ACTA
Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 12 de juny de 2018
17’00 h Reunió del Consell Coordinador.
Sala polivalent de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, s/n, 08810 Sant Pere de Ribes

Presideixen la reunió: Sra Abigail Garrido (alcaldessa de Sant Pere de Ribes) Sr.
Jesús Calderer (Diputat de la Àrea)
Secretaria:

Sra Joana Barber (Cap de l’OTPN)

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte de la darrera Comissió Consultiva celebrada al

Museu de Gavà.
3. Informe de gestió 2018.
4. Donar compte del Projecte conjunt Fundació Miranda i el Parc del

Garraf.
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
Dóna la benvinguda als assistents l’Illma. Sra. Garrido i destaca la importància que té el
Parc pel municipi de Sant Pere de Ribes com a porta d’entrada al parc del Garraf i destaca
el projecte de salut que s’està impulsant des del municipi. També agraeix la presencia del
Sr. Calderer en aquesta jornada
El Sr. Calderer felicita la bona feina de restauració de la Casa Consistorial i agraeix
l’assistència dels membres del Consell

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada el dia 7 de novembre de 2017 a la Sala de
reunions de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls

2. Donar compte de la darrera Comissió Consultiva celebrada al Museu de Gavà.
La Sra. Barber destaca la preocupació per la presencia de senglar a nuclis urbans i la
dificultat pel seu control des de les diferents societats de caçadors i també la presència
cada vegada més abundant de cabirols en el Parc. També menciona els diferents projectes
de restauració de pedreres i que en algun cas pugui acabar sent un espai d’us públic.
3. Informe de gestió 2018.
A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna qui recorda que s’ha realitzat la reunió amb els
representants de les diferents d’àrees privades que estan dins de finques propietat de la
Diputació de Barcelona, per formalitzar els documents d’ús que s’han de tramitar per part
dels caçadors. Els caçadors faran tasques de millores en les pistes d’accés i recuperació de
punts d’aigua. Així mateix en aquesta reunió, s’aprofita per explicar com ha de funcionar la
comunicació des de la pàgina web d’activitats cinegètiques als usuaris que fan activitats
d’ús públic a les diferents àrees privades. Se segueixen realitzant quinzenalment, a la Regió
Metropolitana Sud de bombers, les reunions conjuntes amb Agents Rurals, Protecció Civil,
Mossos d’Esquadra, ADFs i tècnics de Diputació, per valorar el risc d’incendi i coordinar la
tasques a dur a terme. Un altre de les reunions que es va realitzar a Olivella amb els
propietaris forestals, la Mancomunitat Penedès Garraf, Oficina Prevenció d’Incendis,
Tècnics de l’Ajuntament i responsables del Parc del Garraf, va ser per explicar el projecte
que es realitzarà properament (Punts Estratègics de Gestió) a les zones forestals tant a dins
a Parc com a fora.
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Vers infraestructures i xarxes de camins, cal destacar l’informe tècnic que va elaborar
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que estudiava la possible inestabilitat de les
pedres i talussos de l’eix Rat Penat i Plana Novella. A partir d’aquest informe l’Oficina
Tècnica d’Acció Territorial d’Àrea d’Espais Naturals, redactarà el Projecte de Treballs de
Millora i Estabilització d’aquests talussos.
Quant a arranjaments duts a terme aquest any fins ara ha estat: l’arranjament de la pista de
la Fassina Quatre Camins, el del Coll de la Fita a la Plana Novella, i el dia 11 d’abril es fa el
replanteig de Rat Penat a Plana Novella en què a més s’aprofitarà per dur a terme l’esporga
de la plantació lineal d’aquesta via.
També esmenta que a través de l’Obra social “la Caixa” s’ha executat i s’està executant el
pla d’Actuació per a la Millora de masses forestals i recuperació de pastures per un import
de 80.000€, els quals es van iniciar a la Finca de Mas Quadrell amb una aclarida de
plançoneda mitjana alta.
En breu es començarà a realitzar la recuperació dels conreus de pastura a la Finca de
Jafre, als Massets i Mas Vendrell. Amb la biomassa que es generi, es farà un acopi a la
zona del camp de futbol de Sant Pere de Ribes. “Pla d'actuació per a la millora de conreus i
pastures del Parc del Garraf."
Pressupost: 9.565,73€, IVA inclòs.
Actuacions: L’ampliació i millora de les zones de pastures, millora de l’hàbitat d’espècies
faunístiques pròpies d’espais oberts, trencament de la continuïtat del combustible forestal
(prevenció d’incendis) i millora del paisatge, mitjançant un mosaic agroforestal, etc.
Quant als camps de pastura s’ha iniciat el llaurat de camps existents a les finques de
Vallgrassa, les Mesquites i Can Vendrell (Jafre) per millorar l’estructura i textura del sòl, ja
que s’adobarà amb fems i se sembrarà amb barreja de llavors adients per aquest entorn.
També es mantindran els camps ja existents de les finques de Can Grau, Mas Vendrell i
Jafre.
També s’han destinat uns 5.000 € en l’arranjament de l’accés des de la xarxa viaria de Cal
Ganxo fins a la zona d’escalada de la Roca Negra per millorar l’activitat des de
l’equipament. Per part dels tècnics de l’Ajuntament de Castelldefels es faran càrrec de la
resta de millores d’accés.
També s’ha informat des del Parc del nou projecte de Restauració del dipòsit controlat de la
Vall d’en Joan amb la incorporació de millores paisatgístiques optimes per millorar la
biodiversitat de la fauna del Parc.
Respecte al Pla de Conservació val a dir que s’estan duent a terme, en la mesura de les
possibilitats amb personal propi i contractat, diferents estudis de seguiment; en concret el
seguiment de la migració s’iniciarà la propera tardor i com s’ha vingut fent aquests últims
anys, l’activitat està oberta a tots els públics. Amb això, a banda de treure unes dades molt
interessants, es farà una tasca pedagògica.
Destaca també la feina que s’ha dut a terme amb voluntariat per a la recuperació d’algunes
especies tant arbòries com faunístiques mitjançant la plantació d’alzines i la instal·lació de
caixes niu per a petits ocells i xots.
En l’apartat de desenvolupament, destaca la feina que ha dut a terme l’Escola d’Hosteleria
de Castelldefels dins el Programa Parc a taula, i també les Jornades que es van realitzar al
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novembre a la Llotja dins el títol “Denominació d’origen, terra i mar” en la qual, a part de
debats i intercanvis, va haver una degustació de cuina.
També es dona continuïtat al conveni amb la Fundació Miquel Agustí per donar a conèixer
la varietat d’espigalls del Garraf.
En el camp de l’ús social confirmar la Certificació en la Carta Europea de Turisme
Sostenible. En aquest sentit, el més difícil, obtenir-la, ja està fet però cal a partir d’ara,
mantenir-se dins de la Carta, la qual cosa comportarà un treball continu entre tots els
membres que formen part del Parc, des d’entitats, ajuntaments i resta de membres. També
comenta que aquest va ser l’últim any que el Parc estava dins la certificació SICTED, la
qual passa a anomenar-se BIOSFER.
S’ha procedit també a ampliar la senyalització d’avencs amb el suport de la Federació
Catalana d’Espeleologia i s’han col·locat els rètols a la zona d’escalada de la Falconera.
També s’ha iniciat l’estudi de freqüentació de visitants del parc, a través d’enquestes i
comptatges que es fan en dies determinats en diferents indrets del parc. Amb això,
s’aconseguirà tenir el nombre aproximat d’usuaris anuals d’aquest espai natural.
Aquest any també s’ha atorgat la nova concessió de l’Observatori de Can Grau amb la
voluntat de millorar la informació i poder donar a conèixer aquest entorn.
Dins de les tasques a realitzar en la certificació de qualitat al Parc hi ha les inspeccions i
seguiment d’equipaments, i una de les demandes més freqüents, és oferir als visitants les
publicacions en diferents idiomes.
Comenta que en les darreres Comissions Consultives, s’havia fet esment de l’important
volum de deixalles que s’acaben dipositant al Parc, i en alguns casos les bretolades de
pintades sobre roques i sobre patrimoni arquitectònic. En concret a la zona d’Eramprunyà,
el nombre de pintades va ser molt significatiu i el mateix Ajuntament va procedir a esborrarles amb un nou sistema que des del Parc s’intentarà utilitzar en els llocs on hi hagi pintades
i sigui accessible a vehicles.
Quant a les millores d’equipaments destaca un parell d’indrets: per una banda, les millores
en el sanejament de les aigües residuals i telefonia a Vallgrassa i Observatori Astronòmic, i,
per un altre, a la Pleta, la instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia per millorar el rendiment de la
calefacció d’aquest indret.

3. Donar compte del projecte conjunt Fundació Miranda i el Parc del Garraf
La filosofia de la Fundació Miranda és VIDA i MOVIMENT.
La transhumància amb els cavalls de la Fundació Miranda connecta cavalls persones i
natura.
Cavalls de Marina dona nom al projecte emergent de la Fundació Miranda en el Garraf.
S’inicià la Transhumància de 31 cavalls al desembre pel mil·lenari Camí Ramader de
Marina des del Pirineu (Alt Berguedà, on la Fundació té la seva seu), fins al mar.
El suport del Parc, la Plataforma Garraf Coopera y de l’ Ass CRM (camí ramader de
Marina) permet rehabilitar espais, elements y usos històrics del territori així com estudiar la
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vida y natura del cavall, l'ús que fa del espai i l’impacte sobre la vegetació .
Aquest herbívor gran impacta positivament sobre l’espai natural, millorant la diversitat,
reduint combustible i ajudant a la prevenció d’incendis.
El cavall és un esser sensible i resilent. La proximitat a l'àrea metropolitana brinda la
possibilitat d’intensificar la tasca social del projecte i rebre grups de persones en risc
d’exclusió social que poden gaudir de l'energia vital dels animals en llibertat .
El cavall transforma el paisatge, dona vida i aporta interès ecoturístic i dinamitzador del
territori, a part de construir una font de valors i emocions per als visitants del Parc i per a les
persones que aprofiten les propostes de la Fundació.
L’objectiu important de portar aquests cavalls al Parc és mantenir el sotabosc,, sobretot en
les zones on s’han fet treballs forestals. D’aquesta manera les restes vegetals generades
acaben incorporant-se més ràpidament en el substrat. Per aconseguir tot això, s’ha realitzat
un tancament perimetral electrificat perfectament senyalitzat per garantir que els cavalls no
surtin de les 400 ha que tenen destinades a la pastura. Així mateix, s’ha fet una difusió tant
a través de la pàgina web com en la instal·lació de diferents rètols del projecte que s’està
duent a terme amb la finalitat que la gent entengui més fàcilment el perquè de la presencia
de cavalls al Parc del Garraf. Alguns d’aquests cavalls se’ls ha dotat de un GPS per fer un
seguiment de la zona per on es mouen i poder fer un estudi de les zones de major
incidència d’aquesta espècie. Les dades d’aquesta experiència es van presentar a
l’ESPARC dels Picos d’Europa per explicar una experiència arriscada en un territori com és
el Garraf però que va ser un èxit, ja que els cavalls majoritàriament menjaven unes de les
espècies herbàcies més abundants al parc. Durant aquests mesos que han estat els cavalls
pasturant, s’ha realitzat un estudi de zones pasturades i costums, i s’ha calculat que els
cavalls consumeixen uns 18 kg d’herba i 35 l d’aigua diaris, cosa que suposa que els 31
cavalls que han estat al Garraf, van consumir unes 75 tones de pastura. Ja que un dels
elements limitants en l’establiment dels cavalls és l’aigua, també s’ha realitzat el càlcul del
volum d’aigua que hi ha a la surgència de la Font del Rector, de 640 l abans de les pluges i
de 3.500 l al mes d’abril. Quant al recobriment del càrritx, una herbàcia, hi ha unes
diferencies significatives a les zones on no s’hi ha pasturat que és més del 60% mentre que
a les zones pasturades no arriba al 30%. Si això ho traspassem a biomassa de càrritx ens
trobem que a les zones control pot haver més de 25 tones per ha. I a les zones pasturades
no arriba a 5 tones per ha. Per tant l’efecte sobre aquesta herbàcia, que a l’estiu acaba
essent un important combustible pel parc, pràcticament deixa de ser-ho a les zones
pasturades.

5. Torn de paraules.
El Sr. Herrera recorda la importància de fer un seguiment de l’estat de les aigües de la
zona de la falconera que fins i tot arriba al Pas de la Maladona. A la vegada s’ofereix per
donar suport si cal col·locar sensors de seguiment. També menciona que ell mateix des del
Eco de Sitges a nivell d’hemeroteca va recollir poemes del Garraf i que valdria la pena
ampliar aquest recull.
El Sr. Roget destaca la importància de l’assistència de la Diputació en esdeveniments com
Alimentaria i APAT per donar suport i col·laboració entre els diferents professionals.
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El Sr. Garriga destaca la bona feina feta per recuperar el Camí de la transhumància de la
Marina i que es podria comparar a un Camino de Santiago.
El Sr. Roget destaca l’aposta que s’esta fent des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes pel
tema de la Salut i especialment en les seves teràpies.
La Sra. Garrido també recorda i destaca el recull de plantes medicinals que va fer fa més
de 100 anys el farmacèutic del poble i que ara s’ha incorporat en un CD per donar a
conèixer. Destaca la feina que es fa sempre des de la complicitat de la gent del territori i en
el cas recent de buscar un projecte per la Salut i que fa pocs mesos es va anar a l’Alguer
per veure models que ja s’estan portant a terme.

Finalitza la reunió a les 19:30 hores

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament / Entitat

Abigail Garrido

Alcaldessa

Ajuntament de Sant Pere de
Ribes

Rosa Maria Fernández

Tinent Alcalde

Ajuntament de Gavà

Josep Antoni Herrera
Sancho

Coordinador Parc del
Garraf

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

Liberto Mas García

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Fran Perona

Regidor Urbanisme

Enric Garriga

Cap de Medi Ambient

Federic Manzanares

Regidor

Josep Raventós

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament d’Olivella

Jesus Carderer

Diputat

Diputació de Barcelona

Jordi Bellapart

Gerent de Serveis

Diputació de Barcelona

Joana Barber
Xavier Roget
Santi Llacuna

Cap d’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals
Cap de la Direcció
Territorial Occidental
Director Parc Garraf

Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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