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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Sala Cal Pastor. Carrer de Dalt, 3. Seva
Data : 22 d’octubre de 2019
Hora : 17 hores

ASSISTENTS:
Presideix l’acte:
Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva
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. Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament del Montseny
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull i AGFMP
Sr. Francesc Clapés Massó, Associació de Veïns de Riells de Montseny
Sr. Pere Tardà, president de l’Associació de Veïns de Riells del Montseny
Sr. Ricard Ferrer Ferrer, A.D.F. Riells del Montseny
Sr. Carles Lumeras Medrano, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sr. Francesc Rojas Albiach, 1r tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament del Montseny
Sr. Joan Lluís Rojas Solé, President de l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny

Sr. Lluís Pagespetit Blancafort, Viladraueducació.com
Sr. Rafael Catafal, representant de l’Associació de Propietaris del Montseny
Sr. Samuel Torres Torrent, regidor de l’Ajuntament de Breda.
Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
Sr. Jaume Calls Recasens, Associació de Caçadors 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. Daniel Guinart tècnic de conservació del Parc Natural del Montseny.
Secretari:
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny
S’excusen:
Il·lm. Sr. Josep Cuch Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
Il·lm. Sr. Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent
Sra. Esther Villanueva Marsal, 2a tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús.
Sra. Mercè Jordà Olives, directora del Centre d’Art La Rectoria de Vilamajor

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte del projecte LIFE Tritó.
3. Informe de gestió
4. Torn obert de paraules
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
-

La Sra. Maria Anna Pineda, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva dóna la
benvinguda a tots els assistents.

-

El Sr. Josep Tarín, Diputat Delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona agraeix l’acollida de l’Ajuntament
de Seva i es presenta com a nou diputat a la Comissió Consultiva del parc.
Expressa la seva voluntat de conèixer els problemes, inquietuds i necessitats del
territori.

-

La Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona agraeix a l’Ajuntament de Seva la benvinguda i al Sr. Josep Tarín la
seva assistència i implicació.
Tot i no estar a l’ordre del dia, la Sra. Joana Barber comenta que el Sr. Campanyà
de l’Associació d’Amics del Montseny es troba ja molt gran i no pot assistir a les
reunions de la CCA del Montseny com a vice-president 1r i expressa la seva
voluntat de tractar el tema de qui ha d’ocupar aquesta vice-presidència 1a en la
propera reunió. El Sr. Agustí Vulart, és en aquests moments el representant de
l’Associació d’Amics del Montseny.

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 del projecte LIFE Tritó.
La Sra. Joana Barber comenta que s’ha cregut oportú, un cop passat l’equador
del projecte (són 3 anys), fer un punt de l’ordre del dia per explicar en quin punt es
troba. Presenta al Sr. Daniel Guinart, coordinador tècnic del projecte LIFE Tritó i
Tècnic de conservació del parc del Montseny.
El Sr. Daniel Guinart tècnic de conservació del parc del Montseny explica el
projecte LIFE Tritó.
Comenta que es va rebre la visita de l’auditora europea que va supervisar el
projecte i que va anar bastant bé.
Quant a l’estat del projecte es veuran coses que ja s’han fet i d’altres pendents ja
que en aquests moments s’estan tramitant alguns projectes i després ja es
començarà l’execució dels mateixos.
Per conservar el tritó i millorar el seu hàbitat s’han definit els següents 5 objectius
operatius:


Protecció: Es vol augmentar la protecció legal per assegurar la seva
conservació. Fins ara s’ha fet molta feina de despatx i molta feina de parlar
amb la gent del territori ja que el 80% de les poblacions de tritó es troben en
finques privades.
- S’ha aconseguit que el tritó estigui contemplat a la Directiva Hàbitats, que
és el marc europeu que protegeix les espècies de fauna, flora i els hàbitats.
- La Generalitat està tramitant el decret per fer el pla de conservació del tritó
que serà el que ens dirà cap a on s’ha d’anar a mig i llarg termini.

- Àrees de gestió tutelada: es tracta d’una gestió nova que s’ha generat amb
el projecte LIFE Tritó i que consisteix en arribar a un acord de custòdia del
territori amb els propietaris de finques amb zones de bosc de ribera (on
està el torrent i al voltant del torrent) per tal de que la gestió que es faci al
territori sigui consensuada de manera que el propietari obtingui el seu
rendiment però no malmeti aquesta espècie protegida.
Es preveu arribar a les 370 hectàrees tutelades a la finalització del projecte.
- La Diputació està gestionant la compra o permuta d’alguns llocs on estan
aquestes poblacions de tritó que estan en finques privades i el propietari ha
dit que està disposat a parlar-ne.


Educació: Aquest bloc és molt important perquè és una espècie que la gent
coneix molt poc, per tant, és molt important conscienciar a la gent de la
conservació del bosc de ribera.
- S’han mogut mitjans de televisió
- Les xarxes socials estan molt actives
- S’ha treballat molt amb els propietaris
- S’estan fent documentals, petits talls del projecte que en els propers mesos
sortiran per internet.
- Hi ha cartells als centres d’informació explicant el projecte.
- S’està treballant a nivell del projecte “El Montseny a l’Escola” implicant als
nanos dels municipis per a què facin tallers del tritó. La Guarderia està molt
implicada perquè són ells mateixos qui expliquen quan l’exposició es mou
per les escoles.
- S’estan fent xerrades.
- Hi ha intercanvis amb projectes europeus que estan donant molta visibilitat
al Tritó del Montseny però també a d’altres coses que es fan al Montseny.
- Al Zoo de Barcelona hi ha una exposició permanent en una aula d’educació
on es pot veure el tritó i com es cria.



Conservació: S’ha d’intentar protegir el seu hàbitat. El tritó té diversos
problemes:
- Són molt pocs i viuen en molts pocs llocs. Només viuen en 7 torrents i en
total en 5 km lineals.
- Són dos cosins. Els d’un cantó de la Tordera i els de l’altra cantó de la
Tordera són diferents. Fa cent-mil anys que no es creuen, tot i que podrien
fer-ho, són externament i genèticament diferents, i això encara posa més
en perill l’espècie. Per aquest motiu, a nivell internacional aquesta espècie
està crítica quant a conservació. Només hi ha dos amfibis declarats crítics a
Europa, una granota que viu a Grècia i el tritó del Montseny i per tant, des
d’Europa es demana actuar per a la protecció d’aquest animal.
- Malalties infeccioses: determinades infeccions de fongs o virus que venen
de les espècies introduïdes que poden arribar a eliminar tota la població de
tritó.
Accions per la conservació del tritó del Montseny:
- Programa de cria en captivitat: a partir de 20 animals captivats de la natura
a l’any 2010. Existeixen quatre centres de cria que són Torreferrussa, Pont
de Suert, Zoo de Barcelona i el Zoo de Chester. Alguns zoos de fora
d’Europa estan demanant-los, s’està estudiant la possibilitat d’enviar-los.
Els animals que estan a Anglaterra són propietat de la Generalitat i tant els

les cries com els parentals han de retornar a Catalunya.
Fins ara se n’han criat uns 1364 animals. S’han fet cinc probes de
reintroducció i només una ha funcionat en un lloc on s’han invertit més
esforços però també un lloc on, curiosament, l’hàbitat no era el millor. Això
ens està ensenyant, a partir del seguiment de camp, com s’han de fer les
reintroduccions. De moment es té clar que el riu ha de tenir bones
condicions i que cal repetir les reintroduccions. No es planteja, de moment,
fer la reintroducció fora dels torrents de la Reserva de la Biosfera del
Montseny.
- Bio-seguretat: el personal del parc ha rebut instruccions de com
desinfectar-se a l’hora de treballar en rius o basses i tant el guardes com el
personal científic sempre desinfecten el material. També es prenen mostres
a d’altres animals per detectar fongs. Al Pla de la Calma s’ha trobat un fong
per una espècie introduïda infectada però és una malaltia que els amfibis
estan suportant. De moment està tot controlat però s’ha de vigilar.


Recerca: com que és una espècie bastant nova es coneix molt poc sobre ella
i això ens porta a fer programes d’investigació i recerca.
- S’han fet varies reunions dins del món científic, per poder debatre sobre
temes concrets. Això està portant a molta gent que està ajudant al projecte
desinteressadament, ja que no cobren, tot i que obtenen informació del
projecte que a ells els hi serveix a nivell científic per publicacions o per
demanar altres projectes.
- S’han instal·lat estacions meteorològiques i es fa el seguiment de camp
dels torrents la qual cosa ens porta a conèixer el funcionament d’aquests
torrents i la relació entre el cabal d’aigua i les pluges. Vol ressaltar que
gràcies al seguiment s’ha descobert que es tracta d’un animal que no pot
travessar els tubs d’aigua en pistes o carreteres, per a ells és com una
paret. Per tant són necessaris el seguiment i la investigació.



Gestió de l’hàbitat:
- Captació d’aigües pluvials: al Montseny no hi ha tradició de recollir l’aigua
pluvial, sempre s’ha agafat dels torrents perquè sempre hi ha hagut molta
aigua. Ara, amb el canvi climàtic, la situació està canviant.
S’han dissenyat diversos sistemes per tal de reciclar l’aigua i per captar
l’aigua de la pluja per tal de mantenir uns cabals ecològics i mirar de
garantir, primer, el cabal dels torrents i després les necessitats de les
finques. Aquest hivern s’executarà un projecte de captació d’aigua pluvial
que suposa una gran inversió (100.000 - 110.000 euros) però que si
funciona es preveu que el 40% de l’aigua que gasten els propietaris ja no
l’agafaran dels torrents.
- El bosc de ribera: és legal tallar-lo però segons com es faci es pot
destrossar l’hàbitat del tritó, igualment que passa quan es fan carreteres a
la ribera i quan es planten determinades espècies forestals que tenen dos
efectes, un és que canvia la química de l’aigua i un altre és que actuen com
a bombes de xuclar aigua. S’estan començant a tallar aquests arbres per
veure si això té algun efecte positiu sobre la quantitat d’aigua del torrent i la
recuperació del tritó.
- Connectivitat: s’estan traient els tubs dels passos per cotxes perquè són
barreres per la fauna aquàtica i s’estan fent 3 accions: la millor pel tritó és la

restauració, no cal mantenir un camí que potser es farà servir un cop cada
20 anys. Un altre acció si es vol mantenir el camí és posar ponts de pedres
grosses entre les quals hi circulen l’aigua i el tritó, amb llosses a sobre per
la circulació de camions. I l’ultima acció consisteix en petits ponts de
formigó però amb la llera natural completament. Això es començarà a fer
aquest hivern en alguns punts de la xarxa viària del parc.
- S’estan aplicant tècniques de bioenginyeria per la restauració de
determinats llocs. Això s’està fent amb la formació del personal del parc
que estan seguint cursos i aprenen a utilitzar el material propi del torrent i
de la zona per construir, per exemple, entramats de troncs que eviten
l’erosió.
Per acabar, el Sr. Dani Guinart comenta que és un projecte que ha agafat una
amplitud que no es preveia al començament. S’ha implicat molta gent i això ha fet
que s’obrissin moltes línies de treball que des de la Reserva de la Biosfera
s’intentaran continuar en la mesura del possible.
La Sra. Joana Barber explica, per acabar, que aquest projecte LIFE ha permès
començar a crear una complicitat amb la gent del territori, sobre tot, amb la gent
que tenen el tritó a les seves finques. Des de l’any 2016 que va començar el
projecte fins al 2019 la seva percepció ha canviat perquè han anat coneixent i
entenen el que s’havia d’anar fent. Troba important anar explicant i parlant i no
donar per fet les coses.
Vol agrair a tots els propietaris la seva col·laboració i vol posar en valor la gran
feina que està fent tot l’equip que està treballant en aquest projecte al Montseny.
3. Presentació del document del Pla d'Igualtat de Gènere de la Reserva de la
Biosfera del Montseny, pendent d’aprovació pel Consell Coordinador.
La Sra. Joana Barber explica el pla d’igualtat de Gènere de la RB.


La Sra. Joana Barber comenta que aquest pla cal ser aprovat pels mateixos
òrgans que gestionen el Parc Natural del Montseny, per tant, la CCA donarà el
seu vist i plau o farà les seves consideracions i això es portarà a la reunió del
CCO que tindrà lloc el 3 de desembre.



El dia 6 de juny es va fer la jornada de presentació d’aquest pla d’igualtat de la
Reserva de la Biosfera del Montseny al municipi de Campins.
Va ser una jornada amb molta assistència i molt emotiva. També van assistirhi els companys de Terres de l’Ebre.



Comenta que la RB del Montseny és la primera RB del món que te un pla
d’igualtat de Gènere. Tenint en compte que la UNESCO mana que les RB
facin servir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides i que aquest és l’objectiu cinquè, cal estar molt contents i orgullosos i
vol agrair la feina de tota la gent que ha participat amb el grup de treball per
tenir aquest pla.



Explica que es va contractar una empresa per fer l’assistència tècnica i la
diagnosi i del seu treball van sortir els principals objectius.

Les tres línies estratègiques que marquen aquest pla d’acció són:
1.
2.
3.

Perspectiva de gènere en la cultura, en els valors i en la gestió de la
Reserva de la Biosfera.
L’empoderament del territori en femení.
Sensibilitzant en gènere

Aquestes tres línies tenen els següents grans objectius:
1. Quant a la perspectiva de la dona en la cultura, valors i gestió de la RB.
- Millorar la coordinació entre els ajuntaments i la Reserva de la Biosfera
per tal de garantir la implementació i difusió d’aquest pla a nivell intern.
Alguns ajuntaments petits que no tenen el seu propi pla i potser poden
adoptar el de la Reserva de la Biosfera.
Comenta que els Ajuntaments han rebut uns diners per temes d’igualtat
de gènere i, tot i que s’haurà de parlar amb els consells coordinadors,
vol avançar que es vol fer una proposta com a Reserva de la Biosfera
per tal de començar a treballar amb els 18 municipis de manera
conjunta.
- Vetllar per tenir una comunicació que no sigui sexista, que sigui
igualitària.
- Incorporar la perspectiva de la dona de forma transversal en les
diferents línies de treball de la RBM.
- La Lluita contra la violència masclista.
2. Quant a l’empoderament del territori en femení.
- El paper de les dones amb les seves aportacions i els seus treballs.
Reconèixer el seu valor. Fer emergir talents i capacitats.
- Reconeixement de tot allò que mai s’ha tingut en compte com és allò
que diem “la cura” que és tan important i ha aportat tant a l’economia.
Per fer visible el paper de les dones, comenta, que el Montseny ja
compta amb una Associació de dones, Les Arremangades, que s’havia
d’haver fet la presentació la setmana passada però que es va ajornar.
L’Associació de dones Les Arremangades ja consta de més de 50
persones associades dels 18 municipis i són molt actives, ja estan creant
producte. Espera poder comptar amb elles a la propera reunió de la
CCA.
També s’han posat en marxa els segons tallers de dones que seran
comentats pel Sr. Lluís Martínez més endavant en l’informe de gestió.
3. Sensibilitzant en gènere.
- Incorporar aquesta perspectiva als nostres programes i començar amb
allò que ja fem en el nostre dia a dia en el Montseny a l’Escola, en
programes d’educació ambiental, organització d’activitats esportives i
d’altres.

Tenint en compte que l’any que ve s’ha de renovar al Carta Europea de
Turisme Sostenible s’agafarà com un programa pilot per poder
incorporar tot aquest tema de la igualtat de gènere.


Finalment, la Sra. Joana Baber demana a la CCA el seu parer sobre si els hi
sembla bé passar aquest Pla d’Igualtat de la RB del Montseny per a que pugui
ser aprovat en el proper CCO del dia 3 de desembre. La CCA diu que sí i
s’acorda donar trasllat a la CCO d’aquest pla d’Igualtat per a la seva
aprovació.

4. Informe de gestió
El Sr. Lluís Martínez, director del Parc Natural del Montseny segueix presentant
l’informe de gestió:
Abans de començar comenta que s’està fent una actualització de les dades de les
entitats que es convoquen. Demana que tothom faciliti l’adreça de correu
electrònic.
1.

Repàs dels projectes europeus:
 LIFE Tritó del Montseny:
Com que el Sr. Daniel Guinart ja ha explicat el projecte només vol apuntar
les dues exposicions itinerants del Tritó que han passat per molts municipis,
les han visitades unes 8.500 persones i que hi ha una implicació molt gran
del personal del parc que ha anat a les escoles i a les exposicions del tritó
per explicar-lo. També s’han fet xerrades als llocs de les exposicions i
difusió en mitjans de comunicacions.
 LIFE Interreg POCTEFA ECTAdapt:
El Sr. Lluís Martínez presenta el programa de xerrades que s’han fet
vinculades amb l’adaptació al canvi climàtic:
- A Breda: on es va parlar de com adaptar els habitatges a l’eficiència
climàtica.
- A la Garriga es va parlar del tema de l’aigua.
- A Sant Esteve de Palautordera: ciutats i llars.
- A la fira de la Castanya de viladrau: es parlarà de l’adaptació dels
municipis al canvi climàtic
L’exposició de la que s’havia parlat en reunions anteriors està tenint un
recorregut per diversos municipis del parc.
 LIFE Red Bosques:
Comenta la presència en el Seminari de Terol de la Sra. Anna Sanitjas,
tècnica de Girona i del Sr. Daniel Ginart per explicar les accions que s’estan
fent per la conservació dels hàbitats forestals en el Montseny.

 Interreg Sudoe Open2Preserve:
Bàsicament tracta de l’estudi i repercussió sobre el medi de la recuperació
d’espais oberts amb l’aplicació de cremes prescrites i el posterior
aprofitament pel ramat.
Al febrer es van fer les cremes prescrites al pla de la Calma per part dels
Bombers del GRAF i personal del parc.
A causa de tants anys d’abandonament de l’activitat agrícola i ramadera hi
ha hagut una colonització de comunitats arbustives i arbòries que un cop
cremades deixen uns “esquelets” que dificulten l’activitat ramadera
posterior. S’ha optat per dur a terme la trituració d’aquests esquelets
després de la crema perquè permet reduir molt el temps de feina comparat
amb el que s’emprava quan es feien servir les tècniques mecàniques de
desbrossament i trituració directament sobre el matollar abans de ser
cremat. A més a més, la coberta de triturat és molt menor i això permet que
l’emergència de l’herba i germinació de llavors siguin més ràpides.
Posteriorment es fa el seguiment i estudi científic de la UAB per veure com
afecta a la biodiversitat i a la producció així com un estudi d’avaluació de
costos.
Al parc s’està fent el seguiment científic i tècnic d’aquesta procés per veure
com s’ha d’aplicar i per poder estendre les tècniques que es considerin més
idònies als territoris de pastures o als que es poden recuperar com a
pastura sempre i quan hi hagi un ramat per mantenir-los.
Dins d’aquest projecte es fan cursos de formació i jornades. Una
d’aquestes jornades s’ha dut a terme a Catalunya i el segon dia va consistir
en la visita al Pla de la Calma amb la gent que va venir de Navarra, sud de
França, Portugal, etc... per explicar-los les accions que s’estan fent dins de
la recuperació d’aquests espais. També van participar en l’explicació la
persona de la UAB, la tècnica del GRAF i el ramader que te el ramat a les
finques estudiades. En aquest projecte també es fa l’estudi de la
valorització del producte com pot ser la qualitat de la carn, aplicacions de la
llana, etc.
2.

Activitats d’ús públic:
 CETSCAT:
- La reunió de tots els representants de parcs i tècnics de la Generalitat
adherits a la Carta Europea va tenir lloc a Torruella de Montgrí.
- La reunió del grup de treball del Montseny de la Carta Europea va tenir
lloc el 19 de juny a la masia Mariona.
- El Fòrum Permanent va ser a Aiguafreda amb una assistència molt
notable de gent. Es van explicar les noves tècniques que gestionen
aquest projecte de la Carta Europea i es va fer l’entrega d’acreditacions
a cinc nous establiments.
- Existeix una aplicació que permet veure totes les empreses adherides a
la Carta Europea de tots els parcs de Catalunya que ho estan.

La Sra. Joana Barber fa un incís per comentar que demà començarà el
segon Fòrum de Turisme Sostenible de Catalunya que tindrà lloc al
Delta de l’Ebre i on es faran deu ponències. Han sigut triades les dues
ponències presentades des de la xarxa de parcs. Una és sobre aquest
mapa CETS Cat amb tots els espais de Catalunya amb les empreses
que estan acreditades i l’altra la del transport públic als parcs de Sant
Llorenç i del Montseny.
Segueix explicant que a nivell Europeu, la trobada dels parcs acreditats
amb la Carta Europea es fa cada dos anys. Aquest any es fa a Grècia i
hi participarà la tècnica d’Ús Públic que porta el tema de les
acreditacions, la Sra. Eli Ros.
 El Sr. Lluís Martínez segueix explicant que, en el marc de la Carta
Europea, també s’assisteix a la trobada que Europarc Espanya organitza a
Valsain, al juny.
 Al maig va tenir lloc la reunió de la comissió d’ús públic del sistema de
qualitat, a Viladrau
 Quant a voluntariat, es va anar a enretirar seneci a la zona de Matagalls.
 La festa Viu al Parc va tenir lloc al Brull el setembre passat i va coincidir
també, amb la fira de la mel del Brull.
 Quant al Montseny a l’escola, va tenir lloc una reunió del món educatiu del
Montseny que porta a terme aquest projecte al Zoo de Barcelona on es va
presentar nou material.
3.

Repàs d’obres i projectes:
 Manteniment de la xarxa viària.
 Diverses actuacions en equipaments com la reparació del clavegueram del
centre d’informació de can Casades.
 Esllavissament en la pista de Vallcàrquera on es va fer mur de contenció,
barreres de seguretat de fusta i un gual per a canalitzar les aigües.
 Treballs de millora en una pista de Cànoves.
 Instal·lació d’una caseta per al punt d’informació a Collformic.
 Tancament, amb la instal·lació de barreres, de tots els accessos del Pla de
la Calma, els caps de setmana, i a petició dels alcaldes i pastors, per a la
protecció de l’activitat ramadera. S’està pendent de l’autorització de tots els
propietaris.
 Actuacions de bioenginyeria en el torrent de Rocanegra.
 Quant al tema dels gossos:
- Després de parlar amb els Agents Rurals s’ha proposat als ajuntaments
afectats fer unes ordenances municipals que tipifiquin clarament com a
infracció no portar el gos lligat en zona de pastures. Un cop aconseguit
això caldrà fer una difusió informativa en diversos mitjans per explicar a
la gent la necessitat de portar el gos lligat i, que a més a més si no es
compleix, poden ser denunciats perquè és una infracció.
- Han sigut informats d’aquestes ordenances els agents rurals comarcals i
de les àrees regionals i s’ha tingut una reunió amb els Mossos
d’Esquadra (URMA) que s’han mostrat molt interessats en col·laborar en

aquest tema i en d’altres com les bicicletes o la sospita de la captura
il·legal del tritó.
- Els guardes del parc fan un seguiment continu i fan propostes de
denúncia però a l’hora de sancionar ho tenen més difícil perquè no tenen
autoritat per demanar a una persona que s’identifiqui, és per això que es
necessària la col·laboració dels Agents Rurals i dels Mossos
d’Esquadra.
- També s’ha fet una instal·lació de rètols en les zones de pastura i en les
zones d’aparcament per informar a la gent que no pot portar el gos
sense lligar en zones de pastura i que hi ha unes ordenances que ho
prohibeixen.
- A més a més, s’ha reforçat la campanya amb un servei d’informadors a
Collformic per explicar a la gent que és obligatori i alhora necessari dur
el gos lligat.
 Quant a la Reserva de la Biosfera:
- El Sr. Lluís Martínez apunta que la Sra. Joana Barber ja ha parlat del
tema del Pla d’Igualtat.
- S’ha fet la segona edició del Taller de dones en diversos municipis,
Cànoves, Sant Miquel de Balenyà, Breda i La Garriga. La resposta ha
sigut molt bona, s’han omplert tots els tallers i hi ha gent en llista
d’espera. Cal destacar que els grups que es van crear gràcies a la
primera edició continuen en contacte i actius.
La Sra. Joana Barber vol destacar que d’aquests tallers va néixer la
inquietud per crear una associació de dones i que està començant a
sorgir gent que intueix que poden guanyar-se la vida i estan creant una
cooperativa.
- Quarta edició del Concurs de Receptes de la Reserva de la Biosfera: La
Sra. Joana Barber explica que poc a poc hi ha més participació de
municipis, aquest any hi han participat 6 municipis.
La idea és poder acabar tenint un llibre de receptes de cuina de la
Reserva de la Biosfera del Montseny que, d’altra banda, forma part del
patrimoni cultural immaterial.
- La carpa itinerant que va començar amb motiu de la celebració del 40è
aniversari de la Reserva de la Biosfera del Montseny ha tingut un
recorregut per diversos llocs, ara està a Breda. És una carpa on
s’explica la Reserva de la Biosfera, hi ha tallers, la gent hi participa. hi
col·labora el Zoo de Barcelona.
- La Reserva de la Biosfera ha participat en d’altres trobades com la de A
Coruña, on es va participar a la jornada de mulleres dinamizadoras do
rural en áreas naturais protexides.
En el Consell de Gestors de les Reserves de la Biosfera a España la
Sra. Maria Barrachina va estar presentant l’experiència del Pla Igualtat.
- Quant al transport públic: s’ha fet molta difusió des del servei de premsa
del programa del bus, canvi d’horaris, augment de la freqüència, bitllet
integrat...
També s’ha contractat, en aquesta època més forta d’afluència de gent i
fins passat tots Sants, un servei d’informadors per reforçar aquesta

comunicació i gestió de la gent en els punts més crítics com són Santa
Fe, Plana del Coll i Punt d’Informació de Fogars.
- Des de gener fins ara, els usuaris de les dues línies, comptant només
anades i sense comptar els que van només a la rotonda de Fogars, són
aproximadament uns 1.500, que coincideix amb la xifra d’octubredesembre de 2018.
La Sra. Joana Barber explica que la reunió del grup de treball del
transport públic serà difícil fer-la enguany per tema d’agendes però que
es farà al gener perquè interessa molt la valoració després d’un any
sencer de funcionament del bus.
El Sr. Lluís Martínez comenta que, a més a més de la participació dels
tècnics i tècniques en jornades, també es participa en ponències,
xerrades o es reben persones al parc interessades per diversos temes,
com per exemple, la Sra. Anna Sanitjas amb la gent de Finlàndia o com
el Sr. Josep Argemí fent una xerrada a Breda en motiu dels 25 anys dels
greus incendis de l’any 1994 o a Montesquiu explicant “solucions
energètiques per a petites instal·lacions en el medi natural”. També es fa
esment de la participació en el LIFE Clinòmics a Terres de l’Ebre o una
xerrada de la Sra. Anna Sanitjas a Noruega convidada per Europarc.
- La Sra. Joana Barber explica, dins del marc de la Reserva de la
Biosfera, que tenim una assignatura pendent que és la gestió del tema
de la natura i la incorporació de la gent jove dels territoris. Des de la
UNESCO s’ha donat impuls a aquesta línia de treball i la setmana que
ve hi haurà una trobada de joves de les reserves de la Biosfera a la
Reserva de la Biosfera Espanyoles a la RB de Mariñas Coruñesas. Hi
haurà una persona representant la gent jove del Montseny. És una
persona del Brull que ha participat al LIFE Clinòmics i que es dedica a
l’agricultura i la ramaderia. Se li demanarà, quan torni, que exposi les
seves conclusions.
4. Torn obert de paraules:
 Sobre Gossos:
El Sr. Joan Lluís Rojas de l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny
pregunta si els gossos han d’anar lligats a tot el parc natural o només a les
zones de pastura.
Els Sr. Lluís Martínez li respon que només a les zones ramaderes. Apunta que
hi ha algun Ajuntament com El Figaró que ja té una ordenança prohibint-ho a tot
el seu municipi. També, per la llei de caça, és obligatori controlar el gos en els
vedats de caça.
El Sr. Jordi Padrós, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona comenta que els gossos han d’anar lligats en les zones de veda ja
que en cas contrari, i segons contempla la llei de caça, es pot interpretar que un
gos que s’allunya més de 15 metres del seu propietari està caçant. També
comenta que la gent desconeix aquest fet i que poden rebre sancions i la
importància d’informar a la gent sobre aquest tema

La Sra. Joana Barber explica que cal informar a la gent que quan acudeixen al
parc no es una zona de tothom, sinó que hi han unes activitats amb les que la
gent s’hi guanya la vida, i que es tracta en molts casos de finques privades per
la qual cosa se’ls hi demana que, si us plau, portin el gos lligat.
El Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull manifesta la seva
preocupació per aquest tema i fa trasllat de les queixes i peticions dels pastors.
Creu que en zona de pastures s’haurà de ser una mica contundents en
l’aplicació d’aquestes ordenances.
El Sr. Carles Lumeras, de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny,
expressa la seva preocupació perquè els gossos no només poden afectar
seriosament als ramats sinó també a la resta de la fauna que hi ha a la
muntanya. En el cas de zones molt massificades com Santa Fe la gent no fa
cas dels cartells que indiquen que lliguin els gossos i s’estan banyant a l’estany
de Santa Fe i s’estan passejant per qualsevol zona incloses les que tenen
amfibis en perill.
 Sobre cremes controlades:
El Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea pregunta
qui determina en quines zones es faran cremes prescrites per pastures.
El Sr. Lluís Martínez contesta que qui fa la sol·licitud i tramitació són els
Bombers del GRAF, a proposta pròpia, a petició del propietari, o de l’òrgan
gestor del parc. El parc informa de si la intervenció és necessària i si valdrà la
pena, si es tindrà la garantia de que hi haurà un ramat per mantenir la zona en
els anys posteriors. Sempre que hi ha demanda, es parla.
El Sr. Francesc Clapés, de l’Associació de Veïns de Riells de Montseny,
comenta que és molt diferent fer una acció d’aquest tipus en una zona com el
Pla de la Calma, on tot es mata baixa, o en una zona com és Riells on hi ha
molt de bosc.
El Sr. Lluís Martínez respon que primer es fa una valoració tècnica, des del
parc, en quant a la gestió del paisatge i dels boscos. Després es fa la valoració
del GRAF per saber si la tècnica es pot aplicar o no en un lloc concret.
El Sr. Carles Lumeras pregunta de quina finca es tracta la crema controlada
que han vist en fotografies exposades a la reunió.
El Sr. Lluís Martínez respon que es tracta del Pla de la Llacuna, finca del Bellit i
també finca de la Diputació. S’ha fet en aquesta finca perquè era interessant
des del punt de vista experimental i també perquè hi ha un ramat.
La Sra. Joana Barber apunta que el mateix ramat que pastura la finca de la
Diputació pastura també la finca del Bellit i això ha ajudat molt.
El Sr. Carles Lumeras demana quina ha sigut l’experiència de les cremes que
es van fer fa 3 anys al Matagalls.

El Sr. Lluís Martínez explica que allà l’aprofitament és diferent, hi ha un ramat
de vaques.
Una de les conseqüències immediates es la proliferació de la falguera perquè
s’ha quedat sense competidors i perquè rebrota fàcilment després de les
cremes, per tant, si la gestió posterior no és fa amb la intensitat adequada pot
donar-se un augment de la falguera.
A més a més és diferent perquè les actuacions van ser diferents, van haver-hi
dos tipus d’experiències, una va ser zonal i una altra matoll a matoll.
El Sr. Marc Marí, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona,
apunta que els millors resultats a la zona del Matagalls van ser obtinguts amb la
tècnica de matoll a matoll.
El Sr. Lluís Martínez també explica que al Pla de la Calma es van arrendar
unes pastures a un pastor que ha de mantenir a ratlla la falguera amb trituració
mecànica. Això al Matagalls no es pot fer si no és amb el ramat i allà són
vaques. Les possibilitats del control de la falguera són diferents al Matagalls que
no al Pla de la Calma.
El Sr. Carles Lumeras vol aportar una informació a la CCA. Es refereix a
l’informe que han presentat uns propietaris del Santuari de Sant Segimon que
tenen previst fer una sèrie d’operacions urbanístiques.
Recorda que fa uns dos anys la Coordinadora va denunciar que sota el pretext
de que s’havia de col·locar un molí eòlic per generar energia elèctrica per la
caseta del guarda de les obres del Monestir, en realitat el que es va fer va ser
instaurar un restaurant il·legal que a més a més, ara, en l’informe, parlen de la
instauració d’aquest restaurant. Volen col·locar un allotjament rural que
anomenen cel·les del pastor on posaran una sèrie de cel·les per a tres i quatre
persones cadascuna sense especificar quantes cel·les seran. També un altre
grup d’habitacions a les cel·les dels ermitans on podrien haver 15 o 16
persones més però que tampoc diuen quantes habitacions posarien. Una
organització d’ús cultural de l’església destinat a centre d’interpretació a Sant
Segimon, sala d’exposicions, habitatge, venda de productes, visites i tallers, i on
es celebraran esdeveniments com casaments, concerts, fires de productes
artesans, aplecs, etc...
Al marge dels impactes que això pot tenir, més quan es parla de crisi climàtica i
de problemes d’aigua a tot arreu, que la Coordinadora analitzarà i presentarà
les oportunes al·legacions a Territori, hi ha una altra cosa que els preocupa i és
que en aquest mateix informe parlen de que el 27-09-2005 es va signar un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Brull i
el Sr. Ignasi de Puig, un dels propietaris, i el Sr. Joan Ramírez per la modificació
del camí d’accés a Sant Segimon i que el conveni estableix el transit rodat de
manera que implica que podrien passar els vehicles de la DB, els de
l’Ajuntament del Brull, el mateix Sr. Joan Ramírez, la propietat de Sant Segimon
i els clients dels serveis d’allotjaments i restauració.
No entenen i demanen aclariment de si al 2005 es va signar aquest conveni
preveient ja que hi hauria un servei d’allotjament i restauració. Demanen que
se’ls passi copia d’aquest conveni.

La Sra. Joana Barber respon que a l’any 1997 ja es van presentar uns
projectes per fer unes actuacions a Sant Segimon. D’aquests projectes, el
primer que s’autoritza és la restauració d’un dels edificis que era un alberg i les
obres es van fer a final dels anys 90 començament dels 2000. En aquest sentit,
el primer que es va fer va ser que el camí que ara és motiu d’aquest conveni i
que llavors dividia la propietat del Sr. Joan Ramírez, que es dedicava a la
ramaderia i agricultura i que li suposava un greu problema, se li va deixar obrir
un altre camí que passa en part per propietat pública, i per una altra banda es
va poder reconduir l’accés a peu del Matagalls per a que la gent no passés per
una finca privada, però gràcies a que els propietaris de Sant Segimon ja tenien
un permís per restaurar aquesta primera part de Sant Segimon.
Quan van demanar permís per fer més actuacions és quan se’ls hi va demanar
que fessin un pla especial per tot el conjunt de Sant Segimon. Es va presentar
un esborrany de pla especial que no va tirar endavant i ara acaben de presentar
un altre pla especial que està pendent d’estudi.
L’alberg inicial tenia un restaurant que es va haver de tancar perquè no tenia la
llicència d’activitats malgrat que sí havia tingut tots els permisos per la seva
construcció i aquest va ser el motiu, per poder-hi accedir, pel qual es va
modificar el camí que entrava en conflicte amb un propietari i a més a més
també anava molt bé per la gestió del parc i per això es va fer aquest conveni
d’ús, perquè és un camí que està tancat fins que no hi hagi alguna activitat.
El Sr. Ferran Teixidó comenta que quan es va fer el conveni a causa del camí
ja es va parlar de tot això, d’hostatgeria, de clients, de restaurant... etc.. i el Brull
ja va donar permís per passar clients.
Els Sr. Lluís Pagespetit de Viladraueducació.com afegeix que l’excusa per fer
la tanca que van fer a 200 metres del monestir va ser per començar a fer les
obres de restauració de la teulada del Monestir.
La Sra. Joana Barber explica que aquesta tanca no és una excusa, s’ha fet,
existeix, realment hi ha molta gent que hi accedeix i era un perill que pogués
passar alguna cosa amb motiu d’obres. La propietat va demanar posar una
tanca i l’Ajuntament i les dues Diputacions van accedir-hi vist el perill. L’església
s’ha recuperat i s’han fet moltes actuacions en un patrimoni que estava
enderrocat.
També afegeix que una de les coses que necessita la propietat de Sant
Segimon és que algú visqui allà perquè és la única manera de que allò es pugui
mantenir i durant molt de temps ha viscut una família que també té les seves
necessitats.
El Sr. Carles Lumeras apunta que llavors aquestes coses s’han d’explicar
clarament en els projectes per a que no portin a confusió i torna a manifestar la
seva preocupació per l’impacte ambiental dels projectes presentats.
El Sr. Lluís Martínez afegeix que és un tema que preocupa molt al parc des de
fa temps, per tant, es va demanar a la propietat que elaborés un pla especial i
van respondre amb aquest pla, que ara s’ha rebut i s’està estudiant.

La Sra. Núria Masnou, alcaldessa de l’Ajuntament del Montseny comenta que
és evident que s’ha de fer control del que s’hi fa però que també s’han de
mantenir aquests llocs on hi viu gent. S’ha de trobar l’equilibri entre poder viure
al Montseny i la reserva.
El Sr. Carles Lumeras comenta que el paper no ho justifica tot com és el cas
dels estudis d’impacte ambiental que s’estan presentant en aquests moments
que, segons el seu parer, la majoria només serveixen per justificar coses
injustificables. Creu que la normativa ambiental actual no funciona perquè no
està pensada per resoldre problemes ambientals ni de la gent que hi viu sinó
per resoldre problemes dels que tenen diners per gastar en aquests estudis
però que els importa molt poc el territori i la gent que hi viu.
 Sobre altres temes:
- El Sr. Francesc Clapés pregunta com està el tema de la senyalització de les
masies de Riells.
El Sr. Marc Marí contesta que s’acaba de concretar amb l’Ajuntament quins
cartells es posaran i a quin lloc i ara ja s’anirà de cara a col·locar-los a les
pistes.
- El Sr. Joan Lluís Rojas pregunta si està previst de fer una segona línia del
bus. També comenta que només hi ha entre setmana i que també és
important per la gent del territori que hi hagi bus el cap de setmana.
La Sra. Joana Barber contesta que de moment s’ha de consolidar la línia
que existeix però que és treballarà per poder tenir un transport públic amb
més línies. El servei de cap de setmana s’està mirant de recuperar. S’està
pendent de reunions amb la Direcció General de Transport.
- El Sr. Rafael Catafal, representant de l’Associació de Propietaris del
Montseny, agraeix que s’informi de les jornades que s’organitzen per part de
la Diputació. Ha vist que el pròxim dia 14 de novembre tindrà lloc la Jornada
tècnica de col·laboració público-privada per la gestió d’espais protegits on hi
haurà una ponència sobre el tema de l’aigua i el massís del Montseny i volia
fer-ho públic perquè li sembla interessant i, a més a més, creu que tot i anar
destinat a tècnics són jornades obertes.
- La Sra. Joana Barber indica que dintre del servei de formació de la
Diputació de Barcelona es fan jornades adreçades als tècnics municipals
perquè forma part de la feina de les Diputacions com a administracions
supramunicipals però que són jornades obertes.
En aquesta jornada que tindrà lloc el 14 de novembre a Canet es vol posar
en valor la col·laboració que s’està a punt de signar entre Aigües de Viladrau,
Nestlé Waters i les Diputacions de Barcelona i Girona i signant un conveni
per treballar conjuntament per a fer seguiments i estudis relacionats amb
l’aigua.

- La Sra. Núria Masnou comenta que els hi falten rètols de les masies i també
cartells dels gossos.

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19.00 hores.
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