ACTA DE LA REUNIÓ PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
CONSULTIVA DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC.

DATA: 3 de juny de 2009
HORA: 17:00
LLOC: Castell de Vacarisses. Vacarisses.

President:
Sr. Ramon Espinach, cap de la Oficina Tècnica de Parcs Naturals.

Assistents en representació del Consell Coordinador del Parc:
Sr. Crisant Lombrera Tomás, regidor de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Mura.
Sr. Aleix Canalís i Alsina, tinent Alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
Sr. Marius Massallé i Bainat, regidor de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Terrassa.
Sr. Ignasi Planas de Martí, tècnic de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Terrassa.

Assistents en representació de les entitats i sectors:
Sra. Montserrat Farré, vocal de l’Associació de Pagesos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
Sr. Artur Adrià Martí, gerent del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau.
Sra Anna Sans Puig, representant del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.
Sr. Joan Roma Salvó, president de l’Associació de Bombers Voluntaris i Juvenils de Sant Llorenç
Savall ASBOSAVALL.
Sr. Joan Garcia Riba, representant de l’ADF de Matadepera.
Sr. Xavier Serrano, representant de EL FANAL – Grup Ecologista del Moianès.
Sr. Iago Otero Armengol, president de l’ADF de Matadepera i secretari del Consell Local del Medi
Ambient de Matadepera.
Sr. Jaume Galofre Gabarró, president del Centre Excursionista de Terrassa.
Sr. Enric Palau Forte, president del Rellinars Motor Club.
Sr. Salvador Vives i Jorba, representant de la Federació Catalana d’Espeleologia.
Sr. Joan Barriendos Villagrasa, president de l’Agrupació de Veïns del Barri de Comabella de Sant
Llorenç Savall.
Sr. Ferran Climent i Costa, vice-president de l’Associació de Veïns i Propietaris de Rocafort de
Bages.
Assistents del cens d’entitats:
Sra. Encarna Casas Díaz, tècnica del SEFAS, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la
UAB.
Sr. Kiku Closa Sebastià, investigador del SEFAS, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la
UAB.
Sr. Toni Altaió i Morral, representant de l’ADENC.
Sra. Marta Argemí, presidenta del Club Centre Excursionista Llorençà.
Sra. Lola Puig Puigdomènech, presidenta de DAMA Dones d’Avui de Matadepera.
Sra. Francesca Marlet i Barrina, vocal de DAMA Dones d’Avui de Matadepera.
Sra. Laura Tàpia Canadell, vocal de DAMA Dones d’Avui de Matadepera.
Sr. Antoni Serra Sorribes, director del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la UB.

Excusen la seva assistència
Sra. Marta Capella, coordinadora d’estudis de FIAC Escola Universitària de Turisme Terrassa.
Sr. Miguel Mudarra López, ETS Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa.

Assistents de l’Ajuntament de Vacarisses:
Sr. Carles Canongia i Gerona, alcalde president de l’Ajuntament de Vacarisses
Sra. Meritxell Ricart i Miró, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vacarisses
Assistents de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona:
Sr. Martí Domènech i Montagut, coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals
Sr. Vicenç Sureda Obrador, assessor de l’Àrea d’Espais Naturals
Sr. Xavier Roget Padrosa, cap de la Direcció Territorial Occidental.
Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

ORDRE DEL DIA
1.-

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

2.-

Programa d’activitats 2009.

3.-

Procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

4.-

Donar compte del procés de participació per a l’elaboració del Pla d’Ús Públic del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac.

5.-

Propostes de temes de participació:
- Efectes i conseqüències de les poblacions de senglar al medi rural.
Recomanacions d’actuació.
- Pla d’Accessos a la Mola. Regulacions i propostes d’actuació.

6.-

Torn de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Carles Canongia dóna la benvinguda a tots els presents a la primera reunió de la nova
Comissió Consultiva i els convida a gaudir d’aquesta nova seu, el Castell de Vacarisses datat al
s. XII i on va néixer el Virrei Amat. Comenta que aquest equipament municipal, també va
esdevenir una masia al s. XVII. Manifesta que Vacarisses té vocació de pertànyer a dos parcs
naturals: el de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el de Montserrat; creu que les prop de 6.000 ha
que no s’han urbanitzat poden ser un magnífic corredor entre ambdós parc i encoratja els
assistents a treballar pel parc.
El Sr Ramon Espinach agraeix la hospitalitat de l’Ajuntament per acollir aquesta primera reunió
de la comissió renovada a la que assisteixen no només els membres, si no també les entitats
que formen part del cens d’entitats del parc, i volen assistir. Opina que aquesta novetat pot fer
augmentar l’interès per participar.
El Sr. Carles Canongia delega la representació municipal a la Sra. Meritxell Ricart i excusa la
seva marxa per raons del càrrec.
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Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

El Sr. Ramon Espinach comenta que l’acta fa mesos que és penjada a la WEB i demana si
tothom hi està d’acord amb el seu contingut.
Ningú expressa cap desacord i, per tant s’aprova l’acta.

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, el Sr. Antoni Serra, com a director del
Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la UB, manifesta que va expressar per escrit la
voluntat de formar part de la Comissió Consultiva, però que no va poder assistir a la sessió de
renovació. Atès que hi ha una vacant entre les entitats científiques, proposa la seva
candidatura com a segona entitat científica.
El Sr Kiku Closa diu que el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB, també va
manifestar la seva voluntat d’assistir-hi i no els hi va ser possible. Continua dient que no té cap
inconvenient en què el Sr. Antoni Serra en sigui membre en representació de les entitats
científiques i que el SEFAS també participarà a les reunions en que se’ls convoqui.
El Sr. Ramon Espinach aclareix que una entitat serà membre de la Comissió: el Centre de
Recursos de Biodiversitat Animal, i el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge serà igualment
convocat a les reunions com a membre del Cens d’Entitats del parc.
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Elecció del vice-president de la Comissió Consultiva.

El Sr. Ramon Espinach explicita les funcions del vice-president de la Comissió Consultiva:
substituir al president en les reunions de la Comissió Consultiva que així es requereixi i assistir
a les reunions del Consell Coordinador amb veu, però sense vot, representant les entitats que
formen part de la Comissió Consultiva. Presenta el Sr. Jaume Galofre com a l’anterior vicepresident i demana si hi ha algú que es postula pel càrrec.
El Sr. Jaume Galofre es presenta com a representant del Centre Excursionista de Terrassa des
de l’any 1986 i agraeix la confiança que li han dipositat les diverses entitats per a representarles al Consell Coordinador del parc. Ara, expressa que, tot i no tenint un excessiu desig, es
presenta al càrrec com a responsabilitat personal, desprès de tants anys, i per no defraudar la
confiança que li han mostrat moltes entitats.
El Sr. Salvador Vives li dóna un suport total al candidat.
El Sr. Toni Altaió, reconeixent la gran vàlua del candidat i argumentant raons històriques,
recolza al Sr. Jaume Galofre, encara que puntualitza que l’ADENC no és membre de la
Comissió.
El Sr. Ramon Espinach comprovant que no hi ha més propostes, reconeix el Sr. Jaume Galofre
com a vice-president de la Comissió Consultiva.
El Sr. Jaume Galofre adreça unes paraules als nous membres de la renovada Comissió
Consultiva expressant la seva estima per la muntanya i les seves pors davant els nous temps i
usos que es poden produir: augment d’usuaris, augment de la circulació motoritzada, publicitat,
etc. Continua fent un extens parlament en el que expressa el seu punt de vista sobre el que ha
de ser el parc. Opina que han de prevaler pel damunt de tot els criteris conservacionistes i
expressa el seu temor envers les amenaces associades al desenvolupament de programes i

activitats adreçades al desenvolupament i al fonament de l’ús públic. D’una manera particular
es refereix a la conveniència de frenar l’accés rodat a diversos sectors del parc, ja que, a criteri
seu, és causa de deteriorament. Finalitza el seu parlament encoratjant-los a protegir el parc.
El Sr. Ramon Espinach agraeix les seves paraules i ofereix la pròpia Comissió Consultiva com
a òrgan de debat per als nous projectes i plans de gestió que s’han de desenvolupar
properament. És aquí on es poden contrastar opinions que molt sovint no són coincidents.

3

Programa d’activitats 2009.

El Sr. Àngel Miño, recolzant-se amb una presentació, exposa els trets més significatius del
programa d’activitats d’enguany, que segueix el següent guió:
Activitats de conservació i tractament físic del patrimoni
9

Execució de projectes (3a fase de plans redactats)
9 Pla director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur. LKXA.
9 Pla director d’accessos a La Mola i el Montcau. LKXA.
9 Pla de millores d’hàbitats d’espais oberts. LKXA.
9 Pla de valoració de la capçalera del Ripoll (+Galí). LKXA.

9

Execució de projectes (2a fase de plans redactats)
9 Execució del Pla de Prevenció d’Incendis. LKXA.
9 Pla d’usos i valoració de la conca alta del Ripoll. LKXA.
9 Projecte de recuperació del Barb de muntanya. LKXA.

9

Execució de projectes (1a fase de plans redactats)
9 Projecte de restauració dels entorns de la Mata i Matarrodona (LKXA)
9 Execució del Pla integral de la finca La Vall i Les Refardes (LKXA)

9

Estudis del Pla de Seguiment

9

Projectes propis
9 Projecte d’adequació dels punts de guaita

Foment del desenvolupament i participació
9 Inici del procés d’elaboració del dossier de candidatura per a la adhesió a la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
9 Col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística de les Valls del Montcau
en la redacció del projecte de Disseny de Productes Turístics per a les Tines de
les Valls del Montcau
9 Col·laboració en les iniciatives associatives dels sectors productius
9 Consolidació del programa “Parc a taula” 5è any (Tota la Xarxa de Parcs)
9 Col·laboració amb les entitats de la Comissió Consultiva per a consensuar el
Pla d’Ús Públic i el Pla d’accessos a la Mola i el Montcau.
9 Establiment d’acords amb particulars per als plans de restauració, de gestió del
medi natural i valoració del patrimoni
9 Coordinació amb els municipis de Terrassa, Rellinars, Vacarisses i Castellbell i
el Vilar per a veure d’ampliar el servei de transport públic “Bus Parc” a tota la
línia Terrassa- Castellbell i el Vilar (festius i caps de setmana)

Ús social i educació ambiental

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Execució del Projecte de remodelació del Centre d’Informació de Coll
d’Estenalles
Execució del projecte de rehabilitació per a l’ús públic del cobert de l’era del
Marquet de les Roques.
Execució del Projecte d’accessibilitat del conjunt d’equipaments de l’Obac
Programa d’activitats al Marquet de les Roques
Pla d’Informació als visitants
Programa “Coneguem els nostres parcs”
Programa cultural “Viu el Parc” (25è aniversari)
Programa d’itineraris guiats en cap de setmana
Projecte de punts d’informació interactiva (noves instal·lacions)
Seguiment del Sistema Q de qualitat en ENP

Infrastructures i serveis generals:
9 Recollida selectiva de residus
9 Inversió en millores de la xarxa viària:
9 Accessos a equipaments
9 Prevenció d’incendis

Activitats generals
9 Implantació del SIGEP (Sistema d’Informació Geogràfica aplicat a la gestió)
9 Desenvolupament d’un pla de formació pel personal propi i pel personal
d’informació i atenció al públic
9 Dotació de mobiliari i equips per al funcionament logístic del Garatgemagatzem de Terrassa
La Sra. Montserrat Farré diu que el programa és molt genèric i que cal més explicació de
projectes concrets.
El Sr. Àngel Miño refereix que és un document genèric i informatiu que planteja les línies de
treball, els projectes d’inversió i les accions més novedoses, però que relatar totes les activitats
seria molt llarg i pesat.
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Procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

El Sr. Àngel Miño presenta la Carta Europea de Turisme sostenible com un programa de bones
pràctiques relacionades amb el turisme sostenible que promou Europarc que expressa la
voluntat de les institucions que gestionen els espais naturals protegits i dels professionals del
turisme d’afavorir un turisme d’acord amb els principis de la sostenibilitat.
Continua relacionant els principis de la CETS:
● Cooperació, participació i col·laboració entre tots els agents implicats en la oferta
turística del parc.
● Elaboració d’una estratègia i un pla d’acció a 5 anys
● Millora de la qualitat de la oferta turística
● Creació d’una oferta turística específica
● Sensibilització al públic
● Formació
● Preservació i millora de la qualitat de vida de la població local
● Protecció i valorització del patrimoni
● Desenvolupament econòmic i social
● Control del flux de visitants

Pel que fa als agents que intervenen, explica que és un compromís contractual i voluntari que
vincula a:
● Gestors d’espais naturals protegits
● L’administració turística
● Promotors turístics
● Empresaris turístics
● Ajuntaments
● Organitzacions conservacionistes
● Operadors turístics i de transport
Metodològicament, la CETS significa adoptar una estratègia general del desenvolupament
turístic del parc en base a un procés participatiu de tots els agents (institucions públiques,
empreses privades i entitats vinculades al parc). Cal doncs, la creació d’un grup de treball
(equip tècnic executiu) i un fòrum permanent (òrgan ampli de participació) per a elaborar de
forma participativa el Dossier de candidatura (Diagnosi, Estratègia i Pla d’Acció a 5 anys).
El Sr. Àngel Miño explica que ja s’ha fet el registre del parc a Europarc i que s’ha començat a
treballar amb els diversos consorcis de promoció turística que operen al parc (Consorci de
Promoció Turística de les Valls del Montcau, Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, Consorci per a la Promoció dels Municipis del
Moianès i l’Ajuntament de Terrassa) per a constituir el grup de treball i per a la contractació
d’una persona que realitzi les tasques de secretaria del procés d’adhesió. També explica que
el dia 2 de juliol és previst realitzar una sessió informativa de la CETS al Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Terrassa a la que es convocarà a tots els membres del cens d’entitats del parc
i empreses adscrites a les entitats promotores del turisme per a començar a treballar en la
participació i a formar el Fòrum Permanent.
El Sr. Àngel Miño explicita que el procés està avalat per la federació Europarc, que serà l’entitat
que certificarà el procés.
El Sr. Joan Barriendos pregunta pel tipus de turisme que es desenvoluparà, ja que el model
aplicat a la costa no és gaire sostenible, i opina que cal que es fomenti l’agricultura i la gestió
forestal per què sigui un parc viu.
El Sr. Xavier Roget creu que la participació de tots els agents interessats i els nous temps
asseguren que no passarà el que va passar a la costa i que actualment iniciatives com “El Parc
a Taula” basen el desenvolupament en valorar la qualitat del paisatge i dels productes de la
terra per sobre d’altres.
El Sr. Ramon Espinach exposa que és una iniciativa propiciada per les administracions
gestores del medi ambient i la seva protecció i considera que és un projecte il·lusionant que
encaixa de ple en els objectius del parc i que planteja per a desenvolupar-lo una metodologia
participativa, d’acord amb els nous temps i la nova societat.
El Sr. Iago Otero pensa que cal matisar els termes “turisme sostenible”, doncs a vegades l’únic
que hi ha és l’associació d’una etiqueta a una activitat. També creu que hi ha altres projectes
de conservació o de prevenció d’incendis que s’haurien de prioritzar per davant d’una simple
adhesió.
El Sr. Xavier Serrano pregunta si hi participa el Consorci de Promoció dels Municipis del
Moianès i com es gestiona la CETS.
El Sr. Àngel Miño els respon que tots els projectes de conservació i de prevenció s’estan
desenvolupant, que l’adhesió implica elaborar una estratègia i un pla d’acció que ens prepari
per a futurs usos en el parc, que Europarc i la CETS suposen que això anterior es fa de forma
participada i ho certifica, i finalment que el Consorci de Promoció dels Municipis del Moianès ha
participat en les reunions prèvies per a constituir el grup de treball.
El Sr. Antoni Serra incideix en l’absència de projectes de coneixement del medi per a poder
després conservar i demana si s’ha pensat en crear reserves d’accés restringit.

El Sr Kiku Closa s’adhereix al comentari anterior.
El Sr. Ramon Espinach respon que als espais protegits hi ha un coneixement molt superior que
a la resta del territori i que molts dels estudi s’han finançat per la pròpia Diputació de Barcelona.
També afegeix que el grau de protecció i d’usos que es pot fer en el parc natural ve regulat per
llei, afirma que actualment és equiparable al grau 5 establert per la UICN, és a dir espais
intervinguts des del Neolític a on es duen a terme certes activitats tradicionals, amb tot
puntualitza que si es detecta qualsevol pràctica que afecti a la conservació es pot regular
l’accés a la zona en qüestió.
El Sr. Antoni Serra afirma que s’ha de trobar l’equilibri entre la conservació i les activitats que
es poden realitzar; que efectivament hi ha un grau superior de coneixement, però també
existeixen mancances, i ofereix el banc de dades de biodiversitat promogut per la Generalitat
de Catalunya, del que coordina l’apartat d’invertebrats, per a no duplicar esforços i rendibilitzar
els diners públics.
El Sr. Martí Domènech intervé per a citar l’exemple de les jornades d’estudiosos que es
realitzen periòdicament per a mostrar l’interès pel coneixement, així mateix esmenta el conveni
amb La Caixa per a explicitar que ambdós àmbits (conservació i restauració) es tracten i, amb
profusió, a la Diputació. En aquest sentit afegeix que la CETS és una novetat que s’incorpora al
programa d’enguany i que no exclou cap dels altres projectes.
El Sr. Toni Altaió opina que el terme “sostenibilitat” és passat de moda, que quan la
massificació malmet el medi cal canviar el model i que són les Administracions les que ho han
de fer. Afegeix que s’haurà de definir un escenari desitjat i que si el desenvolupament es basa
en la motorització ens equivocarem de concepte.
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Donar compte del procés de participació per a l’elaboració del Pla d´Ús públic del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac.

El Sr. Àngel Miño exposa la situació final en què es troba el procés de participació per a
l’elaboració del Pla d’Ús Públic del parc:
•

Any 2007: reunions amb els Ajuntaments i entitats per a elaborar els documents i
redacció de documents (Diagnosi, proposta de futur, ordenances i programes
d’actuació).

•

Any 2008: reunions amb entitats per a consensuar un model de vialitat. Estudi
sobre la situació dels camins inventariats pels consell comarcals.

•

Any 2009: propostes de xarxa viària presentada als municipis per a que decideixin.
El Consell Coordinador s’ha de reunir el proper dia 9 de juny per a, entre altres,
validar definitivament el Pla d’Ús Públic.

Comenta que les diferències de entre la xarxa viària consensuada pels municipis i la
modificació proposada per les entitats té tres variants en alguns camins que afecten als
municipis de Mura, Castellar del Vallès, el Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Llorenç Savall.
El Sr. Toni Altaió entén que el Pla d’Ús Públic s’ha d’aprovar tant si s’està d’acord com si no en
la xarxa viària, vol fer constar la facilitat d’interlocució que hi ha hagut en tot el procés i pensa
que pot ser un exemple per a posteriors processos participatius en els que caldria incorporar
més parts als debats per a que no s’estableixin dinàmiques de diàleg enfrontat si no amb més
punts de vista.
El Sr Jaume Galofre mostra un titular del Diari de Terrassa en el que es diu que el Pla d’Ús
Públic no restringirà l’ús de vehicles.
El Sr. Ramon Espinach afirma que el Pla d’Ús Públic no canvia la legalitat dels camins ni
d’altres aspectes que afecten el parc i que és un document de gestió que permet ordenar l’ús
públic .
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Propostes de temes de participació:
- Efectes i conseqüències de les poblacions de senglar al medi rural.
Recomanacions d’actuació.
- Pla d’Accessos a la Mola. Regulacions i propostes d’actuació.

El Sr. Ramon Espinach ofereix els dos temes per a iniciar els diversos processos, però
comenta que sobre els efectes i conseqüències de les poblacions de senglar, el Departament
de Medi Ambient i Habitatge vol introduir canvis a la propera temporada cinegètica i proposen
fer una jornada tècnica un cop finalitzada per a poder fer una valoració. Deixa oberta la
possibilitat de que els assistents proposin altres temes.
El Sr. Joan Roma creu que caldria també conèixer els efectes i conseqüències de l’antrofització
del medi sobre el senglar.
El Sr. Toni Altaió manifesta que el Pla d’Accessos a La Mola, que ja es planteja a la diagnosi
del Pla d’Ús Públic, cal tractar-lo en profunditat i espera que aviat s’iniciï el procés.
El Sr Aleix Canalís proposa incorporar al debat la gestió forestal, una gestió necessària però
cada cop menys estesa.
La Sra. Meritxell Ricart s’afegeix a l’interès per la gestió forestal.
El Sr. Martí Domènech pren el compromís de tractar les estratègies de la Diputació de
Barcelona i la feina feta pel que fa a la gestió forestal en la propera reunió de la Comissió
Consultiva.
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Torn de paraules.

El Sr. Ramon Espinach cedeix la paraula als assistents per a iniciar el torn de paraules.
La Sra. Lola Puig s’interessa pels troncs d’arbres tallats que resten a la zona de La Barata.
El Sr. Àngel Miño respon que encara no han finalitzat els treballs públics i privats i que es
retiraran els troncs i les branques tal com diu la normativa.
La Sra. Montserrat Farré s’interessa per l’estat de conservació i manteniment de la bassa de la
Creu de Ricó.
El Sr. Martí Domènech respon que els Plans de Prevenció d’Incendis Municipals preveuen el
manteniment de les que consten com a formant part del pla i determina les responsabilitats de
tots els agents. Aprofita per a informar que el passat dia 22 de maig es va aprovar inicialment el
Pla territorial metropolità de Barcelona, es pot consultar a la WEB, que preserva 241.000 ha de
patrimoni natural i agrari tot formant part d’un sistema de baules en una matriu
d’interconnexions. Continua dient que s’incorporen noves estratègies per a la conservació:
inicialment illes, després xarxes i ara matrius territorials i que ara s’obre un període d’informació
pública sobre el mateix Pla de gran importància.
El Sr. Toni Altaió comunica que els propers dies 29 de juny i 2 de juliol, l’ADENC ha organitzat
sengles conferències relatives al Pla territorial metropolità de Barcelona a Cal Balsach de
Sabadell i convida els assistents a les mateixes.
El Sr. Jaume Galofre demana a l’equip gestor del parc el llistat d’entitats i les dades de contacte
del cens d’entitats del parc.
El Sr. Ramon Espinach diu que se li farà arribar des del parc.

No havent-hi més qüestions a tractar, la Sra. Meritxell tanca la reunió oferint aquest modern
equipament del municipi, el Castell de Vacarisses, a l’ús de les entitats que així ho requereixin
a les 19.10 hores.

