Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Local de la Penya Blaugrana de Figaró-Montmany
Data : 9 d’abril de 2019
Hora : 17 hores
ASSISTENTS:
Presideix l’acte:
Il·lma. Sra. Maria Teresa Carrillo, alcaldessa de l’Ajuntament de Figaró-Montmany
President 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, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de
Girona

Assistents:
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull
Il·lm. Sr. Carles Coromines, alcalde de l’Ajuntament de Montseny
Sra. Imma Font Micola, de l’Ajuntament de Campins
Sr. David Cano, representant de l’Associació d’empresaris Turístics del Montseny
Sra. Raquel Roger, de la Casanova de Sant Miquel
Sr. Jaume Font Rosell, representant de Les Guilles
Sr. Marià Gómez Jara, representant de l’Associació Amics de Tagamanent
Sr. Pere Tardà Clopés, president de l’Associació de veïns de Riells del Montseny
Sr. Francesc Clapés Massó, A.D.F. de Riells del Montseny
Sr. Carles Lumeras Medrano, president de la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny

Sr. Agustí Vulart, de l’associació d’Amics del Montseny
Sr. Ramon Garcia, de l’Ajuntament de Figaró-Montmany
Sr. Andreu Salvat, representant de l’associació La Riereta
Sr. Rafel Catafal, representant de l’Associació de Propietaris del Montseny
Sra. Àngels Palacio Pastor, 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. Ligia Espejo Arenas, Cap Unitat de Planificació del Territori, de l’Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi Territorial, Diputació de Barcelona
Secretari:
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny
S’excusen:
Sra. Isabel Prat Matarrodona, Biblioteca Lluís Millet i Pagès d’Aiguafreda
Sr. Joan Campañà, president de l’Associació d’Amics del Montseny
Sr. Samuel Torres, de l’Ajuntamnet de Breda
Sra. Mercè Jordà, directora del Centre d’Art La Rectoria, Sant Pere 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 Clinomics i les accions pilot a la Reserva de la
Biosfera del Montseny.
3. Pla d’Igualtat de Gènere de la Reserva de la Biosfera.
4. Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
5. Informe de gestió
6. Torn obert de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Sra. Maria Teresa Carrillo, dóna la benvinguda als assistents i s’acomiada en
aquesta última reunió de la Comissió Consultiva. Agraeix l’acollida de tothom i
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expressa que ha sigut un plaer compartir aquest periode de la seva activitat com
alcaldessa.
La Sra. Joana Barber agraeix l’acollida de l’Ajuntament de Figaró-Montmany i
manifesta que ha sigut un plaer compartir la gestió del Montseny tots aquests anys
amb la Sra. Maria Teresa Carrillo.
També presenta a dos nous membres: La Sra. Àngels Palacio com a nova Gerent
de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en substitució del Sr.
Jordi Bellapart que es va jubilar al març. I el Sr. Agustí Vulart en substitució del Sr.
Joan Campañà que s’ha retirat per problemes de salut com a representant dels
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 Clinomics i les accions pilot a la Reserva de
la Biosfera del Montseny.
La Sra. Joana Barber explica el projecte Clinomics.
El LIFE Clinomics és un projecte que va començar al juliol de 2016. Està liderat
pels companys de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i en el què han
participat molts dels pressents en aquesta reunió, per la qual cosa transmet el seu
agraïment.
Explica que el projecte es centra en tres territoris: Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, Comarca de l’Alt Penedès i Reserva de la Biosfera del Montseny,
i en base a tres sectors: agrícola-ramader-forestal, turístic i pesquer.
El projecte te una estratègia d’adaptació al canvi climàtic per als tres territoris i en
base a aquesta estratègia s’ha fet un pla d’acció a cadascun dels territoris.
El pla d’acció per l’adaptació al canvi climàtic de la Reserva de la Biosfera del
Montseny te cinc eixos prioritaris i vint-i-nou accions.
En cada territori es faran dues accions pilot que, en el cas del Montseny, una serà
en el sector forestal i l’altra en el sector turístic. Cada acció disposarà d’un
pressupost de 25.000 €.
Es pot dir que les Terres de l’Ebre estan més enfocades en la part marítima i
pesquera, la comarca del Penedès porta més la part agrícola i al Montseny es
parla més de la part forestal. I tots tres territoris tracten el sector turístic.
Les dues accions pilot, que va triar la Mesa Territorial del Montseny són:
1-

2-

En el sector forestal: fer una cartografia de vulnerabilitat per veure quines són
les zones més vulnerables de cara al canvi climàtic, definir itineraris per
aquestes zones vulnerables i acabar fent una prova pilot concreta a través
d’un pla de gestió d’una finca privada. Recalca que l’Associació de Propietaris
del Montseny s’ha implicat molt en aquest projecte.
Sector turístic i agrari: aquí s’ha pensat en mirar certs equipaments que siguin
turístics però també ramaders o agrícoles i veure què es necessita per
aconseguir una millora d’estalvi d’aigua, eficiència energètica i millora de la
mobilitat. En funció d’això, agafar un establiment que en el cas turístic,
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segurament serà un dels establiments acreditats amb la Carta Europea de
Turisme Sostenible, i veure quines són les línies per poder-les exportar a la
resta d’establiments turístics i agraris i, si és possible, fer una acció pilot en
algun dels establiments.
També informa que al mes de març es va reunir la mesa dels tres territoris al
Montseny i que la segona setmana de maig es farà la reunió a les Terres de l’Ebre.
3. Pla d’Igualtat de Gènere de la Reserva de la Biosfera.
La Sra. Joana Barber explica que fa dues reunions de la Comissió Consultiva va
venir una representant de l’empresa a que se li havia encarregat el Pla d’Igualtat
de gènere de la Reserva de la Biosfera a explicar-ho. La igualtat de gènere és
l’objectiu 5 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. El mes de juny
de 2017 es van fer les jornades a la Garriga.
Aquest pla d’igualtat té unes línies estratègiques de les què es desenvolupen unes
accions, algunes de les quals ja s’estan duent a terme.
Una d’aquestes accions més rellevants que ja es duen a terme és que està a punt
de ser efectiva l’Associació de Dones del Montseny, que ha nascut per iniciativa
pròpia de les dones del Montseny, perquè han vist la necessitat. La raó social serà
al municipi del Brull.
La Sra. Joana Barber fa saber que es farà una jornada el dia 6 de juny a Campins,
on es convidarà a tothom que ha participat.
4. Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
El Sr. Carles Dalmases recorda que s’està duent a terme el tràmit del decret de
l’ampliació del Parc Natural del Montseny i la modificació dels límits del PEIN del
Montseny i el de les Cingles de Bertí. Recorda que va sortir a aprovació inicial al
juny de 2018, hi van haver quaranta dies hàbils per fer al·legacions, es van tancar
les al·legacions a finals d’octubre i des d’aquell moment s’està fent, des de la
Diputació en col·laboració amb la Generalitat, el tractament tècnic d’aquestes
al·legacions.
S’han rebut 24 escrits entre al·legacions i informes preceptius.
Vistes les al·legacions, s’han fet unes propostes que es portaran a aprovació final.
Un dels temes d’aquestes al·legacions es refereix al tema de la governança del
nou Parc Natural del Montseny. Per donar resposta s’ha partit de tres principis
generals:
-

Proximitat al territori
Legitimitat
Representativitat

1- Junta Rectora: des de la proposta inicial, els representants de la Generalitat
passen de 3 a 4 i es dóna entrada a 1 representant de la Direcció General de
Boscos. Les Associacions de Propietaris de sòl no urbanitzable passen de 3 a
6 representants. En total es passa de 39 a 43 representants. Els representants
dels ajuntaments es mantenen en 18 ajuntaments, 4 de la Diputació de
barcelona i 3 de la Diputació de Girona.
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2- Comissió Executiva: Hi hauran 6 representants dels ajuntaments escollits entre
ells. S’ha augmentat 1 representant de la DB, 1 de la DG i 1 de la Generalitat.
Les Associacions de Propietaris de sòl no urbanitzable passen de 1 a 3
representants i es passa de un total de 14 a 19.
3- Consell Consultiu: Els ajuntaments passen de 2 a 3 representants. La resta de
composició es manté.
4- Comitè Científic: No es fan modificacions.
S’està treballant en l’informe d’al·legacions on es dóna resposta, una per una, a
totes les al·legacions, si s’admeten, si no s’admeten i justificant les decisions que
es prenen. Aquest informe s’entregarà a la Generalitat per a què continuï el tràmit.
A més a més, tots els que han fet al·legacions rebran una resposta personalitzada.
El Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull demana quina és la data
prevista d’aprovació.
El Sr. Carles Dalmases respon que és prevista abans d’acabar l’any. S’ha
d’acabar el treball tècnic, el tràmit de la Generalitat i tràmit ambiental i una sèrie
d’informes.
El Sr. Carles Lumeras pregunta si dins d’aquesta revisió de les al·legacions
rebudes s’ha tingut en compte l’informe presentat pel Consell de Protecció de la
Natura, no només respecte del mateix decret sinó també respecte de l’avaluació
ambiental. Això ho pregunta perquè creu es desconeix el contingut d’aquest
informe on es posen en qüestió bastants aspectes del decret i en especial
manifesta la seva preocupació perquè, malgrat s’aprovi el decret, segueixi havent
un forat molt gran respecte a la protecció específica de les zones que s’han de
protegir al Montseny. Aquest és un document públic però que la majoria no ha
tingut accés i que es va fer aproximadament al novembre de 2018.
El Sr. Carles Dalmases respon que se li ha demanat informe al Consell de
Protecció de la Natura i que de fet és preceptiu fer-ho. A més fa notar que aquest
informe estava fet en el període en el què es van obrir les al·legacions.
El Sr. Agustí Vulart, representant Amics del Montseny recorda que s’havia
aprovat una ampliació del Parc però que no es va portar a terme, pregunta si
aquest decret que s’està tramitant és per tornar a allò que es va aprovar en el
passat.
El Sr. Carles Dalmases respon que al 2008 es va aprovar el Pla Especial de
Protecció del Montseny amb uns límits i que al desembre de 2016 va ser anul·lat
de ple dret per una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La Sra. Joana Barber apunta que no es va començar a treballar en el decret per
aquesta anul·lació. Ja s’hi estava treballant però es va prioritzar a partir de
l’anul·lació.
El Sr. Agustí Vulart pregunta si els límits que es van aprovar antigament són les
mateixes que recupera aquest decret.
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El Sr. Carles Dalmases respon que el límits d’aquest decret són pràcticament
iguals que els del Pla Especial de 2008
El Sr. Andreu Salvat fa constar la seva preocupació pel fet que, en el Comitè
Científic, tota la responsabilitat recaigui en 1 sol representant. Posa l’exemple d’un
cas de malaltia i li preocupa que no deixa de ser una visió limitada.
La Sra. Joana Barber apunta que això és la composició, després s’ha de veure el
funcionament. No vol dir que aquesta persona no pugui tenir un substitut.
El Sr. Carles Dalmases diu que és important fer constar que en el Decret no s’han
posat noms i cognoms. Quan s’aprovi, hi haurà un Decret del Conseller de Territori
que posarà noms i cognoms tenint en compte els tres principis fonamentals
anomenats anteriorment.
El Sr. Carles Lumeras explica que quan es torna a replantejar el Decret hi ha un
primer moment en el què es diu que s’intentarà aconseguir que els límits del Parc
siguin els mateixos que els de la Reserva de la Biosfera.
La Sra. Joana Barber respon que això no ha sigut mai així. És impossible intriduir
un sol urbà dins un Decret de declaració d’una figura de Parc Natural. Sempre s’ha
parlat dels límits de 2008. Quan es va plantejar l’ampliació de la Reserva de la
Biosfera es va dir que no podia ser que una figura que no és de protecció d’un
territori, com és la Reserva de la Biosfera, fos més petita que una figura de
protecció d’un territori que és el del 2008. Quan a l’any 2014 s’amplia la Reserva
de la Biosfera, aquesta tenia els límits de l’any 1977 i el Parc tenia els límits de
2008. Llavors al 2014 es va decidir ampliar la RB en tot el terme municipal dels
municipis que tenen una part dins de Parc. Però aquest Decret sempre s’ha
treballat dins dels límits de 2008.
El Sr. Carles Lumeras comenta que per les característiques del Decret i el temps
que pot arribar a passar fins que s’aprovi el nou Pla Especial de Protecció del
Parc, hi ha tota una sèrie de gent que pensa que s’ha d’anar avançant d’una altra
manera per anar protegint el territori. Així, la primera mesura més immediata, ha
sigut presentar avui davant de la Generalitat una petició específica de 4 entitats
ambientals de Catalunya en la què es demana que es declari una moratòria de
nous projectes a fer dins del Montseny a partir del 15 de maig. La segona mesura
és que s’està posant en marxa la preparació d’una proposta de llei per a què sigui
aprovada una llei de protecció del Montseny. Per tant, quan estigui formalitzada
davant de la mesa del Parlament aquesta petició de llei de protecció del Montseny
i es tingui com a vàlida la proposta de text, s’encarregaran de fer-la pública per a
què arribi a totes les parts implicades al Montseny.
La Sra. Joana Barber pregunta si abans de que s’aprovi aquesta llei de protecció
del Montseny tindran alguna cosa a dir la Diputació i els Municipis.
El Sr. Carles Lumeras respon que, efectivament, hi haurà tot un procediment que
els hi inclourà.

6

El Sr. Marc Marí vol puntualitzar que en el cas del Cap de Creus o de les Illes
Medes va ser rang de llei perquè la figura de protecció que es va triar va ser
Reserva Natural Integral o PNIN (paratges naturals d'interès nacional) que
requereixen figura de llei. Per tant, si la iniciativa va per aquí serà necessària una
llei, si no, el decret és suficient per declarar el Parc Natural.
El Sr. Carles Lumeras confirma que això és així. La base de tot això és la llei de
Protecció de Medi Natural de 1985 de la G.C. que preveu 2 figures que han de ser
aprovades per llei, els PNIN i les Reserves Integrals, evidentment aquesta llei està
basada en aquestes dues figures i no està en contradicció amb els límits que
marca el decret del Parc.
El Sr. Marc Marí pregunta si, per tant, es planteja la figura d’una Reserva Natural
Integral.
El Sr. Carles Lumeras respon que sí, però no de tot el Montseny sinó les reserves
integrals que toquin en cada lloc, és diferent, per això hi ha la figura dels PNIN que
és d’un grau de protecció intermèdia, sense arribar als límits de la Reserva
Integral.
5. Informe de gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
Toca diversos aspectes de totes les activitats fetes des del 2018 o des de la
darrera CCA. El primer és una relació de projectes europeus en què s’està implicat
directa o indirectament.
1.

Estat de desenvolupament i participació en els projectes europeus:

-

Projecte LIFE Tritó del Montseny
Es fa un repàs de les accions que s’han fet darrerament, per exemple,
l’exposició itinerant per la què fins ara han passat més de dos mil visitants i
encara queden sis municipis per programar i en la què han col·laborat
personal del Parc, població local, s’han fet intervencions en les escoles,
presentacions en diversos fòrums i equipaments etc...
També destaca el tema de la comunicació. Al lloc web es poden veure tots els
recursos, la premsa, projectes... és un lloc web que dóna molta informació de
l’estat actual del desenvolupament del projecte. A més a més té un canal You
Tube i unes imatges en streaming de centres com Torreferrussa o el Zoo de
Barcelona. També s’hi poden trobar els estudis, les xerrades, totes les accions
que es fan. Una d’elles és la d’un guarda del Parc que ja ha participat en
varies escoles on explica el Parc en general i en aquest cas explica el projecte
Life Tritó.

-

Projecte Poctefa Ectadapt
És un projecte aportat des de la Diputació de Girona. Dins la línia 2 del
projecte, on parla d’accions de comunicació en PNI, és on intervé la implicació
com a parc. Una de les accions que s’estan preparant és una exposició que
serà itinerant.
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-

Projecte Life MixForChange
El parc no participa com a soci però sí participa de manera activa en els
treballs d’assaig i d’investigació, de proves i de tècniques d’adaptació al canvi
climàtic en la gestió forestal, principalment. Per exemple, a la finca de la
Traüna, que té un bosc mixt d’alzinar amb fagedes es fan actuacions de
selecció de peus que es veuen més adaptats en aquest moment i què poden
sobreviure millor a aquests canvis que es preveuen. També s’ha actuat a les
perxades de castanyer de la finca de Can Terrer. A Santa Susanna on s’han
fet aclarides i s’han fet plantacions de roures i pomeres. És a dir, són accions
diferents en funció de la finca, de les característiques, però totes elles
encaminades a estudiar models de gestió forestal que siguin més adients per
les previsions del canvi climàtic en els boscos del parc. En alguna d’aquestes
actuacions ha participat la colla de manteniment, per exemple, en el
tancament de zones de plantació per evitar l’acció del senglar o del cabirol.

-

Projecte Open2Preserve, que va explicar la professora Plaixats, de la UAB,
en la darrera reunió de la Comissió Consultiva, s’han continuat fent accions
com cremes prescrites en la finca del Pla de la Calma on hi ha landes de
ginestells i brucs i algun ginebró resultat de l’abandonament de l’activitat
tradicional ramadera extensiva. L’objectiu és recuperar aquests espais oberts
que s’estan matorralitzant, i causen pèrdua de biodiversitat. El personal del
Parc també hi col·labora en aquestes accions, juntament amb el grup dels
GRAF dels bombers, que són els responsables de fer l’aplicació de les
cremes. Després de l’aplicació del foc es farà l’estudi científic de la vegetació,
estudiant la biodiversitat ecològica, el valor pastoral i la producció.

2.

Activitats d’ú públic:

-

Es comenta la participació a la Xarxa de la Carta Europea de Turisme
Sostenible de l’àmbit de Catalunya on participen parcs com la Serra del
Montsant, Illes Medes, Delta de l’Ebre, Garrotxa, Capçaleres del riu Ter i els
tres parcs de la Diputació. Hi ha empreses acreditades i empreses en procés
d’acreditació i una de les accions que s’han fet ha sigut unes jornades de
formació a les empreses que s’han postulat per adherir-se a la Carta Europea.
El dia 12 de desembre es va fer el fòrum permanent de la Carta Europea al
municipi del Montseny amb una gran participació. Es va parlar del pla de
treball de 2019-2020 i la de la nova tanda d’adhesió d’empreses a la Carta
Europea. També es va parlar sobre un portal de mercat virtual que s’havia
alentit i que s’ha tornat a activar des de fa aproximadament un any.
Actualment hi ha unes vuit empreses productores del Montseny que estan,
d’una manera activa, venen els seus productes a través d’aquest mercat
virtual.
- A la reunió del grup de bones pràctiques excursionistes es va tractar de la
proposta d’autoavaluació de les pròpies entitats que organitzen activitats i de
noves incorporacions d’altres entitats en aquest grup. També es va plantejar la
representació de les administracions, d’algun ajuntament o tècnic municipal
que hi té molt a veure amb la sol·licitud d’aquestes activitats en el seu municipi
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o de algun tècnic de turisme o d’esports de la Diputació.
-

La formació d’informadors del Parc es va fer el 9 de març a Masia Mariona.

-

Es comenten les dades sobre activitats organitzades.
També es comenten altres dades referents a l’ús dels mitjans digitals:
- Web del Parc al 2018: al voltant de 15.000
- La web d’itineraris ha tingut 10.000 visites.
- Les notícies que es generen des de la Diputació i que surten a la web
del parc, unes 80.
I sobre la presència en els mitjans de comunicació: 347 mitjans informatius
de caràcter digital, 41 en televisió, en la ràdio 37 i a la premsa sobre 180.

3. Actuacions de millora:
-

Les obres del Conjunt Monumental del Tagamanent ja estan acabades i ara
cal veure la proposta de gestió de les visites.
Es continuen fent obres en la xarxa viaria.
Projectes vinculats al Life Tritó. Hi ha 5 projectes, alguns en execució altres en
fase de tramitació o aprovació inicial.
S’estan fent millores en elements i equips de seguretat per al seguiment de
ratpenats a les coves.

En l’àmbit de la Reserva de la Biosfera i sobre el transport públic, s’explica que
ahir va haver una reunió del grup de treball a Masia Mariona.
La Sra. Joana Barber dona compte dels temes tractats a la reunió:
En el grup de treball està representada la Generalitat, tant el Departament
d’Interior amb els Mossos d’Esquadra com Territori i Sostenibilitat amb la
Direcció General de Transports, estan els municipis afectats que són Campins,
Sant Celoni i Fogars de Montclús, està la Coordinadora per la Salvaguarda del
Montseny, estan els companys de comunicació, l’empresa que fa el servei
(Sagalés) i els tècnics.
La reunió no es va fer a l’octubre quan va engegar aquest nou servei que
s’està donant perquè es va considerar que mancaven dades i se segueix
pensant que encara en manquen. Cal tot un any per recollir dades i poder
valorar bé. Potser tot el que s’està fent s’haurà d’anar canviant i ajustant a la
realitat un cop vist el comportament de la gent.
En general al voltant del 40% de la gent fa servir un bitllet integrat, és a dir,
que ve en transport públic d’origen. El què no s’està fent gaire és que la gent
que vingui en cotxe el deixi i agafi el bus, per tant, aquí s’ha d’incidir amb la
campanya de comunicació. També s’ha vist que aquesta tardor, que ha plogut
molt, els dies de pluja ha baixat molt el número d’usuaris. Cal observar
aquesta primavera, que és l’altra punta de gran afluència, a veure com
funciona però amb l’idea de donar bon servei i d’ampliar-lo a la resta del
Montseny i anar aplicant, a poc a poc, diferents mesures per a què la gent
pugui deixar el cotxe i agafar el bus. Per exemple, els Mossos van dir que una
senyalització que es va posar en carreteres que era per un altre tema, per
l’orquídia fantasma, havia anat bé per a que la gent no aparqués. Per tant, es
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mirarà de parlar amb els companys de carreteres per fer un tipus de
senyalització que sigui més adient, és a dir, interessen tots els imputs que es
puguin tenir per mirar de millorar el servei.
El Sr. Lluís Martínez apunta que el dia europeu dels parcs el bus disposarà
d’un guia que vagi explicant el recorregut, de manera que també sigui un
al·licient per a què la gent deixi el cotxe i agafi el bus.
Sobre la campanya de comunicació, presenta la primera maqueta del tríptic
que anirà en el bus juntament amb els horaris i que es distribuirà al públic.
-

La Sra. Joana Barber explica que en el pla d’igualtat hi ha una línia de
formació, i es va veure la possibilitat i l’oportunitat de començar a fer uns
tallers de formació i empoderament de la dona. Això es va començar a fer
perquè una de les persones del grup de treball va explicar la seva experiència
al Tagamanent. Ella havia estat contractada per fer dinamització veïnal
adreçada a tots els veïns però que al final només va tenir dones. Al Montseny
molta gent viu en masies aïllades i té pocs espais on poder parlar i explicar.
En aquests tallers no només s’aprenen coses que es poden convertir en el
modus vivendi sinó que també es comparteixen molts temes.
S’han engegat els tallers de l’octubre al juny en quatre municipis: Tagamanent,
Seva, Sant Esteve de Palautordera i Arbúcies. Si es vol continuar fent aquets
tallers es poden anar triant uns altres municipis per a què la gent pugui anarhi.
La Setmana passada es va fer la inauguració de l’obrador del Tagamanent i es
va fer un mercat de productores en el que hi havia moltes dones que
assisteixen als tallers.
L’Associació de Dones neix, també, a partir de tots aquests tallers.
La Sra. Joana Barber explica que un altre projecte de la Reserva de la
Biosfera que ja s’ha fet durant 3 anys és el concurs de receptes. Els municipis
que hi volen participar fan un concurs de receptes i entre els guanyadors de
cadascun d’aquests municipis s’acaba triant els guanyadors de la RB. Cada
any han anat participant més municipis. La gent es pot presentar a un altre
municipi si no el fan en el seu. El concurs promou la recuperació de varietats
antigues, tant dels productes com de la manera de cuinar. Com a objectiu final
potser s’acabarà tenint un llibre de receptes de la RB.
El Sr. Lluís Martínez comenta la carpa itinerant que es va posar en marxa en
la celebració del 40e aniversari de la declaració de la RB, a Can Lleonart.
Comenta la programació de llocs on hi serà en el transcurs de l’any 2019.
Quant al projecte del Montseny a l’escola, durant el curs 2018-2019 hi han
participat 1378 alumnes, 522 de cicle inicial, 431 de cicle mitjà i 425 de cicles
superiors. El Sr. Lluís Martínez manifesta la seva satisfacció pel bon
funcionament d’aquest projecte.
La Sra. Joana Barber afegeix que és un projecte què es consolida i què si ja
es té consolidada la primària s’ha d’anar avançant per consolidar la
secundària.
També explica que a Xile s’està aplicant aquest model en quasi totes les RB
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després de que vinguessin aquí i se’ls hi expliqués.
Creu, però, que s’ha d’avançar en la relació que es té amb el territori.
El Sr. Lluís Martínez apunta que el material didàctic està al lloc web i tothom
pot disposar d’aquest material pedagògic, de fet, hi ha escoles l’estan
utilitzant.
Per últim comenta que demà es farà una formació sobre bio-seguretat, adreçada
als agents (tècnics, educadors, investigadors, ...) que intervenen en cotacte amb el
medi fluvial o aquàtic.
6. Torn obert de paraules
El Sr. Francesc Clapés pregunta si s’ha avançat en alguna solució sobre la
col·locació de rètols a les Carreteres.
El Sr. Marc Marí respon que no pot aportar res més de nou del què li va explicar la
darrera vegada. Es continua tenint bloquejat a nivell de normativa de carreteres, no
es poden posar a les carreteres i per tant s’ha de buscar una solució que sigui cap
a l’interior. No poden contradir les decisions de qui té les competències, que és
Carreteres de la Diputació de Girona, que al·leguen que les propostes que s’han
fet contravenen la llei.
El Sr. Francesc Clapés pregunta si s’ha fet algun estudi sobre la colònia del tritó
per poder constatar si va en augment o en disminució.
La Sra. Joana Barber contesta que se sap molt poc del tritó, es descobreix al
2005, després es descobreix que són dues poblacions separades, però, després
dels alliberaments dels tritons que es crien en captivitat als centres del Zoo,
Torreferrussa i Pont de Suert, i s’ha constatat que alguns dels alliberats hi viuen
sobre el territori. Es preveu que a la propera reunió CCA hi assisteixi el Sr. Daniel
Ginart que podrà aportar més dades.
El Sr. Francesc Clapés mostrava la seva preocupació perquè, com en el cas dels
crancs, que moren a l’estiu en zones seques quan s’assequen els rierols degut al
canvi climàtic, estigués passant el mateix amb el tritó.
El Sr. Lluís Martínez apunta que moltes de les accions del projecte Life estan
encaminades a garantir la qualitat i la quantitat de l’aigua que hi ha a la conca on hi
viu, i això també condiciona la gestió dels boscos.
La Sra. Joana Barber expressa, tal i com ha fet notar el Sr. Lluís Martínez, que si
es treballa per una espècie s’ha de treballar en el seu hàbitat per garantir la seva
supervivència. De totes maneres l’èxit del Life Tritó té l’avantatge de poder treure
conclusions i fer actuacions que no només aniran bé pel tritó sinó també per altres
espècies.
El Sr. Rafel Catafal pregunta sobre senyalització en camins interiors, per exemple,
si s’està fent alguna actuació forestal o en el cas de camins que interessi que hi
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accedeixin menys vehicles. Demana quin suport es pot rebre per part de la
Diputació en forma de rètols per poder instal·lar puntualment.
La Sra. Joana Barber respon que es pot mirar igual que es va fer en el seu
moment pel tema de recollida de les castanyes.
El Sr. Carles Lumeras manifesta que quan s’ha aprovat l’acta de la reunió anterior
no ha dit res, però, afegit a l’acta havia un seguit de preguntes que es van plantejar
a la reunió anterior algunes de les quals ja van quedar contestades a la mateixa
acta i una altra part no s’ha contestat. Pregunta si es contestarà per escrit o en
aquesta reunió.
La Sra. Joana Barber diu que es pot contestar en aquesta reunió si vol o per
escrit si ho prefereix.
El Sr. Carles Lumeras prefereix que sigui per escrit. Tot i això exposa les
qüestions:
1- En referència a la rompuda de landa que s’ha efectuat per part del propietari
Sr. Canet entre el Pla del Llandret i el collet de Terrús, al Pla de la Calma que
comportava la desaparició total d’algunes comunitats vegetals protegides, fet
que es va verificar en la visita conjunta del 4 de març amb el Director del Parc,
el tècnic de la Diputació, el Sr. Jordi Bartolomé i dos membres més de la
Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny. La pregunta és quines són les
mesures que pensa prendre al Direcció del Parc per tal de que no es tornin a
repetir els excessos que es van detectar i quines accions legals es pensen
prendre o quines mesures compensatòries es pensa exigir al promotor.
El Sr. Lluís Martínez respon que en la visita es va explicar que era una
actuació autoritzada pel CPF previ informe del parc que va determinar el que
es podia fer i el que no. Els tècnics del parc no estan d’acord en l’afirmació de
que ha desaparegut tota una comunitat de landa de calluna.
Per una banda es va autoritzar en base a la normativa per la què el parc es pot
regir, però, a més a més, també tenint en compte el Pla de Conservació del
Parc i les consideracions tècniques dels experts en conservació.
El Sr. Ferran Teixidó apunta que les rompudes no estaven autoritzades i
pregunta si s’han fet rompudes.
El Sr. Lluís Martínez respon que no. Els treballs s’han fet en zones on hi havia
hagut pastura tradicional, i ha sigut el desbrossament, estripada de la capa
superficial i sembra, que és el que es va autoritzar en aquest cas.
La Sra. Joana Barber comenta que una rompuda és quan es passa d’un
terreny forestal a un terreny agrícola i que aquest no ha sigut el cas.
El Sr. Carles Lumeras explica que va veure sobre el terreny com es va aixecar
i revoltar el terra varies vegades i a més a més s’hi van abocar fangs de
depuradores d’indústries càrniques per adobar. Li preocupa que aquesta aigua
contaminada pugui arribar a una riera pròxima on amb tota probabilitat hi pot
haver tritó del Montseny.
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El Sr. Lluís Martínez respon que el que estava autoritzat era estripar, no
revoltar. Es van fer massa passades d’estripadora, segurament per enterrar
aquest adob, que és un compost que està autoritzat per l’agricultura, però que
el parc ha prohibit de seguir abocant. S’està fent un seguiment en la zona en
qüestió de l’analítica del sòl i qualitat de l’aigua i no s’ha detectat cap mena de
contaminació ni en el sòl ni en les aigües.
La Sra. Joana Barber vol deixar constància que des dels municipis on s’estava
fent aquesta actuació es va informar de seguida i manifesta que és una sort
comptar al Montseny amb gent implicada, que hi viu i que veu que passen les
coses. Per tant, ha sigut un treball conjunt dels dos municipis implicats i del
parc.
El Sr. Andreu Salvat comenta que això serveix d’aprenentatge. Se li va
demanar un informe per establir criteris per a què no torni a passar en altres
zones. Si es tracta d’una pastura ben establerta no cal ser estripada, si es
tracta d’un bosc ben establert no té sentit fer rompudes. Una altra cosa és la
necessitat d’establir criteris que facilitin la presa de decisions i la importància
de les dades, per exemple, amb el seguiment de les orquídies.
Se sap què passa a la finca de Can Figuera?
La Sra. Joana Barber respon que s’acaba de vendre i a les hores s’ha de
parlar amb el propietari per veure quins són els seus projectes.
El Sr. Carles Lumeras comenta que s’ha detectat una tal.la de gran abast al
voltant de les Farreres a banda i banda de la carretera que té un impacte visual
però que també té un impacte sobre el sol que considera que és el més
important. Això s’ha comunicat al parc, al Sr. Josep Argemí. Se sap alguna
cosa sobre aquest tema?
El Sr. Lluís Martínez respon que en té constància perquè ho ha parlat amb el
Sr. Josep Argemí i també sap que ha demanat informació a guarderia i que
s’ho ha anat a mirar.
2- La Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, des de l’inici, forma part del
projecte Life Tritó. En el desenvolupament habitual del seu treball per protegir
espècies del Montseny es va demanar a l’OTPN una informació concreta sobre
poblacions de tritó en les dues àrees consolidades per tal de mirar de que no
es fessin coses en aquestes zones i se’ls hi va denegar sobre la base de
criteris de que és una informació reservada estrictament a les persones del
grup científic que hi treballen en aquest camp. En aquest sentit, manifesta la
seva disponibilitat per signar un conveni de confidencialitat i comenta que
durant anys s’han estat protegint les dades referents a poblacions de crancs
sense difondre-les. Troba que no té sentit que se’ls hi denegui aquesta
informació.
La Sra. Joana Barber respon que una cosa són totes les entitats que van fer
un escrit de suport al projecte i que una altra cosa és el nucli que està
13

treballant en el projecte que són la GC, el Zoo de Barcelona, la DG, Forestal
Catalana i la DB. S’estan respectant els pactes que es van fer en el seu dia
amb la comunitat científica i, de moment, no s’està passant cap informació a
ningú, els plànols amb les cites específiques no s’han passat ni a Europa. Això
no vol dir que quan tot això acabi la cosa pugui anar d’una altra manera.
El Sr. Carles Lumeras apunta que creu que hi ha un malentès. No s’ha
demanat que se’ls hi digui on és exactament el Tritó.
La Sra. Joana Barber respon que pren nota de la seva demanda i que ho
tornarà a posar sobre la taula.
El Sr. Jaume Font planteja 3 qüestions:
1- Es va informar d’uns despreniments al camí d’accés al turó del Tagamanent.
S’ha fet alguna cosa? S’ha pres alguna mesura per solucionar aquest
problema?
El Sr. Lluís Martínez respon que respecte al sender de pujada al coll de Sant
Martí, la setmana vinent hi ha concertada una visita amb un geòleg per a què
els hi valori el que es pot fer. En funció d’això es valorarà si es poden fer
millores o si caldrà buscar un camí alternatiu que podria ser des de l’ermita de
Sant Martí.
2- Quant a la senyalització dels itineraris del parc demana, sobre tot, la revisió i
manteniment perquè en alguns sectors és deficient i fins i tot hi ha gent que s’hi
perd.
La Sra. Joana Barber respon que si pot passar informació serà de gran ajuda.
3- Demana que tota la informació del parc i el que generi i els seus projectes
pugui arribar a totes les associacions de l’àmbit del parc. Creu que costa que
flueixi la informació i que no es pot estar mirant cada dia el web.
La Sra. Joana Barber respon que és difícil i una càrrega gestionar tota la
informació de manera personalitzada i que per això existeix el lloc web on s’hi
pot trobar aquesta informació.
El Sr. Marc Marí proposa la possibilitat de donar-se d’alta a les notícies de
manera que cada vegada que es penja una notícia es genera un missatge
avisant a l’usuari.
La Sra. Joana Barber hi està d’acord i creu que si que es pot fer.
El Sr. Rafael Catafal vol fer una aportació sobre la defensa de la gestió forestal.
Una mitjana del 30% de les finques privades a nivell de Catalunya tenen un pla de
gestió, al Montseny sobre un 55% i des de l’Associació de Propietaris s’està
fomentant que cada vegada hi hagi més propietats en pla de gestió forestal. El
motiu és per amenaces com el canvi climàtic. Totes aquestes planificacions
forestals estan supervisades i aprovades per CPF i pel parc, per tant, demana que
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no es caigui en tòpics de que tot es fa malament i defensa la bona gestió de molts
propietaris durant molt de temps.
El Sr. Andreu Salvat explica una petita anècdota personal que podria aportar
millores sobre la gestió forestal: dins un programa subvencionat per la Diputació
sobre les tallades per prevenció d’incendis i generar fusta per les calderes de
biomassa es va fer una tallada en una zona amb un ús públic important i que té un
valor patrimonial i sentimental molt gran pels veïns d’Aiguafreda que és al voltant
de la riera de Martinet. A nivell forestal la tallada està ben feta i no hi ha res a dir,
però, es va donar la coincidència de que es van tallar uns arbres que eren
centenaris. Justament en aquella zona i, per una altra banda, la Diputació havia
apadrinat un itinerari sensorial per a persones invidents. Llavors van anar a veure a
l’enginyer, que va quedar desolat, i va explicar que ningú no li havia dit res sobre
aquest tema, a l’hora també va manifestar que li manca informació dels punts
sensibles afectats per a poder decidir com enfocar la gestió.
En aquest sentit, el Sr. Andreu Salvat reivindica la importància de les capes
d’informació que una d’elles seria aquests petits punts d’especial interès i
reivindica que també s’apliqui a la RB i que el CPF disposi d’aquesta informació.
La Sra. Joana Barber explica que és cert que això és una mancança, però també
és cert que això, al ser Reserva i no Parc, no es fa un informe previ perquè no hi
ha un marc normatiu i, per tant, no es detecta. Està d’acord en que s’ha d’ampliar
la informació de la RB malgrat que ningú demanarà informe previ preceptiu.
Precisament, explica, que avui s’ha parlat amb un company del CPF per un altra
tema i han acordat quedar un altra dia per parlar sobre això, per a que tota aquesta
informació que es pugui tenir també la tingui ell a l’hora de fer els plans tècnics de
gestió i millora forestal. Per tant, es mirarà entre tots de tenir la informació.
El Sr. Agustí Vulart explica que va llegir en el nou 9 del Vallès que les finques del
Vilar i la del càmping de Fontmartina serien convertides per la diputació en uns
centres de poesia, d’investigació etc.., d’àmbits diferents. Només vol expressar la
seva conformitat amb què la Diputació disposi de la gestió d’aquestes finques per
fomentar aquest aspecte cultural.
La Sra. Joana Barber apunta que això només és al Vilar, on s’està valorant una
possible residència per artistes, al càmping de Fontmartina no. El què es va
comentar és que a Fontmartina, no al càmping, on hi havia l’oficina d’abans, ara és
un alberg per la gent que ha de fer recerca científica. En el cas de Fontmartina
està en concessió administrativa amb l’Institut Català d’Ornitologia. En el cas del
Vilar ja es veurà perquè depèn de Presidència.
El Sr. Agustí Vulart també comenta sobre la casa de Santa Magdalena que s’està
esfondrant. Abans no era parc però ara és reserva i creu que seria convenient
salvar aquesta joia arquitectònica. Proposa que entre tots es faci el possible per
salvar-la.
La Sra. Joana Barber explica que aquesta demanda s’ha fet arribar al Consell
Coordinador i a l’Ajuntament de Fogars de Montclús que, fins i tot, estava disposat
a comprar Santa Magdalena per poder reformar-la i no hi ha hagut manera
d’arribar a un acord amb la propietat durant els tres anys que s’ha intentat.
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Fins i tot s’ha comunicat aquest fet a la Generalitat per si poden fer alguna cosa.
El Sr. Agustí Vulart manifesta la seva inquietud per la plaga dels senglars i creu
que s’està convertint en un desastre ecològic, tant al Montseny com en general a
Catalunya.
La Sra. Joana Barber respon que s’intenta ajudar als caçadors.
El Sr. Carles Coromines explica que a les notícies de TV3 han esmentat que la
Generalitat ha decidit perllongar en un mes la caça de senglars a algunes
comarques de Girona i que es donarien 50 euros per cada senglar. Que se
n’havien caçat al voltant de 20.000 senglars en aquella zona.

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