Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL COORDINADOR DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Sala d’actes del Museu Etnològic del Montseny. Arbúcies.
Data : 14 de maig de 2019
Hora : 17 hores
PRESIDEIXEN L’ACTE:
Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, diputat-adjunt en l’àmbit d’Espais Naturals de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies.
ASSISTENTS
Il·lm. Sr. Carles Coromines Arnaiz, alcalde de l’Ajuntament de Montseny.
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó Turnar, alcalde de l’Ajuntament del Brull.
Il·lm. Sr. Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent.
Sr. Pere Medina Serrahima, conseller del Consell Comarcal d’Osona.
Sr. Samuel Torres i Torrent, regidor de l’Ajuntament de Breda.
Sra. Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
Sra. Mercè Santmartí Miró, directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Departament
de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d‘Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sr. Marc Marí i Romeo, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Sra. Joana Barber Rosado, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de
Barcelona.
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny.

S’excusen
Il·lm. Sr. Lluís Costabella i Portella, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Il·lma. Sra. Maria Teresa Carrillo, alcaldessa de l’Ajuntament de Figaró-Montmany.
Il·lm. Sr. Marc Uriach, alcalde de l’Ajuntament de Gualba.
Il·lm. Sr. Josep Cuch i Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
Il·lm. Sr. Joan Vila i Matabacas, alcalde d’Aiguafreda.
Sra. Míriam Sort Ticó, Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Sr. Ramon Lletjos Castells, Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central.
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.
3. Gestió de la vespa asiàtica i l’eruga del boix al Montseny. Accions de seguiment i
control.
4. Donar compte del projecte LIFE Clinòmics i les accions pilot a la Reserva de la
Biosfera.
5. Pla d’Igualtat de Gènere de la Reserva de la Biosfera.
6. Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
7. Informe de gestió.
8. Torn obert de paraules.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Pere Garriga 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 d’un matís de redacció: El Sr.
Alfons Planas és regidor i no alcalde.
2. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la darrera reunió de la
Comissió Consultiva.

La Sra. Joana Barber, cap de la Direcció Territorial Nord de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals, Diputació de Barcelona explica que la reunió de la Comissió
Consultiva va tenir lloc el passat 9 d’abril al Figaró. Comenta que va ser una reunió
força participada, i dels temes que es van tractar destaca els següents:
- La Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny va comunicar dues coses:
1 - Han demanat una moratòria de llicències municipals a tots els municipis del
Montseny.
2 - Estan recollint signatures, juntament amb d’altres entitats, per demanar una
llei de protecció del massís del Montseny.
- Sobre les actuacions al Pla de Calma, l’APM va dir que no es pot demanar que
la gent es quedi al territori i que després hi hagi uns grups que no els hi deixin
fer res.
- La possibilitat de que la informació de què es disposa en l’informe de gestió es
pogués fer arribar més fàcilment a les associacions.
- El Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull afegeix que a la reunió
també és va demanar, per part de la Coordinadora per la Salvaguarda del
Montseny que s’informés de les zones on són les poblacions de tritons. La Sra.
Joana Barber explica que se’ls hi va negar aquesta informació i que no se’ls hi
passarà.
- La Coordinadora va presentar un escrit a la CCA i va demanar una resposta
com a CCO. La Sra. Joana Barber presenta un escrit de resposta que s’ha
preparat per sotmetre’l a aprovació de la CCO. Com que els temes que es
tracten afecten a l’Ajuntament de Fogars de Montclús proposa parlar amb
l’alcalde de Fogars, avui no present a la reunió, i si hi està d’acord amb l’escrit,
es podria respondre en nom del CCO.
3. Gestió de la vespa asiàtica i l’eruga del boix al Montseny. Accions de
seguiment i control.
El Sr. Marc Marí comenta que s’està treballant en quatre línies d’acció sobre la
vespa asiàtica:
1- Recull de dades de vespers. S’està promovent una aplicació que és una
base de dades on line de ciència ciutadana, que es diu Natusfera, per poder
introduir les dades. La gent s’ha de registrar però si algú no es vol registrar
també pot donar les dades a l’oficina del parc.
Aquesta aplicació va començar al desembre de 2018 i està previst que
funcioni d’ara en endavant. De moment té poca participació. Demana que
des de les alcaldies dels municipis es faci difusió.
2- Estudis d’unes arpes a la Garrotxa que filtren per distància el pas de les
abelles, de manera que deixen passar les abelles però no les vespes, que
queden enrampades. S’han provat dos tipus d’arpes, unes en sec i altres en
mullat.
També s’estan testant diferents tipus de protectors de la boca de l’arna que
permetin que les abelles se sentin segures a l’hora d’entrar i sortir.
Les primeres dades s’estan tractant i s’ha entrat en un projecte de
transferència tecnològica del Departament d’Agricultura on hi són la
Universitat de Girona, el Centre de la Tecnològic Forestal de Catalunya, la
Diputació i el Parc Natural de la Garrotxa. El resultat d’aquestes dades seran

extrapolables a tot Catalunya.
3- Taula Tècnica per establir protocols útils que evitin gastar diners en allò que
no sigui efectiu i que ajudin a apaivagar l’alarma social. S’està treballant a
nivell de Consells Comarcals i Tècnics Municipals. El proper dia 29 hi haurà
una reunió a Girona. La idea és que d’aquí en surti un protocol per poder
passar a l’administració local per a què sàpiguen què fer en cas d’avisos.
4- Elaboració d’una guia de sensibilització per contribuir a la col·laboració de la
ciutadania i per abaixar l’alarma social. Es preveu que surti a final d’aquest
any i es posarà a l’abast dels ajuntaments. S’està estudiant la possibilitat de
posar-la a la venda a les llibreries.
El Sr. Ignasi Martínez, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent pregunta si dins
del parc s’han donat molts casos de vespers.
Els Sr. Lluís Martínez, director del Parc Natural del Montseny respon que no hi ha
hagut molts avisos. Si s’ha trobat algun vesper molt a prop d’una font o
equipament públic s’ha enviat un expert per anar a retirar-lo, però, si està en mig
del bosc no.
El Sr. Marc Marí apunta que la base de dades està reben poca informació. Si que
hi ha constància de nius dins el parc però no se sap l’abast, per això és tant
important que funcioni aquesta base de dades.
El Sr. Ignasi Martínez transmet la preocupació dels apicultors per la proliferació
dels ruscos.
Els Sr. Marc Marí respon que una de les mesures que s’ha popularitzat és posar
trampes. S’ha demostrat que és inefectiu posar trampes en general, només pot
tenir sentit posar-les allà on existeix una activitat sensible, com l’apicultura, al
voltant de les arnes.
El Sr. Lluís Martínez explica que al parc es va fer una jornada de formació interna
pel personal de la colla i de la guarderia en relació a la vespa asiàtica.
El Sr. Marc Marí apunta que el que sí és perillós per a les persones és quan es va
a treure un niu. No es pot anar amb el vestit d’apicultor perquè el travessen. Per
això recomana que ho faci gent formada, amb EPI’s adequats i amb totes les
mesures de seguretat.
El Sr. Jordi Padrós explica que a Youtube es poden trobar vídeos on es veuen
trampes i que la majoria d’elles no són selectives, per tant, maten també a les
espècies autòctones.
El Sr. Marc Marí comenta les accions que s’estan fent respecte del boix:
1- L’espècie de papallona que va entrar al 2014 està afectant amplies zones de la
Garrotxa, Osona i Ripollès i va baixant. Les expectatives no són bones. Es
manté una estació de seguiment a Collformic amb quatre estacions amb
trampes de feromones per fer un seguiment de la població de la papallona
adulta i de moment s’ha de veure com evoluciona.
Hi ha la possibilitat de fer tractaments. A l’Osona s’està tractant amb un bacil

però això aporta problemes de sensibilitat química i no es pot aplicar en zones
urbanes. Un altre tractament és el que es pot fer però és car i no es pot
plantejar en grans extensions.
2- S’està fent la cartografia de la distribució del boix per fer-ne un seguiment ja
que existeix una cartografia dels hàbitats però no diu quines són les especies
de sotabosc que acompanyen l’espècie principal.
El Sr. Jesús Calderer pregunta si afecta a tots els tipus de boix i si afecta també
per alçada de la planta.
Els Sr. Marc Martí respon que si afecta a tot tipus de boix. Quant al boix
monumental, està més protegit perquè és més alt.
La Sra. Joana Barber apunta que al castell de Montesquiu tenen una zona amb B.
Baleàrica que no està afectat. També que estan més protegits quan són més alts,
més arbre que no arbust.
4. Donar compte del projecte LIFE Clinòmics i les accions pilot a la Reserva de
la Biosfera.
La Sra. Joana Barber explica que ja s’està al final d’aquest projecte liderat per la
Gerència de Medi Ambient de la DB. Recorda que és un projecte què promou la
resiliència amb l’adaptació al canvi climàtic en tres territoris: RB Terres de l’Ebre,
Alt Penedès i RB del Montseny i en tres àmbits: sector agrícola-forestal-ramader,
el sector pesquer i el sector turístic. S’ha fet una estratègia conjunta per tots els
territoris i després cada territori ha fet el seu pla d’acció. D’aquest pla d’acció s’han
triat dues accions pilots que són les que es durant a terme. Les accions pilot del
Montseny:
1- Crear una cartografia de vulnerabilitat per identificar quines són les zones
forestals i les espècies més vulnerables davant d’aquest context de canvi
climàtic i mirar quins serien els diferents itineraris i tractaments silvícoles més
adequats.
Aplicar aquests itineraris i tractaments en finques que estiguin ordenades en
plans tècnics de gestió i millora forestal d’aquestes zones més vulnerables per
veure si aquests itineraris realment funcionen i poder avançar.
Apunta que l’APM hi ha participat molt activament en aquest projecte.
2- Estudi del sector turístic i agrari per determinar quines serien les propostes per
millorar l’estalvi d’aigua, eficiència energètica i mobilitat. Després triar dos o
tres establiments pilots per poder dur a terme un seguit d’actuacions i poder
arribar a un full de ruta.
S’han fet 3 reunions conjuntes de les Meses Territorials d’Adaptació al Canvi
Climàtic. Es va aprofitar la que es va fer al Montseny per fer la signatura de l’acord
de col·laboració entre les dues RB de Catalunya.
El Sr. Ferran Teixidó apunta, sobre la reunió que va tenir lloc a les Terres de
l’Ebre, que un dels temes que es van tractar va ser la poca implicació dels
ajuntaments i del sector primari. Creu que s’ha de ser curós a l’hora de realitzar
aquestes accions i afavorir la gent que ha mostrat més interès. També apunta que
quant a un pla d’acció conjunta, Montseny-Ponent ja el té fet.

El Sr. Pere Medina també vol posar en valor la participació de les dues
associacions de propietaris del Montseny en aquest projecte.
La Sra. Joana Barber respon que tot això es tindrà en compte i, per tant, es
posarà en valor la participació.
5. Pla d’Igualtat de Gènera de la Reserva de la Biosfera.
La Sra. Joana Barber recorda que aquest projecte va començar al juny de 2017 i
s’ha treballant tot el 2018.
El 6 de juny es farà la presentació formal del pla a Campins. Com que al grup de
treball hi havia la inquietud i la possibilitat de poder començar a fer alguna cosa, es
va engegar el taller “les dones del Montseny aprenem juntes”. Aquests tallers
s’han fet en quatre municipis del Montseny: Seva, Tagamanent, Sant Esteve de
Palautordera i Arbúcies. Són tallers que estan funcionant molt bé, hi ha llista
d’espera i que han propiciat la creació d’una associació de dones del Montseny,
s’han ajuntant i han creat una associació que es diu Arremangades.
No hi ha hagut excessiva participació de municipis, però, la Sra. Joana Barber vol
agrair la participació de dos municipis, el Brull i Campins, que s’han implicat
moltíssim. Es vol aprofitar, en aquesta jornada de retorn del Pla d’Igualtat, per
involucrar els tècnics que es dediquen a temes socials i d’igualtat en els municipis
per poder seguir avançant.
6. Estat del Decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
La Sra. Joana Barber vol apuntar que ja s’han rebut totes les al·legacions i que ja
s’està preparant el document de resposta d’aquestes al·legacions per passar a la
Generalitat de Catalunya.
A la Comissió Consultiva es va explicar quina seria la nova composició aprovada
pel Consell Coordinador dels òrgans de governament del Pla i que serà
presentada a la Generalitat junt amb la resta d’al·legacions.
7. Informe de gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
Fa repàs de diversos projectes:
-

Projecte LIFE Tritó del Montseny: vol destacar l’exposició itinerant per la què
fins ara han passat més de dos mil visitants i encara queden sis municipis per
programar.
També agraeix la col·laboració del personal del parc com de la colla de
manteniment i de la guarderia fent intervencions en les escoles, presentacions
en diversos fòrums i divulgació.
Informa que ha sortit el bolletí de caràcter bimensual.
Vol destacar el lloc web, que està molt desenvolupat, i on es pot trobar tota la
informació. Fins hi tot existeix un canal de You Tube on es poden trobar tots els

vídeos, alguns en streaming.
-

Interreg POCTEFA ECTAdapt: és un projecte transfronterer i aportat per la
Diputació de Girona on cal destacar la línia de treball de divulgació i
conscienciació per a la qual s’està elaborant una exposició itinerant, basada en
el model d’uns cucs que tenen quatre cares que s’aniran movent, cadascuna
d’aquestes cares contindrà una informació diferent.
El Sr. Marc Marí explica que serà una exposició itinerant, que s’acompanyarà
amb un guiatge per dinamitzar-la i bàsicament és informació sobre els efectes
del canvi climàtic i de com adaptar-se a ells. El projecte està a punt d’acabar, la
data límit és al setembre i està en producció, per tant, aquesta exposició està a
punt de sortir.

-

LIFE Mix for Change: El Sr. Lluís Martínez informa que el parc no hi participa
com a soci en aquest projecte sinó com a col·laborador en el sentit de què hi
ha finques del Montseny (i del Montnegre Corredor) on es porten a terme les
experiències de seguiment i experimentació per arribar a propostes de gestió
forestal pensant en el canvi climàtic.
Al Montseny s’està fent en tres àmbits:
- A la Traüna, amb bosc mixt, alzinar, faigs... Es busquen els arbres que
estiguin millor adaptats a les condicions actuals i què resistiran millor
aquesta evolució prevista fomentant, per tant, aquells peus i espècies
millor adaptades.
- A Can Tarrer es fa un assaig sobre una perxada de castanyer.
- A Santa Susanna s’han seleccionat alguns peus en concret, entre d’altres
de pomeres, i la colla ha tancat una zona per fer plantació de pomeres i de
roures perquè s’ha vist que en aquest àmbit hi estaven ben adaptats i
desenvolupats.
La Sra. Joana Barber apunta que es treballa principalment en boscos mixtos,
no molt específics.

-

Interreg Sudoe Open2Preserve: al febrer es va realitzar una de les accions
previstes en aquest projecte que va consistir en cremes prescrites al Pla de la
Calma per part dels Bombers del GRAF i on també hi van participar personal
del parc. Després de la crema es farà un seguiment científic per part de la
Universitat Autònoma, per saber com evoluciona la flora, la producció de
pastura, efectes sobre la biodiversitat, etc.. Després de dos mesos ja comença
a créixer l’herba en tota aquesta zona cremada.

El Sr. Lluís Martínez segueix amb el temes d’ús públic:
- Es continua amb les reunions de la Carta Europea de Turisme Sostenible de
l’àmbit de Catalunya on hi són les Terres de L’Ebre, Illes Medes, Capçaleres
del riu Ter, Garrotxa i els tres parcs de la Diputació, Sant Llorenç, Garraf i
Montseny.
- S’han fet unes jornades de formació a les empreses que estan en fase
d’acreditació de la Carta Europea.
- El fòrum permanent de la Carta Europea va tenir lloc al municipi del Montseny
a final de desembre i es va parlar del pla de treball 2019-2020 i de l’adhesió de

-

noves empreses.
S’ha recuperat i posat en marxa el mercat virtual. S’ha reactivat i, actualment,
es compte amb 8 empreses.
El grup de bones pràctiques excursionistes va comentar la possibilitat
d’incorporar altres entitats i tècnics de l’Administració. També va proposar
l’autoavaluació de les pròpies empreses que organitzen activitats.
Quant a formació, destaca els informadors distribuïts pels diferents punts i
municipis del parc.
S’han fet les reunions de la Q de Qualitat, de les comissions de vigilància i
control i de la d’ús públic i educació ambiental. Falta la comissió de
manteniment.
La Sra. Joana Barber recorda que al 2003 es va aconseguir la Q de Qualitat
en el tema d’ús públic i que cada dos anys hi ha una auditoria. Abans de
l’auditoria, es fan les reunions de les diferents comissions, es repassen les
incidències i suggeriments per tal d’anar avançant. Comenta que el personal
d’ús públic, el dels centres d’informació, mostra una gran implicació en aquest
tema i que faltaria una mica més d’implicació per part del personal propi del
parc.

-

Quant a activitats, evolució i tipologia, els Sr. Lluís Martínez destaca:
- Les caminades continuen essent majoritàries però també cal destacar
sortides amb bicicleta i curses a peu. Les de duatlons i vehicles a motor
han fet una gran baixada.
- Segons dades de 2018 hi ha hagut 230 informes principalment d’activitats
esportives i de lleure, però també de subvencions, filmacions fotogràfiques
treballs forestals i llicències urbanístiques.
- Dades sobre comunicació: cal destacar en el web del parc 150.000 visites,
en el web d’itineraris 15.000 visites, al de activitats 200 visites i notícies
sobre 70 o 80 notícies. Quant a xarxes socials, comenta que el parc té ara
uns 14.000 seguidors a facebook i com a RB també twiter i instagram.
Destaca les visualitzacions al canal You Tube. Els mitjans digitals són el
principal vehicle de comunicació, tot i què, també hi ha premsa escrita i
radio.

Els Sr. Lluís Martínez explica, en relació a obres i projectes, que aquesta és una
època en la que s’està més en redacció i tramitació de projectes i que, per tant, és
un tema que es podrà tractar més extensament en la propera reunió:
- Aparcament del Centre d’Informació de Fogars de Montclús: ja està
pràcticament acabat, manca alguna instal·lació.
- El conjunt monumental de Tagamanent és un projecte que ja està tancat i què
han visitat el Diputat i l’alcalde.
El Sr. Jesús Calderer comenten que l’han visitat i troben que s’ha fet una gran
recuperació i el resultat és molt satisfactori.
-

Treballs sobre la xarxa viària: s’ha començat l’obra de la Ctra. de Vallcàrquera
que tenia problemes d’estabilitat, subjecció de la barreres de seguretat,
contenció d’una escullera. Com a bona notícia, destacar que els gestors de les
carreteres de la Diputació de Barcelona estan més sensibilitzats quan a les

-

-

instal·lacions en carreteres que travessen parcs, de manera que ja s’estan
instal·lant les baranes de seguregat (biones de fusta) que s’han proposat des
del Parc.
Projectes vinculats al Life Tritó: es mostren imatges de tres models per facilitar
el pas de la fauna a les torrenteres. Un dels casos és la transformació del que
era un tub de formigó en una estructura més efectiva, tipus pont, que manté la
connexió de la llera del torrent o riera.
Quant a conservació: es mostren dos exemples de seguiment de paràmetres
ecològics. S’estan fent millores en els elements de seguretat per a la gent que
periòdicament, els guardes del parc principalment, han de fer el seguiment de
rapinyaires i de ratpenats de ferradura. També s’està parlant amb la propietat
de la finca del Vilar de la Castanya (Departament d’agricultura de la Generalitat
de Catalunya) per tal de què puguin haver uns tancaments que permetin
l’accés de la gent però no dificulti el pas dels ratpenats.

La Sra. Joana Barber, explica els projectes en l’àmbit de la Reserva de la
Biosfera:
- Transport públic: l’autobús del parc es va engegar, ja definitivament, a l’octubre
i en dos eixos, des de Sant Celoni a Santa Fe i de Santa Fe fins a Fontmartina.
Funciona amb un bitllet integrat. Comenta que aquesta tardor ha plogut molt
però que en general, excepte els dies de pluja, s’ha donat una bona afluència.
L’eix de Fontmartina té més demanda a la tardor, no tanta de cara a l’hivern.
Cal tenir totes les dades d’un any per poder veure les tendències i seguir
millorant i avançant en el transport públic cap a altres eixos com PalautorderaSeva o Viabrea-Breda-Riells. Els horaris definitius també s’acabaran de definir
quan es tinguin les dades de tot un any.
Considera important tornar a fer una campanya de comunicació.
S’ha creat un grup de treball en el què hi participen la Generalitat, Mossos
d’Esquadra, la Direcció General de Transports i els municipis afectats que són
Campins, Sant Celoni i Fogars de Montclús. També cal destacar l’interès en
temes de mobilitat del municipi de Gualba que ja està fent actuacions com un
carril bici i a peu amb punts de llum i s’està treballant en una estació de tren.
Queda pendent reprendre el tema de que el primer tren i l’últim de la tarda
puguin arribar fins a Viabrea-Breda i no es quedi a Sant Celoni.
Es distribuiran fulletons als punts d’informació.
- Concurs de receptes: és un projecte que es va iniciar fa 3 anys per iniciativa de
tota la xarxa de reserves de la biosfera i que s’ha anat consolidant. La gent
està molt agraïda i des del punt de vista del patrimoni cultural s’estan
recuperant moltes receptes i maneres de cuinar que s’estan documentant.
La participació quant a municipis ha passat de quatre a sis municipis. En cada
municipi es tria un guanyador i es reuneixen a Masia Mariona on se’ls i fa un
obsequi.
- Carpa itinerant del 40è aniversari de la RB: adreçada a la població local, ha
anat voltant pels municipis. Es previst de tenir la carpa a Campins el dia de la
presentació del Pla d’Igualtat.
El Sr. Samuel Torres explica que la va demanar per la fira de l’Olla de 2018 i
que li van dir que no estava disponible, que l’avisarien per la fira del 2019, però
que encara no ho han fet.

La Sra. Joana Barber respon que pren nota per a què la carpa pugui anar
aquest any a Breda a la fira de l’Olla el 12 o 13 d’octubre.
-

El Montseny a l’escola: Destaca que s’ha aconseguit la participació de les 17
escoles públiques que hi ha a l’àmbit del Montseny. És un programa en què hi
han participat 1.378 alumnes i que es fa servir en d’altres llocs fins i tot a
d’altres països. També hi ha escoles de Catalunya que estan fent servir el
material didàctic, tot i que, no tenen el plus que tenen les escoles del
Montseny, que consisteix en l’acompanyament d’educadors ambientals.
El Sr. Lluís Martínez i la Sra. Joana Barber expressen la seva satisfacció per
com està funcionant aquest programa i per la implicació del personal de les
escoles dels ajuntaments. També volen agrair la implicació de la Diputació ja
que suposa un gran esforç a nivell de tramitació administrativa.
El Sr. Jesús Calderer s’excusa ja que ha de marxar abans del final de la
reunió.

El Sr. Lluís Martínez fa un recull de participació de l’equip del Montseny en
diversos fòrums, congressos, jornades, etc.. de manera activa:
- Nit de la Biodiversitat, organitzada al Zoo de Barcelona.
- Congrés Nacional d’Educació Ambiental, que es va fer a Girona al novembre.
Es va presentar el Montseny a l’escola.
- Dins la formació que estableix el projecte Clinòmics es va fer una xerrada a
l’edifici d’Urgell.
- Participació en una xerrada, a Grècia, on es va fer una trobada de tots els
espais de Europa que estan acreditats amb la carta de turisme sostenible
- Xerrada al Congrés d’Agents Forestals i Ambientals, a Canàries, per part de
quatre guardes del parc sobre el seguiment de fauna amenaçada.
El Sr. Lluís Martínez vol fer notar la gran feina de l’equip del parc però també
explica que l’equip va més enllà del propi personal del parc. Vol agrair, també, la
feina del personal de Barcelona i Girona i del personal administratiu.
També destaca que la participació, en tots aquests congressos i jornades, ha estat
de personal femení del parc.
8. Torn obert de paraules.
El Sr. Jordi Padrós pregunta si l’autobús del Parc és híbrid o ecològic.
La Sra. Joana Barber respon que no, que dins la gama de combustible permesa
és la millor, és eco-dièsel i que l’empresa, en aquests moments, no es veu amb cor
de fer aquesta aposta malgrat que la tenen recollida. Comenta que cal primer
consolidar el servei en tot l’àmbit del Parc abans d’anar avançant cap a d’altres
temes com aquest.
Aprofita per fer menció de que el dia 24 de Maig es farà el Dia Europeu dels Parcs
on s’oferiran activitats gratuïtes per la gent i on s’afegirà la ruta guiada del Bus.
El Sr. Lluís Martínez afegeix que es va pressionant a l’empresa de cara a

aconseguir vehicles més ecològics. Intentar començar, si més no, per un híbrid i
anar cap als elèctrics.
El Sr. Marc Marí comenta una altra opció d’energia renovable que és el biogàs.
El Sr. Ferran Teixidó vol agrair als dos Diputats i als representant tècnics presents
l’esforç i la feina feta en aquesta legislatura. Considera que en la legislatura
anterior no es van fer bé les coses i en que el Sr. Calderer i el Sr. valentí Junyent
han sabut refer-se d’aquesta situació.
El Sr. Carles Coromines, alcalde de l’Ajuntament de Montseny comenta el
recolzament que han rebut per part de la Diputació per impulsar el projecte de la
nova depuradora de Montseny conjuntament amb el consorci Besos-Tordera i què
ja s’està tirant endavant.
El Sr. Joan Padrós comenta que avui es pot gaudir del paratge de Tagamanent
gràcies a la insistència del Diputat Puigdollers. Creu que s’ha de ser justos i que
tots els diputats han tingut encerts i errors.

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

