ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc d’Olèrdola

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 24 de març de 2011
13,30 h
Ajuntament de Canyelles.

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’Acta de la reunió anterior.
2. Balanç de la gestió del Parc. La legislatura 2007-2011.
3. Programa de gestió 2011 (actuacions destacades).

4. Torn de paraules
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 13:30 hores.
El Il.lm Sr. Xavier Robertl dóna la benvinguda als assistents.
I el Sr. Josep Mayoral agraeix l’hospitalitat de l’ajuntament i inicia la reunió.
1. Aprovació de l’Acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a l’Ajuntament d’Olèrdola sense cap
esmena.

2. Balanç de la gestió del Parc. Mandat 2007-2011.
El Sr. Llacuna destaca respecte a les qüestions estratègiques i de relació, els següents
aspectes:
En aquests moments la FEEC està estudiant una proposta de Conveni per a millorar
l’actual regulació de la escalada dins el Parc. La creació d’una Comissió de seguiment
per a millorar i unificar els topònims del parc. S’han unificat les memòries del Parc del
Garraf i Olèrdola ja que la majoria de programes són conjunts i s’ha fet un avanç molt
importat a la pàgina web.
Es fa un repàs a l’evolució del pressupost on destaca la davallada de Capítol VI , tot i que
entre el capítol II i els projectes Caixa i Biodiversidad, s’ha pogut mantenir el ritme
d’actuacions.
Es destaca la creació i desenvolupament de l’aplicatiu SIGEP de gestió del Parc, amb el
que s’ha aconseguit millorar i incorporar un seguit de registres importants per a la gestió
de l’espai, en especial el seguiment de sol·licitud d’informes.
En l’àmbit de la conservació en destaca la millora de les torres de vigilància i
especialment la instal·lació d’una nova al Puig de l’Àliga i la substitució de la de la Mola.
Es fa referència a com ha anat evolucionant el dispositiu en aquests anys especialment la
reestructuració de les rutes de vigilància, donat que s’ha passat de 8 a 5 i s’ha incorporat
la figura dels coordinadors.
Respecte als incendis, en destaca la poca superfície cremada però l’important nombre de
conats que, si no hagués estat per la ràpida detecció i intervenció, possiblement haurien
generat una superfície cremada molt superior.
En els equipaments del parc s’ha fet un esforç important vers la sostenibilitat en aprofitar
l’energia fotovoltàica, l’aigua de pluja i el tractament de les aigües residuals mitjançant
depuradores biològiques..
Del seguiment de les espècies de fauna cal destacar el de la tortuga mediterrània, dins el
programa de reintroducció, i el de l’àliga cuabarrada, per visionar en directe la seva
nidificació, amb la col·laboració d’AENA.
L’any 2010 es van celebrar les Jornades d’estudiosos del Garraf i Olèrdola amb
importants comunicacions d’estudis i seguiments del Parc.
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A l’apartat del desenvolupament cal destacar el Programa el Parc a taula, del qual en
aquest últim any s’ha canviat el format de presentació sortint al carrer i apropant els
productes al ciutadà, amb un increment de empreses participants del 17% respecte a
l’any anterior, malgrat la crisi econòmica. Les sol·licituds de les subvencions a particulars
han baixat, tot i destacar l’increment de les forestals.
En l’ús públic destacar la consolidació de la certificació SICTED i la redacció del Pla d’ús
públic. La recuperació d’itineraris temàtics com el d’Olivella i Vallgrassa, i els adaptats per
discapacitats de Can Grau i La Pleta. A la pàgina web es poden descarregar els tracks
dels itineraris del Parc i ésser visionats.
Es comenta la consolidació de dos programes importants per donar a conèixer el parc: el
programa Poesia als parcs i el programa Viu el parc.
Destaca un punt que moltes vegades passa desapercebut i és l’important nombre
d’estudiants que aprofiten la plataforma del parc per fer-hi pràctiques.
Tal i com ha comentat a l’hora de presentar els pressupostos hi ha hagut un projecte
important com és el Conveni amb “la Caixa”, a través del qual s’han fet millores forestals
després de l’incendi de 2003 a la zona del Fondo de la Seguera.

3. Programa de gestió 2011 (actuacions destacades).
El Sr. Llacuna diu que estan treballant amb alguns ajuntaments per potenciar
l’arofitament de la biomassa com a font de combustible a partir dels treballs forestals
generats.
El Programa el Parc a taula col·laborarà amb l’Oficina de Turisme de la Diputació de
Barcelona i s’intentarà que tant els productors com els restauradors puguin ser punt
d’informació.
S’iniciarà el procés d’acompanyament per aconseguir la Q de qualitat ja que els protocols
que actualment s’utilitzen per al SICTED poden ser la base del funcionament.
La senyalització de la Ruta dels Castells s’iniciarà tant bon punt la FEEC homologui
l’itinerari.
Respecte al dispositiu de prevenció d’incendis s’intentarà optimitzar el dispositiu tal i com
s’ha fet en els darrers anys i s’executarà el Pla director d’infrastructures.

4. Torn de paraules
El Sr. Tort demana si es podria fer les gestions necessàries per poder senyalitzar des de
l’autopista l’accés al Parc d’Olèrdola. També comenta que des de Patrimoni de Diputació
s’està fent l’estudi de valoració de la zona de les coves de la Vall i si es possible plantejar
la compra de l’indret.
El Sr. Mayoral comenta que en la reunió que va tenir amb el Director General de
Patrimoni de la Generalitat, va explicar els treballs de posada en valor les Coves de la Vall
i l’esforç que els ajuntaments i la Diputació estan fent al respecte.
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El Sr. Rodríguez destaca l’important nombre d’activitats esportives que es realitzen dins
l’espai natural protegit. També comenta que s’està en procés de revisió del Pla general
del municipi.
El Sr. Roget diu que algunes vegades el preocupa el recorregut d’algunes activitats
multitudinàries que es realitzen en els espais naturals i és per això la importància que
tenen les reunions prèvies per contrastar les propostes dels recorreguts, poder valorar les
seves conseqüències i determinar de manera conjunta la millor opció. En definitiva,
aquest va ser un dels objectius fonamentals del Pla d’Ús Públic, que es va determinar de
manera participada.
El Sr. Robert destaca que els parcs puguin ser indrets idonis per realitzar activitats de
lleure i no només sigui un sòl on estigui tot prohibit. De fet la gent vol conèixer el territori
on viu o visita.

A les 14h 45’ h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 24 de març del 2011
13:30 h
Ajuntament de Canyelles

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Martí Domènech

Coordinador de l’AEN

Diba

Josep Tort

Alcalde

Ajunt. Olèrdola

Xavier Robert

Alcalde

Ajunt. Canyelles

Josep Rodríguez

Regidor

Ajunt. Canyelles

Josep Salmerón

Regidor

Ajunt. Canyelles

Josep Mayoral

Diputat-President AEN

Diba

Ramon Espinach

Cap OTPN

Diba

Xavier Roget

Cap DTO

Diba

Santi Llacuna

Director Parc Garraf

Diba
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