 Execució del Pla d’Infraestructures de Prevenció d’Incendis.
9 Pla de vigilància i Prevenció d’<incendis.
9 Arranjament de la Xarxa viària (54,2 km)
9 Tractaments forestals (52 ha)
Àmbit de Conservació i desenvolupament
9 Inici de l’execució de projectes de LKXA 3a Fase.
9 Pla Director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur
9 Pla valoració Conca alta del Ripoll i el Galí.
9 Pla d’ordenació de Recursos Naturals de la finca de la Vall i les
Refardes.

Àmbit de Desenvolupament
9 Recuperació i recolzament de la ramaderia ovina a les finques públiques
9 Consolidació de l’activitat a les Refardes (millora d’exteriors).
9 V Parc a Taula. Presentació a Manresa el 9/6/09
9 Subvencions a particulars (EAR-7, EF-10, ES-5, HAPA-0: 62.000 €; 2,8 E/Suv)
9 Activitats amb voluntaris
9 Recolzament altres projectes:
9 3 monts
9 Tines del vi
9 Carta Europea de Turisme Sostenible
9 Inici del procés de redacció del dossier de candidatura

Àmbit de Conservació i Ús Social
9 Pla d’accessos a la Mola (Execució 2on projecte)
9 Aparcament can Robert
9 Restauració tombes medievals
9 Camí dels Monjos

Àmbit de l’Ús Social i l’Educació Ambiental
9 Reinici d’activitats a l’Àrea de les Arenes.
9 Programa d’itineraris guiats en caps de setmana
9 Consolidació de les activitats al Marquet de les Roques
9 Projecte pedagògic a l’escola de Natura de la Muntada
9 Consolidació de la WEB dels Parcs (8,2 milions)
9 Conveni amb la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa
9 Homenatge als promotors de la segona restauració
9 Finalització del Projecte de rehabilitació del cobert del Marquet de les Roques
9 Inici de projectes d’inversió
9 Projecte d’accessibilitat al conjunt d’equipaments de l’Obac.
9 Projecte de remodelació d’interiors del Centre d’Informació de
Coll d’Estenalles.
9 Millora d’accessibilitat a les Arenes
9 Renovació i ampliació del servei del Bus Parc
9 Projecte de senyalització d’itineraris (Vacarisses, Rellinars, Sant Vicenç de
Castellet, Rocafort i Talamanca)
9 Pla d’informació als visitants. Ampliació de serveis.
9 Convenis amb CPT Valls del Montcau
9 Convenis amb Vacarisses i Terrassa
9 Programa “Coneguem els nostres parcs”
9 Programa cultural “Viu el parc”
9 VII Trobada d’Estudiosos del Parc Natural

Àctivitats generals i de suport
9 Recollida selectiva d’escombraries
9 Conveni amb els municipis de Mura, Matadepera, Sant Llorenç Savall,
Castellar del Vallès i Rellinars
9 Arranjaments de la xarxa viària
9 Informes 1/01/09 a 13/11/09
9 Abocaments/vehicles abandonats
0
9 Activitats científiques/ culturals
17
9 Activitats esportives
30
9 Camins
6
9 Multitudinàries (festes, aplecs, fires)
6
9 Circulació motoritzada
1
9 Filmacions, reportatges fotogràfics
1
9 Forestals: aprofitaments i PTGMF
4
9 Incendis
0
9 Informació general
6
9 Instal·lacions tècniques
6
9 Cinegètics (PTGC)
1
9 Urbanístics
5
9 Suggeriments Sistema Q
61 (+74 %)
Totals

143
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Sistema Q de qualitat en ENP

Total 2006
Total 2007
Total 2008

1er Trimestre
2on Trimestre
3er Trimestre
4rt Trimestre
9

9

3

Nombre
de
suggeriments
42
58
51

Nombre de
suggerime
nts
18
21
17
5

Mitjana de dies
resposta
64,5
20
27

Resolts
termini

a

Fora
termini

18
20
17
5

de

de

1

Auditoria Sistema Q de qualitat en ENP
Àmbit de servei
Direcció
Acollida i Recreació
Informació
Senyalització
Educació Ambiental i Int. Patrimoni
Comercialització i Reserves
Seguretat
Neteja i Manteniment
Gestió Ambiental
Seguiment i Avaluació

8,04
8,81
9,00
9,30
8,26
9,15
8,80
8,49
8,00
9,60

TOTAL

87,45

Implantació del SIGEP a través de la WEB (Sistema d’Informació Geogràfica
aplicat a la Gestió d’Espais Protegits)

Proposta de Programa d’activitats 2010

Activitats de conservació i tractament físic del patrimoni
9

Redacció i Execució de projectes en conveni amb LKXA
9 Finalització de projectes (Conveni 2005-09)
9 Redacció i execució del projecte 2010 (Conveni 2010-11)
9

9

Projectes propis
9 Redacció del projecte de conservació del Cranc de riu autòcton
9 Projecte de restauració i recuperació d’herbeis d’Arenaria
9 Execució del Pla Director d’infraestructures de Prevenció d’Incendis

9
9

Promoure la inclusió dels mapes de patrimoni municipals (Àrea de
Cultura) al SIGEP
Nou període de concessió de les Refardes

Foment del desenvolupament i participació
9
9
9
9
9
9

Carta Europea de Turisme Sostenible.
9 Redacció i lliurament del Dossier de Candidatura
Coordinació amb altres projectes de l’àmbit dels municipis del parc
9 3 monts (consorcis diversos)
9 Tines del Vi (Consorci de Promoció Turística de les Valls del Montcau)
Col·laboració en les iniciatives associatives dels sectors productius
Consolidació del programa “Parc a taula” 6è any (Tota la Xarxa de Parcs)
Nou Conveni per al Bus Parc 2010
Coordinació amb els municipis de Terrassa, Rellinars, Vacarisses i Castellbell i
el Vilar per a veure d’ampliar el servei de transport públic “Bus Parc” a tota la
línia Terrassa- Castellbell i el Vilar (festius i caps de setmana)

Ús social i educació ambiental
9
9
9
9

Programa d’itineraris guiats en cap de setmana
Millores del projecte de senyalització d’itineraris en els municipis
Treball en qualitat seguiment del Sistema Q de qualitat en ENP
Execució del Projecte de remodelació del Centre d’Informació de Coll
d’Estenalles
9 Execució del Projecte d’accessibilitat del conjunt d’equipaments de l’Obac
9 Projecte de remodelació de l’Àrea del Torrent de l’Escaiola
9 Pla d’Informació als visitants
9 Programa “Coneguem els nostres parcs”
9 Programa cultural “Viu el Parc”
9 Programa d’activitats al Marquet de les Roques

Infraestructures i serveis generals
9

Recollida selectiva de residus
9 Inversió en millores de la xarxa viària:
9 Accessos a equipaments
9 Prevenció d’incendis

Activitats generals
9
9
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Implantació del SIGEP i inclusió de nous aplicatius de gestió
Desenvolupament d’un pla de formació pel personal propi i pel personal
d’informació i atenció al públic

Donar compte de l’inici del procés d’elaboració del dossier de candidatura per a
l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

El Sr. Àngel Miño presenta la Carta Europea de Turisme sostenible com un programa de bones
pràctiques relacionades amb el turisme sostenible que promou Europarc que expressa la
voluntat de les institucions que gestionen els espais naturals protegits i dels professionals del
turisme d’afavorir un turisme d’acord amb els principis de la sostenibilitat.

Continua relacionant els principis de la CETS:
● Cooperació, participació i col·laboració entre tots els agents implicats en la oferta
turística del parc.
● Elaboració d’una estratègia i un pla d’acció a 5 anys
● Millora de la qualitat de la oferta turística
● Creació d’una oferta turística específica
● Sensibilització al públic
● Formació
● Preservació i millora de la qualitat de vida de la població local
● Protecció i valorització del patrimoni
● Desenvolupament econòmic i social
● Control del flux de visitants
Pel que fa als agents que intervenen, explica que és un compromís contractual i voluntari que
vincula a:
● Gestors d’espais naturals protegits
● L’administració turística
● Promotors turístics
● Empresaris turístics
● Ajuntaments
● Organitzacions conservacionistes
● Operadors turístics i de transport
Metodològicament, la CETS significa adoptar una estratègia general del desenvolupament
turístic del parc en base a un procés participatiu de tots els agents (institucions públiques,
empreses privades i entitats vinculades al parc). Cal doncs, la creació d’un grup de treball
(equip tècnic executiu) i un fòrum permanent (òrgan ampli de participació) per a elaborar de
forma participativa el Dossier de candidatura (Diagnosi, Estratègia i Pla d’Acció a 5 anys).

El Sr. Àngel Miño explica que ja a finals del 2008 es va fer el registre a Europarc i que s’ha
començat a treballar amb els diversos consorcis de promoció turística que operen al parc
(Consorci de Promoció Turística de les Valls del Montcau, Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Moianès i l’Ajuntament de Terrassa) per a constituir el grup de treball i per a la
contractació d’una persona que realitzi les tasques de secretaria del procés d’adhesió.

També exposa el calendari que s’ha portat a terme fins el moment i les previsions de futur:
•

2008: Decisió de la voluntat d’adherir-se a la CETS i presentació del Formulari de
Registre a Europarc

•

2009: Presentació del projecte al Consell Coordinador, a la Comissió Consultiva, a les
institucions de promoció Turística i als agents turístics en general. Constitució
del Grup de Treball i del Fòrum Permanent.
9

Gener – Abril:
Inici dels contactes amb les institucions per a la
constitució del Grup de Treball. Establiment de la Secretaria de la CETS de
l`àmbit dels municipis del parc

9

Abril: Participació a les IV Jornades de la “Red Ibèrica”. Elaboració d’un
projecte de desenvolupament local

9

Març-Abril-Maig:
i Fòrum Permanent.

9

Juny: Participació a les IV Jornades Europees de la CETS. Informe del
procés a la Comissió Consultiva i al Consell Coordinador.

9

Juliol: Presentació del projecte a les entitats de l’àmbit.

Reunions preparatòries Constitució del Grup de Treball

9

Setembre- Novembre:
Convocatòria del Grup de Treball. Proposta de
Noves incorporacions al Grup de Treball. Contractació de REPTE (Assistència
tècnica pel procés ).

9

Novembre:

9

Desembre
Primera reunió del Fòrum permanent per a elaborar/aprovar la
diagnosi de candidatura.

Elaboració proposta de diagnosi (informe de sol·licitud.

•

2010: Redacció del dossier de candidatura consensuada i aprovada pel Grup de
Treball i el Fòrum Permanent.

•

2011–2015:

•

2016: Inici de la fase II de la CETS (adhesió d’empreses turístiques i renovació de
l’adhesió).

Execució del pla d’acció

El Sr. Àngel Miño explicita que el procés està avalat per la federació Europarc, que serà l’entitat
que certificarà el procés.
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Estratègies de gestió forestal de la Diputació de Barcelona

El Sr. Ramon Espinach explica que aquest punt de l’ordre del dia és fruit de l’interès que, entre
altres, va manifestar el Sr. Aleix Canalís. Afegeix que en un massís com aquest, eminentment
forestal, el risc més important el constitueixen els incendis forestals i la prevenció és una de les
activitats més importants. Creu que actualment hi ha una coincidència social en que es realitza
poca gestió forestal, tant pública com privada, tot i que hi ha certes actuacions que
desenvolupen les Administracions i ,de les que realitza la Diputació de Barcelona, a continuació
s’exposarà l’estat de la qüestió.
El Sr. Àngel Miño, ajudat d’una presentació exposa el següent:
9

Característiques del parc:
•
El 90 % del territori és forestal
•
El 65 % de la superfície és arbrada
•
El 35 % Alzinars
•
El 60 % Pinedes
• El 40,8 % de titularitat pública

9 Objectiu bàsic de gestió del parc (en referència al tema a tractar):
Preservar els valors naturals i culturals, mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el
desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori
9

Objectius generals:
• Preservar els valors naturals mitjançant gestió activa
• Fer compatible l’aprofitament dels recursos forestals i la conservació dels valors
naturals i paisatgístics

9

Objectius específics:
• Potenciar el planejament de finques públiques i privades d’acord l’Acord
GOV/112/2006
• Millorar la prevenció d’incendis
• Millorar el rendiment de les finques millorant-ne la gestió
• Fer compatible l’ús múltiple dels terrenys forestals

•
•
•

Potenciar la gestió forestal incorporant mesures de conservació (“gestió propera a
la natura”) a les finques públiques
Potenciar la gestió forestal a les finques privades
Crear llocs de treball i potenciar l’aprofitament dels recursos naturals conservant o
millorant la biodiversitat dels ecosistemes silvopastorals

9 Actuacions pròpies a les finques públiques (DB)
1999-2009
Superfície Superfície
Núm Finques
Superfície Superfície gestionada gestionada Despeses
de
amb
Total (ha) Ordenada amb
sense
DIBA
finques PTGMF
PTGMF
PTGMF

Despeses
LKXA
(millores
i
restauracions)

20

133.318,91 €

3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9

1.274,36

129

98

74.529,80 €

36,5 % de propietat Diba
3 finques amb PTGMF (1274,36 ha): la Muntada, l’Obac, la Vall i les Refardes.
Treballs de millora en 58 ha de finques públiques i privades 40 ha (PDIF)
Treballs de restauració en finques públiques cremades (140,57 ha a la Vall d’Horta)
amb suport també de voluntaris
Suport tècnic als propietaris privats de DP i FP afectats per l’incendi forestal de
2003 per a la sol·licitud d’ajuts a la Generalitat.
Participació i suport a la creació d’una associació de propietaris forestals afectats
per l’incendi de 2003.
Des del 2004 treballs forestals destinats a millorar hàbitats oberts
Potenciació dels boscos de pinassa en finques públiques i privades així com
seguiment per a l’avaluació de la seva gestió (hàbitat prioritari)
Acord amb un viverista de la zona per a la producció de planta certificada de
pinassa
Potenciació de la producció tofonera a les finques públiques
Potenciació de la pastura amb ramat oví a les finques públiques de la Mata, La Vall
i Les Refardes
Lluita contra plagues forestals en finques públiques i privades

Actuacions de restauració del medi en conveni amb l’Obra Social de La Caixa

Espai natural

Sant Llorenç del
Munt i l'Obac

•

•
•
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5.006,05

Franges

76.000,29

Tallada fusta
cremada
93.114,10

Aclarides
boscos en
regeneració
36.773,33

Espais oberts

206.331,26

Millora hàbitats
ribera
27.027,94

Aclarides
boscos
adults
40.182,98

Millora d’hàbitats forestals
• Realització de franges (25 m)
• Seccions de servei (1,5 m)
• Treballs de manteniment
Millora d’hàbitats de ribera
•
Eliminació espècies al·lòctones i plantació de boscos de ribera
•
Millora de boscos existents
Millora d’hàbitats per a la fauna
•
Estassades selectives
•
Creació boscos adevesats
•
Recuperació espais oberts (agrícoles)

Propostes de futur
• Vincular la gestió forestal a millorar la biodiversitat

Estassades

TOTAL

40.182,98 519.612,87

•
•

• Hàbitats oberts
• Hàbitats de ribera
• Ecosistemes madurs
Vincular la gestió forestal a millorar la prevenció d’incendis
• Densitats adequades
• Substitució d’espècies
Finançament
• Públic
• Privat
• Autofinançament
• Social

El Sr. Ramon Espinach explicita que per a recolzar la gestió forestal, fa més de 20 anys que la
Diputació de Barcelona subvenciona les empreses forestals de l’àmbit del parcs, però que així i
tot no n’hi ha prou i es constata que la gestió privada no arriba a tractar una part significativa
del territori.
Seguidament presenta, tot donant-li les gràcies per a acompanyar-nos, al Sr. Agustí Busquets,
tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals per a que exposi les
experiències del programa de gestió de finques privades a través de l’associacionisme.
El Sr. Agustí Busquets pren la paraula agraint la invitació i prestant-se a col·laborar amb el parc
i amb l’OTPN sempre que sigui necessari. Exposa que el programa de gestió forestal
associada en els municipis propers al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que es va
iniciar a partir de 1994 a conseqüència dels greus incendis que es van succeir al Bages i al
Bergadà i que van cremar boscos madurs amb possibilitat de tenir rendes econòmiques. En
aquell context, si no es treballava conjuntament, amb una escala adient, es feia molt difícil i
costós plantejar un Pla de recuperació forestal viable. Es va iniciar el programa al Bages i
desprès al Bergadà.
Pel que fa als municipis propers, exposa el cas de l’Associació de Propietaris dels entorns de
Montserrat i de l’Associació de Propietaris del Bages Vallès:
9
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A.P. dels entorns de Montserrat
• 8.810 ha planificades
• Actuacions de Gestió Forestal: 1.163 ha amb un pressupost de 816.442 €
• Actuacions en millores d’infraestructures: 6,7 km amb una despesa de
128.234 €
•

Treballs silvícoles de Selecció tanys i aclarida de millora:
•
Ca l'Oliver (Marganell i El Bruc).
•
March i Forn Vall (El Bruc).
•
Can Prat i Can Martorell (Marganell i Monistrol de Montserrat).
•
Cal Carner (Castellbell i el Vilar)

•
•

Estudi de ramaderia extensiva
Inversió any 2009: 214.412 €

A.P. del Bages-Vallès
• 6.000 ha planificades
• Actuacions de Gestió Forestal: 10 ha amb un pressupost de 5.000 €
• Actuacions en millores d’infraestructures: 11 km amb una despesa de
260.450 €
•

Treballs silvícoles de Selecció tanys de roure i alzina i cirerer d’arboç:

•

Can Pererol (Castellterçol).

•

Millora d’accés a les masies:
• Les Oliveres; Vall d’Horta (Sant Llorenç Savall).
• La Casa de les Conques (Sant Llorenç Savall).
• Traens (Granera).

•

Prova pilot de plantació d’alzines micorritzades
• Cal Parerol (Castellterçol)
• Salvatges (Granera)
Inversió any 2009: 50.000 €

•

El Sr. Agustí Busquets finalitza exposant que les inversions s’adrecen a millorar la regeneració
forestal i a millorar les infraestructures i valorar el medi per a promoure l’agroturisme la
ramaderia, etc i facilitar que la gent s’estableixi o no abandoni el territori. Diu que hi ha una altra
associació pròxima: AP de les Valls del Montcau i que totes s’han iniciat desprès d’incendis.
El Sr. Martí Domènech manifesta que l’associacionisme pretén gestionar inversions a través de
les subvencions i explicitar Plans Públics de forma que els recursos públics es destinin a
l’entorn i no a particulars. Comunica que també hi ha una AP al Montnegre –Corredor i s’està
formant una altra al Montseny.
El Sr. Ramon Espinach diu que a Castellar del Vallès i a Sabadell hi ha interès en la
experiència, doncs la preocupació pels incendis forestals ha crescut i no es visualitza cap altra
iniciativa que pugui incidir en la gestió forestal i millorar la resposta del bosc davant els incendis
forestals.
El Sr. Aleix Canalís afirma que els ajuntaments amb molta superfície forestal estan a
l’expectativa.
El Sr Joan Mª Castells comenta que al voltant de l’ermita de les Arenes hi ha molts arbres
trencats i que gràcies a l’ajuntament que els ajuda, en això i en l’arranjament dels camins, els
poden retirar
El Sr. Jaume Galofre pregunta cóm es replantarà la vegetació en els terrenys cremats i si la
normativa que regeix, pel que fa a tallar i deixar o no la brancada als costats dels camins, és la
mateixa en terrenys cremats i en els no cremats.
El Sr. Agustí respon que les replantacions dependran de la situació de cada cas, si n’hi ha o no
regeneració natural, per a planificar adequadament el terreny i no malbaratar els recursos.
Puntualitza que si cal replantar, es cercarà planta de 2 o 3 sabes i esperar a tenir sort amb la
meteorologia. Respecte a la normativa diu que cal deixar nets de brancada 20 m a banda i
banda dels camins, que més enllà dels 20 m no s’especifica res i que en els treballs de les
AAPP no es fa cap tractament i així es pot tractar més superfície. Continua dient que volen fer
un document de bones pràctiques i que s’ha signat un conveni amb la UAB per a estudiar què
passa en els diferents tractaments de la brancada. Diu que, de forma preliminar sembla que hi
ha una ràpida incorporació al sol de la matèria orgànica i que en 3 anys desapareix fins a un 40
% de la matèria.
La Sra. Montserrat Farré afegeix que l’art. 12 de la Llei Forestal de Catalunya de 1988, diu que
la brancada s’ha d’eliminar.
El Sr Xavier Roget corregeix que és l’art 12 del Decret 64/1995 que diu que s’ha d’eliminar la
brancada en la franja de 20 m a banda i banda dels camins. Comenta que és car i complicat
treballar a l’interior dels boscos i a més sense danyar el medi.
El Sr. Màrius Masallé exposa una experiència que s’està intentant tirar endavant al bosc públic
de Terrassa, tractant que entitats públiques i privades inverteixin en plantes de tractament de
“pellets”, de manera que l’ajuntament de Terrassa, en alguns equipaments públics pot consumir
aquests productes i així generar un cert moviment econòmic en el sector. Creu que si
comencen a haver condicionants de consum i eficiència, podria ser rendible econòmicament

l’explotació forestal. Comenta també que el pacte d’alcalde per la gestió sostenible dels
recursos pot contribuir a desenvolupar aquesta activitat.
El Sr. Aleix Canalís comenta la iniciativa del Pacte dels Alcaldes i pregunta si seria possible
que la Diputació de Barcelona entrés a treballar en el “Pla d’Acció per a l’Eficiència Energètica
de la UE: Realitzar el Potencial”
El Sr. Martí Domènech puntualitza que el projecte no està vinculat a la utilització de la
biomassa si no al finançament de plaques fotovoltaiques. Proposa que a la propera reunió es
podria parlar de la visió de la Diputació respecte de la biomassa, distingint entre l’ús com a
combustible de forma directa i la seva conversió en un combustible substitutori per a motors.
Puntualitza que calen superfícies de tractament de més de 30.000 ha per a pensar en el seu
ús.
El Sr. Joan Crispí intervé per a dir que sembla que tothom pensa que l’estassada del bosc és el
millor, però que ell no ho ha vist així a França i que el Dr. Oriol de Bolòs tampoc ho avalava,
segons el que diu al llibre blanc de la vegetació dels Països Catalans. Opina que si creix molt el
fenàs, el risc d’incendi s’incrementa.
El Sr. Ramon Espinach diu que cal tenir en compte com s’ha treballat secularment el medi i
que, de resultes de la davallada de l’agricultura i dels treballs forestals, ens trobem amb un
paisatge que es naturalitza a partir d’aquests paisatges agraris fortament intervinguts. En
aquesta tessitura, els Plans Marc de les AAPP plantegen tractaments a les zones cremades,
diferents depenent de l’estat de cada parcel·la.
El Sr. Agustí Busquets avança que, segons estudis preliminars del CREAF, el tractament
desprès dels incendis accelera tots els processos naturals: creixement, maduració, fertilització,
etc. Diu que en produïm un 10 % del que consumim i planteja que si els boscos tenen una
capacitat de producció, hauríem d’intentar aprofitar-la.
El Sr. Martí Domènech exposa que d’unes 5.000 ha de propietat pública s’ha planificat un 20 %
i d’aquest una dècima part s’ha gestionat, hem de ser cauts en les previsions. A més afegeix
que els criteris al parc no són de rendiment econòmic, si no de conservació de la biodiversitat i
de prevenció de riscos, i és en aquests àmbits en que s’ha intervingut mitjançant el conveni
amb la Caixa.
El Sr. Màrius Massallé apunta que l’aspecte del bosc desprès d’una estassada és deplorable,
però que desprès de 2 o 3 anys, ja no es nota la intervenció i augmenta la riquesa del
sotabosc.
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Torn de paraules

El Sr. Jaume Galofre demana les xifres del nou conveni entre la Diputació de Barcelona i la
Caixa.
El Sr. Martí Domènech respon que el nou conveni tractarà d’intervenir en la millora d’hàbitats i
incorporar empreses amb personal amb risc d’exclusió de la mateixa manera en que es va
redactar l’anterior; que te una durada de 2 anys (abans 5) i un pressupost anual aproximat de 2
milions d’Euros (abans 3) per a tota la Xarxa de Parcs; que es farà un sol projecte per parc,
incorporant els mateixos projectes planificats anteriorment per alleugerir la càrrega burocràtica
de gestionar fins a 60 projectes executius, i que La Caixa ho ha fet així a tota Espanya, amb la
novetat de que ha incorporat també un conveni un amb el DMAH de la Generalitat de
Catalunya.
El Sr. Joan Crispí ironitza asseverant que és l’únic usuari del Bus Parc i que alhora veu tots el
aparcaments i les vores de la Carretera del Coll d’Estenalles plenes de cotxes i pregunta què
cal fer.

El Sr. Martí Domènech constata que l’ús del vehicle privat està incorporat en l’estil de vida
actual i que normativament no resta altra cosa que prohibir i sancionar, la qual cosa és molt
difícil en un àmbit com aquest.
El Sr. Xavier Roget comparteix la preocupació per l’ordenament de l’ús públic i comenta que es
prohibeix el pas allà a on es pot. Per altra banda cal tenir en compte que les carreteres són vies
de comunicació públiques i que el que cal és gestionar el Bus Parc.
El Sr Toni Altaió s’interessa per l’execució del programa d’actuacions del Pla d’Ús Públic, pel
grau de desenvolupament de les Ordenances d’ús del parc, per com s’està treballant en la
informació de l’estat dels aparcaments per a orientar els usuaris, per la difusió del Bus Parc.
També fa un comentari sobre la gestió forestal i la gestió de la biodiversitat incidint en la
paradoxa que planteja l’obertura d’espais oberts per afavorir les espècies presa de l’àliga
cuabarrada i la possible desaparició de determinades espècies de flora en aquests mateixos
espais. Fa veure que el parc no funciona com una illa i que hi ha processos que es
desenvolupen parcialment fora de l’àmbit i per tant cal insistir en estratègies per a influir fora de
l’espai protegit.
El Sr. Àngel Miño respon que al programa d’activitats s’han incorporat diverses accions
relatives a la informació, l’educació ambiental i la interpretació (senyalització, difusió d’accions,
etc. Pel que fa a les ordenances d’ús públic, comenta que hi ha diversos municipis interessats
en que la Diputació de Barcelona faci una proposta general.
El Sr. Martí Domènech comenta que és clar que ningú pot pensar que la pervivència del parc
sigui només conseqüència de l’acció dels gestors. Creu que hem de tenir el nostre àmbit
d’actuació preparat per a treballar en els diferents fronts.
El Sr. Joan Maria Castells opina que la societat s’ha de poder apropar al parc per a gaudir-ne i
per a valorar-lo i que no pot quedar només per a la fauna. També comenta que el sistema de
recollida d’escombraries a les àrees properes a Les Arenes ha millorat molt i vol agrair-ho.
El Sr. Enric Carrera pregunta per l’estat de la fauna i del medi natural i quins seguiments es fan.
El Sr. Àngel Miño contesta que no sembla haver-hi cap amenaça per a la fauna o per al medi i
que per a controlar-ho, fa anys que es duu a terme el Pla de Seguiment de Paràmetres
Ecològics, que es pot consultar a les memòries del parc i al Centre de Documentació del parc a
Terrassa.
Sense més intervencions, el Sr. Aleix Canalís agraeix la presència als assistents i aixeca la
sessió a les 19,15 hores

