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 plens de l’Ajuntament de Fogars de Montclús
Data : 5 de juny 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. Albert Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

ASSISTENTS
Il·lm. Sr. Samuel Torres, regidor de l’Ajuntament de Breda.
Il·lm. Sr. Josep Cuch , alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda, regidora de l’Ajuntament de Seva.
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull.
Il·lm. Sr. Pere Medina, conseller del Consell Comarcal d’Osona.
Il·lm. Sr. Alfons Planas, alcalde de l’Ajuntament de Montseny.
Il·lm. Sr. Marc Uriach, alcalde de l’Ajuntament de Gualba.
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·lma. Sra. Margarida Feliu Portabella, alcaldessa de l’Ajuntament de Viladrau.
Sra. Neus Marrodán i Torrents, regidora de l’Ajuntament de La Garriga.
Sr. Ramon Garcia Gonzalez, assessor de l’Ajuntament de Figaró-Montmany.
Sr Josep Pena, Director general dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona.
Sr. Josep Gesti Perich, del Consell Comarcal de la Selva.
Sr. Enric Llauger, assessor de la Diputació de Girona.
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.
Sr. Marc Marí, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
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. Joan Lacruz, alcalde de l‘Ajuntament de Campins.
Il·lm. Sr. Carles Coromines, alcalde de l’Ajuntament de Montseny.
Sra. Raquel Reyner, consellera de cultura del Consell Comarcal de la Selva.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.
3. Donar compte del relleu del càrrec de cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
4. Explicació del projecte del Pla d’Igualtat a la Reserva de la Biosfera del Montseny
5. Estat actual de la tramitació del projecte de Decret d’ampliació del P. N. Del

Montseny
6. 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
7. Informe de gestió
8. Torn obert de paraules
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Albert Rovira, 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.
S’aprova l’acta de la reunió anterior amb l’esmena de fer constar l’assistència Sra.
Neus Marrodán i Torrents, regidora de l’Ajuntament de La Garriga.
2. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la darrera reunió de la
Comissió Consultiva.
La Sra. Joana Barber explica que la reunió de la Comissió Consultiva va tenir lloc el
passat 31 de maig a La Garriga. Comenta que va ser una reunió força participada, i
dels temes que es van tractar destaca els següents:
- La presentació d’un manifest de la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny, que s’incorporà a l’acta.
- La informació sobre el 40 aniversari de l’escola de natura de can Lleonart.
- La resta de temes que es van tractar també es tractaran en aquesta reunió del
Consell Coordinador.
3. Donar compte del relleu del càrrec de cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
El Sr. Jesús Calderer, comenta 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 .
4. 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 de la diagnosi, a partir de les dades obtingudes a les
enquestes. del buidatge de les enquestes.
5. Estat actual de la tramitació del projecte de 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 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
prèvies per part de l’òrgan ambiental. Aquestes consultes s’estan recollint i es
tindran en compte per acabar d’elaborar el document definitiu de l’Estudi
Ambiental Estratègic. Es preveu tenir-lo tancat en pocs dies.
Per tant és d’esperar que aviat es pugui iniciar la tramitació del Decret amb tots els
documents necessaris.
Un cop s’iniciï la tramitació, es posarà a informació pública durant 45 dies hàbils.
Finalitzat aquest període, es tractaran les al·legacions rebudes i es donarà
continuïtat a la tramitació.
El Sr. Ferran Teixidó demana que se’ls comuniqui quan estigui en informació
pública.
El Sr. Marc Marí comenta que hi haurà tràmit d’audiència a les parts interessades.
El Sr. Alfons Planas pregunta quina informació es farà pública. El Sr. Carles
Dalmases informa que sortirà a exposició tota la informació: el decret, la memòria
justificativa, l’estudi ambiental estratègic, el document d’abast del document
inicial estratègic i la cartografia.
També informa de la sentència sobre el contenciós de la urbanització de Fogueres
de Montsoriu al POUM de Riells i Viabrea, on s’ha donat la raó als propietaris i
demana a l’Ajuntament la modificació.
Durant el període d’al·legacions del decret d’ampliació del Parc es podran
modificar els límits, encara que la proposta resulta del consens a que es va arribar
per a l’elaboració del Pla Especial anterior.

6. 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 s’està treballant amb diverses entitats com la
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), i el Zoo de
Barcelona, a més de tècnics de les dues diputacions.
S’està preparant una exposició sobre l’educació ambiental (on estem i a on anem),
un opuscle sobre l’escola de natura de can Lleonart, un vídeo que estarà en el web
de la Reserva de la Biosfera del Montseny i una carpa que anirà passant per tots el
municipis de la Reserva.
7. Informe de gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
1. explica l’estat actual de la participació en els Projectes Europeus:
-

LIFE Tritó del Montseny. Comenta la participació en diversos congressos i jornades
com el Congrés Final del Life TRivers, la fira mediambiental Eco_Vita de Riells i
Viabrea, la jornada tècnica “Life. Cròniques viscudes d'experiències de conservació
de la biodiversitat” a Santa Coloma de Farners, entre altres.
També explica algunes de les accions en què ha participat personal de la guarderia
o de la brigada de manteniment del parc, com ara la instal·lació de sensors de
cabal i temperatura en diversos torrents.
L’exposició itinerant sobre el tritó del Montseny s’inaugurà a la casa de cultura de
Girona el 16 de maig passat, amb el nom de “El meu nom és Calotriton i només visc
al Montseny!”.

-

LIFE Clinòmics. Es va participar a la Tercera sessió de la Mesa Territorial
d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) de l’Alt Penedès.
En el Montseny s’ha desenvolupat el curs adreçat a tècnics municipals: “l’adaptació
del bosc al canvi climàtic i el paper clau dels ajuntaments”, amb visita a diverses
actuacions ja fetes al parc.
Altres projectes en els que el parc participa: POCTEFA
MixForChange, Life Red Bosques.

ECTADAPT, Life

2. Estat actual de les obres i actuacions de millora:
a. Continuen les obres del Conjunt Monumental de Tagamanent.

b. Millora dels entorns del Centre d’Informació de Fogars de Montclús.
c. Obres de trasllat de la caseta d’informació de l’aparcament de can
Doménec.
d. Construcció d’una caseta pel grup electrogen de l’alberg del El Polell.
e. Millora de la xarxa d’abastament d’aigua per a consum humà de l’àrea
d’esplai de les Feixes del Vilar.
f. Poda de l’arbrat de les Feixes del Vilar
g. Finalització dels treballs de la franja de desacceleració de Sant Llop
h. Arranjament camí d’accés al castell de Montclús
i. Arranjament de la xarxa viària:
i. Camí de Sta. Susanna
ii. Secció de servei de Vallmanya
iii. Reducció del risc de caiguda de pedres al camí de Tagamanent al Pla
de la Calma.
3. Projectes redactats de propera execució:
i. Millora de la connectivitat ecològica de l’hàbitat del Tritó al torrent
de Rocanegre
ii. Millora paisatgística dels bosc de ribera de l’hàbitat del tritó al
torrent de l’infern
iii. Restauració paisatgística de zones degradades per grans incendis
forestals
iv. 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:

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”.
8.

Torn obert de paraules
La Sra. Margarida Feliu comenta que cal explicar-ho al territori. També informa de
la petició dels amics de Matagalls sobre l’estat de la creu de Matagalls.
El Sr. Alfons Planas felicita a les dues diputacions pels 40 anys. Comenta que al
principi no es va tenir en compte que el parc està humanitzat. Troba a faltar que la
gent del territori no la tenim prou nostra. Cal col·laboració entre tots. Demana
suport econòmic per la gent que hi ha o pugui arribar, que hi hagi partides dirigides
a la producció, i que afecti a les finques privades.
El Sr. Ferran Teixidó comenta que els representants municipals han de participar
més en els diferents grups de treball que es convoquen des del parc o la Reserva
de la Biosfera. Exposa una llista de punts:
- Del problema de la neu d’aquest hivern, el primer cop de trucada al tècnic
de guàrdia no va respondre ningú.
- Sobre el tancament del pla de la Calma hi estem treballant, però som molt
lents.
- Sobre els guardes, demana saber quan es canvien de zona.
- El contestador de l’oficina del parc no ha de dir “parc natural del Montseny”
si no “oficina del parc natural del Montseny”
- Hi ha un informe que fa vuit mesos que està encallat.
- El camí del Pujol porta quatre anys tancat. Ara ja és molt tard per
reconduir-lo. El pla especial del 2008 ja el recollia com a camí d’ús públic
- Va demanar suport per al tractament d’una colònia de gats. Li van dir que
ho estudiarien, que abans intervenien, però ara no.
- Exposa la problemàtica i desconeixement sobre la vespa asiàtica.
- Hi ha guardes que són més de territori.
La Sra. Joana Barber comenta que podem comunicar els canvis de guardes. Sobre
el tècnic de guàrdia, caldrà assegurar que estigui on tingui cobertura, més que en
el territori.
El Sr. Jordi Bellapart afirma que el tècnic de guàrdia ha de contestar al telèfon, ha

de complir.
El Sr. Ignasi Martínez comenta que té un informe pendent des de fa sis mesos. Cal
tenir més cura del territori, la gent quan té un problema va a l’ajuntament. Està
totalment d’acord amb el que ha exposat en Ferran. Ens hem de dedicar més a la
gent del territori. Demana més empatia per la gent del territori.
El Sr. Ferran Teixidó diu que també troba a faltar la participació dels ajuntaments
en els grups de treball i reunions als que ens convoques des del parc.
La Sra. Joana Barber expressa un mea culpa pel que fa al temps de realització
d’alguns informes.
Respecte a l’atenció al territori comenta que molts dels projectes i accions van
dirigits de manera especial a la gent del territori, com el transport públic, la carta
europea de turisme sostenible, el pla d’igualtat, ...
El Sr. Jordi Bellapart comenta que l’ampliació de la Reserva de la Biosfera del
Montseny és en benefici de la població del territori.
El Sr. Ignasi Martínez diu que l’administració té uns terminis que complir i, potser
és manca de recursos, però fa petició a la Diputació per augmentar l’empatia i
l’acompliment dels terminis.
El Sr. Jesús Calderer expressa que quan es fan crítiques, qui les rep i assumeix és
ell, com a diputat. Caldrà veure què hem de millorar, comptant també amb la visió
del parc.
També demana valorar les subvencions, la millora de camins, etc. com accions que
es fan pel territori i la gent que hi viu en el territori. De vegades hi ha la sensació
que només tenim el Montseny. És el segon parc amb més pressió i amb més
tècnics que hi treballen.
I l’administració és lenta, per tant s’han de millorar coses Però també vol fer
reconeixement de la feina dels tècnics i de tot el personal que hi treballa. Afirma
que les coses s’estan fent bé.
El Sr. Josep Cuch comenta que està d’acord que els informes triguen i altres coses,
però també cal dir que la gestió en general cada vegada és més complicada per
tots.

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

