Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

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

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de la Garriga.
Data: 31 de maig de 2018.
Hora: 17 hores.

ASSISTENTS:
Presideix l’acte:
Sra. Neus Marrodán, Regidora d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat i regidora de
Societat del Coneixement de l’Ajuntament de La Garriga.
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:
-

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.

-

Sr. Cristòbal Alcalà, de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
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-

Sr. Salvador Lafuente, de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.

-

Sr. Santi Ginesta, de l’Associació Les Guilles.

-

Sr. Jaume Font, de l’Associació Les Guilles i de l’Associació Amics de
Tagamanent.

-

Sr. Joan Berruezo, de l’Associació Amics de Tagamanent.

-

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

-

Sr. Carles Masvidal, representant de l’Associació de Propietaris del Montseny.

-

Sra. Mònica Pou, secretària del Centre Excursionista Garriguenc.

-

Sr. Jordi Miró, del Centre Excursionista Garriguenc.

-

Sra. Estela Grandas, de la Fundació Martí l’Humà.

-

Sra. Núria Roca, de la Fundació Martí l’Humà.

-

Sr. Carles Dalmases, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi
Territorial, Diputació de Barcelona.

-

Sr. Jordi Bellapart, gerent de Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.

-

La Sra. Claudia Torremadé, de l’empresa Matriu.

Secretari:
-

Sr. Lluís Martínez, director del Parc Natural del Montseny
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S’excusen:
-

Sr. Joan Campañà, president de l’Associació d’Amics del Montseny.

-

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

-

Sr. Jaume Font, representant de Les Guilles

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Donar compte del relleu del càrrec de cap de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.
3. Explicació del projecte del Pla d’Igualtat a la Reserva de la Biosfera del
Montseny.
4. Estat actual del projecte de Decret del P. N. Del Montseny.
5. Informació de la gestió entorn de la celebració, enguany, del 40 aniversari de
la declaració de la Reserva de la Biosfera del Montseny i de l’inici de l’escola
de natura de can Lleonart
6. Informe de gestió
7. Torn obert de paraules
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
-

La Sra. Neus Marrodán, regidora de l’Ajuntament de La Garriga, dóna la
benvinguda a tots els assistents.

-

El Sr. Jordi Bellapart agraeix a l’Ajuntament de La Garriga 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.
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2.

Donar compte del relleu del càrrec de cap de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals
El Sr. Jordi Bellapart, explica que en l’actualitat la Sra. Joana Barber ocupa
el càrrec de Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, en lloc del Sr. Ramon
Espinach, recentment jubilat .

3.-

Explicació del projecte del Pla d’Igualtat a la Reserva de la Biosfera del
Montseny
La Sra. Claudia Torremadé, de l’empresa Matriu, explica el projecte del Pla
d’Igualtat de la Biosfera del Montseny. Comenta els objectius específics del
pla:
- Identificar desigualtats de gènere en la població de la RBM
- Identificar el biaix de gènere en relació amb la conservació de la RB
- Definir accions per a fer front a les possibles desigualtats detectades.
- Fomentar el debat vers la igualtat de gènere i les àrees protegides.
Explica el desenvolupament de les enquestes, el resultat. En aquest moment
s’està en procés de redacció del buidatge de les enquestes.
La Sra. Joana Barber informa que la propera setmana, concretament el
dimecres 6 a les 17 hores, es farà una nova reunió del grup de treball del pla
d’igualtat, a la masia Mariona. Remarca que el grup és obert a tothom que
vulgui participar, i ara hi ha la voluntat de posar en marxa diverses accions
dins d’aquest marc.

4.-

Estat actual del projecte de Decret del P. N. Del Montseny
La Sra. Joana Barber presenta al Sr. Carles Dalmases, cap de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona, que
explica l’estat actual de la tramitació del projecte de Decret del Parc Natural
del Montseny.
Per iniciar la tramitació del projecte de Decret cal tenir l’Estudi Ambiental
Estratègic, que és en el que ara s’està treballant.
El Document d’Abast del Document Inicial Estratègic ha estat sotmès a
consultes que s’estan recollint per acabar d’elaborar el document definitiu de
l’Estudi Ambiental Estratègic, que es preveu tenir-ho tancat en pocs dies.
Per tant es d’esperar que aviat es pugui iniciar la tramitació del Decret amb
tots els documents necessaris.
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Es posarà a informació pública durant 45 dies hàbils, durant els quals es
recolliran les possibles al·legacions. Amb aquest procés quedarà aprovada
l’ampliació del parc natural.
El Sr. Carles Lumeras pregunta per què no figura en l’ordre del dia el nou pla
especial, que és l’important.
El Sr. Jordi Bellapart comenta que s’informarà a la Comissió Consultiva quan
s’estigui treballant en el nou pla especial.
El Sr. Carles Lumeras es queixa que no s’està fent res sobre el nou pla
especial.
La Sra. Joana Barber comenta que primer cal tenir aprovada l’ampliació del
Parc Natural per poder treballar en el nou pla.
El Sr. Carles Lumeras informa que al final de la sessió llegiran una declaració
de la seva entitat, per a que consti en acta.
5.-

Informació de la gestió entorn de la celebració, enguany, del 40
aniversari de la declaració de la Reserva de la Biosfera del Montseny i de
l’inici de l’escola de natura de can Lleonart
La Sra. Joana Barber explica que el 2018 s’acompleixen 40 anys de la
declaració de la Reserva de la Biosfera del Montseny. També (2017 i 2018) de
l’aprovació del pla especial del Parc Natural del Montseny.
En aquesta celebració hi ha dues figures importants a destacar: l’educació
ambiental i la investigació.
Demà hi ha prevista una roda de premsa per explicar-ho als mitjans de
comunicació. Les accions previstes en el marc d’aquest aniversari són la
confecció d’un opuscle sobre els 40 anys d’educació ambiental al Montseny,
una exposició itinerant, una carpa itinerant i un vídeo.
El tret de sortida serà al setembre.
Després de la reunió de la Comissió Consultiva, i en aquesta mateixa sala
tindrà lloc la xerrada “Les Reserves de la Biosfera: Una Oportunitat pels
territoris“ a càrrec de la senyora Maria Rosa Cárdenas especialista del
programa MaB de la Unesco.

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

El Sr. Antoni Arrizabalaga es mostra desconcertat pel seu desconeixement
sobre aquesta proposta. Ningú ha anat a parlar amb ell, que va estar treballant
a Can Lleonart els primers anys, o amb Maribel Marín, responsable de
l’educació ambiental per a l’etapa de primària.
El Sr. Alfons Planas comenta que fa 40 anys les coses eren molt diferents, hi
havia molt altruisme. Seria bo fer aflorar tota la gent que va col·laborar, tenir
una visió fidedigna del que era. El que es va fer a can Lleonart ve ser fabulós.
Per can Lleonart passava moltíssima mainada. Hauríem de poder restituir la
memòria de les persones, amb les que també treballava la guarderia del parc.
Posa com exemple, també, que el primer punt d’informació al municipi del
Montseny es va obrir el 82-83, en uns baixos.
La Sra. Joana Barber, en referència a la intervenció del Sr. Toni Arrizabalaga,
explica que per això s’està informant ara a la Comissió Consultiva, i que les
persones a qui s’ha fet l’encàrrec de la recollida d’informació i documentació
sobre can Lleonart, properament es posaran també en contacte amb ell, si no
ho han fet ja. El treball que s’està fent no pretén tapar res, prenem nota i es
corregirà el que calgui.
6.-

Informe de gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
1. L’estat de desenvolupament i participació en els projectes europeus:
-

LIFE Tritó del Montseny
LIFE Clinòmics
Poctefa Ectadapt
Life MixForChange

Sobre el Life Tritó, que lidera el Parc del Montseny, explica la participació en
congressos i jornades (Congrés Final del Life Trivers, Jornada tècnica a Sta.
Coloma de Farners, fira ECO_VITA de Riells i Viabrea, ...), la instal·lació de
sensors de temperatura en els torrents o l’estat dels projectes.
També s’informa de la inauguració de l’exposició “El meu nom és Calotriton
arnoldi” a la Casa de Cultura de Girona, el passat 16/05/2018.
Del Life Clinòmics s’informa de les reunions de les meses de treball i dels cursos
que s’estan realitzant com l’adreçat a tècnics municipals.
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2. Actuacions de millora:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Actuacions al Conjunt Monumental de Santa Maria de Tagamanent
Millora dels entorns del Centre d’Informació de Fogars de Montclús
Arranjament del camí de Santa Susanna
Obres de trasllat de la caseta d’informació de l’aparcament de can Domènec
Construcció de caseta pel grup electrogen a l’alberg del El Polell
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua per a consum humà de l’àrea d’esplai
de les feixes del Vilar
g. Actuacions diverses de millora de l’estat de la xarxa viària
h. Arranjament camí d’accés al castell de Montclús
i. Poda de l’arbrat de les Feixes del Vilar
j. Finalització dels treballs de la franja de desacceleració de Sant Llop
3. Projectes redactats de propera execució:
a.
b.
c.
d.

Millora connectivitat ecològica de l’hàbitat del Tritó al torrent de Rocanegra
Millora paisatgística del bosc de ribera de l’hàbitat del tritó, al torrent de l’infern
Restauració paisatgística de zones degradades per grans incendis forestals
Control d’espècies al·lòctones: Ailanthus altíssima

4. Reunions de grups de treball diversos:
a.
b.
c.
d.

Grup de mobilitat
CETS
40 aniversari RB i can Lleonart
Pla d’Igualtat

5. Altres temes:
a. Visita a la depuradora de Corró d’Amunt. Tal com es va acordar a la darrera
reunió de la Comissió Consultiva es va visitar la depuradora de Corró d’Amunt,
de la mà del gerent i tècnics del consorci Besòs Tordera, per conèixer el seu
funcionament i afectació al medi.
b. Actuacions amb els voluntaris dels parcs, el passat 26 de maig, en els entorns
del castell de Montclús.
c. La festa de final de curs del programa El Montseny a l’Escola.
6. Assistència a congressos i jornades:
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S’informa de l’assistència com a ponents en diversos fòrums, de personal del
parc, a més dels ja comentats en referència al projecte Life Tritó.
En especial l’aportació dels nostres representants en el congrés ESPARC
2018, on també es va rebre el “Premi Experiències Inspiradores, categoria
Canvi climàtic: Ordenació forestal per al canvi climàtic de la muntanya del
Matagalls al Parc Natural del Montseny, i la “Menció Especial del Premi
categoria membres EUROPARC: Pla d’igualtat de gènere y desenvolupament
rural sostenible de la RB del Montseny”.
El Sr. Carles Lumeras comenta que el pla de transport hauria d’haver estat
en l’ordre del dia d’aquesta reunió.
Pregunta com està el tema dels plafons digitals.
Els amoïna el cost del servei del Sagalés, quin serà el sistema de contractació
futura, el protocol pel tancament de la carretera i l’enretirada dels cotxes mal
aparcats.
La Sra. Joana Barber exposa el que va costar el pla pilot: L’empresa Sagalés
11.000€ i els informadors, pertanyents a empreses del tercer sector, 6.000€.
El Sr. Jordi Bellapart explica que per la llei de transport públic cada línia està
assignada a una empresa.
Per oferir un servei de transport públic amb una altra empresa diferent de la
titular de la línia ha de ser amb un servei discrecional, que s’haurà de
contractar mitjançant un concurs públic.
El Sr. Alfons Planas comenta que abans la tenia l’empresa Barba, i que qui
va guanyar després la concessió va ser l’empresa Sagalés.
7.-

Torn obert de paraules.
El Sr. Jaume Font demana que es faci dinamització per augmentar la
presència de representants d’entitats en la Comissió Consultiva. Hi ha moltes
en el territori que no hi són.
El Sr. Jordi Bellapart comenta que de totes les comissions consultives a que
ell assisteix aquesta és la més nombrosa. Però és cert que s’han de millorar
totes. La darrera renovació es va fer al 2007.
El Sr. Antoni Arrizabalaga comenta sobre la seva intervenció del punt 5 que
la figura d’en Martí Boada va ser molt important en el desenvolupament de
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l’escola de natura de can Lleonart, però que també hi va haver molta gent que
hi va col·laborar.
Sobre la informació que s’ha donat de la visita a l’EDAR de Corró d’Amunt,
comenta que a ell l’havien dit des de l’Ajuntament que no funcionava, el que
va provocar la confusió que lamenta.
Comenta que el proper diumenge hi ha l’aplec de Tagamanent.
El Sr. David Cano, coneixent el projecte d’eradicació de l’ailant, informa que
en els entorns de la Morera també hi ha, encara que desconeix si ja es tenen
en comte per aquest projecte.
El Sr. Alfons Planas diu que cal aprofitar les coses bones, cal una implicació
expressa en el món primari, que ha de ser ferma. Ha de ser conjunta amb el
Departament d’Agricultura. La Diputació ha de fer per ajudar als sectors
ramader i forestal. Cal recanvi, establir una línia des de la direcció del parc
que es pugui extrapolar als altres parcs. Posar-ho en partida pressupostària.
El Sr. David Cano informa de la xarxa NEMOR, xarxa europea de recerca en
muntanya.
El Sr. Carles Lumeras llegeix un manifest que s’incorpora a aquesta acta.
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 18,50 hores.

