Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL COORDINADOR DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Reunió telemàtica.
Data : 26 de novembre de 2020
Hora : 17 hores
PRESIDEIXEN L’ACTE:
Il·lm. Sr. Josep Tarín Canales, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona
Il·lma. Sra. Anna Barnadas López, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona
ASSISTENTS
Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies
Il·lm. Sr. Josep Cuch i Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull
Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva
Il·lm. Sr. Ramon García González, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany
Il·lma. Sra. Immaculada Font Micola, alcaldessa de l’Ajuntament de Campins
Il·lma. Sra. Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny
Il·lm. Sr. Albert Rovira Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús
Il·lm. Sr. Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent.
Sra. Neus Marrodán i Torrents, regidora de l’Ajuntament de La Garriga
Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
Sr. Samuel Torres i Torrent, regidor de l’Ajuntament de Breda
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Sr. Albert Bosch i Puig, tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Viladrau
Sr. Miquel Àngel Villamuera González, regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor
Sr. Pere Medina Serrahima, regidor de l’Ajuntament del Brull i vicepresident del Consell
Comarcal d’Osona
Sr. Josep Pena Sant, Director dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona
Sr. Antoni Gumbau Parra, cap de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona
Sr. Ramón Lletjós Castells, director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central
Sra. Elisabet Sánchez Sala, directora dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a Girona
Sr. Francisco Javier Pastor Núñez, conseller del Consell Comarcal de la Selva.
Sr. Joan Daví Mayol, conseller del Consell Comarcal Vallès Oriental
Sra. Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona
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 de la Diputació de
Barcelona
Sr. Gonzalo Gamboa Jiménez, de la Cooperativa Arran de Terra.
Sr. Guillem Tendero Acin, de la Cooperativa Aran de Terra.
Sr. Enric Rasche, Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny
S’excusen
Sr. Pere Saló Manera, Director dels Serveis Territorials del departament de Territori i
Sostenibilitat a Girona
Sra. Mercè Santmartí Miró, directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Departament
de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
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ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de la reunió ordinària de l’11/06/2020 i
de la reunió extraordinària del 15/06/2020.
2. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.
3. Presentació de l’estudi del cens de la ramaderia extensiva al Parc Natural del
Montseny.
4. Donar compte de la estratègia de la carta europea de turisme sostenible al
Montseny per al període 2021-2025
5. Donar compte de l’activació de la Comissió Executiva del Parc Natural del
Montseny.
6. Proposta dels representants municipals per a la gestió del Parc Natural del
Montseny.
7. Proposta de desenvolupament del Pla de Mobilitat del Montseny.
8. Informe de gestió i Proposta d’actuacions 2021.
9. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Josep Tarín Canales, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i la Sra. Anna Barnadas López,
diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona donen la benvinguda i agraeixen
a tots els presents la seva assistència.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de la reunió ordinària de
l’11/06/2020 i de la reunió extraordinària del 15/06/2020.
S’aproven les actes de les dues reunions sense cap esmena.
2. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.
La Sra. Joana Barber Rosado, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
Diputació de Barcelona explica que la reunió de la Comissió Consultiva es va
celebrar el dia 27 d’octubre telemàticament i va ser força participada. Destaca els
temes que van ser objecte de més interès:
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Regulació accessos: comenta que tothom va mostrar molt d’interès en
comentar la regulació d’accessos al centre del parc que s’havien dut a terme
el cap de setmana anterior i que va ser el tema més rellevant.


Programa d’activitats 2021: explica que es va fer arribar una plantilla
als membres de la Comissió Consultiva per a que fessin les seves
aportacions per la confecció del programa d’activitats per l’any 2021.
Comenta que ha sigut un èxit perquè han arribat moltes aportacions de
diferents associacions.



Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera: es va mostrar interès per
saber en quin punt estava el Pla d’Acció de la RB. Comenta que se’ls hi
va explicar que la Comissió Consultiva hauria de validar aquest pla
d’acció perquè també és un òrgan de gestió de la RB.

Afegeix que la setmana passada va morir el Sr. Joan Campanyà, que havia sigut
vicepresident de la Comissió Consultiva durant molts anys, i vol deixar constància
del reconeixement a la seva feina al capdavant de la Comissió Consultiva durant
tots aquests anys.
El Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull es mostra d’acord
amb i opina que s’hauria de fer alguna cosa per fer arribar el reconeixement a la
família.
3. Presentació de l’estudi del cens de la ramaderia extensiva al Parc Natural del
Montseny.
El Sr. Gonzalo Gamboa Jiménez, de la Cooperativa Arran de Terra i científic de
l’ICTA-UAB, fa la presentació de l’estudi del cens de la ramaderia extensiva al
Parc Natural del Montseny:
Es tracta d’un encàrrec del Parc Natural que està pensant en fer un pla d’acció de
suport a l’activitat, per la qual cosa, és necessari tenir una idea de la situació
actual. Aquest estudi és una diagnosi de la ramaderia extensiva al parc i té dues
parts:
1. Actualització del cens ramader, entrevistes quantitatives.
2. Anàlisi de la situació de la ramaderia extensiva, entrevistes qualitatives.
1. Actualització del cens ramader:
Segons dades del DARP constaven unes 40 explotacions de ramaderia
extensiva al parc. Després de la seva cerca es va constatar que hi havia 24
explotacions en actiu. S’han fet, dons, 24 enquestes i s’han comparat amb un
cens ramader existent de l’any 2000 amb les següents conclusions:
 Actualment hi ha un total de 24 explotacions en actiu.
 Des del 2000 fins ara hi ha 12 explotacions que han deixat l’activitat però
hi ha 11 que l’han iniciada.
 Hi ha una clara tendència a l’especialització de les finques. Al 2000 hi
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havia 8 finques amb boví, oví i cabrú i ara només hi ha 1. Les que
només tenen un tipus de ramat han pujat de 10 a 16. Les finques que
han passat de 3 tipus de ramat a 1 han reduït la quantitat de bestiar, en
general, però, es manté la quantitat de caps.
Hi ha un problema de relleu generacional. S’han dividit les explotacions
en dos tipus d’estrats, l’estrat 2 són les explotacions mitjanes (18
finques) i l’estrat 3 són explotacions grans (6 finques). La mitjana d’edat
dels ramaders és de 60 anys.
Diferència entre les explotacions mitjanes i les grans: les mitjanes són
més familiars, hi ha una participació de les dones prou important i cada
explotació genera aproximadament 1 lloc de treball. En canvi, en les
grans gairebé tots els llocs de treball són assalariats i no hi ha
representació femenina.

El Sr. Guillem Tendero Acin, de la Cooperativa Aran de Terra, segueix amb la
presentació de l’estudi sobre ramaderia extensiva al parc del Montseny:
2. Anàlisi de la situació de la ramaderia extensiva, entrevistes qualitatives:
Tenint en compte les entrevistes realitzades a ramaders, la informació
quantitativa recollida al fer el cens i altres estudis de ramaderia extensiva fets a
Catalunya i arreu de l’Estat Espanyol s’han arribat a les següents conclusions:
 Valoració dels ramaders:
- La situació de la ramaderia extensiva al Montseny, segons els seus
ramaders, està en una situació crítica. Això es deu, segurament a
que la mitjana d’edat dels ramaders és de 60 anys i no tenen previst
un relleu generacional.
- Creuen que per salvar el sector necessiten que les administracions
públiques duguin a terme accions decidides de suport a l’activitat.
- La seva valoració respecte la feina del parc és la menys negativa de
les valoracions que fan de les administracions públiques.
 Anàlisi DAFO, Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats pel
desenvolupament de la ramaderia extensiva al parc del Montseny. A
partir de les debilitats i de les amenaces s’han extret el que serien els
principals reptes per la ramaderia extensiva al Montseny:
- Precària viabilitat econòmica: en general, el sector primari viu una
situació complicada i la ramaderia extensiva encara viu una situació
més complicada. Un dels símptomes és les baixes rendes que
perceben els ramaders.
- Precària viabilitat social: com la manca de relleu generacional,
alguns aspectes de la dinàmica al parc o la convivència amb altres
activitats que es realitzen al parc.
- Viabilitat ecològica: és la que es valora més positivament però cal
diferenciar entre la situació en la que es troben les explotacions que
treballen a la cara nord (molta disponibilitat de menjar o aigua) de
les que treballen a la cara sud (menys disponibilitat de menjar o
aigua). També s’assenyala el problema dels senglars com una de
les dificultats per desenvolupar la feina dels ramaders.
 Proposta de línies d’acció:
- Creació d’un servei d’acompanyament i suport a l’activitat: línia força

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a0ca30d70abc70732b33 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 5

-

-

-

innovadora, destaca Agrorienta’t a Cardedeu i Vallès Oriental,
Arrela’t a Collserola o Suport Pagès al Bàges.
Implementar mesures estructurals de suport a l’activitat: relacionada
amb les infraestructures ramaderes necessàries per l’activitat o amb
la identificació, senyalització i vigilància de les zones més sensibles
per la ramaderia. Destaca identificar i promocionar els productes de
la ramaderia extensiva.
Fomentar la recuperació de les finques en desús: destaca com a
accions innovadores la creació d’un espai test buscant la
col·laboració de l’ARCA (Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya) i la creació d’un banc de terres amb una figura de
dinamització activa.
Creació d’un contracte agrari del Montseny: per complementar les
rendes baixes dels ramaders. Seria un sistema de pagaments per
les accions que els ramaders realitzen i que contribueixen a
mantenir els servies ecosistèmics que brinda el Montseny al conjunt
de la societat.

En general, consideren que per donar resposta la situació complicada
del sector i revertir la tendència de la reducció del número
d’explotacions no és suficient amb aplicar una o dues accions, s’hauria
de pensar en un paquet d’accions que contempli diferents línies
d’accions per a que a mig termini es pogués propiciar un canvi de
tendència.
El Sr. Josep Pena Sant, Director dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona
agraeix la iniciativa i la claredat en l’exposició dels consultors. Comenta, però, que
les dades que s’han citat del DARP, 40 explotacions enlloc de les 24 actuals, no
són dades desactualitzades sinó que hi ha dificultats d’ordre legal i tecnològic per
tenir aquetes dades absolutament fiables. La normativa estatal obliga, abans de
donar de baixa una explotació ramadera del registre oficial a que hagin passat 3
anys sense activitat. A més a més, fins ara, des de les oficines comarcals no es
rebien alertes sobre si hi havia declaració de censos o no en aquestes
explotacions i ara, gràcies a una nova aplicació, les oficines comarcals rebran
avisos mensuals sobre la manca de moviment de les explotacions. Tot aquest
procés garantista, ja que costa molt engegar una nova activitat, fa que no
coincideixen les dades de camp amb les del registre.
En Ferran Teixidó creu que cal diferenciar entre els ramaders que intenten
establir-se amb grans esforços i dificultats i els grans industrials que se situen en
un espai protegit.
La Sra. Anna Barnadas s’interessa per la solució aportada pels ramaders quant al
relleu generacional i si compten amb l’escola de pastors. També vol saber si una
de les accions decidides que demanen els ramaders és l’etiquetatge de productes.
El Sr. Guillem Tendero comenta, respecte al relleu generacional, que les accions
que s’estan posant en marxa últimament amb èxit són els espais test ramaders,
així, una persona que s’anomena tester, es posa a treballar amb algú que li falta
poc per jubilar-se i fa la seva primera experiència professional com a aprenent.
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L’espai test acompanya tant a la persona que s’està incorporant per a què
s’empoderi com a la persona que està de retirada i que ha de traspassar la seva
explotació. Una altra acció en aquest sentit serien els bancs de terres per
mobilitzar finques en desús. Quant a l’escola de pastors, han de fer un període de
pràctiques i alguns ramaders ja els han tingut a les seves explotacions i, per tant,
també pot ser una forma de treballar el relleu generacional.
El Sr. Josep Tarín apunta que els espais test i el banc de terres s’estan tirant
endavant des de l’Oficina de Desenvolupament Rural conjuntament amb l’ARCA.
El Sr. Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent
pregunta la mitjana d’edat de les noves altes des de l’any 2000.
El Sr. Gonzalo Gamboa respon que l’edat mitjana de les noves incorporacions és
de 40-45 anys.
El Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona comenta que els pastors tenen moltes dificultats amb el tema informàtic
i que cal treballar les infraestructures. També que les concessions que es fan des
de la diputació no són per 1 any, sinó per 5 anys, per tal de que els joves ramaders
de menys de 40 anys es puguin incorporar amb unes perspectives de futur.
La Sra. Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny, apunta que
un dels gremis que està invisibilitzat és els dels caçadors. Generacionalment i
quant a ajuts també s’haurien de tenir en compte ja que netegen camins,
desembosquen i estan desapareixen. S’han de tenir en compte com un
complement pels ramaders.
El Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny apunta que
amb aquest estudi s’ha pretès, a banda conèixer la situació i saber què es pot fer
amb la ramaderia extensiva al Montseny, que els ramaders puguin constituir una
associació.
4. Donar compte de la estratègia de la carta europea de turisme sostenible al
Montseny per al període 2021-2025
El Sr. Lluís Martínez comparteix telemàticament un document amb l’estratègia de
la CETS al Montseny.
La renovació de l’acreditació de la CETS del parc es fa cada 5 anys. Hi havia de
termini per presentar la documentació fins al 15 de desembre però amb la
pandèmia es va prorrogar fins a l’1 de març de 2021.
S’han de presentar tres informes, la memòria dels últims 5 anys, l’estratègia i el
programa d’accions.
L’estratègia s’ha anat treballant en els grups de treball i en el Fòrum Permanent de
la CETS del Montseny i té 7 línies principals vinculades amb els ODS (Objectius de
Desenvolupament Sostenible).
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5. Donar compte de l’activació de la Comissió Executiva del Parc Natural del
Montseny.
El Sr. Marc Marí i Romeo, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de
Girona explica que, segons directrius dels diputats en base a les reunions que van
tenir amb els alcaldes i alcaldesses, s’ha decidit que no és necessari l’aprovació
del decret per començar a constituir la Comissió Executiva del Parc Natural del
Montseny que està prevista en el decret de parc natural.
 Funcions: la Junta Rectora, que seria el que ara és el Consell Coordinador, és
l’òrgan que pren decisions i pot delegar a la Comissió Executiva tot allò que no
sigui l’aprovació de qüestions. Serien funcions més de seguiment.
 Constitució: 6 representants dels ajuntaments escollits pel conjunt dels
alcaldes i alcaldesses; dos representants de la Generalitat de Catalunya, en
principi, dos dels que són membres actuals del Consell Coordinador; dos
representants de la Diputació de Girona; dos representants de la Diputació de
Barcelona; 3 representants d’associacions de propietaris; un representant
d’associacions empresarials; un representant d’associacions veïnals, culturals
i ambientals i un representant del comitè científic. Les persones representants
d’aquests sectors seran escollides d’entre les que ja formen part de la
Comissió Consultiva. I, finalment, la direcció del Parc Natural del Montseny
que té, a més, la funció de secretaria de la Comissió Executiva.
La Sra. Immaculada Font Micola, alcaldessa de l’Ajuntament de Campins creu
que la Comissió Executiva pot ser una molt bona eina i pregunta quin és el termini
per la seva constitució.
El Sr. Marc Marí, respon que tot està preparat per a que pugui ser cap a mitjans
de 2021.
El Sr. Ferran Teixidó es mostra d’acord en que serà una bona eina i pensa que
per l’elecció dels representants dels ajuntaments no hi haurà problema de
calendari però pensa que a les associacions se les hauria d’avisar a temps.
El Sr. Marc Marí pensa que una bona solució seria fer una reunió extraordinària
amb aquest únic tema del dia.
El Sr. Ferran Teixidó i la Sra. Joana Barber es mostren d’acord.
El Sr. Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies creu que en pocs
dies estaran en disposició de dir quins seran els seus representants.
També comenta que troba a faltar algun representant per als tres consells
comarcals, encara que sigui amb veu però sense vot.
El Sr. Marc Marí llegeix tal i com està escrit al decret: “La Comissió Executiva pot
convocar els representants dels ajuntaments implicats o als membres de l’òrgan
assessor en funció dels temes que abordi. La seva participació serà, en tot cas,
amb veu sense dret a vot.” Per tant, es pot convidar a qui es consideri oportú.
El Sr. Pere Garriga apunta que ell es referia més a que un representant dels tres
consells comarcals, el que ells decideixin en cada moment, estigués convidat
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sempre, de manera fixa, no que se’ls pugui convidar segons el tema.
El Sr. Josep Tarín opina que el més fàcil és constituir la Junta Rectora i a les
hores, la Comissió Executiva que decideixi que un representant dels tres consells
comarcals assistirà de forma permanent.
El Sr. Pere Garriga es mostra d’acord.
El Sr. Albert Rovira Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús
pregunta si la Junta Rectora és l’equivalent a l’actual CCO.
El Sr. Marc Marí respon que sí, que quan entri en vigor el decret, el CCO es
dissoldrà en favor de la Junta Rectora.
6. Proposta dels representants municipals per a la gestió del Parc Natural del
Montseny.
El Sr. Pere Medina Serrahima, regidor de l’Ajuntament del Brull i vicepresident del
Consell Comarcal d’Osona explica que les 18 alcaldies s’han organitzat en tres
grups de treball amb la voluntat de conèixer millor el parc i amb voluntat de
cooperació i de millora: governança, serveis tècnics i guarderia.
El Sr. Ignasi Martínez, com a membre del grup de treball de gorvernança comenta
que la idea és que hi hagi una participació activa dels ajuntaments i que ja han
mantingut una reunió amb el director del parc.
 Els grups de treball poden anar canviant i actualment els formen:
- Governança i direcció: Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies, El Brull,
Aiguafreda, Tagamanent i La Garriga.
- Serveis tècnics: Viladrau, Montseny, Gualba, Santa Fe i Breda.
- Guarderia, manteniment i servei de prevenció d’incendis: Campins, Riells i
Viabrea, Seva, Figaró, Sant Pere de Vilamajor, Cànoves i Samalús, i
Fogars de Montclús.
 Les idees inicials de cada grup són:
- Governança i direcció: seguiment de pressupostos, projectes, programes
estratègics, pla d’acció, incidències.
- Serveis Tècnics: seguiment d’ús públic, informes, incidències, informació.
- Guarderia, manteniment i servei de prevenció d’incendis: organització,
gestió, tasques.
 La finalitat és, a dia d’avui, acompanyar, escoltar, aprendre per anar
participant més activament per anar afrontant els reptes del parc i al servei de
l’interès públic.
 El funcionament: cada grup despatxa amb cada una de les seves seccions i
després el representant del grup ho explica a la resta d’alcaldies.
Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea explica, com a
representant del grup de treball de guarderia, que el seguiment que es vol fer és
per aprendre i poder fer propostes i que tenen intenció de reunir-se amb el director
del parc. Dins del grup de treball de la guarderia hi ha 3 tres punts:
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Guarderia: Quina activitat fa dins el parc, organització, funció i interacció amb
els representants municipals.
Prevenció d’incendis: Oficina de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Rural, PPI, PVI i PPU en el sentit de poder col·laborar i en
aquest últim per veure si hi ha algun tipus d’ajut pel manteniment de les
franges. Com es portaria a terme el Projecte Espurna i com seria la
participació dels ajuntaments. Com es pensa fomentar la ramaderia extensiva.
Un segell de consum de carn del parc natural lligat amb la prevenció
d’incendis i amb l’escorxador del Montseny. Foment de l’associació de
ramaders. Com es fomenta la gestió forestal sostenible.
Manteniment: sobre la brigada, quants són i com es distribueixen, com poden
recolzar alguns treballs que necessiten els ajuntaments en terreny públic, com
participar en la seva activitat des dels ajuntament quan treballen dins del
municipi.

El Sr. Albert Bosch i Puig, tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Viladrau, com a
representant del grup de treball de Serveis tècnics creu que és important mirar de
buscar un sistema per tal de que els representants de cada grup de treball de les
alcaldies puguin tenir comunicació directa amb cada àrea dins de l’organigrama del
parc: direcció, guarderia, manteniment, tècnics.
El Sr. Pere Medina demana que es nomenin els tres representants tècnics del
parc que podrien encaixar amb aquests tres grups de treball de les alcaldies per
fer d’interlocutors i anar avançant.
La Sra. Ana Barnadas felicita a les alcaldies per la seva implicació, per les seves
ganes de col·laborar i pel nivell d’organització que han assolit com alcaldies del
parc.
7. Proposta de desenvolupament del Pla de Mobilitat del Montseny.
El Sr. Jordi Padrós informa que, des de Barcelona i des de Girona, s’ha enviat a
les alcaldies respectives una proposta de protocol de regulació d’accessos. Apunta
que s’haurà d’anar actualitzant o modificant segons l’època de l’any, per la neu,
època d’estiu, tardor,... Demana opinions i suggeriments. Quan tingui el vistiplau
del territori l’haurà d’elevar al Centre d’Emergències de Catalunya per la
coordinació que ha d’haver-hi un cop es porti a la pràctica.
El Sr. Lluís Martínez comenta que es tracta d’un document molt viu i que,
respecte de la primera vegada que es va establir el control d’accessos, s’ha mogut
la proposta de punts de regulació per mirar d’afectar el mínim possible a la
restauració principalment.
El Sr. Albert Bosch comenta que on el protocol diu: “places d’aparcament fora de
l’àmbit de restricció d’accés al Parc Natural del Montseny” s’ha tingut en compte
l’aparcament de Coll de Ravell que no dona servei i, en canvi, no s’ha tingut en
compte l’aparcament del nucli urbà de Viladrau que queda molt més a prop del que
és el parc i en altres municipis si s’han contemplat els aparcaments interns del
nuclis urbans.
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La Sra. Imma Font creu que és molt interessant aquest document si és on es
poden fer les aportacions recollides al territori des de la posada en marxa del
primer dispositiu.
La Sra. Joana Barber respon que efectivament, s’ha fet arribar aquest document
per recopilar totes les aportacions i poder tenir el document el més afinat possible
de cara a parlar amb la resta de col·lectius que hi han de donar suport.
El Sr. Ignasi Martínez proposa fer una reunió, la setmana vinent, per actualitzar
encara més aquest pla de regulació d’accessos. Creu que el parc, les dues
diputacions i els ajuntaments són els que gestionen el parc i per això cal coordinarse de cara a anar a parlar amb mossos, generalitat, interior,...
El Sr. Ferran Teixidó fa trasllat de la preocupació de l’Associació d’Empresaris
Turístics del Montseny davant del tancament dels accessos. Recolza la proposta
de fer una reunió, la setmana vinent, per tal de que els ajuntaments puguin fer les
seves aportacions. Lamenta que no s’hagi interpel·lat anteriorment als ajuntaments
per l’elaboració d’aquest document.
El Sr. Josep Tarin apunta que aquest document s’ha fet com a punt de partida per
parlar-ho entre tots i veure els pros i els contres. El problema és l’equilibri entre la
gent que viu al parc amb els seus negocis i la sobresaturació del parc. Falten
places d’aparcament, però mentre això no es pugui solucionar cal buscar una
solució a la sobresaturació sense afectar a la gent i els negocis del parc.
El Sr. Jordi Padrós crida l’atenció sobre el tema sanitari degut a la Covid-19.
L’obertura ha de ser amb mesures restrictives i pensa que el sector econòmic ho
pot entendre perfectament.
La Sra. Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny comenta
que una de les demandes recollides des del territori és que els informadors
contractats siguin d’empreses locals ja que coneixen el territori.
El Sr. Albert Boch recolza la proposta de reunir-se i treballar conjuntament en
aquest document el més aviat possible, abans del pont de desembre.
El Sr. Ignasi Martínez proposa coordinar la reunió per dimarts ja que el dilluns
molts ajuntaments tenen ple i comenta que estaria bé que hi assistís algun
representant de l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny. També afegeix
que el sector de la restauració és professional i responsable i que cal fer-los
participar.
Finalment s’acorden dues reunions:
- Dilluns a les 19h reunió amb alguns ajuntaments, empresaris turístics i ús públic
del parc per recollir demandes dels empresaris.
- Dimarts a les 15h reunió amb ajuntaments més afectats per treballar el document
de regulació d’accessos.
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8. Informe de gestió i Proposta d’actuacions 2021.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
1. Activitats d’ús públic:


Fòrum Permanent de la CETS:
-



Sistema Q de Qualitat:
-



S’han fet dues reunions del Fòrum Permanent de la CETS. En la del
passat 15 d’octubre es va validar el document de l’estratègia de la
CETS del Montseny pel període 2021-2025.
S’ha seguit assistint a les reunions de la Xarxa CETS-Cat.

Aquest any s’ha fet l’auditoria de renovació del Sistema de Qualitat que
es va passar pràcticament amb un excel·lent.

Accions d’ús públic:
-

-

Actuacions del Cercle de Voluntaris del parc sobre l’itinerari GR de
Collformic a Matagalls on hi havia una gran dispersió d’itineraris que ha
anat fent la gent i es va reconduir per a que tothom segueixi el mateix
recorregut i no hi hagi dispersió i erosió. També per l’efectivitat del ecocomptador.
Matinal del 20 de setembre al Brull.
Dia Europeu dels parcs.

2. Projectes i obres:
En general són projectes amb la redacció i direcció tècnica feta pels tècnics del
parc. Obres executades:


Actuacions vinculades al projecte LIFE Tritó:
-



Xarxa viària bàsica:
-



Millora de la recollida de les aigües pluvials al càmping de Fontmartina.
Es tracta de l’optimització dels recursos hídrics en les conques del tritó.
Projecte de construcció d’un sistema terciari de depuració a la
depuradora de Fontmartina.

Actuacions vinculades als aiguats del gener de 2020. S’han fet
directament o en col·laboració amb els ajuntaments i amb les línies
d’ajuts de les dues diputacions.

Equipaments del parc:
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-

Manteniment de les infraestructures que estan en equipaments,
majorment concessionats

Obres en execució:


Actuacions vinculades al Projecte LIFE TRITÓ
-



Construcció de 5 passos d’aigua en pistes de la xarxa viària bàsica del
parc.
Projecte de modificació i millora de l’itinerari del Sot de l’Infern. i GR.5.
Projecte de restauració forestal de la part alta del Sot de l’Infern
Reconstrucció del pas del torrent, en zona de Riera de Ciuret amb
l’objectiu de restaurar la connectivitat ecològica

Conveni amb La Caixa: en execució
-

Projecte de restauració zones cremades 1994 i 2003
Projecte de control espècies invasores

Projectes en tramitació:


Actuacions vinculades al Projecte LIFE TRITÓ
-



Arranjament i millora Xarxa Viaria Bàsica
-



Projecte de reutilització d’aigües pluvials a Can Rubi. Pendent
d’adjudicació
Projecte de conversió sistema de reg de Can Rubi. Pendent
d’adjudicació
Projecte de reutilització d’aigües pluvials de Can Riera de Ciuret

Projecte de millores a la xarxa viaria bàsica del parc afectada pels
aiguats de setembre 2018
Instal·lació de baranes de protecció al pont de Picamena

Millora equipaments
-

Construcció d’un filtre vertical de depuració d’aigües residuals al Centre
d’informació de Fogars de Montclús

Projectes en redacció:
-

Projecte de millora de la pista asfaltada del Turó de l’Home.
Escullera de contenció de la pista de les Planes.
Mur de contenció de la pista de la Castanya..

3. Conservació:
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Rapinyaires: curs d’identificació de rapinyaires adreçat a la guarderia.
Lymantria: reunions de coordinació i debat amb totes les administracions i
agents vinculats al tema del tractament de la plaga de la Lymantria dispar.
Es qüestiona el tractament amb bacillus tungensis. Els tècnics del parc
proposen no fer un tractament aeri amb bacillus.
Microcàpsules tritó: publicació digital de microcàpsules que parlen de
diversos aspectes del tritó.
Manual bones pràctiques: edició en format digital i paper de “Les
malalties infeccioses en amfibis - Manual de bones pràctiques en les
activitats de descoberta”

4. Reserva de la Biosfera:








Pla d’Acció de la RB pel període 2021-2030:
La Sra. Joana Barber explica que s’han fet diferents grups participatius. Es
tracta de poder validar tot el que s’ha treballat en la reunió del proper
dimarts, després anirà a la CCA i finalment al CCO per la seva aprovació.
Grup de mobilitat:
S’han fet diverses reunions en línia per tractar dels diversos temes i
problemàtiques.
Pla d’Igualtat de la RB:
La Sra. Joana Barber explica que s’han anat fent reunions amb les
tècniques d’igualtat de tots el municipis, que tenen els seus plans d’acció,
per poder treballar de manera conjunta com a RB. En aquests sentit, s’està
treballant en un banc de dones expertes de la RB. Afegeix que ahir es va
participar en el dia internacional contra la violència masclista i el dia 15
d’octubre es va celebrar el dia internacional de la dona rural. Recalca el
paper importantíssim de l’Associació de dones del Montseny,
Arremangades.
Exposicions: estan aturades per la pandèmia.
Campanya de comunicació: és una campanya per tota la xarxa de parcs i
ha començat avui. S’enfoca en el civisme. Consta de 12 blocs temàtics a
banda del general: gossos, itineraris, brutícia, aparcament, bicicletes,...

El Sr. Lluís Martínez presenta la Proposta d’actuacions 2021:
Es tracta de la planificació i objectius per l’any 2021 estructurada en quatre grups
temàtics:
 Conservació del patrimoni natural i cultural.
 Desenvolupament sostenible i benestar de la població local
 Ús públic i educació ambiental
 Activitats de coordinació i governança
Per a cada objectiu es descriuen algunes activitats i actuacions concretes.
Les actuacions s’han establert a partir de les propostes de l’equip tècnic del parc, a
partir de reunions amb alcaldies i a partir de propostes d’alguns membres de la
CCA. Aquest document és una proposta i queda obert a les aportacions dels
membres del CCO.
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9. Torn obert de paraules.
El Sr. Ramon García González, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany
pregunta com està el punt 12, desenvolupament de les ordenances d’ús públic, de
la proposta d’actuacions per tal de que els ajuntaments puguin fer les seves
aportacions tenint en compte el que ja estigui planificat i demana que se’ls faci
arribar a tots els ajuntaments.
La Sra. Joana Barber respon que s’ha fet un encàrrec extern per la redacció
d’aquestes ordenances i que quan estigui acabat es passarà a tots els ajuntaments
per tal de fer reunions, propostes,... segurament cap a gener de 2021
El Sr. Pere Medina, com a representant del Consell Comarcal d’Osona informa
que des del DARPA se’ls ha demanat que tirin endavant la Comissió Consultiva
Comarcal i que estan en el procés jurídic per la seva creació. Això implicarà la
participació dels directors responsables d’espais inclosos en el Pla Especial
d’Interès Natural de l’àmbit comarcal.
La Sra. Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona demana, en relació als grups de treball de les alcaldies,
que facin arribar la proposta de cada grup de treball amb els seus continguts i
objectius per poder-la estudiar.
La Sra. Elisabet Sánchez Sala comenta que, pel que fa als ajuntaments de
Girona i respecte a la Comissió Consultiva Comarcal, també estant explorant la
part legislativa per veure com ho han de coordinar.
El Sr. Jordi Padrós agraeix a tots els assistents la seva participació i aportacions.

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19:45 hores.
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