Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Reunió telemàtica
Data : 14 de maig de 2020
Hora : 17 hores

ASSISTENTS:
Presidenta de la
Comissió:

Vice-president de
la Comissió:

Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
Diputació de Barcelona
Sr. Marc Marí Romeo, cap del Servei de Medi Ambient de la
Diputació de Girona

Assistents:
Il·lm. Sr. Josep Tarín Canales, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona.
Il·lma. Sra. Anna Barnadas López, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Il·lma. Sra. Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament del Montseny.
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull.
Il·lm. Sr. Josep Cuch Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva.
Sra. Marisa Peláez, Presidenta d’Arremangades Associació de Dones del Montseny.
Sr. Carles Lumeras Medrano, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
Sr. Lluís Pagespetit Blancafort, Viladraueducació.
Sr. Rafael Catafal, representant de l’Associació de Propietaris del Montseny.
Sr. Jaume Font Rosell, representant de Les Guilles.

Sr. David Cano, representant de l’Associació d’empresaris Turístics del Montseny.
Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
Sr. Toni Arrizabalaga Blanch, director del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
Sr. Carles Masvidal Valle, vicipresident de l’Associació de Propietaris del Montseny.
Sr. Walter Emde, Casanova de sant miquel.
Sra Elisenda Casadellà. El Bellver - La Calma
Sr. Xavier Font, parc a taula.
Sr. Arnau Mundet Terricabras, Espai Montseny de Viladrau
Sra. Anna Traveria Coll, Espai Montseny de Viladrau
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sra. Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
Sra, Judith Toronjo, assessora d'Espais Naturals, Prevenció d'Incendis Forestals i.
Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
Sr. Narcís Vicens, tècnic del Parc Natural del Montseny (Servei de Medi Ambient de la
Diputació de Girona).
Secretari:
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte de l’estat actual de la gestió i seguiment del Parc Natural del
Montseny
3. Informe de gestió.
4. Torn obert de paraules.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de

Barcelona dona la benvinguda a tots els assistents
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.
2. Donar compte de l’estat actual de la gestió i seguiment del Parc Natural del
Montseny.
El Sr. Lluís Martínez explica que, degut a aquesta situació excepcional de
confinament per la Covid-19, la Diputació va emetre un Pla de Contingència però
vol remarcar que no s’ha deixat de fer seguiment i atenció en el parc, evidentment
amb uns mínims.
Guarderia i algun membre de la colla estan fent el seguiment del parc i van on se’ls
reclama per si s’ha de fer algun informe d’una actuació. També es va reforçar el
nombre de persones quan es van produir els aiguats d’abril.
Al principi d’aquest confinament es van suspendre obres que estaven adjudicades,
ara s’està recuperant el seguiment d’obres i els tècnics tornen a anar al parc algun
dia a la setmana per fer visites d’obres.
També al principi d’aquest període, en col·laboració amb els Agents Rurals, es van
tancar els aparcaments i àrees de lleure amb cintes i rètols indicadors i s’ha anat
fent un seguiment. Cal remarcar que no s’han produït gairebé incidències sobre
aquestes cintes i rètols. Amb el seguiment s’ha confirmat una molt baixa presència
del visitants.
Es continua amb el teletreball, tothom que pot fer la seva feina de manera
telemàtica ho està fent. Els telèfons d’atenció estan desviats als mòbils que el
personal té a casa i atenen les trucades de l’oficina i de Can Casades.
La Sra. Joana Barber comenta que segons les indicacions que es tenen en un
estat d’alarma la prioritat és que tothom que pugui fer teletreball ho ha de fer.
Evidentment, hi ha un seguit d’actuacions que han baixat com són les activitats
organitzades.
El personal que no pot fer teletreball com el personal de guarderia i manteniment
ha anat fent torns per a mantenir la presència en el territori.
Ha sigut important poder desviar els telèfons per seguir fent l’atenció al ciutadà.
La idea és continuar prioritzant el teletreball sempre que es pugui fer ja que són les
indicacions que se’ns han donat però hi ha feines que s’han de fer sobre el territori
com les direccions d’obres, algunes visites concretes, la presa de dades,
seguiments, etc... i tot això ja fa temps que s’ha començat a fer.
No s’han obert encara els punts i centres d’informació. En funció de com vagin
evolucionant les fases de desconfinament es faran les actuacions que calguin

sempre atenent a les mesures sanitàries.
El Sr. Lluís Martínez apunta que també s’han seguit fent els seguiments de fauna i
de flora amb la col·laboració de guarderia.
Les visites guiades s’han anul·lat. Els punts i centres d’informació estan tancats
des del dia 13. El dia europeu dels parcs previst pel dia 24 s’ha ajornat a la tardor.
3. Informe de Gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’Informe de Gestió. La informació gràfica es troba
en la presentació disponible a: https://parcs.diba.cat/web/montseny/informes-degestio
1. Repàs dels projectes europeus:


LIFE Tritó del Montseny:
Dona dades i informació sobre l’exposició i els tallers del Life Tritó. Van
quedar pendents pocs municipis on portar l’exposició.



LIFE Clinomics:
El dia 12 es va fer una jornada on es va presentar la cartografia de les
masses forestals. Hi ha dues accions pilot, una que té a veure amb el
sector forestal i una altre amb el turístic i s’havia de fer el treball de camp
però ha quedat aturat i potser es reprendrà a partir de novembre.



LIFE Interreg POCTEFA ECTAdapt:
L’exposició de Canvi climàtic al Montseny, vulnerabilitat i adaptació, ha anat
passant per alguns municipis com Viladrau, Sant Esteve de Palautordera i
Breda i la resta, ara a l’estiu, es duran a terme contactes per tal de reprogramar-la.



LIFE Red Bosques:
Ja està finalitzat. Aquest cap de setmana s’havia de fer l’acte de clausura
que no s’ha pogut fer per la Covid-19. El treball que s’ha fet al Montseny
forma part d’una publicació que ha editat Europarc, “Bosques maduros
mediterráneos, criterios y gestión en áreas protegidas”.



Edu-BioMed:
Membres participants en aquest projecte havien de venir els dies 8 i 9 de
març al Montseny i també s’ha suspès.

2. Activitats d’ús públic:



Fòrum permanent de la CETS:
-

-



Sistema Q de Qualitat:
-



Es van celebrar reunions del Comitè de qualitat al novembre passat i
amb els informadors a l’inici de campanya.
Al juny es farà l’auditoria de qualitat que segurament es farà
telemàticament.

Activitats organitzades:
-



Es va celebrar al Figaró, al desembre, i es van presentar els resultats
d’algunes accions del pla com la recerca d’informació que van venir a
explicar els de turisme de la Diputació de Barcelona.
Es va explicar el procés de renovació de la carta pel període 20202025. S’haurà de fer tot un treball d’equips i de taules de treball per
presentar el dossier de renovació. De moment s’ha sol·licitat a Europarc
l’ajornament de la data de presentació d’aquest dossier.
Dels 5 premis europeus que ha donat Europarc, un ha sigut per un
equipament del parc, el restaurant el Bellver i Museu de l’Agustí.
Es va fer entrega de la nova imatge de les empreses acreditades.
S’ha continuat participant en les reunions de la xarxa CETScat.

Presenta una gràfica amb número d’activitats i número de visitants.
Activitats a peu i filmacions.
S’estan anul·lant i posposant activitats.

Comunicació:
Presenta dades que tenen a veure amb comunicació, xarxes socials i
notícies referents al Parc Natural del Montseny.

3. Projectes i obres:
-

-

Proporciona una llista d’obres que estan en marxa i altre tipus de gestions com
la gestió de finques públiques o la gestió forestal o inclús la col·laboració amb
un altre dels projectes europeus no mencionat anteriorment com és el Life
MixForChange.
Comenta que s’han donat un seguit d’aiguats que han causat molts danys,
setembre de 2018, octubre de 2019, gener de 2020 amb el temporal Glòria i
ara a l’abril de 2020 un altre aiguat.
Pels aiguats de 2019 es van poder realitzar les actuacions d’emergència i pels
aiguats del 2020 s’han inclòs les actuacions d’Espais Naturals en el Pla
d’Actuacions d’Emergències Municipals de la Diputació de Barcelona.
Els Sr. Marc Marí afegeix que en el cas de Girona aquestes subvencions
també inclouen els desperfectes del temporal Glòria.
- Quant a les subvencions en general el període de sol·licitud segons les bases

era del 18 març al 20 d’abril però s’allarga fins a la fi del decret de l’alarma.
Com a novetats, s’estenen les subvencions de les activitats forestals,
agrícoles, ramaderes, biomassa, eficiència energètica i empreses de serveis
de la CETS a l’àmbit de tot el sòl no urbanitzable dels municipis de menys de
5.000 habitants i que tinguin com a mínim un 20% del seu terme municipal
dins d’espai protegit. A més a més les activitats agrícoles i ramaderes podran
presentar les sol·licituds cada any.
El Sr. Ferran Teixidó comenta que el tema de les subvencions al web de la
Diputació és confós ja que hi diu que el còmput de terminis de presentació de
les sol·licituds resta suspès fins al 29 de març.
El Sr. Lluís Martínez creu que això es deu a que és el que deia la primera
declaració d’estat d’alarma. S’haurà de revisar el que diu el web.
La Sra. Joana Barber comenta que estava convençuda de que s’havia fet la
modificació i que comprovarà que estigui fet.
El Sr. Jordi Padrós comenta que sobre les inversions fetes als camins pels danys
dels aiguats de 2019 i del temporal Glòria s’està parlant de 250 km de camins
arreglats i pregunta si això s’ha traslladat adequadament als mitjans de
comunicació perquè creu que és important que això se sàpiga socialment.
El Sr. Lluís Martínez contesta que si s’ha comunicat. Que s’ha informat d’aquesta
inversió, d’aquesta actuació d’emergència a través del web. També comenta que
la DIBA també té una línia de actuacions per emergències a la que es poden acollir
independentment de que els danys fossin després dels aiguats del 2019 o del
Glòria.
El Sr. Ferran Teixidó comenta que està d’acord amb el Sr. Jordi Padrós en part.
Ha entès que a la DIBA no hi ha subvencions pels danys del Glòria i se n’han fet
càrrec els ajuntaments. Per tant, publicar que s’han arreglat 250 km el mes
d’octubre no està d’acord. També pensa que això fa mal perquè els camins s’han
d’arreglar per la gent de l’entorn no per a que des de fora s’entengui que hi ha 250
km de pista per trepitjar.
La Sra. Àngels Palacio comenta sobre les subvencions en resposta al Sr. Ferran
Teixidó que al web hi diu que el termini de la presentació resta per determinar i
explica perquè està suspès el termini.
El Sr. Lluís Martínez segueix amb l’informe de gestió:
-

Quant a conservació proporciona un llistat dels programes de seguiment.
El dia 19 de febrer es va fer la inauguració de l’exposició de 40 anys
d’educació ambiental i conservació del Montseny i que de moment ha quedat
aturada la itinerància.

4.

Reserva de la Biosfera:

-

S’està elaborant una proposta participativa per definir els nous objectius i

-

línies estratègiques pels propers 10 anys.
Grup de treball de mobilitat. Presenta les dades d’usuaris. Des de l’inici del
confinament es van suspendre les dues línies d’autobús fins que no hi hagi
canvis respecte al confinament.

La Sra. Joana Barber afegeix que la UNESCO avalua a les reserves de la
biosfera cada 10 anys. Per tant, tot i que encara no toca l’avaluació, la idea és fer
un pla d’acció de cara als propers 10 anys per avançar-se i adaptar-se als nous
objectius. S’ha fet un encàrrec a una assistència tècnica i quan estigui feta
l’adjudicació es farà saber a tothom per tal de que es faci de manera participativa i
amb un paper molt important per part dels municipis.
5. Torn obert de paraules:
-

La Sra. Núria Masnou vol agrair el suport rebut per part del parc i de la
Diputació davant de les situacions d’emergència en les que el seu municipi
s’ha trobat a causa dels diferents aiguats.
Ara comencen a arreglar els camins i han pensat a fer una nota de premsa
que ho comuniqui socialment.
També vol preguntar si s’ha estudiat l’impacte de la poca afluència de visitants
durant aquest mesos de confinament sobre la fauna del parc.
El Sr. Lluís Martinez li respon que encara és aviat per donar dades sobre els
indicadors biològics. Es tenen impressions però no dades. És cert que hi ha la
sensació de que la fauna sembla que fuig menys davant dels humans. Si que
es tenen dades dels eco-comptadors en alguns itineraris i la diferència
respecte a l’any passat és abismal.
El Sr. Toni Arrizabalaga explica que els seguiments més importants a
Catalunya que són els seguiments d’ocells portat per l’ICO i el seguiment de
papallones que fan moltíssims voluntaris de Catalunya s’han interromput pel
confinament. La situació és d’un gran interès experimental enorme però no es
tenen dades. La impressió és que la fauna ha tornat a guanyar terreny.

-

El Sr. Carles Lumeras expressa la seva satisfacció per saber que tots els
membres es troben bé davant d’aquesta situació excepcional.
Tenia preguntes preparades pel Sr. Daniel Guinart en relació a temes que es
van explicar en la reunió anterior sobre el tritó. També volia demanar
informació sobre el robatori d’exemplars de Tritó que es van trobar en un local
de Gràcia.
El Sra. Joana Barber explica referent al robatori de tritons que tots els socis
de LIFE Tritó es personen com a acusació en contra d’això que ha passat però
no té més informació.

El Sr. Josep Tarín explica que els Mossos d’Esquadra van fer la intervenció,
això passarà al jutjat i quan estiguin obertes les diligències judicials des de
serveis jurídics la Diputació compareixerà per ser acusació particular.
El Sr. Carles Lumeras expressa la voluntat de la Coordinadora d’afegir-se a
l’acusació particular.
El Sr. Jordi Padrós vol puntualitzar que els Mossos estan acabant la
investigació i que per això encara no se sap a quin jutjat s’han de dirigir.
La Sra. Joana Baber explica que continua fent una reunió setmanal amb
l’equip del tritó i que no tenen més informació.
El Sr. Carles Lumeras comenta que la resta de preguntes que tenia
preparades relacionades amb la protecció, conservació i gestió del tritó les
passarà per correu electrònic.
També vol recordar que queda pendent el tema de la proposta de llei del
Parlament que ha quedat suspesa per la qüestió de coronavirus i que en quan
es pugui reprendre convidaran a tothom a participar en aquest debat.
-

El Sr. Ferran Teixidó demana que aquest correu amb els preguntes sobre el
tritó el tingui tothom.

-

La Sra. Joana Barber comenta que quan rebin les preguntes i tinguin les
respostes preparades les faran arribar a tots els membres.

-

El Sr. Toni Arrizabalaga explica que no gestiona cap equipament dins del
parc però que està una mica implicat amb l’Alberg del Puig i pregunta si hi ha
algun pla de contingència pensat pels equipaments donada la situació
generada per la Covid-19.
La Sra. Joana Barber expressa la preocupació del parc en general i
particularment pels equipaments del territori. Tot això està previst però sempre
dins del marc legal que li toca. Cada establiment està legalitzat en una
modalitat i s’ha de fer el que marqui la modalitat i l’administració competent en
cada cas. El problema d’aquesta crisi és la gran incertesa que es té del que
s’està fent, no se sap si s’engegaran actuacions i al poc temps s’hauran de
tirar enrere.
S’està en contacte amb els equipaments del parc a través dels tècnics d’ús
públic i del Sr. Josep Melero i s’està intentant ajudar en tot el que es pot.
Comenta que li consta que des de la Taula d’Ecoturisme de Catalunya, de la
qual forma part el parc, s’està treballant per crear un seguit d’ajuts per
minimitzar l’impacte d’aquesta crisi.
També des de la Diputació s’ha contactat amb el Departament d’Educació per
demanar suport per la gent de les escoles de natura.
La Sra. Marisa Peláez comenta que a banda dels equipaments, des de la part
més social es detecten incertesa i por en la comunitat i pregunta si s’ha pensat
en generar algun canal o xarxa de comunicació de recolzament per aquesta

situació de caire més emocional.
La Sra. Joana Barber respon que a través de les diferents àrees de la
Diputació de Barcelona i de la Diputació de Girona es mirarà de posar a
l’abast de les institucions i entitats totes les eines de les que es disposen i que
s’adreçaran molt als municipis.
El Sr. Toni Arrizabalaga comenta que hi ha moltes incongruències a l’hora de
tractar aquest tema i quan es diu que es faran unes coses o unes altres.
-

El Sr. Carles Masvidal, referent a la fauna, opina que potser quan es tinguin
les dades sobre aquest període generat per la Covid-19 s’hauria de reflexionar
sobre la protecció i les visites que rep el parc.
També vol preguntar sobre el Decret si es tenen dades sobre a què es deu el
retard en la tramitació del Decret del Pla Especial del Montseny.
La Sra. Joana Barber respon que, tal i com s’ha anat informant, ja va sortir
publicada l’aprovació de l’ampliació de l’espai del PEIN que era el primer pas
pel decret i que pensa que abans de tota aquesta crisi generada per la Covid19 tot estava molt ben posicionat per a què tirés endavant el més aviat
possible.
Ara, amb l’estat d’alarma, s’han suspès un seguit de tramitacions que estaven
en marxa i desconeix el punt en què es troben. S’hauria de parlar amb els
companys de la Generalitat de Catalunya.

-

El Sr. Ferran Teixidó, respecte al comentari de la Sra. Marisa Peláez explica
que les competències en quant a sensibilitat del parc per ajudar a empreses i
demés en pot tenir però no les pot tenir exclusivament, s’ha de comptar amb
els ajuntaments i que l’Associació de Dones rebrà, quan toqui, la compensació
que correspongui per la minva econòmica que han patit.

-

Els Sr. Carles Lumeras respecte a la qüestió que plantejava el Sr. Carles
Masvidal sobre el tema del nou decret comenta que fa quatre anys que ells
plantegen la mateixa qüestió i no han obtingut resposta clara. Al final s’ha
arribat a la proposta de llei al Parlament i esperen que s’obri un debat en el
que hi participi la gent del territori.
El Sr. Carles Masvidal apunta que ell només preguntava si es tenia
informació nova o no sobre el decret i que la resposta de la Sra. Joana Baber
ha sigut que seguint la via formal està en mans de la Generalitat.
El Sr. Jordi Padrós informa sobre la reunió que va tenir amb el Sr. Ferran
Miralles. Si tot hagués seguit el seu curs normal abans de l’estat de l’alarma
segurament pels voltants de Sant Joan el decret hagués estat ja aprovat.

-

El Sr. Toni Arrizabalaga només vol apuntar que s’està acabant el volum dels
amfibis i rèptils del Montseny i que s’editarà l’any vinent amb un capítol
bastant complert sobre el tritó del Montseny

-

La Sra. Anna Barnadas agraeix als tècnics la feina que estan fent aquest

dies. Malgrat les condicions en les que s’ha de treballar tot està funcionant, la
feina s’està fent.
Només s’atura allò que no queda més remei, com les línies de subvencions
que només s’han aturat aquelles que per motiu de l’estat de l’alarma no es
poden resoldre. També s’està tenint molt en compte tota la gent d’educació
ambiental de manera que s’ha intentat reconduir subvencions que eren per
visites al camp fins i tot amb subvencions nominals.
Acaba agraint als ajuntaments la feina que estan fent i a les entitats tots els
esforços que estan desplegant en aquests dies tan complicats.
-

El Sr. Josep Tarín s’adhereix als agraïments per l’esforç que ha fet en
aquesta situació excepcional la gent del parc.

-

La Sra. Joana Barber, comenta que poden comptar amb tot l’equip de
l’Oficina Tècnica de Parcs i que es mirarà de fer el possible per a què la feina
tiri endavant i que aquesta crisi es pugui llevar el millor possible.

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 18:30 hores.

Luis Martinez
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35046519Q
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