ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 5 de juliol de 2012
17:00 h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

President:

Actua de President el Il·lm. Sr. Joan Puigdollers, Diputat Delegat d’Espais
Naturals i Medi Ambient.

Secretari:

Sr. Ramon Espinach, Cap de l’Oficina Tècnica d’Espais Naturals.

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte del principals temes tractats a la darrera reunió

de la Comissió Consultiva.
3. Informe de gestió.
4. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
L’Il·lma. Sra. Neus Lloveras Massana, Alcaldessa de Vilanova i La Geltrú, dóna la
benvinguda als assistents agraint l’assistència dels membres del consell.
L’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers , també dóna la benvinguda als assistents, i agraeix a
l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú per acollir aquesta trobada.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Begues sense cap esmena.

2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió
Consultiva.
El Sr. Espinach destaca que va ser una comissió consultiva molt participada amb més de
25 assistents. Els temes que van suscitar més debat són:
 l’observació de cabirols, per primera vegada al parc, es demana fer un seguiment
de la població
 el control de l’efectivitat dels passos de fauna a les carrerteres
 es demana si l’escarabat morrut afecta al margalló i es respon que de moment no
se’n té pas cap evidència
 l’interès en la recuperació de les barraques de vinya
 l’augment del nombre de persones que han assistit a les sortides com a
conseqüència de la divulgació dels itineraris
 s’expressa la preocupació pel gran nombre de recol·lectors de llentiscle que, tot i
no ser una espècie protegida, es un furt a la propietat.
Els membres de la Comissió manifesten la voluntat de commemorar el 25è aniversari del
parc i que les entitats que formen part de la comissió consultiva puguin presentar
comunicacions el dia de la celebració.
El Sr. Vázquez diu que des de Medi Natural s’està redactant una ordenança per la
regulació de l’aprofitament del llentiscle.

3. Informe de gestió.
S’ha treballat amb la Federació Catalana d‘Espeleologia per editar uns nous rètols de
senyalització dels avencs.
La co-gestió que es du a terme de la zona de caça controlada entre la Federació de caça,
Ajuntaments d’Olivella i Begues i Generalitat per a la millora d’hàbitats, ha donat com a
resultat que hi hagin en aquests indrets unes 400 perdius. Les autoritzacions d’aguaits a
la zona de caça controlada que hi ha als voltants de l’abocador, han donat un resultat de
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13 senglars abatuts. També destaca que en una de les batudes de senglars dins aquest
àmbit s’ha detectat la presència de cabirols.
Recorda la importància que té el fet de disposar, per part del Parc, del llistat dels dies de
batudes que els Presidents de les Àrees Privades de caça poden facilitar, i així els
visitants del parc tenen una informació prèvia.
S’està pendent de la signatura d’un conveni marc amb la FEEC, on està inclosa la
regulació de l’escalada al parc, així com l’aprovació de la ruta dels castells amb el seu
corresponent numero de identificació.
Un dels tres pilars importants del parc és la gestió activa per a la conservació i dins
d’aquest, el dispositiu de la campanya de prevenció d’incendis posada en funcionament el
passat 1 de juny . Destaca que enguany es manté la mateixa dotació econòmica
destinada a la prevenció d’incendis.
Aquest any es continuaran fent reunions quinzenals amb bombers, agents rurals, Mossos
d’Esquadra i ADF, que com a conjunt operatiu valorarà les tasques de prevenció
d’incendis.
També es comenta el simulacre d’incendi forestal que es va realitzar a la Muntanyeta,
amb una molt bona impressió de cara a la coordinació.
Respecte a infrastructures, xarxa de camins i aparcaments, explica que en l’Ecoducte
que hi ha sobre l’antiga C15 s’hi ha fet la instal·lació de cameres per controlar el
seguiment i pas de fauna d’aquests indrets.
També s’han fet millores a la zona dels aparcaments, especialment a la zona del pla de
Querol i també s’ha comprovat la retirada de materials i vehicles davant de la pedrera que
explota Ciàries. S’ha sol·licitat subvenció al Programa FEDER per l’arranjament de camins
on es destaca el camí que va des de can Muntaner a Olivella fins a Santa Susanna
d’Avinyonet.
També s’ha procedit a la substitució i/o millora de la senyalització d’accés al Parc.
Com anys anteriors, cada setmana hi ha un seguit d’itineraris guiats que es duen a terme
des dels diferents equipaments que cal consultar prèviament a la pàgina Web o als punts
d’informació del Parc.
També destaca la millora en el programa Sigep ja que l’entrada d’informes la realitzen els
propis guardes.
La dotació econòmica per la millora paisatgística forestal dins el Programa de “l’Obra
Social la Caixa”, té una dotació econòmica de 153.565,18 €, que es realitzarà a Mas
Vendrell, Eramprunyà i Cal Ganxo.
Dins del projecte de recuperació de conreus i punts d’aigua, conjuntament amb el grup
APMA, es realitzarà la recuperació d’una de les basses properes el Mas de l’Artís.
En la conservació del Medi Natural destaca la importància del Pla de Seguiment de
Paràmetres Ecològics ja que amb aquestes dades s’elaboren aquests informes i els futurs
plans de conservació. Destaca també la presència de còlit negre als àmbits de les
pedreres on s’ha deixat d’explotar. També destaca la presència d’una nova espècie
nidificant dins el parc que és el corriol petit, a la zona de les basses que hi ha a
l’abocador.
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Una de les conclusions a les que s‘arriba amb el seguiment de papallones i ocells en
espais oberts és que aquestes àrees no forestals, possiblement són massa petites per
poder augmentar les espècies d’espais oberts i simplement actuen com a petites illes dins
d’aquest parc.
Dins l’apartat de desenvolupament, destacar els cursos de formació impartits als
membres del Parc a taula per aconseguir que aquests puguin actuar com a punts
d’informació adherits del Parc.
Cita també les diferents trobades del Parc a taula, la Fira de l’espàrrec de Gavà,
l’agromercat de Sant Pere de Ribes, remarcant que tot això fa créixer l’interès pels
productes ecològics.
De forma experimental, s’ha iniciat el que anomenen Rutes Enograstronòmiques, que
persegueix que el visitant pugui conèixer el territori, visitant les vinyes i cellers, per
finalitzar amb la degustació de productes del territori en un restaurant. Dins d’aquesta
mateixa línia hi ha el Bus turístic dels sentits que surt de Sitges, Masia d’en Cabanyes fins
a Can Ramon on es fa una degustació dels vins que s’elaboren en aquest celler.
S’ha col·laborat conjuntament amb els ajuntaments interessats en l’aprofitament de la
biomasa i l’Agència de desenvolupament del Garraf, visitant les propietats forestals que
La Diputació de Barcelona té al Parc, per estudiar la possibilitat de fer-ne un aprofitament.
També s’està treballant amb un projecte de manteniment del sotabosc amb ramats
d’ovelles i cabres. Dins d’aquesta vessant es procurarà donar-li un caire pedagògic a
aquesta experiència.
Dins de l’àmbit d’ús social i educació ambiental, comenta la inauguració del programa
d’exposicions 2012 del mes d’abril a Vallgrassa, on es destaquen Emocions compartides
titulat “el Garraf” d’Arturo Blasco. També destaca l’oferta variada a l’Observatori
Astronòmic del Garraf amb la incorporació d’un planetari dins d’aquest espai.
També esmenta la celebració del Dia Europeu dels Parcs on es van celebrar diferents
activitats tant dins al parc com en els diferents equipaments. També destaca molt
positivament les Jornades del voluntariat que s’han realitzat al parc.
Respecte al Programa Viu el parc, en aquest moments s’està finalitzant el redactat de les
diferents activitats previstes a realitzar durant la tardor - hivern d’aquest any.
S’ha editat un nou fulletó de regulació de l’escalada, especialment per la zona del Pic del
Martell proper a la Pleta.
Fa un resum dels resultats i actuacions del projecte l’Àguila cuabarrada i la seva difusió
arreu del món vers la activitat d’aquesta població al Parc del Garraf, les TIC al servei de la
conservació, la difusió de coneixements i l’educació. La importància de disposar d’una
Webcam en directe des del bloc de l’àguila al portal web de la XPN, fa conèixer l’hàbitat
de l’àguila on es va tenint informats als seguidors de tots els esdeveniments, mitjançant
la divulgació a través de les xarxes socials (Youtube, Facebook i Twitter), dels canals
informatius com és l’Informatiu dels parcs i la premsa escrita. Tot això, amb la repercussió
als mitjans de comunicació vers la conservació de l’espècie.
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3. Torn de paraules.
El Sr. Roget destaca la millora en la seguretat que es va fer en el traçat en la carretera
que va de Begues a Olesa, al seu pas per la Pedrera de l’empresa C.I.ARIES, ja que s’ha
aconseguit que la part destinada a magatzem exterior i aparcament sigui dins l’àmbit de
la pedrera, i no incideixin en la seguretat dels vehicles que passen per la carretera.
Destaca el darrer episodi del programa de TV3 “Terreny Personal”, que va tractar la visió i
experiència de diverses persones en la seva relació amb el Parc.
El Sr. Espinach comenta que fa pocs dies es va celebrar a Sitges una reunió en la que es
va parlar de la conveniència de coordinar el planejament i la gestió de l’espai marítim
Costes del Garraf, l’espai natural dels Colls Miralpeix i el parc del Garraf, tot mantenint la
personalitat i els objectius de cada un d’aquests projectes.
El Sr. Garriga destaca la importància de la col·laboració entre àrees protegides com la
dels Colls de Miralpeix i el Garraf. Afegeix que la zona marítima també disposa d’una
camera subaquàtica a la zona de Vilanova per fer seguiment.
El Sr. Mas planteja la possibilitat d’incorporar alguns caçadors d’Olivella a la zona de caça
controlada.
El Sr. Vázquez diu que només cal que això es demani al Departament d’Agricultura de la
Generalitat.
El Sr. Garcia referint-se a la celebració dels 25 anys de la creació del Parc, diu que posa
a disposició el Museu de Gavà per celebrar-ho i que hauria de ser una jornada on es
destaqués el que s’ha fet i el que queda per fer.
El Sr. Herrera diu que a banda d’aquesta celebració al Museu de Gavà també es podria
fer una segona jornada a Vilanova.
El Sr. Puigdollers, valora positivament la proposta i demana que es treballi en
coordinació, una proposta de Programa
A les 19.00 h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Data: Dijous, 5 de juliol de 2012
Hora: 17:00 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Neus Lloveras Massana

Alcaldessa

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

Joaquim Mas Rius

Alcalde d’Olivella

Ajuntament d’Olivella

Blanca Alba i Pujol

Regidora Medi Ambient

Jaume Cuscó i Martínez

Regidor Medi Ambient

Javier Garcia Galceran

Regidor Medi Ambient

Frederic Manzanares Elias

Regidor de Cultura

Josep Antoni Herrera i
Sancho

Cap Servei Medi
Ambient
Cap de Servei Medi
Ambient

Enric Garriga

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament Gavà
Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

Josep Bassa

Tècnic de Medi Ambient

Luis Vázquez Rivas

Cap d’Àrea del Medi
Natural

Departament d’Agricultura

Joan Puigdollers Fraga

Diputat Provincial

Diputació de Barcelona

Ramon Minoves

Coordinador

Diputació de Barcelona

Jordi Bellapart Colomer

Gerent de Serveis

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach
Xavier Roget Padrosa
Santi Llacuna

Oficina Tècnica de Parcs
Naturals
Cap Direcció Territorial
Occidental
Director Parc Garraf

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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