ACTA
Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimecres, 29 de novembre de 2016
17:00 h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Sitges
Plaça de l’Ajuntament, s/n, Sitges

Presideixen l’acte:

l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer, Diputat adjunt d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Il·lm. Sr. Miquel Forns, Alcalde - President de l’Ajuntament de
Sitges.

Secretari:

Sr. Ramon Espinach, Cap de l’Oficina Tècnica d’Espais Naturals.

Ordre del dia:
1.

Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.

2.

Donar compte dels temes destacats a la darrera Comissió Consultiva.

3.

Informe de gestió 2016.

4.

Pla de Conservació. Actuacions realitzades.

5.

Torn de paraules.

Desenvolupament de la reunió:
L’Il·lm. Sr. Miquel Forns, Alcalde de l’Ajuntament de Sitges, dóna la benvinguda als
assistents i agraeix que s’hagi realitzat en el seu municipi aquest Consell.
L’Il·lm. Sr. Jesús Calderer, també dóna la benvinguda als assistents, i agraeix a
l’Ajuntament de Sitges per acollir aquesta trobada.
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1.

Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.

S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a l’Ajuntament d’Olivella sense cap
esmena.
2.

Donar compte dels temes destacats a la darrera Comissió Consultiva.

El Sr. Espinach, diu que la reunió es va celebrar el dia 5 d’octubre a l’Escola de Natura
de can Grau i els temes que van ser objecte de major interès són:
 Arrel de l’incendi que es va donar al terme Municipal d’Olivella i amb les dificultats
que es van trobar els bombers a l’hora d’accedir a l’incendi, es va veure
convenient crear un grup de treball per dissenyar una sèrie de propostes
estratègiques per fer front en el moment que es pugui esdevenir un incendi. És
previst que aquest grup de treball es reuneixi properament
 A la propera reunió de la Comissió es farà la presentació de la web de conservació
de la Xarxa de Parcs
 Alguns veïns van mostrar la preocupació en relació a la proliferació dels senglars,
especialment pels desperfectes que ocasionen en l’agricultura.
Al finalitzar la reunió es ca fer la visita fer a l’escola de Natura de Can Grau, que ha estat
remodelada i millorada recentment.
3.

Informe de gestió 2016.

A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna, i comenta la importància que tenen les
reunions que es segueixen realitzant amb bombers, agents rurals, protecció civil, mossos
d’esquadra, ADFs durant l’època de més risc d’incendi amb un any que la manca de
pluges ha estat important durant molts mesos de l’any. També destaca la feina important
que es fa des de les diferents societat de caçadors per controlar la població de senglar
tant amb les batudes programades, les excepcionals i els aguaits nocturns.
Aquests darrers anys s’ha anat fent millores del ferm de les pistes amb tractaments que
garanteixen la seva estabilitat més temps i així evitar fer el manteniment de forma més
freqüent. Respecte aquest tema, tot i que cada vegada hi ha més empreses que s’hi
dediquen, els resultats no són tant evidents com es divulga i és per això que s’ha d’anar
veient quines són les empreses que fan els tractaments òptims per les nostres pistes
sense ocasionar un impacte visual important.
Tot i la sequera, en el moment en que ha plogut les pluges han estan abundants i en
alguns casos han produït el despreniment de roques a la pujada de Ratpenat, que de
forma urgent s’han hagut de retirar.
Les àrees de descans de la carretera de la costa la C-31 que es van arranjar fa uns anys
també són l’objectiu de diferents bretolades tant pel que fa al pintat de rètols i mobiliari
com ruptura de murs i suports. En aquest sentit destaca la importància que té el
aconseguir signar un conveni entre Carreteres de la Generalitat, l’ajuntament de Sitges i
la mateixa Diputació per garantir una bona conservació d’aquestes àrees.
Com ja s’ha comentat, en els darrers anys tots els equipaments del Parc tenen
depuradores biològiques i aquest any s’ha fet el manteniment i buidatge de la de la Pleta.
D’altra banda, esmenta que a través de l’Obra Social La Caixa s’han executat, amb un
pressupost aquest any de 159.952,46 €, una sèrie de millores d’hàbitat, fent un èmfasi
especial en recuperar espais oberts per a pastures i en treballs forestals per reduir el
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volum de combustible i dificultar la propagació i el risc d’incendi forestal.
Esmenta també el projecte que s’ha planificat en el marc del conveni amb l’Obra Social La
Caixa, per l’any 2016, que consisteix en actuacions enfocades a la restauració del
paisatge: el Pla d’Actuació per a la millora de les masses forestals i la reconversió de
masses forestals a pastures amb una superfície d’actuació de més de 100 ha.
Centra el comentari de prevenció d’incendis amb el d’Olivella on tot i ser originat per un
llamp i la virulència al inici la mateixa pluja que el va acompanyar va fer que es sufoqués.
En resum ha estat una campanya amb superfícies afectades semblant però amb nombre
superior a les d’anys anteriors i amb molts dies d’alt risc d’incendi que feia que
potencialment l’afectació fos molt més alta. A les comarques del Garraf i Alt Penedès hi va
haver 19 conats d’incendi dels quals només es pot destacar el de les 14 ha d’Olivella i al
Baix Llobregat amb 24 incendis de vegetació molt més que anys anteriors però només 4h
de superfície cremada.
Els actes vandàlics no només s’han centrat a la carretera de les costes sinó a les torres
de vigilància i infraestructures de prevenció d’incendis robatori de la bomba dels hidrants i
altres elements elèctrics.
En quant a l’apartat de desenvolupament, es va signar la pròrroga del conveni amb la
Fundació Miquel Agustí pel cultiu d’espigalls al Garraf. L’Objectiu és obtenir el millor
espigall per ser cultivat a la comarca i trobar el de millor sabor. Paral·lelament es segueix
treballant per aconseguir la Denominació d’Origen Protegida i que aquesta estigui
vinculada al Parc.
En quant a les subvencions destacar que són pocs el propietaris que les sol·liciten i tot i
així el total destinat ha estat de més de 16 mil € la majoria en millores agrícoles i
ramaderes i una sola en millores d’habitatges.
A través del programa el Parc a Taula, es va participar, a la Fira Apat 2016 a l’espai de la
cúpula del Centre Comercial les Arenes de Barcelona i a la fira d’artesans de Begues amb
la presència del Hble Sr. Josep Rull Conseller de Territori i Sostenibilitat.
Als camps de Can Grau s’ha fet un nou tancat que fa de corral i l’any que ve es portarà a
terme la desbrossa del Corral de l’Esquerrà (propietat de Diputació de Barcelona) per
recuperar-ho com a tancament del ramat.
Pel que fa a ús social i educació ambiental, destaca la presentació de les passejades
2017 on s’hi incorporen itineraris d’espeleologia. També s’estan redactant nous convenis
d’informació amb els ajuntaments per unificar el redactat dels documents i els imports. Fa
pocs dies es va passar l’auditoria de la certificació de qualitat SICTED.
També comenta que s’ha iniciat el procés per donar a conèixer l’esborrany d’ordenances
del Parc.
També explica que durant l’any 2015 es va iniciar el procés d’adhesió de la Carta
Europea de Turisme Sostenible (CETS) per als Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del
Foix, una certificació atorgada per la Federació Europarc que acredita que un territori
disposa d’una estratègia en turisme que compleix unes pautes de sostenibilitat i que ha
estat elaborada en consens amb els agents del territori.
La CETS pretén promoure les col·laboracions per a la planificació i el desenvolupament
sostenible del turisme. Entén que les entitats gestores dels ENP no han de treballar en
solitari, sinó en col·laboració amb tots els implicats en l’activitat turística en o al voltant de
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l’ENP. Així els signants acorden adoptar mètodes de treball basats en l’aliança i la
col·laboració. Per la presentació de la documentació el desembre del 2016 només ens
calen reunions de dos grups de treball a l’octubre i el desembre i un fòrum el novembre a
Castellet i la Gornal.
Un cop entregada la documentació durant la primavera del 2017 es passarà una auditoria
/ verificació i si aquesta és favorable, el Parc del Garraf, d’Olèrdola i del Foix quedarà
adherit a la CETS. Els Grups de Treball i els Fòrums Permanents seguiran reunint-se per
tal de complir el pla d’acció de 5 anys que s’haurà de portar a terme i que serà avaluat
amb les auditories de renovació.
Per poder fer front a l’augment de feina que suposa l’adhesió a la CETS s’ha ampliat el
contracte laboral amb el suport a la tècnica d’ús públic, la qual s’encarregarà de la
secretaria del procés.
Un altre punt que destaca positivament és l’ús de les Xarxes socials com a canal de
comunicació del Parc. Des del Parc es fa servir , ja des de fa uns anys, el Facebook, el
qual va augmentant el nombre de seguidors, actualment 1.846. Fa referencia al feedback
que es crea amb aquesta eina, ja que permet al visitant fer comentaris i consultes, i rebre
la resposta amb força rapidesa. Permet compartir les activitats que es fan dins de l’espai,
així fer avisos i alertes, com les batudes de caça, les feines de manteniment de la xarxa
viària. També permet posaren valor els productors locals vinculats al parc.
Un nova xarxa social, que hem implementat aquest any, és l’Instagram, una xarxa que
permet compartir fotografies i on els seguidors poden deixar comentaris de les fotografies.
Es destaca el nombre elevat de seguidors amb els pocs mesos que fa que funciona (907
en 6 mesos) . L’Instagram s’utilitza per promoure els valors naturals i de conservació, i la
riquesa paisatgística del parc. Aquesta xarxa funciona gràcies a un grup de whatsap que
s’ha creat des de l’ús públic i on tot el personal del parc que ho desitgi pot enviar les
fotografies que captura per ser compartides.
Pel que fa el Voluntariat realitzat al Parc aquest 2016, s’han realitzat 7 activitats les quals
han tingut un nombre de participants de 420. S’han realitzat 2 tipus de voluntariat:
L’organitzat pel cercle de voluntaris dels Parcs, on hi participen tots aquells inscrits en el
cercle. I en segon lloc el voluntariat corporatius, empreses que juntament amb un entitat
ambiental desenvolupen una activitat de voluntariat. Les activitats durant aquest 2016 han
sigut diverses, des de l’aclarida forestal, com la construcció de caixes niu o la neteja de
platges.
Altres punts destacables dins de l’ús públic són:
Projecte de Punts d’Informació Turística de la DiBa, de les comarques del Baix
Llobregat i del Garraf: Aquest projecte pretén la creació d’una xarxa de punts d’informació
a nivell comarcal gràcies a la col·laboració d’empreses privades que volen exercir de punt
d’informació en el seu establiment. El projecte està en fase d’aplicació amb varies
sessions de formació, on el que es pretén és el coneixement dels valors turístics
comarcals.
Formació Parc a Taula 2016, des de fa anys treballem amb aquest programa de
formació dirigit a tots el personal vinculat amb el parc. Des del mateix personal del parc,
informadors, tècnics dels municipis, participants en el Parc a Taula i els membres del
Grup de Treball de la CETS ( afegit aquest any). Fem unes jornades de coneixement de
l’espai protegit i de les tasques o gestió d’aquest. Les jornades, acaben amb una visita a
un productor del Programa Parc a Taula.
Activitats 2016 El parc segueix treballant conjuntament amb tota la Xarxa de Parcs, amb
els diferents programes d’activitats com són: Les Passejades, el Viu el Parc, Poesia als
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Parcs, etc. També s’organitzen activitats puntuals com les jornades d’observació d’aus
migratòries. Les quals totes tenen una bona rebuda i un nombre destacable de
participants.

4.

Pla de conservació. Actuacions realitzades.

El Pla de Conservació va ser aprovat pels Consells Coordinadors dels Parcs del Garraf I
d’Olèrdola el 24 de maig de 2016, amb el vist-I-plau de la Comissió Consultiva.
El Pla de Conservació estableix les pautes per la gestió de gran part dels aspectes
relacionats amb la conservació dels parcs, I començarà a portar-se a la pràcica l’any
2017, si be alguns temes ja s’estan duent a terme.
Es van comentar algunes activitats portades a terme en el marc del Dia dels Ocells , com
ara l’alliberament d’un xoriguer, diversos mussols, l’observació i anellament dels ocells
migratoris.
S’explica el seguiment d’espècies d’animals i plantes amenaçades al Parc, així com l’estat
dels treballs de diagnòstic del patrimoni geològic.

5.

Torn de paraules.

El Sr. Martí comenta que des de la Direcció General de Caça i Pesca han comentat que
les ordenances no podien tenir valor sancionador.
L’objectiu més important a aconseguir seria una llei que regulés l’accés al medi natural
pels vehicles no motoritzats.
El Sr. Calderer diu que el més important d’aquestes ordenances és que siguin aprovades
pels consistoris i que es pugi tenir un document únic per cadascun dels espais naturals
protegits.
El Sr. Herrera, recollint diferents sol·licituds en les diverses reunions al llarg de mesos
dels Grups de Treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) per als Parcs
del Garraf, d’Olèrdola i del Foix, i també les de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP),
proposa poder incorporar a la pàgina web dels Parcs la informació en diferents idiomes
(fins ara només en català i castellà) i potenciar molt els temes de sostenibilitat i
biodiversitat.
El Sr. Espinach reconeix que molta de la documentació de la Diputació caldria disposarla en diferents idiomes i el Sr. Calderer comenta que sobretot l’idioma que hauria d’esser
present seria l’anglès.

A les 19 h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Miquel Forns Fusté

Alcalde de Sitges

Ajuntament de Sitges

Enric Garriga

Cap de Medi Ambient

Gerard Llobet Sánchez

Regidor

Josep Antoni Herrera

Coordinador
Garraf

Marià Martí Viudes

Director Gerent

Jesús Calderer Palau

Diputat

Ramon Espinach
Josep Torrentó
Santi Llacuna

del

Parc

Ajuntament
Geltrú
Ajuntament
Geltrú
del Ajuntament
Geltrú
Consorci
Collserola

de Vilanova i la
de Vilanova i la
de Vilanova i la
del

Parc

Diputació de Barcelona

Cap d’Oficina de Parcs
Diputació de Barcelona
Naturals
Tècnic de Conservació del
Parc del Garraf, Olèrdola i el Diputació de Barcelona
Foix
Director Parc del Garraf

Diputació de Barcelona
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