ACTA

Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimecres, 24 de novembre del 2010
17.00 h
Museu de Gavà, Plaça de Dolors Clua, 13-14. Gavà

President:

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

Vicepresident Sr. Josep Antoni Herrera, Representant de l’Institut d’Estudis
Penedesencs
Secretari:

Sr. Josep Canals, Tècnic d’ús públic del Parc del Garraf

Assistents :

Referit a l’annex.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentació del funcionament de la Comissió Consultiva
Renovació dels representants dels sectors
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
Informe de gestió, principals activitats realitzades i programa del 2011
Torn de Paraules
Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17.07 hores.
El Sr. Marc Andrés dóna la benvinguda als assistents en nom de l’Ajuntament. Agraeix la
confiança de la Diputació per triar el Museu a l’hora de realitzar la reunió. També agraeix
l’assistència a tots els presents. Fa un especial incís en que el fet de renovar la Comissió
Consultiva és una oportunitat més de treballar participativament amb el parc.
El Sr. Ramon Espinach saluda als assistents, agraeix que el Museu de Gavà i
l’Ajuntament hagin acollit la reunió de la Comissió Consultiva.
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El Sr. Espinach comenta que la necessitat de renovació de la Comissió Consultiva ja
s’havia tractat en reunions precedents, en aquest sentit el Sr. Ramon Espinach afegeix
que és un procés que també ha tingut lloc en altres parcs i que es pretén crear un fòrum
amb la presència de totes les entitats dels diferents sectors i interessades amb el parc.
Són convocatòries obertes a totes les entitats i associacions que prèviament han
manifestat la intenció en participar-hi. Les normes de la Comissió Consultiva proposen
una obertura a la participació de les entitats de cadascun dels municipis que formen part
del Parc del Garraf. Es convoquen els representants de les entitats que formalment han
manifestat la voluntat de pertànyer a la Comissió Consultiva, i igualment es convida a la
resta d’entitats vinculades amb el territori.
Excusa la no assistència de representació de la Fundació Monjos Budistes Sakya Tashi
Ling.
El Sr. Espinach explica el funcionament orgànic del Parc del Garraf. Fa èmfasi en que es
gestiona sòl no urbanitzable i que no vol ser un projecte tancat, buit de participació, sinó
tot el contrari: un projecte obert facilitant tots els canals possibles de participació. Un
territori que mantingui els usos compatibles amb la conservació i que afavoreixin el
desenvolupament de la societat de l’entorn. Afegeix que avui cal tenir present que la
pressió social exerceix uns condicionants a la gestió que cal posar al dia.

1. Presentació del funcionament de la Comissió Consultiva
El Sr. Llacuna explica el funcionament de la Comissió tot referint-se a un document que
es lliura als presents i que és llegit. Es comenta l’aspecte participatiu, la periodicitat de les
reunions, entre altres aspectes dels que també s’han parlat en la presentació i benvinguda
de la present reunió.

2. Renovació dels representants dels sectors
Segueix el Sr. Llacuna fent una enumeració dels diferents sectors que seran representats
a la Comissió:
Agrícola
Turística
Forestal
Lleure
Entitats cíviques
Científic
Conservacionista
I que a més tindrà una vice-presidència que serà el representant de les entitats de la
Comissió al Consell Coordinador.
El sector Agrícola queda provisionalment sense representant ja que no hi ha present cap
entitat relacionada amb aquest sector. Es fa un esment especial a que per descuit s’ha
omès el sector Cultural, s’acorda incorporar-lo. Es considera, a tenor de la naturalesa
càrstica del massís que hi hagi representat el sector Espeleològic. A proposta de Xènia
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Maiques s’acorda també incloure un nou sector: el de les Entitats educatives.
També s’accepta la proposta de dividir en tres el sector del Lleure a proposta de les
entitats vinculades: Cinegètic, Excursionisme i Motorisme/ciclisme.
Alhora es proposa que el sector Científic i el Conservacionista (aquest darrer per manca
de representant) s’agrupin en un sol sector.
De tal manera que després del debat precedent i que els assistents acordin els seus
representants la Comissió Consultiva del Garraf queda constituïda de la següent manera:
Composició de la Comissió Consultiva:
Vicepresidència: Josep Antoni Herrera, Institut d’Estudis Penedesencs
Sector

Entitat

Sector Turístic

Juan Cívico, gerent de la Xarxa empresa i comerç de Castelldefels

Sector Forestal

Xavier Xortó, representant de la Federació d’ADF del Penedès i
Garraf

Sector Cinegètic

Salvador Benedicto, representant de la Societat de caçadors de
Gavà

Sector motorista i

Fernando Pasariz, representant del Moto Club Sitges
Ciclista

Sector Excursionista Clara Racionero, representant de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya
Sector Espeleologia Enric Porcel, Departament de Conservació de Cavitats de la
Federació Catalana d’Espeleologia
Entitats cíviques

Gregorio Sánchez, vocal de la Federació d’AAVV de Castelldefels

Entitats educatives

Xènia Maiques, representant de l’Associació Edulis per la divulgació
i l’estudi del medi ambient a Vilanova i la Geltrú

Entitats culturals

Carles Ruiz, representant de la Fundació Monjos Budistes Skya
Tashi Ling

Entitats científiques Josep Antoni Herrera, vicepresident de l’Institut d’Estudis
i conservacionista
Penedesencs

Entitats participants en la Comissió Consultiva, per sectors:
Sector

Entitat

Turisme

Xarxa empresa i comerç de Castelldefels
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Forestal

Federació d’ADF Penedès i Garraf
ADF d’Olivella
ADF de Gavà
ADF de Sant Pere de Ribes

Cinegètic

Societat de caçadors de Gavà

Sector motorista i
Ciclista

Moto Club de Sitges
Moto Club de Vilanova

Esports

Unió Muntanyenca Eramprunyà
Federació d’entitats excursionistes de Catalunya
Federació Catalana d’Espeleologia
Centre Excursionista de Sitges

Entitats cíviques

Federació d’AAVV de Castelldefels
AAVV del Parc del Garraf

Entitats educatives

Associació Edulis per la divulgació i l’estudi del medi ambient a
Vilanova i la Geltrú

Entitats culturals

Fundació Monjos Budistes Skya Tashi Ling
Associació cultural catalana d’accés al medi natural (ACCAMN)

Entitats científiques Institut d’Estudis Penedesencs
i conservacionista
Museu de Gavà
Centre d’Estudis Beguetans

Es demana als representants que facin arribar els estatuts de les respectives entitats o
associacions i en qualitat de quin càrrec participaran les persones que designin aquestes
entitats i associacions. A part, podran assistir-hi els acompanyants que vulguin les
associacions i entitats representades. Es fa èmfasi en que les reunions de la Comissió
són obertes i hi poden assistir qui vulgui, només ho han de demanar.
Es proposarà la nova constitució de la Comissió Consultiva, amb les modificacions que
han tingut lloc i els representants escollits pels diferents sectors al Consell Coordinador.

3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a la Casa del Terme, a Sant Pere de Ribes.
No havent-hi cap esmena, és aprovada.

4. Informe de gestió, principals activitats realitzades i programa del 2011
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El Sr. Llacuna comenta que s’han mantingut les reunions periòdiques a cada municipi del

parc amb els diferents consistoris a partir de les quals s’ha elaborat el Programa
d’activitats del Parc 2011. També hi ha hagut reunions amb la FEEC, respecte a la
regulació de l’escalada i a l’espera de la signatura d’un nou conveni. Amb els presidents
de les diferents àrees privades de caça també hi hagut reunions de treball per a la millora
de la gestió dels Plans d’Aprofitament Cinegètic, s’ha proposat especialment d’exportar el
model de la Zona de Caça Controlada en relació a la gestió de conreus i repoblacions de
fauna. També hi ha una proposta del president de l’àrea privada de caça de Sitges per
destinar un espai a mas Maiol com a punt d’informació del Parc, en aquest sentit s’acorda
de fer-hi arribar les principals publicacions del parc.
Amb el Zoo de Barcelona s’està col·laborant per aconseguir que les tortugues que
s’alliberin al Parc una bona part hagi passat per les instal·lacions de Zoo i poder explicar
que les tortugues que neixen i desenvolupen el seu creixement acaben alliberant-se al
Parc del Garraf dins el projecte de reintroducció.
Respecte a les obres de desdoblament de la C-15 es duu a terme el seguiment de les
obres per garantir que es desenvolupa segons el projecte redactat i informat en el seu
moment per aconseguir que l’impacte sobre el parc sigui el menor possible. En aquest
sentit es fa el seguiment del ecoducte previst per creuar l’antiga C-15.
Comenta també que a la pedrera “la Ginesta” han finalitzat les tasques de restauració.
L’espai on hi ha els radars d’AENA que fins ara ocupaven un espai d’una hectàrea es
reduiran substancialment: sis mil metres quadrats passaran a formar part del parc.
També hi ha hagut una reunió a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls amb l’alcalde i el
regidor de medi ambient i la Federació Catalana d’Espeleologia per reactivar el Centre de
Documentació que hi ha en aquell municipi, que forma part dels Centres d’informació del
parc, i coordinar les activitats de la FEC al municipi.
Comenta que s’han arranjat les pistes de Sitges a la Plana Novella i de Quatre Camins a
la Fassina. Des de l’ajuntament de Sitges tenen la voluntat de millorar la comunicació
entre la Trinitat i les Basses de Sant Daniel.
També destaca els 320 informes generats pels guardes del parc. D’aquests, 97 fan
referència a neteja d’abocaments i desperfectes en el mobiliari i instal·lacions.
Respecte a la campanya de prevenció d’incendis s’han fet millores a les torres de Puig
Carbonell i la Talaia i a les bases de prevenció d’incendis. Es presenten un seguit de
gràfics on es pot veure que la majoria dels incendis tenen el seu origen al voltant de
carreteres i zones habitades. En quant a a l’incendi de Castelldefels que va coincidir dins
l’àmbit del que hi va haver l’any 2001 es farà el seguiment i el tractament del medi
necessari per afavorir la recuperació de la vegetació el més aviat possible.
Les àligues han tingut una dedicació especial ja que en aquests moments estan totes
dotades d’emissors per poder realitzar el seu radioseguiment i conèixer millor els seus
hàbits quan no són al niu (això ja es fa amb les càmeres).
El mes de novembre es van realitzar les VI Jornades d’Estudiosos del Garraf i Olèrdola al
Museu de Gavà. Es van presentar 26 comunicacions dels aspectes ben diversos:
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faunístic, botànic, cultural, de lleure, etcètera.

A través del Conveni Caixa s’ha dut a terme el Pla de conservació de la flora amenaçada
en concret l’estepa d’arenal i l’eradicació del seneci com a espècie al·lòctona. En relació a
la prevenció d’incendis s’han fet tasques de manteniment a les franges de protecció a
l’entorn dels eixos viaris principals. També s’han fet millores a l’itinerari adaptat de can
Grau.
Vinculat al Projecte Biodiversitat del Ministerio de Medio Ambiente s’han iniciat les
tasques de millora d’hàbitats amb la recuperació de conreus i creació de noves basses
per amfibis i fauna en general.
En l’àmbit del desenvolupament i participació destaca la celebració del Parc a taula a
Vilanova i la Geltrú estrenant un nou format que es tradueix en fer-ho a l’exterior per
apropar aquest esdeveniment al gran públic. Enguany es va presentar el programa a la
plaça de les Cols per facilitar el coneixement del programa per part dels ciutadans del
territori. També recorda que es va celebrar a Vallgrassa la cloenda de la temporada de la
Poesia als parcs i es va inaugurar la nova exposició a càrrec de l’artista Vicenç Viaplana.
El programa Viu el parc a les escoles va tenir una participació de 294 alumnes, provinents
de 7 escoles i 12 classes.
En l’àmbit de l’ús social i educació ambiental comenta que se segueixen fent les reunions
semestrals amb els equipaments i punts d’informació. Respecte a la Festa Major del parc
es va realitzar al Conjunt Monumental d’Olèrdola amb l’assistència de més de 600
persones.
Per finalitzar fa una proposta de gestió pel 2011 on destaca la col·laboració amb el Zoo de
Barcelona vers les tortugues, es podran connectar els tres nius de les àligues,
s’optimitzarà el dispositiu de prevenció d’incendis mantenint els recursos humans, es
milloraran els accessos al Puig de la Mola per facilitar l’accés a la torre de guaita,
finalment es millorarà el terra de l’heliport a la Pleta. Es donarà continuïtat al projecte del
Ministerio de Medio Ambiente respecte a la millora d’hàbitats i manteniments del sotabosc
amb cabres i ovelles. Es col·laborarà amb la gestió de la finca d’Eramprunyà i la
recuperació de la zona cremada de Castelldefels. Es donarà suport als ajuntaments que
optin per la utilització de biomassa com a font energètica.
Comenta que en el Programa Parc a taula s’incorporaran itineraris des dels diferents
centres dels restauradors i productors per apropar el visitant a l’entorn del Parc. També
s’estudiaran mecanismes per apropar els visitants a Vallgrassa.
El Sr. Josep Canals comenta que l’any que ve està previst de redactar el plec de
condicions per a la gestió dels punts d’informació del Petit Casal de Begues i de la Sala
d’Olivella.
També comenta que l’editorial Piolet està treballant en un mapa de la zona del Garraf, i
que des del parc s’hi està col·laborant. Que s’han passat els topònims validats per la
Comissió de Toponímia.
El Sr. Espinach afegeix que la Comissió de Toponímia precisament va néixer com a
proposta de la Consultiva.
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5. Torn de paraules
El Sr. Javier García, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gavà, agraeix
l’assistència dels presents i fa arribar una salutació en nom de l’Ajuntament. Afegeix que
la UME va organitzar a principi de mes la marxa del Garraf i que s’ha fixat que no surt al
programa Viu el parc, és de l’opinió que és un esdeveniment cultural molt important i que
ha donat a conèixer el parc i els seus valors. S’acorda que l’any que ve surti al programa.
La Sra. Clara Racionero demana que la pista de connexió entre Olesa de Bonesvalls i el
Puig de la Mola es faci d’una manera respectuosa amb el territori. Contesta el Sr. Llacuna
dient que es tracta només de fer transitable la pista per a l’accés del guaita, i que només
es formigonaran petits trams pel fort pendent, per estalviar inversions continuades en
manteniment.
El Sr. Xavier Parellada comenta que també han col·laborat amb l’editorial Piolet. I demana
de participar a la Comissió de Toponímia. El Sr. Canals contesta afirmativament.
El Sr. Gregorio Sánchez demana si es coneix l’origen del foc de Castelldefels, també
comenta que els senglars cada vegada més entren en zones urbanes, que s’alimenten
dels contenidors i deixalles de la gent. Demana una campanya d’informació als veïns.
Contesta el Sr. Llacuna informant que es fan caceres puntuals per incidir sobre la població
de senglar sempre i quan es justifiquen uns danys. Pel que fa al tema de l’incendi
esmenta que no sap l’origen del foc i aprofita per destacar sobre les poques hectàrees
cremades al Parc, en un estiu un xic sec i calorós. El Sr. Espinach afegeix que ha tingut
lloc a Montesquiu una jornada sobre gestió de fauna. Afegeix el Sr. Xavier Roget que el
tema dels senglars és comú en altres espais protegits propers a les ciutats, i que depassa
la capacitat de gestió dels organismes públics.
Pren la paraula el Sr. Espinach per agrair l’assistència i la dedicació que han tingut els
presents. Agraeix també a l’Ajuntament de Gavà per haver acollit la sessió. Afegeix que
durant el primer semestre de l’any vinent tindrà lloc la propera reunió de la Consultiva, a la
que els presents hi estan convocats i convidats i que es convocarà després de les
eleccions.

I no havent-hi cap altra intervenció, es clou la Comissió Consultiva a les 19.05 h.
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Annex
Assistents
NOM I COGNOMS
Ricard Cervera Segura
Jonàs Aguiló Martos
Joan Camps Rovirosa
Jordi Roig Mateu
Narcís Falguera Julia
Marc Andrés Casanovas
Salvador Benedicto Català
Andreu Muñoz Blay
Enric Porcel Caró
Hilari Moreno Castelló
Gregorio Sánchez Gijón
Gerard Carreras
Clara Racionero Cots
Domingo Estrada
Juan Cívico
Xavier Parellada Viladoms
Jacques Boussal
Salvador Ventura
Xènia Maiques Gallardo
Joan Tutusaus
Néstor Gómez Navarro
Daniel de Sousa Rodrigues
Pilar Carbó Gasulla
Xavier Xortó
Óscar López Güiza
Fernando Pasariz Vázquez
Josep Antoni Herrera
Jordi Bertran Roig
Jaume Cuscó
Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna
Josep Canals

CÀRREC
President
Secretari
Viticultor
Consell Municipal de Medi
Ambient
Conservador
President
Dpt. De Conservació de
cavitats
President
Vocal

ENTITAT
Amics del Museu de Gavà
ADF 307 Ribes
Olivella
Sant Pere de Ribes
Motoclub Vilanova
Museu de Gavà i CD
Societat de Caçadors de Gavà i ADF
ADF de Gavà
Federació Catalana d'Espeleologia
Federació Catalana d'Espeleologia
Federació d'AAVV de Castelldefels
Ass. Cultural Catalana d'Accés al Medi Natural
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Ass. Recerca Món Rural (Olesa de Bonesvalls)
Xarxa Empresa i Comerç de Castelldefels
Centre d'Estudis Beguetans
Amics Francocatalans de Begues
Amics Francocatalans de Begues
Ass. Edulis per la divulgació i l'estudi del MA
Centre Excursionista de Sitges
Unió Muntanyenca Eramprunyà
ADF d'Olivella
Associació de Veïns del Parc del Garraf
Federació ADF Penedès-Garraf
Motoclub Sitges
Motoclub Sitges
Institut d'Estudis Penedesencs
Societat de Caçadors d'Olesa de Bonesvalls
Olesa de Bonesvalls

Representant
Gerent
President
President
Secretari

President
President
Presidenta
Representant
Representant
Representant
Vicepresident
Regidor
Cap de l'Oficina Tècnica
de Parcs Naturals
Cap de la Direcció
Territorial Occidental
Director
Tècnic d'ús públic

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Parc del Garraf
Parc del Garraf
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