ACTA

Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 5 de juny de 2012
17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva.
Centre Cívic d’Olesa de Bonesvalls.
Plaça de la Vila s/n.

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. Informe de gestió.
3. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
L’Alcalde d’Olesa de Bonesvalls Sr. Enric Ases Amorós dóna la benvinguda agraint
l’assistència dels membres de la comissió.
El Sr. Espinach també dóna la benvinguda als assistents i agraeix a l’Ajuntament d’Olesa
de Bonesvalls per acollir aquesta trobada al seu Centre Cívic.
Excusa la no assistència el Sr. Xavier Miret.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada al Centre Experimental de les Arts de
Vallgrassa, amb l’esmena que fa la Sra. Racionero, indicant que a on parlava del
cremador de la pedrera Uniland feia referència a la part de la cimentera.
2. 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. De les autoritzacions d’aguaits
a la zona de caça controlada que hi ha als voltants de l’abocador ha donat un resultat de
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 per part del Parc, té el fet de disposar 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 abans d’arribar-hi.
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 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.
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També es comenta el simulacre d’incendi 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 càmeres 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
Ciàries. S’ha sol·licitat subvenció al Programa FEDER per l’arranjament de camins on es
destaca el 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.
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 per
productes ecològics.
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De forma experimental s’ha iniciat el que anomenen Rutes Enograstronòmiques, que
persegueix que el visitant pugui conèixer l’elaboració dels vins d’aquest 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.

3. Torn de paraules
El Sr. Ramon 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 plantejament i la gestió de l’espai
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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.
La Sra. Mitjants destaca la presència militar a la zona dels voltants del camp de tir i
després consulta si l’itinerari dels castells serà un nou GR.
El Sr. Llacuna diu que la presència dels militars està informada per la Oficina Tècnica i
respecte a la Ruta dels Castells serà un GR i estem esperant que la FEEC ens donin un
número per senyalitzar-lo.
El Sr. Garcia pregunta si es farà algun acte commemoratiu per celebrar el 25è aniversari
de la creació del parc i posar en valor la feina feta al llarg d’aquests anys i els beneficis
que han aportat al territori.
El Sr. Espinach diu que en els aniversaris, no s’han fet mai grans celebracions, però sí
que es podrien realitzar algunes jornades de presentació d’experiències d’aquest 25 anys.
Amb tot, s’elevarà la proposta al Consell Coordinador.
El Sr. Xortó comenta que a través de l’ADF s’han fet estudis de la repercussió de les
pastures sobre el medi natural. Aquestes experiències s’han fet a la zona de l’Ordal en
diferents indrets a través de dues empreses.
El Sr. Ferrer també destaca la necessitat que els visitants dels espais naturals transitin
pels camins senyalitzats per evitar accidents.
El Sr. Moreno destaca la importància de la senyalització d’avencs que s’ha dut a terme al
parc.
El Sr. Herrera també pregunta per la població de cabirol al parc.
El Sr. Llacuna diu que la presència de cabirol només ha estat comprovada en una de les
batudes però no hi ha hagut cap més avistament de senglar.
El Sr. Perellada s’interessa per l’estat de l’ecoducte, els rètols d’entrada al parc per la
zona del Gavà, les barraques de vinya de la zona del Camp Gras i l’impacte de
l’escarabat morrut sobre el margallò.
El Sr. Llacuna diu que conjuntament amb l’Ajuntament de Vilanova s’està fent seguiment
vers el manteniment de l’ecoducte per part de l’empresa executora. Respecte a la
senyalització del parc per la zona de Gavà, diu que actualment només s’ha fet a les
entrades principals del Parc. Respecte a la propietat de les barraques de la zona de vinya,
comenta que tan bon punt tingui les dades de la propietat els hi passarà el contacte. I pel
que fa a l’escarabat morrut que afecta a les palmeres, en principi no s’ha detectat cap
efecte sobre el margallò.
El Sr. Más comenta que a la zona de Begues hi han hagut algunes denúncies vers la
recol·lecció de pinyes .També informa als assistents, de la actuació que des del municipi
s’ha fet per recuperar un corral i el manteniment del sotabosc que fan les cabres del
corral.
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El Sr. Pi diu si està previst la millora de l’accés al parc des de la zona de la depuradora
d’Olesa.
El Sr. Llacuna diu que aquest és un dels camins previstos per arranjar aquest any, dins el
Programa FEDER.
El Sr. Andrés comenta que respecte al programa d’activitats organitzades des de Gavà
es centralitzin sempre des del Museu de Gavà.
El Sr. Herrera pregunta si la regulació de l’extracció de llentiscle es podria aprofitar en el
moment que es modifiqui el Pla especial, donant a aquesta espècie algun element de
protecció.
El Sr. Moreno felicita al Sr. Jordi Ponce, guarda del parc, per la trobada d’un nou avenc a
la zona d’Olèrdola.
No havent-hi cap altra intervenció, es clou la comissió consultiva a les 19’30 h. Tot agraint
l’assistència dels presents.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Fco. Javier Garcia Galceran

Regidor Medi Ambient

Ajuntament de Gavà

Jaume Cuscó i Martínez

Regidor Medi Ambient

Ajuntament de Olesa de
Bonesvalls

Xavier Parellada

President

Centre d’Estudis Beguetans

Salvador Gutiérrez Ventura

Secretari

Marc Andrés Casanovas

Conservador

Liberto Mas Garcia

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Jordi Roig

Tècnic Medi Ambient

Consell M.A. Sant Pere de
Ribes

Clara Racionero Cots

Representat

FEEC

Frederic Manzanares Elias

Regidor de Cultura

Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès

Jordi Beltrán Roig

President

Societat de Caça Olesa

M. Mercè Mitjans Molins

Vicepresidenta

UME (Gavà)

Associació Amics Franco –
Catalans de Begues
Museu de Gavà i Centre
Documentació
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Josep Pastor

Representant

F.C.E. i S. ES. Ger

Víctor Ferrer

Representant

F.C.E. i Flash Black Corp.

Hilari Moreno

President

Federació Calalana Espeleo.

Oscar López

Representat

Moto Club Sitges

Fernando Pasarin Vázquez

Representant

Moto Club Sitges

Pere Pi

Representant

Ass. Amics del Ball d’Olesa

Patrícia Jiménez

Coordinadora Projectes

Gregorio Sánchez

President

Josep Antoni Herrera
Sancho

Vicepresident

Institut d’Estudis Penedesencs

Xavier Xortó

President

Federació ADF Penedès Garraf

Ramon Espinach
Xavier Roget

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

Ass. Catalana Cases de
Colònies
Federació AAVV Castelldefels
(FAVC)

Diba
Diba

Jordi Bellapart

Gerent Espais Naturals

Diba

Santi Llacuna

Director Parc Garraf

Diba
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