ESBORRANY DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ
CONSULTIVA DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY

Lloc: Casal de cultura Antoni Tàpies. Municipi de Campins.
Data: 17 d’octubre de 2017.
Hora: 17 hores.

ASSISTENTS:
Presideix l’acte:
-

Sr. Joan Lacruz, alcalde de Campins.

President de la
Comissió:

Sr. Ramon Espinach, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, Diputació de Barcelona.

Vice-presidents de
la Comissió:
Sr. Joan Campañà, president de l’Associació d’Amics del
Montseny.
Sr. Marc Marí, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació
de Girona.
Assistents:
-

Sra. Mercè Jordà, directora del Centre d’Art La Rectoria, Sant Pere de
Vilamajor.

-

Sr. Antoni Arrizabalaga, coordinador del Museu de Ciències Naturals de
Granollers, La Tela.

-

Sr. Jordi Tura, representant del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.

-

Sr. Alfons Planas, alcalde de l’ajuntament de Montseny.

-

Sr. Carles Lumeras, president de la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny.

-

Sra. Cecília Moliné, representant de la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny.

-

Sr. Samuel Torres, representant de l’Associació d’empresaris Turístics del
Montseny.

-

Sr. David Cano, representant de l’Associació d’empresaris Turístics del
Montseny.

-

Sr. Francesc Clapés, president de l’ADF de Riells de Montseny.

-

Sr. Pere Tardà , president de l’Associació de veïns de Riells del Montseny.

-

Sr. Francesc Salvans, representant de l’Associació de Propietaris del
Montseny.

-

Sr. Rafel Catafal, representant de l’Associació de Propietaris del Montseny.

-

Sr. Jaume Calls, representant de la Societat de Caçadors de Riells i Viabrea.

-

Sr. Patrici Cros, regidor de l’ajuntament de Riells i Viabrea.

-

Sr. Andreu Salvat, representant de l’associació La Riereta.

-

Sr. Josep Font, president de Natura i Usos Sostenibles (NIUS Arbúcies)

-

Sra. Joana Barber, cap de la Direcció Territorial Nord.

Secretari:
-

Lluís Martínez, director del Parc Natural del Montseny

S’excusen:
-

Sr. Jaume Font, representant de Les Guilles

ORDRE DEL DIA:
1.-

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior.

2.-

Donar compte dels projectes de depuradores de Montseny i Santa Fe de
Montseny.

3.-

Presentació del nou director del Parc Natural del Montseny.

4.-

Donar compte de l’estat del Decret d’ampliació del Parc del Montseny.

5.-

Informe de gestió

6.-

Donar compte de la prova pilot d’accés a Santa Fe amb transport públic.

7.-

Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
-

El Sr. Joan Lacruz, alcalde de Campins, dóna la benvinguda a tots els
assistents i lamenta no poder-se quedar a la reunió donat què te un altre
compromís.

-

El Sr. Espinach agraeix a l’ajuntament de Campins l’acollida de la reunió.

1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
Sense cap esmena s’aprova l’acta de la reunió anterior.

2.

Donar compte dels projectes de depuradores de Montseny i Santa Fe de
Montseny.
El Sr. Albert Solà, gerent del Consorci Besòs Tordera, assisteix a la reunió,
en qualitat de convidat, per explicar la proposta de depuradora per al municipi
de Montseny.

Primer fa una breu presentació del Consorci del Besòs, al que més recentment
s’ha incorporat la conca del riu Tordera. Fa 30 anys que existeix i té un àmbit
territorial de 62 municipis. Estan elaborant el projecte de la depuradora per al
municipi del Montseny. El projecte del 2004 ara no serveix. Les consideracions
ambientals i la realitat actual han canviat.
El projecte que estan redactant, segons està tipificat, serà una instal·lació de
tipus 2, a través d’un conveni amb l’ACA, que és qui ho haurà d’aprovar.
El sistema que proposen és de biodisc. És versàtil, permet assolir diferències
de cabal d’un dia per un altre. Necessita poc personal i provoca poc impacte
paisatgístic. Consta d’un pretractament, un dipòsit polivalent (per regular el
cabal i extracció d’olors) i el biodisc per al tractament biològic.
En un mes poden tenir el projecte acabat.
El Sr. Carles Lumeras demana que es presenti a informació pública.
Pregunta per què es va al sistema de biodisc desprès de dos anys de
discussió quan, sobretot a Sta Fe, la solució biològica és efectiva ja que no
genera olors, no requereix consum energètic i te menys costos de
manteniment.
El Sr. Albert Solà afirma que no fa soroll (funciona amb un motor d’un CV),
gira a molt baixa velocitat i no té bombeig associat.
El Consorci assumirà la responsabilitat dels problemes que generi, no
l’ajuntament.
Assegura que un altre sistema no donaria compliment a l’estudi d’impacte
ambiental. Com a Consorci els preocupa molt el medi natural, i s’han
d’assegurar que funcionarà. Tenen molta experiència i coneixement, fins i tot
han participat en projectes de recerca juntament amb la universitat i el CSIC.
Ofereix fer una visita a una depuradora com la que proposen pel municipi de
Montseny.
El Sr. Alfons Planas expressa el seu agraïment al Consorci Besòs Tordera i
fa una explicació dels antecedents de la depuradora del municipi del
Montseny.
El Sr. Josep Font pregunta com es farà el tractament dels fangs.
Respon el Sr. Albert Solà: en camions a la depuradora més propera cada 2 o
3 mesos.
El Sr. Carles Lumeras exposa el sistema que ells proposen: Decantació de

doble nivell vertical amb sistema terciari i tractament de greixos.
La Sra. Joana Barber explica que és molt diferent el que requereix Sta. Fe del
poble de Montseny.
Per la proposta de Sta. Fe s’han fet processos participatius i s’ha comptat amb
experts en rieres. Sta. Fe no és un nucli veïnal.
Els criteris que es tenen en consideració són el baix cost de manteniment i la
integració paisatgística, principalment. I les necessitats són les de depurar les
aigües residuals de tres equipaments: els restaurants de Sta Fe i l’Abet Blau, i
el centre d’informació de can Casades.
El projecte el farà al Consorci Besòs Tordera, amb les consideracions fetes i el
resultat del procés participatiu, que també serà qui tindrà l’encomana de la
gestió.
El Sr. Ramon Espinach proposa el següent resum del que s’ha anat
comentant fins el moment:
-

El projecte és en fase de redacció.
Tindrà els processos participatius necessaris.
El Consorci Besòs Tordera serà el responsable del manteniment.
Tos dos són projectes molt importants pel territori.
Recull l’oferta del Sr. Albert Solà d’anar a veure alguna depuradora
com la que proposen pel nucli de Montseny, que estigui en
funcionament.

El Sr. Carles Lumeras recull la proposta de visitar la depuradora però
demana anar a visitar altres sistemes.
3.-

Presentació del nou director del Parc Natural del Montseny.
El Sr. Ramon Espinach presenta el nou director, el Sr. Lluís Martínez, que
adreça unes paraules als assistents.

4.-

Donar compte de l’estat del Decret d’ampliació del Parc del Montseny.
La Sra. Joana Barber disculpa al Sr. Carles Dalmases, cap de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona, que
havia estat convidat per explicar aquest punt de l’ordre del dia.
Amb el precedent de nul·litat del Decret d’ampliació de l’EIN de Sant MateuCèllecs i per evitar que amb el cas del Montseny pugui passar el mateix, s’ha

encarregat a l’empresa La Vola un estudi d’avaluació d’impacte ambiental
estratègica, en la modalitat ordinària.
No sabem quan podrem tenir el nou decret aprovat, però per evitar
contratemps volem tenir preparat l’estudi. Probablement a principis de 2018 el
podríem tenir a exposició pública.
5.-

Informe de gestió
La Sra. Joana Barber presenta l’informe de gestió:
1. Explica l’estat actual de la participació en els Projectes Europeus:
LIFE Tritó del Montseny
LIFE Clinomics
POCTEFA ECTADAPT
2. L’aplicació de les cremes controlades en el Pla de la Calma, experiència
realitzada pels bombers del GRAF amb seguiment científic d’investigadors de
la Universitat Autònoma de Barcelona, per avaluar aquesta tècnica en la
recuperació de pastures.
3. La visita al Pla de la Calma pels assistents a la “Reunión científica de la
SEEP” (Sociedad Española para el Estudio de los Pastos) que enguany s’ha
celebrat a Barcelona, per veure les actuacions en recuperació de pastures que
s’estan realitzant al Parc.
4. Estat actual de les obres:
a. Continuen les obres del Conjunt Monumental de Tagamanent.
b. Han finalitzat les obres de restauració del pou d’en Besa.
c. S’han executats el projectes dins del marc del conveni amb l’Obra
Social La Caixa: recuperació d’espais agroforestals i recuperació de
zones cremades.
d. Recuperació de la font fontdellops.
e. Projecte de realització d’una franja de baixa combustibilitat a Sant Llop.
f. Arranjament de la xarxa viària:
i. Arranjament dels blandons del camí de Can Riera de Ciuret
ii. Arranjament del camí de Campins a Gualba al Sot de Can
Garrell
5. Atorgament de subvencions 2017.
6. Projectes de Senyalització:
a. senyalització de les masies als municipis del Brull i Riells i Viabrea
b. Col·laboració amb els municipis amb la ruta de la Tourdera
c. Itinerari Forestal de Fontmartina

7. Actuacions en Equipaments:
a. Millora de la captació d’aigua de les Feixes del Vilar
b. Lluerna a Can Casades
8. Realització de les Jornades “Dones del Montseny”: Inici del Pla d’Igualtat de
Gènere, els dies 2 i 3 de juny, a la Garriga.
9. CETS : Renovació empreses acreditades i treballs amb els productors.
10. Montseny a l’escola : Incorporació de dues escoles més.
11. Educació ambiental: Manteniment de l’activitat “Fem Festa, Fem Parc”.
12. Actuacions amb els voluntaris dels parcs, aquesta darrera vegada als antics
camps de cal Trompo, a la Vall de Sta Fe.
13. El concurs de receptes de cuina, en el marc de la Reserva de la Biosfera,
realitzat a Montseny.
14. Assistència a congressos i jornades tècniques:
a. Assistència al II Congrès de Reserves de la Biosfera Espanyoles
b. Participació en les Jornades d’Ecoturisme d’Olot
c. Participació en unes jornades tècniques a Picos de Europa
d. Taula rodona en Ronda
e. Jornades Europees d’espais amb la CETS a Itàlia
15. Altres:
a. Presentació del Catàleg de Flora Vascular
b. Visita de la Directora General adjunta de la UNESCO
6.-

Donar compte de la prova pilot d’accés a Santa Fe amb transport públic.
S’explica el pla pilot d’accés a la Vall de Sta Fe amb transport públic, previst
els dies 21, 22, 28 i 29 d’octubre i els dies 1, 4 i 5 de novembre.

7.-

Torn obert de paraules.
El Sr. Alfons Planas defensa la necessitat d’ajuts al sector primari, a més
d’ajudar a la gent que vol començar de nou, cal assegurar el canvi
generacional. Cal fer alguna cosa per mantenir la gent al territori.
La Sra. Mercè Jordà exposa que aquest és un problema a d’altres llocs
també.
El Sr. Ramon Espinach comenta que hi ha subvencions, encara que es
poden millorar. Es poden veure altres experiències com per exemple les de
Cinqueterra a Itàlia.

El Sr. Francesc Salvans demana vigilar per evitar l’espoli de les castanyes.
El Sr. Jordi Tura explica que el Departament de Cultura posa en pràctica un
pla pilot en tres territoris, amb tres museus. El museu de la Gabella realitzarà
una diagnosi d’equipaments culturals del Parc del Montseny per poder
desenvolupar un pla estratègic respecte a les necessitats i localització de
potencials futurs, per tal d’establir una línia d’actuació coordinada respecte al
patrimoni cultural montsenyenc, tenint en compte les col·leccions i espais
patrimonials existents.
El Sr. David Cano diu que no podem delegar en l’administració del parc
problemes que pertany més als polítics (en referència als casos d’espoli).
Demana que tots fem pedagogia, que tinguem clar quin visitant volem i com.
S’ha de fer en diversos àmbits, des dels alcaldes, a les fires, ...
El Sr. Carles Lumeras subscriu el comentaris del Sr. Alfons Planas sobre la
necessitat d’incorporació de gent jove al territori.
En referència a un pamflet de la 40ª marxa del Montseny troba a faltar
indicacions del respecte pel medi natural on es desenvolupa.
La Sra. Joana Barber comenta que a mitjans de novembre està prevista una
reunió amb els diversos agents relacionats amb aquestes activitats i allà es
parlarà d’aquest tema.
El Sr. Ramon Espinach s’acomiada dels presents d’aquesta que serà la seva
darrera reunió de la Comissió Consultiva, ja que properament es jubilarà.
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19,50 hores.

