Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL COORDINADOR DEL
PARC NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Sala de l’oficina d’informació del Brull
Data : 13 de novembre de 2018
Hora : 17 hores
PRESIDEIXEN L’ACTE:
Il·lm. Sr. Jesús Calderer, diputat-adjunt en l’àmbit d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Il·lm. Sr. Lluís Costabella, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull.

ASSISTENTS
Il·lm. Sr. Joan Vila Matabacas, alcalde d’Aiguafreda
Il·lm. Sr. Pere Medina, conseller del Consell Comarcal d’Osona.
Il·lm. Sr. Josep Cuch , alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
Il·lm. Sr. Alfons Planas, alcalde de l’Ajuntament de Montseny.
Il·lm. Sr. Albert Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús.
Il·lm. Sr. Ignasi Martínez, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent.
Il·lma. Sra. Maria Teresa Carrillo, alcaldessa de l’Ajuntament de Figaró-Montmany.
Il·lm. Sr. Manel Serras Vila, regidor de l’Ajuntament d’Arbúcies.
Il·lm. Sr. Samuel Torres, regidor de l’Ajuntament de Breda.

Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda, regidora de l’Ajuntament de Seva.
Sr. Marc Marí, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Sr. Gonzalo Gamboa, científic de l’ICTA-UAB.
Sra. Anna Sanitjas Tècnic del Parc Natural del Montseny i Reserva de la biosfera.
Sra. Josefina Plaixats, catedràtica d’agronomia i producció de primeres matèries UAB
Sr. Jordi Tura, director del Museu La Gabella d’Arbúcies.
Sr. Jordi Bellapart, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sr. Carles Dalmases, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Diputació
de Barcelona.
Sra. Joana Barber, cap de la Direcció Territorial Nord de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, Diputació de Barcelona.
Sr. Lluís Martínez, director del Parc Natural del Montseny.

S’excusen
Il·lm. Sr. Marc Uriach, alcalde de l’Ajuntament de Gualba.
Il·lm. Sr. Carles Coromines, alcalde de l’Ajuntament de Montseny.
Sr. Josep Roquet, alcalde de Sant Feliu de Buixalleu.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte dels temes tractats en la darrera reunió de la Comissió Consultiva.
3. Projecte d’ordenació forestal de Matagalls.
4. Projecte "Prevención participativa de incendios forestales como estrategia de
mitigación y adaptación al cambio climático en la región mediterránea. Aplicación
a la Reserva de la Biosfera del Montseny".

5. Projecte Interreg-Sudoe, OPEN2PRESERVE, “Model de gestió sostenible per a la
preservació d’espais oberts de muntanya”.
6. Pla estratègic dels equipaments patrimonials del Montseny.
7. Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
8. Informe de gestió.
9. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Ferran Teixidó dona la benvinguda als assistents.
El Sr. Jesús Calderer agraeix a l’alcalde l’acollida en el seu municipi i a tots els
assistents la seva presència.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Ferran Teixidó expressa la seva disconformitat amb l’acta de la reunió
anterior. Diu que no és tan simple com enumerar les seves queixes. També
demana que no s’adjuntin a l’acta escrits de la Coordinadora per a la Salvaguarda
del Montseny.
Pregunta si tothom te el telèfon del tècnic de guàrdia, per si algun dia hi ha alguna
emergència com un incendi, que el tingui tothom.
Sobre el tancament del Pla de la Calma, expressa la seva inquietud per si es queda
estancat.
Sobre el contestador de l’Oficina del Parc a Masia Mariona que recollia una
gravació dient “Parc Natural” ja s’ha canviat per una altra que diu “Oficina del
Parc” ja que considera que Parc Natural ho són tots, no només l’Oficina i troba que
és més clarificador.
Quant a les colònies de gats, va fer una consulta al biòleg i aquest li va respondre
que ja no se’n ocupen d’aquest tema. Però, la qüestió és que hi ha moltíssims gats,
sobretot al Brull, en sòl no urbanitzable del Parc i que generen problemes, entre
d’altres, que es mengen els ocells. El preocupa que es troben sense capacitat per
actuar-hi i va demanar que es fes alguna cosa entre tots en aquest aspecte però no
ha trobat resposta.
S’aprova l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte dels temes tractats en al darrera reunió de la comissió Consultiva.

El Sr. Jesús Calderer comenta que la Joana Barber tenia una reunió amb Mossos
d’Esquadra i que s’incorporarà el més aviat possible a la reunió. Per tant aquest
punt es posposa a la seva incorporació a la reunió.
3. Projecte d’ordenació forestal de Matagalls.
La Sra. Anna Sanitjas tècnic del Parc Natural del Montseny explica que el Matagalls
és finca propietat de la Diputació de Girona. Té unes 300 hectàrees de superfície.
La meitat de la finca, la part que dóna a Viladrau és marcadament forestal i la part
que mira cap a la Calma, cap al Brull és una zona de pastures. Destaca tres qualitats
del Matagalls.
- És una zona amb gran diversitat de valors naturals.
- Existeix un aprofitament pastoral des de temps immemorial.
- Existeix un fort ús públic a la muntanya.
Amb l’objectiu de conservar però també de compatibilitzar aquests usos s’ha
redactat, des del Parc, aquesta ordenació que amb un objectiu global de
conservació i d’adaptació al canvi climàtic, planifica les actuacions que s’han de dur
a terme en aquesta finca els propers 15 anys i en fa un recull de les principals.
- A nivell de pastures, proposen recuperar les pastures mitjançant cremes.
També han identificat a la zona de pastures una espècie invasora que es diu
Seneci que està en fase de primera implantació i que creuen poder fer alguna
cosa mitjançant actuacions de control i eliminació.
- A nivell dels boscos, plantegen fer una sèrie d’actuacions per diversificar el
bosc, per fer que els arbres siguin més resistents a aquest canvi climàtic. Així,
en determinades zones plantegen potenciar les masses mixtes. També
pretenen que el Matagalls sigui un banc de proves on es puguin provar nous
models de silvicultura que serveixin per poder-los extrapolar a d’altres zones
del Montseny.
- A nivell de biodiversitat, plantegen deixar els boscos més vells de la finca en
dinàmica lliure amb l’idea de conservar aquestes zones per la seva diversitat
però també per tenir en el massís totes les fases del bosc.
- Finalment, quant a la generació de fusta morta, que durant molt de temps s’ha
associat a un problema de plagues i de malalties, ara han comprovat que en
determinades zones i espècies, no és un problema sinó al contrari. La fusta
morta és substrat, hàbitat per a moltes espècies que també estan, d’alguna
manera, vacunant el bosc per futures plagues o malalties.
Totes aquestes actuacions van lligades a un altre paquet d’actuacions de
seguiment a nivell de biodiversitat, d’espècies indicadores i estructural per
assegurar-se que s’està millorant la biodiversitat i per constatar si realment el bosc
s’adaptarà més bé al canvi climàtic.
Entén que és un projecte relativament innovador, fruit de tot l’equip de tècnics del
Montseny, i considera important parlar amb la gent del territori per tal de què tots

tinguem pressent el concepte de què el canvi climàtic ja és aquí i cal canviar les
actuacions i el model de treball dels boscos. Per això, s’ha fet un pla de
comunicació per tal d’anar a explicar aquesta ordenació a tot arreu on els convidin
i s’ofereix als municipis de tot el territori per aquesta tasca. També presenta un
vídeo divulgatiu sobre el tema.
El Sr. Alfons Planas, alcalde de l’Ajuntament de Montseny pregunta quines
mesures s’han adoptat per tal de eradicar l’espècie invasora Seneci.
La Sra. Anna Sanitjas respon que es pot fer manualment, però es preveu que serà
molt difícil d’eradicar.
El Sr. Alfons Planas diu que en la pastura del seu territori fa dos anys que estan
treballant, les arranquen, les introdueixen en sacs de plàstic per a què les granes
no s’escampin i passats un dies, les cremen. Apunta que, de moment, el bestiar
que pastura no se les menga.
4. Projecte "Prevención participativa de incendios forestales como estrategia de
mitigación y adaptación al cambio climático en la región mediterránea.
Aplicación a la Reserva de la Biosfera del Montseny".
El Sr. Gonzalo Gamboa presenta el projecte, del qual la idea principal és convidarnos a participar.
L’objectiu principal és desenvolupar un pla participatiu de prevenció d’incendis
forestals com a estratègia per mitigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes
sobre els incendis
Presenta 4 objectius específics:
1. Diagnosis del règim d’incendis forestals i alternatives de prevenció, considerant
efectes del canvi climàtic.
2. Valoració participativa del paisatge/territori per part dels actors implicats en la
gestió d’incendis, governança territorial i activitats soci-econòmiques i culturals;
prioritzant els valors a protegir i millorar en front tendències climàtiques.
3. Recollir preferències ciutadanes en relació als valors del paisatge, les zones que
proporcionen aquests valors i les alternatives de prevenció; prioritzant valors a
protegir i millorar en front les tendències climàtiques.
4. Dissenyar i consensuar un pla de prevenció i extinció d’incendis forestals
(estratègia) que protegeixi i millori els valors paisatgístics en front les
tendències climàtiques.
Han començat a treballar fa un mes i ha d’acabar al juny. Es faran reunions i tallers
durant els mesos de novembre, desembre i gener, preveient dues reunions per
tipus d’actors.

El Sr. Ignasi Martínez diu que a nivell municipal disposen de documents com el PPI
i PPU. Pregunta si tota aquesta informació es coordinarà amb el treball presentat.
El Sr. Lluís Martínez explica que aquest és un treball que es fa amb suport
econòmic de la Fundación Biodiversitat, per estudiar propostes per a la prevenció
d’incendis forestals comptant amb participació ciutadana. Els resultats obtinguts
d’aquest treball serviran per l’elaboració del Pla de prevenció d’incendis del Parc, o
més aviat de la Reserva de la Biosfera, que a més coincideix en bona part amb el
Perímetre de Protecció Prioritària del Montseny. I és en aquesta fase on serà
imprescindible comptar amb tota la informació disponible com els plans de
prevenció d’incendis municipals.

5. Projecte Interreg-Sudoe, OPEN2PRESERVE, “Model de gestió sostenible per a la
preservació d’espais oberts de muntanya”.
La Sra. Josefina Plaixats comenta que és un projecte seleccionat dins del Programa
de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE), cofinançat a través
del FEDER (Fons Europeu del Desenvolupament Regional), per la Unió Europea. En
la primera convocatòria es van seleccionar 120, 17 en la segona fase i finalment es
van concedir 9, entre els quals aquest.
Hi ha 13 socis beneficiaris i 22 associats, entre els que està el Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny.
Comenta que el Montseny és important com associat i a demés portem molts anys
treballant junts.
L’objectiu és reforçar la cooperació dels gestors d’espais naturals del Sudoe a
través del desenvolupament i l'aplicació de mètodes conjunts.
OPEN2PRESERVE ofereix un model de gestió econòmicament sostenible per
disminuir els riscos d'incendis al sud-oest europeu i contribueix a:
- La preservació dels diferents ecosistemes i la qualitat ecològica dels espais
oberts de muntanya d'alt valor ambiental
- Es basa en la combinació de l'ús de focs tècnics i del pasturatge dirigit
- Propostes de valorització productes
- Proporciona formació a agents forestals, solucions adaptades a les
particularitats territorials i fomenta la creació de llocs de treball.
Es pretén crear espais oberts pel valor ecològic i ambiental. Posa en pràctica les
cremes prescrites, per part del GRAF. Aplicació del foc però també del pasturatge
dirigit.

També el de tenir un producte valoritzat, amb una marca pròpia. Faran proves de
benestar animal i anàlisi de la carn, i també un estudi econòmic.
Durarà tres anys seguint els treballs de crema, pasturatge dirigit i valorització. I
mirar de veure que un pastor pugui viure d’aquesta feina i que es pugui quedar
arrelat al territori.
Al 2020 es farà un taller transnacional amb tots els participants que hauran
desenvolupat les mateixes experiències, però amb ramats diferents (ovelles,
cavalls, cabres, vaques).
També es farà un estudi de viabilitat econòmica per tenir informació sobre la
sostenibilitat tant econòmica com a nivell social.
El Sr. Ferran Teixidó lamenta que costa molt tenir cura dels pocs pastors que
queden, i no els ajudem. Opina que ja hem fet tard.
El Sr. Lluís Martínez explica que els treballs de recuperació de pastures amb el
corresponent seguiment experimental es van iniciar en finques públiques, però
també s’han traslladat a finques privades com el Bellit, el Buscàs o la Cortada. Les
cremes de moment s’apliquen a nivell d’estudi.
Ara s’incorporarà l’estudi de la qualitat de la carn, per què volem explotacions
ramaderes que siguin viables econòmicament.
La Sra. Josefina Plaixats comenta que ja hi ha experiències de valoritzar la carn,
com algun treball de la fundació Pau Costa, que també hi són en aquest Life.
També opina que és tard si no es fa res. La figura del pastor ha de ser reconeguda
socialment. S’ha de tenir dignificada aquesta professió.
Hi ha altres llocs on els pastor reben diners per conservar el territori i reduir el rics
d’incendis.
Aquest problema no és no més al Montseny, passa a molts llocs d’Europa. En
aquest projecte hi ha 13 grups amb problemàtiques com aquesta. Cerquen un
model de gestió per donar un futur.
El Sr. Ignasi Martínez opina que aquestes coses han d’anar acompanyades de la
part humana, s’ha de facilitar la feina del pastor i buscar el relleu generacional. Pot
ser la solució és tenir pastors que cobrin un sou.
El Sr. Albert Rovira diu que la ramaderia extensiva a muntanya no és viable si no es
complementa amb alguna altra activitat.
El Sr. Josep Cuch està d’acord amb el que ha comentat el Sr. Albert Rovira. Fa set
anys ja es parlava de valorització de la carn i encara estem aquí. Demana a la
Diputació que comencin a ajudar els pastors. I pregunta per què no es fan cremes
en finques privades. Demana que hi hagi ajudes als pastors amb cremes
controlades o instal·lacions.

El Sr. Lluís Martínez comenta que l’activitat de la ramaderia extensiva és molt
important pel manteniment de la biodiversitat. Amb l’abandonament de l’activitat
els paisatges es transformen i es perd biodiversitat. Cal recuperar els antics espais
oberts. Ens podem plantejar actuacions de recuperació, però el manteniment
posterior ha de ser per un ramat.
Els científics ens han de donar eines.
Ara caldrà un projecte de dinamització econòmica. Mirar gent que es vol
incorporar i les finques sense relleu. Primer caldrà un inventari actual de la situació
ramadera al Montseny i el potencial de pastures a partir del coneixement del que
hi havia hagut. I plantejar un model de gestió per tenir una explotació rentable. I
aquest treball te sentit en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera.
A més tenim un parc amb un nom i una marca.
La Sra. Joana Barber recorda que ja existeix una línia d’ajuts.
El Sr. Alfons Planas recorda que el 87% del territori del parc és de propietat
privada. Aquest parc està humanitzat i es necessita de la gent que hi viu. S’ha
d’estudiar seriosament el sector primari. Presten un servei a la societat, i s’ha de
posar en una balança.
Posa de manifest que la normativa del Pla Especial del 2008 és de les més
participatives que ha vist mai.
Necessitem urgentíssimament donar suport a la propietat privada. Fer un estudi
d’aquestes necessitats i posar-hi diner públic. Demanarem un pla estratègic.
El Sr. Jesús Calderer recorda que les presses son incompatibles amb
l’administració, que té uns processos i un temps de tramitació.
Tenim pocs pastors i la solució és complexa. El problema no és no més del
Montseny, això passa al Ripollès, al Berguedà, etc.
Hem de millorar tots, primer nosaltres.
6. Pla estratègic dels equipaments patrimonials del Montseny.
El Sr. Jordi Tura inicia la presentació dient que aquest pla neix del projecte del Pla
de Museus de Catalunya.
A més dels museus registrats hi ha també centres d’interpretació i més de 400
col·leccions, ... Hi ha moltíssims a Catalunya. Hi ha d’origen molt divers i amb
criteris, en molts casos, bastant qüestionables. Al que s’afegeix el problema dels
costos de manteniment.
Existeix un univers patrimonial, que requereix poder treballar amb economia
d’escala.
La Generalitat ha posat en marxa un pla pilot que es desenvolupa a les Terres de
l’Ebre, a la Vall d’Àneu i al Museu de la Gabella d’Arbúcies (MEMGA).

En el nostre cas es va iniciar amb una diagnosi de tretze equipaments: Espai
Montseny, Museu municipal Josep Aragay de Breda, Casa-Museu de l’Agustí, la
Mongia, Fortificació ibèrica de Montgròs i rectoria del Brull, Rectoria Vella de Sant
Celoni, Castell de Montsoriu, Centre de visitants de La Garriga, Espai d’interès
patrimonial Fundació Mauri, Els Forns de Breda, Masia Mariona, Centre d’Art La
Rectoria de Sant Pere de Vilamajor i el Casal de Cultura de Montseny.
En aquests moments s’està desenvolupant el pla estratègic, a partir de la diagnosi
prèvia, amb representants del Parc (de les diputacions de Barcelona i Girona), de la
Generalitat, les redactores de la diagnosi i del MEMGA. Document que es portarà
al Consell Coordinador del Parc.
Pel 2019 es preveu presentar les primeres mesures. No es treballa amb factors
estructurals si no amb documentació, conservació preventiva, difusió, ...
El document el tindrà el Departament de Cultura i les dues diputacions (Àrees de
Parcs i de Cultura).

2. Donar compte dels temes tractats en la darrera reunió de la Comissió Consultiva.
La Sra. Joana Barber explica que la reunió de la Comissió Consultiva va tenir lloc el
passat 23-10-18 i dels temes que es van tractar destaca els següents:
- La CSMY va insistir en el tema del transport públic al Montseny des del punt de
vista de la seguretat. Es va parlar del problema de que hi circulen molts
autobusos i que les carreteres són estretes, també les bicicletes i cotxes són
temes de preocupació. En aquest sentit, la Sra. Joana Barber, va comentar que
el servei de transport públic s’ha d’anar millorant entre tots, que es va posar
per dues carreteres, la BV 5114 i la BV5119, i que en funció de com funcionin es
podria anar augmentant i que realment fos una realitat l’accés al Parc en
transport públic, però que s’ha d’anar poc a poc.
La Sra. Barber afegeix l’escrit que van adreçar des de la CSMY amb l’ordre del
dia.
- Preocupació perquè no s’està fent el pla especial.
- Han suposat que la proposta de la depuradora de Santa Fe ha canviat, cosa que
no és certa.
- Es van posar sobre la taula un seguit de projectes que tenen a veure amb el
tema de l’asfaltat amb una queixa de que no s’està fent bé la feina.
- En general, hi va haver una queixa generalitzada de que les administracions no
estan complint amb allò al què es van comprometre.
EL Sr. Teixidó afegeix que tot i què el pla especial està suspès, no s’ha especulat
gens.
Proposa fer una proposta de resposta dels 18 municipis, aprovada pel Consell
Coordinador.

El Sr. Alfons Planas comenta que no es pot estar en contra de tot, i remarca que la
Coordinadora està en les taules de participació. Lamenta que les Comissions
Consultives són molt dures.
7. Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
El Sr. Carles Dalmases, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
de la Diputació de Barcelona explica que a final de juny es va obrir el període
d’al·legacions. El període d’informació pública va durar des de finals de juny fins a
mitjans, finals de setembre.
En total, entre informes preceptius, al·legacions i audiències públiques, s’han rebut
27 informes o al·legacions.
Gran part d’aquestes al·legacions tocaven el tema de governança. Per això, han
cregut oportú explicar al Consell Coordinador què hi deia el Decret d’aprovació
inicial, les al·legacions rebudes i la proposta que s’exposa per a la seva aprovació.
El Decret contempla 4 òrgans:
- Junta Rectora: Proposen, respecte a l’aprovació inicial, augmentar un
representant de la Generalitat, i passar de 3 a 6 els representants de
propietaris de sòl no urbanitzable. En total es passaria d’un òrgan de 39 a 43
membres. Per sectors, les administracions públiques representen un 67% i els
privats un 30%
- Comissió executiva: Proposen augmentar un representant de la Diputació de
Girona i un de la Diputació de Barcelona. Augmentar un representant de la
Generalitat i passar de 2 a 3 els propietaris de sòl no urbanitzable. En total es
passaria d’un òrgan de 14 a 19 membres. Per sectors, els tants per cent dels
sectors públic i privat és similar al de la Junta Rectora, al voltant de 60% i 30%
respectivament.
- Consell Consultiu: Proposen augmentar un representant dels ajuntaments
passant de 2 a 3. En total es passaria de 32 a 33 membres.
- Comitè Científic: No es fa cap modificació.
El Sr. Ferran Teixidó expressa la seva inquietud per la pèrdua de representació dels
ajuntaments en els òrgans de govern.
El Sr. Joan Vila ho comparteix i afegeix que la gent del territori s’adreça
primerament als ajuntaments quan tenen un problema o una queixa.
El Sr. Jordi Bellapart respon que s’ha mirat de donar compliment a les peticions de
les associacions de propietaris forestals que demanen tenir un número més elevat i
conservar el nivell de representativitat de les administracions públiques en un
percentatge que mantingui l’administració local com a governadora del Parc.
La Sra. Joana Barber explica, en el mateix sentit, que és important que el tema
públic sigui superior al privat i què és molt difícil fer aquest encaix. El municipis són

els que són, no es pot ampliar. Per part de les diputacions ja se senten prou
representades. Per part de la Generalitat, un departament ha demanat
representació i els hi ha semblat necessari que la Direcció de Boscos estigui per la
gran superfície forestal que te el Montseny.
El Sr. Carles Dalmases informa de que s’estan treballant totes les al·legacions que
s’han rebut i que s’ha de fer una memòria d’al·legacions on, una per una, constarà
si s’admet i què s’ha modificat o si no s’admet. Aquest document formarà part de
l’expedient i un cop entrat a la Generalitat es continuarà amb l’expedient fins a
l’aprovació provisional i l’aprovació final, moment en què serà llei.
Demana el vist i plau del Consell Coordinador a aquesta proposta.
8. Informe de Gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
1.

L’estat de desenvolupament i participació en els projectes europeus:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

LIFE Tritó del Montseny
LIFE Clinòmics
Poctefa Ectadapt
Life MixForChange
Life RedBosques
Projecte Interreg-Sudoe, OPEN2PRESERVE
Prevenció participativa d’incendis forestals com a estratègia de mitigació i
adaptació al canvi climàtic en la regió mediterrània. Aplicació a la Reserva
de la Biosfera del Montseny.

Sobre el Life Tritó, presenta el plafó explicatiu del projecte que s’està col·locant en
diversos espais d’informació dels municipis més vinculats al projecte.
També es mostra el fulletó divulgatiu que s’ha editat per distribuir, també fruit dels
treballs de la comissió de comunicació del Life.
Del Life Clinòmics s’informa de les reunions de les meses de treball (al juliol a la
masia Mariona i a l’octubre al Brull).
Es presenta una diapositiva aportada per Narcís Vicens sobre les actuacions que
s’estan fent sobre la vespa asiàtica, tant en l’àmbit del parc (aplicació de ciència
ciutadana en l’entorn Natusfera) com a nivell de la província de Girona.
2.

Actuacions de millora:

a.

Actuacions al Conjunt Monumental de Tagamanent.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Millora dels entorns del Centre d’Informació de Fogars de Montclús.
Reparació de la creu de Matagalls.
Actuacions diverses de millora de l’estat de la xarxa viària.
Arranjament del camí d’accés al castell de Montclús.
Millora de can Lleonart.
Diverses accions de millora vinculades al projecte Life Tritó: Millora
ecològica i paisatgística del bosc de ribera del torrent de l’Infern, Derivació
d’aigua de les captacions de Fontmartina al torrent de l’Infern i millora
ecològica de la gestió de l’aigua a l’alberg i càmping de Fontmartina.

3.

Atorgament de subvencions

Es presenta i comenta la taula de subvencions (Annex 1).
4.

Informe emesos durant aquest any 2018

Es presenten i comenten el gràfic del nombre d’informes emesos (Annex 2), i en
format percentatge, durant l’any 2018.
5.

Pantalla tàctil i vídeo wall

Es presenten els nous sistemes de comunicació que s’han instal·lat al centre
d’informació de Fogars de Montclús.
6.

Visita als treballs de recuperació de pastures i aplicació de les cremes
controlades al Pla de la Calma de professors i alumnes del Master European
Forestry (Europeu Forestal) - Master course in European ForestryERASMUS MUNDUS, que coordina la Universitat de Lleida (08/11/2018)

7.

Celebració del 40 aniversari de l’escola de natura de can Lleonart i de la
declaració de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

S’explica la jornada de commemoració del 40è aniversari de l’escola de natura de
can Lleonart que es va celebrar el passat dissabte 29 de setembre.
Paral·lelament a aquesta, durant aquest any també es commemora el 40è
aniversari de la declaració de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Es preveuen
actuacions com una carpa itinerant, amb tallers inclosos, creació d’un vídeo
divulgatiu o un concurs d’instagramers.
8.

Reunions de grups de treball diversos:

Es comenta l’assistència i la participació en jornades i grups de treball diversos:

a.
b.

c.
d.

8.

Grup de mobilitat
CETS i CETSCat. Reunió del fòrum permanent de la CETS el 18/07/2018 a St.
Celoni. Es presenta la taula d’assistència dels, municipis de l’àmbit CETS, a
les reunions dels darrers tres anys (annex 3).
Pla d’Igualtat (taller per dones del Montseny)
Trobada APM -Bombers Graf per avaluar actuacions de prevenció d'incendis
en la zona on es redacta el Pla tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunta
d'Arbúcies . 24 juliol
Altres temes:

Concurs de receptes (àmbit Reserva de la Biosfera).
9. Torn obert de paraules.
El Sr. Ferran Teixidó pregunta si encara és operatiu el servei de neteja de voreres.
El Sr. Lluís Martínez respon que hi ha hagut un problema de contractació amb
l’empresa que subministrava el servei. És previst que d’aquí uns mesos el tema
estigui solucionat.
El Sr. Ferran Teixidó expressa el seu pesar per la manera com s’ha confeccionat un
llibre commemorant els 40 anys de la Reserva de la Biosfera en el què no hi apareix
cap fotografia, per exemple, ni d’Aiguafreda, ni de Seva, ni del Brull.
La Sra. Joana Barber comenta que aquest llibre no ha sigut confeccionat per cap de
les dues Diputacions.
El Sr. Gonzalo Gamboa puntualitza que la reunió amb els ajuntaments que ha
comentat en el punt 4 serà al desembre, no al novembre.
La Sra. Plaixats vol puntualitzar que el projecte Sudoe l’ha arribat a aconseguir
gràcies al temps que hi porta treballant al Pla de la Calma. També que vol deixar
clar que els diners que han concedit al projecte van exclusivament al projecte i que
el Parc Natural no els ha de donar res. És a dir, el Parc es beneficiarà de la feina
feta però no li costarà res.
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19:20 hores.

ANNEX 1. Atorgament de subvencions, any 2018

Subvencions
sol·licitades

Concepte

Nombre

Import (€)

Subvencions
concedides

Nombre

Import (€)

% nombre de
subvencions

% import de
subvencions

Diputació de
Barcelona
Explotacions
agrícoles i ramaderes
(EAR)

4

12.105,00

1

1.900,00

25

16

12

36.466,65

10

19.059,75

83

52

8

22.666,28

7

20.950,76

88

92

Restauració del
patrimoni i l’habitatge
(HAPA)

12

51.365,28

9

35.210,28

75

69

Instal·lacions
tèrmiques amb
biomassa

27

66.796,08

23

55.518,47

85

83

4

3.100,00

4

2.940,00

100

95

67

192.499,29

54

135.579,26

79

60

18

62.872,84

16

34.443,47

89

55

Explotacions
forestals (EF)

8

22.700,00

7

16.018,95

88

71

Empreses de serveis
(ES)

1

119,42

1

119,42

100

100

Restauració del
patrimoni i l’habitatge
(PA)

4

15.785,39

4

15.785,39

100

100

Actuacions de millora
de l’eficiència
energètica i
sostenibilitat (EES)

10

33.895,28

10

31.781,41

100

94

Total/mitjana

41

135.372,93

38

98.148,64

89

71

Total

82

270.745,86

76

196.297,28

Explotacions
forestals (EF)
Empreses de serveis
(ES)

Entitats culturals
(EC)
Total/mitjana

Diputació de
Girona
Explotacions
agrícoles i ramaderes
(EAR)

ANNEX 2. Nombre d’informes emesos durant el 2018

ANNEX 3. Assistència a les reunions del fòrum permanent de la CETS
FP Tona
1
2
3
4
5
6
7
8

Municipi
Aiguafreda
Arbúcies
Breda
Campins
Cànoves i Samalús
El Brull
Figaró i Montmany
Fogars de Montclús

9 Gualba

Comarca 6.07.2016
VO
NO
LS
SI
LS
excusat
VO
NO
VO
NO
O
SI
VO
excusat
VO
NO

FP Cànoves FP St. Feliu B. FP Tagamanent FP Sant Celoni
14.12.2016
NO
excusat
SI
NO
SI
SI
excusat
NO

19.07.2017

12.12.2017

NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI

NO
SI
SI
NO
NO
SI
excusat
SI

Assist.
real
0
3
3
0
1
3
0
3

18.07.2018

VO

NO

NO

NO

NO

NO

0

10 La Garriga

VO

SI

SI

excusat

SI

excusat

1

11 Montseny

VO

excusat

NO

NO

NO

NO

0

12 Riells
i Viabrea
Sant Esteve
de
13 Sant
Palautordera
Feliu de

LS

NO

excusat

NO

NO

NO

0

VO

SI

excusat

NO

excusat

NO

0

14 Buixalleu
Sant Pere de
15 Vilamajor
16 Seva
17 Tagamanent
18 Viladrau

LS

NO

NO

SI

NO

NO

1

VO
O
VO
O

excusat
SI
excusat
SI

NO
excusat
SI
SI

SI
SI
SI
SI

excusat
SI
SI
SI

excusat
SI
excusat
SI

1
3
2
3

19
20
21
22
23
24

O
O
O
LS
VO
LS

SI
SI
NO
excusat
SI
SI

excusat
excusat
NO
NO
SI
NO

excusat
NO
excusat
SI
SI
excusat

excusat
NO
NO
excusat
excusat
NO

SI
NO
NO
NO
SI
NO

1
0
0
1
2
0

VO
O
O

SI
NO
SI
12

SI
NO
SI
9

SI
NO
SI
14

SI
NO
excusat
9

SI
NO
NO
9

3
0
1

6

7

4

6

4

Balenyà
Centelles
Espinelves
Hostalric
Sant Celoni
Sant Hilari Sacalm
Sta Maria de
25 Palautordera
26 Taradell
27 Tona
TOTAL
Excusats

Municipis PNM
Municipis fora parc
St Antoni de Vilamajor VO

Exclòs 2015

SI

Resultat

Balenyà
Centelles
Espinelves
Hostalric
Sant Celoni
Sant Hilari
Sta Maria
Palautordera
Taradell
Tona

