ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 27 de novembre de 2012
17:00 h
Sala d’Exposicions, Ajuntament de Gavà.

President:

Actua de President l’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. Principals activitats realitzades.
4. Propostes d’actuacions per l’any 2013.
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
El Sr. Garcia, Regidor de Medi Ambient de Gavà dóna la benvinguda als assistents
agraint l’assistència dels membres del consell, i recorda la celebració del 25è aniversari
del Parc del Garraf i els actes centrals que es celebraran a Vilanova i la Geltrú i Gavà.
Excusen la no assistència l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas, Alcalde d’Olivella, l’Il·lm. Sr. Forn,
Alcalde de l’Ajuntament de Sitges, el Regidor de Medi ambient de Sitges, Sr. Ignasi
Garrigó, i la Sra. Bárbara Escuderi, Regidora de Medi Ambient de Sant Pere de Ribes.

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
Vilanova i la Geltrú sense cap esmena.

2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió
Consultiva.
El Sr. Espinach, destaca el gran nombre de membres de la Comissió Consultiva que van
assistir a la darrera Comissió Consultiva celebrada a Cal Ganxo.
Els punts més importants que es van tractar en la Comissió Consultiva va ser: la
finalització de l’activitat extractiva per part de les pedreres, la preocupació per l’activitat de
la cimentera Uniland en un futur, l’arranjament d’alguns dels camins del parc, la finalitat de
la retirada de fusta cremada a la zona de l’incendi de Vilanova i una demanda concreta
per part d’un dels membres de la Comissió, vers l’inventari de patrimoni i toponímia dels
municipis.
3. Informe de gestió. Principals activitats realitzades i propostes d’actuacions per a
l’any 2013.
En els darrers mesos s’han realitzat reunions amb els diferents Consistoris que formen
part del parc del Garraf, i se’n poden destacar uns aspectes molt coincidents entre ells:
prevenció d’incendis, manteniment del sotabosc i gestió de la biomassa.
Aquest any s’ha renovat el Decret de la gestió de la zona de caça controlada amb les
mateixes condicions. En la reunió vers la gestió de la zona de caça controlada i
comprovant les bones pràctiques executades en aquest indret, hi ha la voluntat de
redactar un manual de gestió on s’aglutini tota la informació generada en aquests últims
anys.
S’ha signat el Conveni Marc amb la FEEC on un dels seus annexos és la regulació de
l’escalada al parc i l’aprovació i execució de la ruta dels Castells. Es procedirà a la
senyalització de les zones on es regularà l’escalada i s’iniciarà la senyalització de la ruta
dels Castells. S’ha fet un avenç important en la publicació a la pàgina web dels dies de
batuda, així com de les activitats que es realitzen al parc, per evitar la coincidència en
l’espai d’aquesta activitat cinegètica amb d’altres realitzades al parc.
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En la celebració del 25è aniversari del parc es realitzaran tot un seguit d’actes
commemoratius en dues jornades, una a Gavà i una altra a Vilanova.
Des del dia 1 de juny fins el 12 de setembre, es va dur a terme la Campanya de Prevenció
d’Incendis amb 36 persones contractades, i destaca que s’ha estat gairebé un 25% de la
campanya amb un risc molt alt d’incendi, especialment la zona de l’Alt Penedès
(Avinyonet). Hi va haver 175 incidències, tant relacionades en temes de prevenció
d’incendis com d’informació del parc, i es van detectar 13 conats d’incendis. Un d’ells va
esdevenir l’incendi més important de la Campanya amb 636 ha afectades a la zona de
Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal. Tots aquests conats d’incendis es van donar
principalment a la zona de Sant Pere de Ribes i Gavà, i la majoria d’aquests van ser
originats al costat de carreteres o d’urbanitzacions.
S’han continuat fent les reunions quinzenals amb Mossos d’Esquadra, ADFs, Agents
rurals i bombers i com a conjunt operatiu es valora molt positivament la coordinació en les
tasques de prevenció d’incendis.
També es comenta la importància que té l’ecoducte que es va realitzar a la C15, ja que al
haver-hi instal·lat càmares s’ha pogut fer un seguiment de la fauna que l’utilitza i
d’aquesta manera observar l’estratègia d’aquesta mena d’infrastructures .
S’han fet millores a les zones d’aparcament del Pla de Querol i Puig del Martell, així com
a les basses de prevenció d’incendis, concretament a la de Can Grau.
També s’ha netejat la depuradora biològica de Can Grau, ara que feia 10 anys de la seva
instal·lació, per tal de retirar els sediments dipositats en les basses.
Respecte a les explotacions mineres, recorda que el dia 1 de gener de 2013 finalitza
l’activitat extractiva en tres d’elles, PYDSA, Montsolven i EACSA. Amb Ciaries, fora de
Parc, hi ha hagut converses per a repoblar la zona que darrerament han utilitzat com a
zona d’aparcament, ubicada a l’altre banda de la carretera. Actualment ja no hi ha ni
material ni vehicles aparcats.
S’ha aconseguit finançament del Programa Feder, per l’arranjament i senyalització de
camins estratègics per la campanya de prevenció d’Incendis. Destaca especialment el
que va de Can Muntaner a Santa Susanna, com a punt estratègic de connexió, i que ja es
va destacar en l’anterior Comissió Consultiva.
A través dels guardes es van generar 203 informes d’incidències, 37 dels quals fan
referència a tema d’abocaments. I el nombre d’informes generats pel parc han estat 74,
19 dels quals es refereixen a activitats esportives. Respecte a aquestes activitats i degut a
l’augment progressiu en els últims anys, es treballarà per buscar un protocol a seguir a
l’hora d’informar aquestes activitats.
Respecte als estudis de Seguiment de Paràmetres Ecològics cal destacar la importància
que tenen alhora d’elaborar un informe, i el proper any es treballarà en la redacció del Pla
de Conservació.
En l’apartat del desenvolupament, cal destacar els cursos de Formació als membres del
Parc a taula, per poder esdevenir punts d’informació col·laboradors del parc. Aquest
formació, de caràcter permanent, s’ofereix gratuïtament per part de l’equip tècnic del Parc.
Comenta la publicitat que hi ha hagut darrerament en diferents medis de comunicació,
destacant activitats com les rutes enogastronómiques i altres rutes de descoberta
històrica del parc, així com la important fira de Santa Llúcia que se celebrarà a Canyelles
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els propers dies 1 i 2 de desembre, on es desenvoluparà un dels Mercats que el Parc a
taula promou, tot coincidint amb un dels actes del 25è Aniversari del Parc.
En aquests Mercats, destaquen especialment els productes ecològics i de proximitat
també coneguts com de quilòmetre zero, i en aquest 2012 es celebraran 4 Mercats del
Parc a taula en l’àmbit del Garraf i Olèrdola, a Begues, Sant Pere de Ribes, Gavà i
Canyelles .
El Sr. Llacuna menciona la incorporació d’un ramat de cabres a la zona de Jafre amb
l’objectiu de mantenir el sotabosc a la vegada que es dóna feina a les persones
vinculades al món de la carn i la llet.
En el programa d’ús social i educació ambiental, destaca la gestió de Vallgrassa, Centre
Experimental de les Arts, i comenta les seves darreres exposicions de Clara Sulla i
fotografia de Maite Vieta.
Fa referència a l’Observatori astronòmic, amb la variada oferta de noves activitats, així
com el recital de la Poesia als parcs que es durà a terme el dia 2 de desembre a Begues.
En relació a aquest programa de Poesia als parcs, recorda la col·laboració que es manté
des de fa molts anys amb Obra Cultural a l’Alguer, que es concreta amb els recitals de
poesia que cada any es celebren a l’Alguer, tot afegint que a partir d’aquesta col·laboració
s’està intensificant la relació entre el Parc del Garraf i el Parc de Porto Conte.
Respecte al Programa Viu el parc, tot i tenir una climatologia adversa, va ser prou
important l’assistència de públic.
També comenta que s’editaran nous plafons interpretatius al Petit Casal de Begues, així
com en l’itinerari del camí vell d’Olivella.
Respecte al Programa de Conservació de l’Àliga Cuabarrada, esmenta la finalització del
Conveni amb Aena i a partir d’ara, s’haurà d’intensificar la recerca de nous col·laboradors
en aquest programa per a garantir el seguiment de l’espècie a través de la pàgina web.

4. Torn de paraules.

El Sr. Roig, pregunta sobre el funcionament de les cameres instal·lades en l’ecoducte de
la C15.
El Sr. Costa, també s’interessa per alguna de les actuacions que es duran a terme en el
programa de “Obra Social la Caixa” a Cal Ganxo.
El Sr. Llacuna, diu que respecte a les càmeres de la C-15 es va fent el buidat de les
imatges enregistrades i es comprova el gran nombre d’espècies de fauna que l’utilitzen.
Respecte a Cal Ganxo es farà una petita intervenció de consolidació de les plantacions
fetes després de l’últim incendi.
El Sr. Garriga, comenta que si s’elaborava el catàleg del patrimoni, aquest hauria de ser
cultural, natural i toponímic, i que fora bo, comptar primer amb els ajuntaments per a la
seva elaboració, i després també que per mitjà del Consell Coordinador, es fes arribar a
tots els municipis pel seu coneixement.
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El Sr. Garcia, pregunta si les actuacions previstes en el projecte Caixa es faran a
Eramprunyà.
El Sr. Llacuna diu que a Eramprunyà està previst fer treballs forestals a la finca pública
propietat de l’ajuntament de Gavà.

El Sr. Roget, comenta que en el marc dels actes previstos pel 25é aniversari del Parc del
Garraf, el dia 1 i 2 de desembre es farà un Mercat del Parc a taula dins la Fira de
Canyelles, i el dia 2 un recital del programa Poesia als parcs.

A les 19.00 h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Data: Dimarts, 27 de novembre de 2012
Hora: 17:00 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Gavà.

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Fco. Javier García Galceran

Regidor

Ajuntament de Gavà

Màxim Costa

Regidor

Ajuntament de Castelldefels

Frederic Manzanares

Regidora

Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès

Luis Vázquez Riba

Cap d’Àrea Medi Natural

Generalitat de Catalunya

Enric Garriga

Cap Medi Ambient

José Antonio Rubio Leiva

Conseller

Rafael Bellido Cárdenas

Coordinador

Ajuntament Gavà

Marc Galimany

Conseller Medi Ambient

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

Liberto Mas García

Tècnic de Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Armand Ribes

Tècnic de Medi Ambient

Ajuntament de Gavà

Jordi Roig

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Jordi Bellapart Colomer

Gerent de Serveis

Diputació de Barcelona

Xavier Roget Padrosa

Cap Direcció Territorial
Occidental

Diputació de Barcelona

Santi Llacuna

Director Parc Garraf

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Consell Comarcal Baix
Llobregat
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