Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA
COORDINADOR DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY.

DEL

CONSELL

Lloc : Casal de Cultura del municipi de Montseny. Passeig de l'U d'octubre
Data : 3 de desembre de 2019
Hora : 17 hores
PRESIDEIXEN L’ACTE:
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 de Montseny

ASSISTENTS
Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies
Il·lm. Sr. Josep Cuch i Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull
Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva
Il·lm. Sr. Ramon García González, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany
Il·lma. Sra. Immaculada Font Micola, alcaldessa de l’Ajuntament de Campins
Il·lm. Sr. Jordi Xargay i Congost, diputat de xarxa viària i noves tecnologies de la Diputació
de Girona
Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
Sr. Samuel Torres i Torrent, regidor de l’Ajuntament de Breda
Sr. Albert Bosch i Puig, tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Viladrau
Sra. Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de

Barcelona
Sr. Miquel Àngel Villamuera González, regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor
Sr. Pere Medina Serrahima, regidor de l’Ajuntament del Brull i vicepresident del Consell
Comarcal d’Osona
Sr. Gonzalo Gamboa Jiménez, de la Cooperativa Arran de Terra i científic de l’ICTA-UAB.
Sr. Joan Pascual Rovira, regidor de l’Ajuntament de Fogars de Montclús.
Sr. Joan Lluís Rojas Solé, president de l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny
Sr. Francesc Rojas Albiach, 1r tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Montseny
Sra. Mercè Santmartí Miró, directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Departament
de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
Sr. Marc Marí i Romeo, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sra. Joana Barber Rosado, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de
Barcelona
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny
S’excusen
Sr. Pere Saló Manera, Director dels Serveis Territorials del departament de Territori i
Sostenibilitat a Girona
Il·lma. Sra. Pamela Isús Saurí, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor
Il·lm. Sr. Marc Uriach, alcalde de l’Ajuntament de Gualba
Il·lm. Sr. Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent.
Sr. Josep Pena Sant, Director dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona
Il·lm. Sr. Albert Rovira Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús
Sra. Neus Marrodán i Torrents, regidora de l’Ajuntament de La Garriga
Sr. Joan Daví Mayol, conseller del Consell Comarcal Vallès Oriental

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda i presentació dels nous membres del Consell Coordinador
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
3. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.
4. Donar compte del projecte LIFE Tritó.
5. Presentació dels resultats del projecte Espurna (Prevenció participativa d’incendis
forestals com estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic en la regió
mediterrània. Aplicació a la Reserva de la Biosfera del Montseny).
6. Presentació, per a la seva aprovació, del document del Pla d'Igualtat de Gènere de
la Reserva de la Biosfera del Montseny.
7. Elecció dels representants del Consell Coordinador en el grup de treball de la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
8. Elecció dels representants del Consell Coordinador en la Comissió Consultiva.
9. Informe de gestió.
10. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Sra. Nuria Masnou, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny dóna la
benvinguda als assistents.
1. Benvinguda i presentació dels nous membres del Consell Coordinador .
La Sra. Anna Barnadas, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona i el
Sr. Josep Tarín, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona es presenten com a nous membres del
Consell Coordinador. Expressen la seva il·lusió per treballar conjuntament pel
Montseny i es posen a disposició de tots els presents.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.
3. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.
La Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona explica que la reunió de la Comissió Consultiva va tenir lloc el passat
22 d’octubre al municipi de Seva. Destaca els temes que van ser objecte de més

interès:
 Transport públic, si tindrà continuïtat i si s’ampliarà. Es va explicar que aquesta
és la intenció però que primer cal consolidar el que hi ha actualment.
 Problemes que ens causa tenir un pla especial de l’any 77 a l’hora de fer
informes. Va sortir el tema de Sant Segimon en concret.
 Es va presentar el Pla d’Igualtat de Gènere de la Reserva de la Biosfera del
Montseny i tothom va donar el seu vist i plau per a que avui en aquest consell
coordinador pogués ser aprovat.
 El Sr. Campanyà, de l’Associació dels Amics del Montseny, tenia una de les
vicepresidències de la CCA però ja no pot assistir. Assisteix un altre membre
dels Amics del Montseny però ha cregut convenient que es pregunti a tothom si
algú vol ocupar el càrrec. Per tant, en aquest moments s’hauria de triar la nova
vicepresidència. S’enviarà un mail per recordar a tothom si algú vol el càrrec.
L’Associació de Propietaris del Montseny ja ha mostrat el seu interès.
4. Donar compte del projecte LIFE Tritó.
Els Sr. Lluís Martínez, Director del Parc Natural del Montseny explica que aquest
tema no es tractarà avui perquè el responsable del projecte no ha pogut venir per
temes familiars i, per tant, emplaça aquest tema pel proper CCO.
El Sr. Josep Tarín, però, vol informar de que el projecte s’està desenvolupant
correctament.
La Sra. Joana Barber explica que el mes de setembre va venir l’auditora europea i
va posar en valor la feina que estan fent els socis (Generalitat de Catalunya,
Forestal Catalana, Zoo de Barcelona, Diputació de Girona i Diputació de
Barcelona) i que no s’estan perdent de vista els objectius.
Tot i això cal tenir en compte que no s’estan complint alguns terminis. Es tracta
d’accions en les que s’ha de pactar amb propietat i per això s’ha trigat a tenir
l’acord de custodia. El pla de conservació també està endarrerit. Les accions
s’estan fent ara i no hi haurà prou temps per saber si funcionen o no, però, hi ha
possibilitat de demanar pròrrogues per accions concretes.
L’equip de Coordinació es reunirà el 12 de setembre per acabar de decidir per a
quines accions es demanarà pròrroga.
5. Presentació dels resultats del projecte Espurna (Prevenció participativa
d’incendis forestals com estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic
en la regió mediterrània. Aplicació a la Reserva de la Biosfera del Montseny).
El Sr. Gonzalo Gamboa científic de l’ICTA-UAB presenta l’informe del projecte
Espurna.
Portat a terme des de l’octubre de 2018 fins al juny de 2019 amb l’objectiu de crear
una estratègia participativa de prevenció d’incendis forestals al Montseny.
1.

Actors participants:
 Els regionals que veuen el parc com un tot com diputacions, el parc, agents
rurals...

 Els locals. Es van fer dues reunions, una al Tagamanent i l’altra a Arbúcies
amb propietaris, ADF, Bombers locals, projectes econòmics.
 La gent del carrer. Es van fer quatre exposicions en mercats locals on es va
parlar amb la gent del carrer.
2. Definició del context, recull de valors del Montseny i resultats:
 Amb la fundació Pau Costa, que va treballar en el projecte, es va definir
com el pitjor dels escenaris al Montseny un incendi forestal de convecció
amb vent de ponent, per tant, es va treballar partint d’aquet supòsit.
 Bombers, per gestionar un incendi, defineix i divideix el territori en el que
anomenen polígons de contenció que són com olles topogràfiques. Així
defineixen zones on bombers poden actuar i extingir l’incendi, zones on
bombers estan al límit de les seves capacitats d’extinció de l’incendi i zones
on bombers no hi pot accedir ni fer-hi res.
Hi ha tres factors que influeixen en aquesta catalogació: el vent, si el
terreny es obac o solana i la inclinació del terreny.
 Es van determinar quins polígons s’havien de prioritzar en front d’un gran
incendi forestal i què s’havia de fer per protegir-los d’un gran incendi
forestal. Això es va fer estudiant quins eren els polígons amb més valors i
més diversos. Es va tenir en compte la biodiversitat, el patrimoni construït
(vol agrair la gran feina de col·laboració de la Gemma Font del Museu
Etnològic d’Arbúcies), l’activitat econòmica (es van fer dues avaluacions:
tenint en compte els plans tècnics de gestió forestal i no tenint-los en
compte), l’oci i la freqüentació i, finalment, un estudi sobre el de canvi
climàtic realitzat pel CREAF.
 La conclusió és que les zones amb més valors i més diversos acostumen a
estar en el centre del parc. Llavors, per prevenir que el foc no arribi al
centre del parc s’han de dur a terme les següents actuacions:
- Abaixar la quantitat de combustible del territori amb ramaderia extensiva,
gestió forestal, agricultura, cremes prescrites i manteniment de pastures.
- La Fundació Pau Costa i els Bombers del GRAF proposen unes Àrees
de Foment a la Gestió o Punts Estratègics de Gestió per protegir els
polígons. Si no es tenen en compte els valors del Montseny s’hauria de
començar a treballar de fora cap a endins, però, si es volen cuidar els
valors s’hauria de començar a treballar de dins cap a fora.
- També s’han inclòs deu fitxes amb les AFG que protegeixen més valors,
com la del Matagalls que inclou el mapa, la quantitat d’hectàrees, la
situació actual i una proposta del que es podria fer per reduir la fracció
de combustible. També explica quin polígon protegiria cadascuna
d’aquestes àrees.
El Sr. Pere Medina, regidor de l’Ajuntament del Brull i vicepresident del Consell
Comarcal d’Osona i com a president de l’Associació de Gestió Forestal Montseny
Ponent de la que formen part Seva, El Brull, Aiguafreda i Tagamanent, explica que
coincideixen amb els criteris i l’estratègia de treball presentada pel Sr. Gonzalo
Gamboa. L’Associació està duent a terme una acció conjunta per tal d’instal·lar la
biomassa als ajuntament municipals amb el fi d’augmentar la demanda de llenya.
També s’ha fet una franja de seguretat de la C-17 al seu pas pel Montseny.

El Sr. Lluís Martínez apunta que tota aquesta informació ja ha estat recollida i que
hi ha un grup de treball en la redacció de tot el pla de prevenció d’incendis de la
Reserva de la Biosfera.
6. Presentació, per a la seva aprovació, del document del Pla d'Igualtat de
Gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
La Sra. Joana Barber presenta el Pla d’Igualtat de Gènere de la Reserva de la
Biosfera del Montseny.
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 tot i que no estava
formalment aprovat.
Segueix explicant les tres línies estratègiques que marquen aquest pla d’acció i els
grans objectius específics de cadascuna:
1. Perspectiva de gènere en la cultura, en els valors i en la gestió de la Reserva de
la Biosfera.
 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.
Considera important que el missatge que es doni sigui el mateix.
 Vetllar per tenir una comunicació que no sigui sexista, que sigui igualitària.
 Incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal en les diferents
línies de treball de la RBM.
 La Lluita contra la violència masclista. Comenta que els Ajuntaments han
rebut uns diners del Ministeri del Pacte Contra la Violència Masclista i es
proposa reservar una petita part per fer alguna acció conjunta com a Reserva
de la Biosfera.
2. L’empoderament del territori en femení.
 Fer visible el paper de les dones amb les seves aportacions i els seus
treballs. Reconèixer el seu valor. Fer emergir talents i capacitats. Ja s’ha
presentant l’Associació de Dones del Montseny Arremangades fruit d’aquest
empoderament.
 Reconeixement de tot allò que diem “la cura”
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.
Demana als presents si s’aprova aquest document com a òrgan gestor del parc i
de la RB. Si s’aprova aquest document ja es pot començar a fer difusió.

També comenta que van trucar de l’UNESCO perquè hi ha una exposició de
reserves de la biosfera i de la xarxa espanyola han demanat que hi hagi un plafó
només dedicat al Pla d’Igualtat de Gènere de la RB.
El Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull comenta que li sembla molt
important el fet de tenir aquest pla d’igualtat per al Montseny, amb visió feminista i
d’integració, i dona tot el seu suport al document.
El Sr. Josep Tarin sotmet a aprovació el document del Pla d’Igualtat de Gènere de
la RB. S’aprova per unanimitat.
7. Elecció dels representants del Consell Coordinador en el grup de treball de la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
Els Sr. Lluís Martínez explica que actualment hi ha tres representants, el Sr.
Ferran Teixidó del Brull, el Sr. Samuel Torres de Breda i la Sra. Neus Marrodan de
La Garriga i que es tractaria de ratificar els mateixos representants del Consell
Coordinador o fer noves propostes. Demana als mateixos representants si volen
continuar o no.
El Sr. Ferran Teixidó comenta que es molt crític amb la gent que s’apunta als
grups de treballs i després no hi van a les reunions cosa que fa que no s’avanci al
ritme desitjat.
També pensa que es més important que no hi hagin molts representants, li sembla
més important que hi hagi més empreses del sector que no pas tants polítics que,
de vegades, el que fan es interferir.
Comenta que es una eina que ja fa deu anys que funciona i que quan es fan els
fòrums, dos cops l’any, s’hi presenten de 35 a 40 empresaris turístics en un lloc
com el Montseny. Pensa que qui no hi va es perd una oportunitat de connectar
amb la gent d’aquest territori.
El Sr. Joan Lluís Rojas, president de l’Associació d’Empresaris Turístics del
Montseny coincideix en dir que és una bona eina però que falta una mica més
d’implicació de les institucions a nivell municipal.
El Sr. Ferran Teixidó explica que als fòrums sempre surt com a crítica màxima
que políticament no hi ha representació, que els ajuntaments no hi van.
El Sr. Ferran Teixidó es postula per a tornar a ser representant del CCO al grup
de treball de la CETS.
El Sr. Samuel Torres, regidor de l’Ajuntament de Breda comenta que com a
representant dels gironins cedeix el seu lloc si algú el vol.
El Sr. Ferran Teixidó també creu que qui es postuli com a representant s’ha de
comprometre a fer el retorn al CCO.
El Sr. Marc Marí, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
proposa tenir sempre un punt de l’ordre del dia per donar compte de les reunions
que hagin fet els representants del CCO en diferents àmbits.

La Sra. Joana Barber, resumint, explica que per part de Barcelona s’ha postulat el
Sr. Ferran Teixidó, que la tercera representant és la Neus Marrodán de la Garriga
que s’ha excusat i que no ha vingut mai i pregunta als assistents de Girona si es
vol postular algú per substituir al representant de Breda. No s’ofereix ningú.
També comenta que l’any vinent s’ha de renovar el grup de treball, s’ha de fer un
nou pla d’acció.
En aquest punt, vol excusar a l’Ajuntament del Tagamanent perquè ahir van anar a
Brussel·les com a concessionaris del Bellver a recollir un premi de la CETS.
Passaran totes les fotos i es mirarà de fer una notícia. Informa de que en aquest
moments hi ha quatre empreses a nivell de tota Europa entre les quals s’haurà de
votar una que serà la representant en una cimera de turisme sostenible que es vol
fer l’any que ve a Àustria i que en el cas de que guanyés podria anar
acompanyada del parc.
El Sr. Miquel Àngel Villamuera, regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor
es postula en representació del Vallès Oriental.
El Sr. Josep Tarin explica, doncs, que queden aprovats com a representants del
CCO en el grup de treball de la CETS el Sr. Ferran Teixidó del Brull, el Sr. Samuel
Torres de Breda i el Sr. Miquel Àngel Villamuera de Sant Pere de Vilamajor.
8. Elecció dels representants del Consell Coordinador en la Comissió
Consultiva.
El Sr. Lluís Martínez explica que hi ha dos representants del CCO, Breda i
Montseny, a la CCA i que s’haurien de ratificar o fer noves propostes.
El Sr. Samuel Torres de Breda demana canvi.
La Sra. Joana Barber comenta que Montseny i Breda han demostrat sobradament
la seva participació ja que han sigut els representants del CCO des de la creació
de la CCA a mitjans dels anys 90. També comenta que és bo per a tothom
conèixer els diferents òrgans de gestió.
El Sr. Lluís Martínez afegeix que estar a la CCA i veure les dinàmiques i opinions
també és interessant pels alcaldes i alcaldesses i copsar la reacció de les entitats
que composen la CCA.
S’ofereixen la Sra. Maria Anna Pineda de Seva per Barcelona i el Sr. Patrici
Cros, de Riells i Viabrea per Girona.
9. Informe de gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió. Per tal de no estendre’s gaire
ha repartit una carpeta amb un resum de dades.
1. Repàs dels projectes en els que es participa:

 LIFE Tritó del Montseny:
Explica que hi ha dues exposicions itinerants del Tritó que més o menys
han anat passant per tots els municipis i llocs que ho han demanat. El total
de visitants ha estat més de 8000 persones.
A Pont de Suert, on hi ha un centre de cria, s’han fet jornades
tecnològiques.
 LIFE Interreg POCTEFA ECTAdapt:
S’han fet xerrades vinculades amb l’adaptació al canvi climàtic on s’han
tractat temes com l’ús de l’aigua, els habitatges, les ciutats, etc... a Breda,
La Garriga, Sant Esteve de Palautordera i Viladrau
L’exposició que es va fer en base a aquest projecte està tenint un
recorregut per diversos municipis del parc i encara està a disposició dels
ajuntaments.
 LIFE Red Bosques:
Comenta la presència en el Seminari de Terol de la Sra. Anna Sanitjas 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 es un projecte de seguiment de l’aplicació de la crema prescrita
i el seguiment de diversos tractaments posteriors com és triturar o no,
accés del ramat o no, etc...
Es van fer unes jornades a l’UAB i visita al camp amb personal del GRAF i
de UAB.
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.
 Edu-Biomed
Hi participen algunes universitats com les de Líban, Marroc, França i País
Basc vinculades amb reserves de la biosfera.
La participació del parc consistirà en la presencia en unes jornades que es
faran els dies 8 i 9 de març aquí al Montseny on participaran gestors de les
Reserves de la Biosfera i ensenyants, acadèmics d’aquestes universitats.
La Sra. Joana Barber, apunta que aquest projecte es porta des la seu de
la xarxa de reserves de la biosfera mediterrànies, és a dir, el Castell de
Castellet i el lidera l’ICTA. És un projecte de formació i capacitació, és un
Erasmus plus.
2.

Activitats d’ús públic:
 CETSCAT.
- Reunió de tots els representants de parcs i tècnics de la Generalitat
adherits a la Carta Europea.
- La reunió del grup de treball del Montseny de la Carta Europea va tenir
lloc el 19 de juny.












- El Fòrum Permanent va ser a Aiguafreda amb una assistència de més
de 60 persones. 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.
En en el marc de la Carta Europea, també s’assisteix a seminaris de
l’Europarc Espanya que s’organitza a Valsain al juny.
Trobada dels parcs acreditats amb la Carta Europea a Grècia amb la
participació de la tècnica del parc d’Ús Públic que porta el tema de les
acreditacions, la Sra. Eli Ros.
Reunions amb els equipaments d’ús públic i educació ambiental
Quant a algunes dades d’activitats que es desenvolupen en el parc
remarcar una certa disminució de caminades organitzades, certa pujada de
curses a peu, quant a les bicicletes sembla que tenen una certa baixada
com les de vehicles a motor i un cert augment de grups escolars
Algunes dades sobre comunicació: cal remarcar unes 150.000 visites a la
web del parc durant aquest any, a la dels itineraris unes 10.000, les
activitats unes 170 visites. Les notícies sí que van augmentant.
Informes fets des del parc: aplecs, trobades, actuacions urbanístiques,
activitats esportives les que més, subvencions, activitats forestals, etc...
pràcticament es fa un informe per dia, de mitjana.
Subvencions que s’han atorgat aquest any tant des de la DB com des de la
DG: en total s’han concedit uns 300.000 euros a uns 113 beneficiaris.
Temes d’eficiència energètica i biomassa estan consolidats.
Hi ha alguna novetat en l’àmbit de la Diputació de Girona per l’any 2020
que té a veure amb les subvencions a la xarxa viària.
El Sr. Marc Marí explica que les subvencions a xarxa viària es passen a
concurrència no competitiva i que es garanteix el mateix import per cada
Ajuntament. S’ha buscat endreçar i simplificar els tràmits. Comenta que es
posarà en contacte amb cadascun dels Ajuntaments gironins per parlar de
com s’ha de presentar la sol·licitud.

 L’activitat de 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.
 El programa del Montseny a l’escola: es va afegint nou material per la
difusió pedagògica del tritó.
3.

Repàs d’obres i projectes:
 Manteniment de la xarxa viària en general, esllavissades, etc...
 Instal·lació d’una nova caseta de punt d’informació a Collformic per
l’informador.
 Programa de tancament del Pla de la Calma els caps de setmana i festius
amb la instal·lació de barreres. Demanda sobre tot dels pastors de la zona.
 Actuacions de bioenginyeria que es relacionen també amb el projecte LIFE
Tritó, al torrent de Rocanegra.

 Manteniment dels llacunatges. S’han anat instal·lant en molts dels
equipaments, un d’ells el que s’ha emportat el premi de la Carta Europea.
Consisteix en la retirada de la planta que acaba tapant tot el llagunatge i
deixa de ser efectiva.
 Campanya per portar el gos lligat:
- S’ha fet una instal·lació de rètols en les zones de pastura i en les zones
d’aparcament.
- Els ajuntaments afectats han fet unes ordenances municipals que
tipifiquen clarament com a infracció no portar el gos lligat en zona de
pastures. Era una demanda de Mossos d’Esquadra i Agents Rurals per
poder intervenir.
- S’ha fet difusió informativa en diversos mitjans per explicar a la gent la
necessitat de portar el gos lligat. Ha sortit en premsa digital i en paper, a
tv3 al telenotícies vespre obrint titulars.
- A més a més, es va reforçat la campanya amb un servei d’informadors.
 En l’àmbit de conservació:
- Seguiment de la papallona del Boix. És una plaga que ha arribat per fer
molt de mal i que porta unes dificultats molt grans de control. Els
experts, en l’última reunió, van aportar dades del seguiment fet a
Collformic i el Pla de Calma amb realitats molt diferents, està en fageda
a causa de la temperatura. La Cidalima resisteix molt bé les baixes
temperatures, la calor li afecta més i es veu que ha resistit la calor de
l’estiu molt millor a la fageda.
- Seguiment de la processionària. El parc té un històric de seguiment molt
important i s’estan veient evolucions que tenen a veure amb el canvi
climàtic, amb l’augment de la temperatura. L’època de captures va
apujant.
- Sobre els prats de dall, declarats hàbitats d’interès comunitari, s’ha fet
un treball molt important d’identificació, tipificació i propostes d’acció de
manteniment i de millora d’aquests ecosistemes tant importants, on un
dels més notables és el del Puig.
- Els himenòpters pol·linitzadors. El Sr. Narcís Vicenç va assistir a unes
jornades on va recollir la preocupació i alarma per la pèrdua
d’himenòpters que no només són pol·linitzadors sinó també
descomponedors o filtradors i tant importants per l’agricultura i
manteniment de la flora.
 En l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny:
- El Sr. Lluís Martínez apunta que la Sra. Joana Barber ja ha parlat del
tema del Pla d’Igualtat de Gènere.
- 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. Cal destacar que de la
primera experiència va sorgir l’associació de dones de la que es parlava
anteriorment.
- Quarta edició del Concurs de Receptes de la Reserva de la Biosfera: la
Sra. Joana Barber explica que es va començar amb 4 municipis i que
ara en participen 8. Cada municipi fa el seu concurs i entre els
guanyadors de cada municipi el parc tria el guanyador de la reserva de
la biosfera. Finalment es fa un acte on es dona un obsequi. L’idea és
acabar fent un llibre de receptes de la RB del Montseny que recopili plats

que s’estaven perdent, recuperació de varietats antigues, etc... Vol posar
en valor que la gent que hi participa està tant contenta que demanen que
se segueixi fent i també vol agrair la feina que fan els municipis.
La Sra. Núria Masnou, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny
comenta que s’estan promovent més activitats al Montseny a banda de
les Arremangades. Les dones volen fer una mena de trobades/festival
de ioga al Montseny.
- 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 municipis.
La Sra. Joana Barber vol recordar que a la carpa hi havia un lloc on la
gent apuntava els seus desitjos i tot això es recollirà.
- S’ha participat en fòrums de la reserva de la biosfera com el de A
Coruña i el del Consell de Gestors de les Reserves de la Biosfera a
Espanya a Valsain presentant el Pla d’Igualtat de Gènere.
- Transport públic: S’ha fet difusió en època punta, quan s’acosta la tardor.
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 ajudar en la gestió del transport públic.
És difícil donar dades perquè hi ha dues línies que se solapen des de
Sant Celoni fins al punt d’informació de Fogars i allà se separen una cap
a la Plana del Coll i l’altra cap a Santa Fe, perquè es pot venir amb
Renfe amb un bitllet integrat i perquè també depèn de si es compten
anades i tornades o només anades.
4.

Participació en jornades, fòrums, congressos, xerrades. Alguns exemples:
 Jornades sobre bioconstrucció que es van fer a Breda amb la presència de
tècnics municipals i de les explotacions.
 Presentació de l’associació de dones les Arremangades al Brull on tenen la
seva seu social.
 Participació del Sr. Josep Argemí, a petició d’alguns ajuntaments, en
xerrades sobre els incendis de l’any 1994
 Participació a Noruega, on la Sra. Anna Sanitjas va anar a explicar el pla
d’acció del Matagalls referent a l’adaptació al canvi climàtic invitada per
Europarc.
 Participació en el Clinòmics.
Participació a Alemanya, amb l’assistència del Sr. Narcís Vicenç, en una
jornada sobre els insectes, amb unes dades molt alarmants. En els últims
10 anys s’ha notat una baixada de la biomassa d’insectes en un 70% i
s’estima que en les properes dècades hi hagi una pèrdua del 40%
d’insectes.
Amb aquestes dades, la Reserva de la Biosfera ha de prendre mesures i
anar cap a l’agricultura biològica. També cal tenir en compte altres
amenaces com són les espècies invasores i la contaminació lumínica.

El Sr. Marc Marí afegeix que vol posar en valor l’assistència a aquestes
jornades que serveixen no només per explicar la nostra experiència sinó
per poder importar experiències positives. En aquest tipus de jornades es
descobreixen un seguit de casos pràctics, que estan funcionant, i que seria
interessant importar-los.
La Sra. Joana Barber també vol posar en valor que es té coneixement
d’aquestes jornades per ser Reserva de la Biosfera. També vol apuntar que
properament es penjaran de la web totes aquestes presentacions conforme
vagin arribant.
 Participació en el fòrum d’Ecoturisme a l’octubre al Delta de l’Ebre per part
de la Sra. Eli Ros.

10. Torn obert de paraules:
 El Sr. Ferran Teixidó demana a la Diputació, respecte al tema dels gossos
sense lligar, que ajudi als ajuntaments en el tema de la gestió de les denúncies i
sobretot en les al·legacions de les multes. Creu que amb el temps serà més àgil
però que amb les primeres s’ha d’aprendre.
 El Sr. Ferran Teixidó també afegeix que entre els dies 23 i 25 d’octubre es va
celebrar una trobada de joves de les reserves de la biosfera de la Península a la
Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo i que hi va
assistir un jove de la Reserva de la Biosfera del Montseny que és en Xavier
Masramon del Brull i que és pagès.
Comenta que el Sr. Xavier Masramon els hi va fer el retorn del
desenvolupament de la trobada a la Sra. Maria Barrachina i a ell mateix la
setmana passada:
- Han gestat un manifest on es comprometen a deu coses i en demanen 12
al comú del món demanant que els ajudin a viure i treballar dins d’una
reserva.
- Va sorgir una proposta per començar a fer una mica de xarxa, trobar 4 o 6
joves de 18 a 35 anys per començar a organitzar-se.
La Sra. Joana Barber vol afegir que és necessari que la gent jove s’impliqui en
la gestió del seu territori i que, des de L’UNESCO, han promogut aquesta
trobada de joves a nivell de l’estat espanyol. Per representar a la RBM es va
triar el Xavier Masramon perquè es va voler triar una persona jove que hagués
estat en algun dels processos participatius que s’han fet en projectes de la
reserva i ell era l’únic que complia aquest requisit ja que ha participat des del
començament al LIFE Clinòmics.
També explica que, des del Ministeri per la Transició Ecològica, s’ha demanat
que hi hagi una trobada dels joves a la COP25 i que, per tant, aquest manifest
elaborat a Galicia serà presentat i debatut durant la COP25.
La Sra. Joana Barber expressa la necessitat de començar a treballar amb la
gent jove i creu que és necessari que hi hagi un líder, és necessari començar a
organitzar als joves per a què puguin participar i puguin ser representants. Ja es
compta amb el Sr. Xavier Masramon però demana als municipis gent que

estigui implicada i participi del que és la reserva per començar a compartir i
crear l’espai de la gent jove de la RBM. Vol apuntar que per l’UNESCO, la gent
jove és de 18 a 35 anys.
 El Sr. Albert Bosch, tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Viladrau pregunta si
s’ha fet algun seguiment sobre la Lymantria que afecta a les suredes.
La Sra. Joana Barber apunta que la Lymantria fa pics però que és una espècie
autòctona a la que les suredes estan acostumades i es poden recuperar. En
aquest sentit, vol remarcar que, pel que fa a la Xarxa de Parcs Naturals hi una
persona que va anar a Andalusia perquè allà ho estant treballant molt i se li pot
demanar que faci un resum per poder compartir-lo.
 La Sra. Núria Masnou pregunta sobre el Pla Especial del 1977.
El Sr. Josep Tarín, en referència al nou Decret de Parc Natural, explica que les
al·legacions estan en mans de la Generalitat i que properament, la setmana
vinent o la següent, des de l’àrea d’Espais Naturals es farà una reunió amb la
Direcció General per establir el cronograma de resolució de les al·legacions i
poder fer el Decret. En breu se sabran les dates.
La Sra. Mercè Santmartí, directora dels Serveis Territorials a Barcelona,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, vol
apuntar que ha consultat a la Cap del Servei sobre aquest tema i li ha dit això
mateix, que estan acabant el paquet d’al·legacions i que hi estan a sobre
perquè són molt conscients de que és un tema prioritari ja que s’està treballant
amb una normativa de l’any 77.
 El Sr. Jordi Padrós explica que, ja que hi ha alguns assistents nous en aquets
context, des de parcs es farà un document molt senzill en el qual es farà una
relació de la normativa i també en quant a les diferents activitats, si el parc
autoritza o el parc informa. En el cas de què el parc informi es posaran al costat
els departaments de la Generalitat que autoritza aquella activitat.
 El Sr. Jordi Padrós informa de què s’està programant una reunió política,
informal, dels alcaldes i alcaldesses amb els diputats i diputades per tenir un
intercanvi d’opinions. Segurament serà al mes de gener.
 El Sr. Josep Tarín, respecte a la petició que a fet l’alcalde del Brull d’ajuda en
la tramitació dels expedients per portar gossos sense lligar, comenta que queda
anotada i es mirarà si des de l’àrea de govern local es pot donar suport jurídic
en la tramitació d’aquests expedients.

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 18.45 hores.

