ACTA
Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 9 de maig de 2017
17:00 h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila 8, Vilanova i la Geltrú

Presideixen l’acte:

l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer, Diputat adjunt d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Il·lm. Sr. Llobet, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Vilanova.

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 de la darrera Comissió Consultiva.

3.

Informe de gestió 2017.

4.

Presentació de la web de Conservació.

5.

Torn de paraules.

Desenvolupament de la reunió:
L’Il·lm. Sr. Llobet, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova, dóna la
benvinguda als assistents i agraeix que s’hagi realitzat en la sala de plens del seu
municipi aquest Consell.
L’Il·lm. Sr. Jesús Calderer, també dóna la benvinguda als assistents, i agraeix a
l’Ajuntament de Vilanova 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 de Sitges sense cap
esmena.
Excusa la no assistència el Sr. Lluis Giralt.

2.

Donar compte de la darrera Comissió Consultiva.

El Sr. Espinach, comenta que en la darrera Comissió Consultiva realitzada el 20 d’abril,
al Centre Cívic El Roure de Begues, els seus membres es van interessar per la iniciativa
de portar cavalls al parc per millorar les pastures i també van destacar la necessitat de
garantir la seguretat dels usuaris amb una correcta senyalització de l’existència d’aquests
animals, així com indicant-ho a la pàgina web. També es va parlar de la situació actual de
la Carta Europea de Turisme Sostenible i la necessitat de poder-la complementar amb la
Carta del Paisatge.
També es van interessar per la situació de la Declaració de Parc Natural del Garraf, i pels
temes de recuperació de les carrerades dintre d’aquest espai natural.

3.

Informe de gestió 2017.

A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna, i comenta, en temes de coordinació, la
importància que tenen les reunions que se segueixen realitzant quinzenalment a la Regió
metropolitana Sud amb bombers, agents rurals, protecció civil, mossos d’esquadra i
ADF’s. Destaca, per altra banda, la recollida de dades que subministren els caçadors en
les batudes de senglar. A més esmenta la redacció del projecte que estan preparant
Bombers referent als Punts d’Estratègies de Gestió (PEGs) per aconseguir unes zones de
seguretat i fàcil accés en cas d’un gran incendi forestal. A les reunions per preparar
aquest projecte es compta amb la col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Agents Rurals, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, l’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf i el propi Parc.
Pel que fa a les infraestructures, la xarxa de camins i aparcaments, degut a l’amenaça de
caiguda d’algunes roques en indrets determinats, s’ha procedit a l’estabilització dels
talussos i les pedres amb més risc de caiguda i, a la vegada, s’ha contactat amb l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que ha preparat un informe tècnic en què
valora la possible inestabilitat de les pedres i talussos. Talment s’han realitzat treballs de
millora de la visibilitat d’accés als equipaments, especialment l’accés a Vallgrassa i La
Pleta. Aprofitant el conveni de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”, no només s’ha
millorat la visibilitat d’aquests accessos sinó que s’ha realitzat la poda de la plantació
lineal de l’eix viari La Pleta-Plana Novella.
Hi ha hagut actuacions d’arranjament de la pista a la zona de la Fassina-cruïlla de quatre
camins amb material d’estabilització permanent tal i com es va fer els anys anteriors a la
pista de Begues. També s’ha fet el manteniment de la pista que va de coll de la Fita a
Plana Novella i està també en vies de licitació la millora del ferm a l’eix viari Rat penatPlana Novella. Periòdicament s’ha efectuat el manteniment de les depuradores
biològiques d’aigües residuals de Can Grau i La Pleta.
Respecte al projecte de restauració del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan redactat ja fa
Acta de la reunió del Consell Coordinador del Parc del Garraf
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 9 de maig de 2017
-2-

uns anys, hi ha sobre la taula la proposta d’una modificació, tot reduint el nombre de
terrasses i plantacions lineals i, pel contrari, l’augment de zona d’espai obert. En aquest
cas, tant els tècnics com els propis guardes forestals han col·laborat aportant informació
que pugui millorar aquesta restauració.
Per una altra part, esmenta que a través de l’Obra Social “la Caixa” s’ha executat el Pla
d’Actuació per a la millora de les masses forestals i la recuperació de pastures (P257)
amb un pressupost de 159.952,46 €, amb els objectius de reduir l’excés de densitat
(peus/ha), millorar la massa forestal, mantenir i potenciar l’estructura regular d ela massa
forestal, augmentar el creixement en alçada i diàmetre dels pins, realitzar el manteniment
de franges i la secció de servei o obertura de caixa als camins, millorar i recuperar espais
oberts, reducció del combustible per a la prevenció dels incendis, en una superfície
d’actuació de 100.85 ha.. Les actuacions que s’ha dut a terme per complir aquests
objectius han passat per realitzar aclarides i podes als boscos de pi blanc, eliminar les
restes vegetals procedents de les actuacions, realitzar treballs forestals de reconversió a
pastures i camps de conreus, estassar, llaurar i sembrar conreus i pastures recuperades i
realitzar el manteniment de franges i la secció de servei o obertura de caixa als camins.
En l’àmbit de conservació del medi natural, assenyala que s’ha instal·lat un alberg
d’insectes a La Pleta i un altre a Vallgrassa per augmentar la biodiversitat. Endemés,
s’han fet les actuacions pertinents per restringir el pas al Fondo de Fitó, especialment per
la part Nord-oest. Pel que fa al seguiment de l’àliga cuabarrada, de les tres parelles
establertes a l’àrea del Garraf, comenta que enguany tan sols una ha nidificat. Alhora, els
mateixos guardes forestals del Parc han realitzat el seguiment d’algunes espècies de
rapinyaires i d’algunes poblacions d’ocells en perill, especialment del còlit negre.
En quant a desenvolupament, apunta que el passat 2 de març va tenir lloc una jornada de
presentació dels resultats del projecte de recuperació d’espigalls al Parc als camps i
Escola de Natura de Can Grau amb presentacions realitzades per l’Escola d’Hosteleria de
Castelldefels, adherida al projecte Parc a taula de la Xarxa de Parcs de la Diputació de
Barcelona.
Altrament, s’han millorat les infraestructures per la pastura del ramat a la zona de JafreMas Vendrell, tant pel que respecta al tancament de zones de descans del bestiar, com a
l’adquisició de material pel control sanitari dels exemplars. Així mateix, aprofitant la
surgència d’aigua propera la Fassina comenta que es buscarà el millor indret possible per
posar un abeurador de cabres i ovelles.
Presenta també una nova col·laboració amb la Fundació Projecte Miranda “Santuari de
cavalls lliures” amb l’objectiu de dur a terme la pastura amb cavalls que actualment estan
a la zona del Berguedà, en un projecte de la Fundació Catalunya La Pedrera i que la
intenció és disposar de 330 ha de zones de matoll, conreus i forestal per tal que aquesta
espècie pugui desenvolupar la seva activitat.
Pel que fa a ús social, de la mateixa manera que en els últims anys i en col·laboració amb
la Federació Catalana d’Espeleologia s’han realitzat millores en la seguretat tant pel que
respecta a la senyalització dels avencs com a la instal·lació de tanques metàl·liques en
zones que puguin suposar un risc pels visitants.
L’altre tema que destaca, i que és una assignatura pendent, és l’accés de motocicletes al
medi natural fora de la xarxa viaria principal. Per part de diferents col·lectius s’ha procedit
a denunciar la presència d’aquestes motocicletes.
D’altra banda subratlla que s’està gestionant el tema de la regulació de l’escalada ja que
des de fa uns anys es va aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya on quedaven paleses les zones lliures d’escalada, les zones
on es regulava temporalment i altres on estava prohibida la seva pràctica durant tot l’any.
Arran d’aquesta reunió, es va donar el vistiplau a divulgar aquest acord tant en la pàgina
web del parc com en la de la federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. I
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posteriorment a aquesta reunió es va procedir a la senyalització de La Falconera.
En quant a la millora de la senyalètica d’itineraris s’ha procedit a la instal·lació dels
plafons del recorregut d’Olivella-Safarejos-Castell Vell d’Olivella, i en concret a l’església
romànica i el Castell Vell.
Dins el procés de certificació del projecte de la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS) refereix la visita de l’auditora que ha de certificar l’adhesió a la Carta. Aquesta
vista es va realitzar els dies 3 i 4 d’abril als diferents equipaments, municipis, entitats i
empreses privades que estan treballant per l’obtenció de la CETS. Un dels punts que
destacava l’auditora és la necessitat de reforç en matèria de recursos humans i també
comentava que es requereix trobar sinèrgies amb altres projectes que es realitzen al
territori com és la Carta del Paisatge.
Pel que fa a les millores en equipaments, comenta que hi ha un nou concessionari a
l’Observatori Astronòmic del Garraf. S’ha procedit a l’arranjament de la cúpula i s’han
valorat les obres a realitzar per eliminar les humitats dels baixos de l’observatori.
En quant a millores en l’accessibilitat, s’han realitzat canvis en les reixes de recollida
d’aigua de La Pleta, especialment per persones en mobilitat reduïda.

4.

Presentació de la web de conservació.

El Sr. Torrentó, presenta el nou web de conservació de l’Àrea tot explicant el
funcionament i alguns exemples de continguts, especialment dels temes relatius als parcs
del Garraf i Olèrdola.

5.

Torn de paraules.

El Sr. Garriga, valora molt positivament el treballar sobre els camins ramaders existents
en el territori i que des de l’Ajuntament de Vilanova hi ha molta documentació. També
destaca la col·laboració amb la confraria de pescadors, i la vinculació de la CETS per
potenciar els productes del mar, i que és importantíssim que aquesta confraria pugui estar
en el Parc a taula.
El Sr. Ribas, destaca la importància de recuperar la biomassa dels boscos per l’ús de
calefacció i valora molt positivament que des del parc s’hagi optat per l’ús de la llenya, ja
que és un procés menys elaborat que el pelet, tot i que l’estella seria la òptima per la seva
mecanització.
El Sr. Torrentó, comenta que alguns dels estudis de seguiment que es realitzen al parc,
en els seus inicis, es feien amb voluntaris i actualment s’estan contractant.
El Sr. Martí, comenta que el projecte de pastures al parc de Collserola està funcionament
correctament però que sense els ajuts als ramaders seria impossible. Tenen també algun
conflicte entre el ramat i els gossos ja que fan foragitar al ramat. I també comenta que
respecta al tractament especial del ferm que es vol dur a terme al Garraf, a Collserola s’ha
realitzat en un tram de 1km i mig.
El Sr. Roget, comenta la tasca que s’està duent a terme conjuntament amb la Generalitat
vers la senyalètica territorial i temàtica (T i T), dels espais protegits.
També comenta que el parc a Taula hi ha 288 empreses i que actualment s’està duent a
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terme el Projecte Escola d’Hosteleria de Castelldefels i de l’Alguer, dins el paraigües del
conveni signat entre ambdós parcs. S’està treballant en un programa dietètic i nutricional,
amb el títol “bé, bo i sa”. I també s’està duent a terme l’estudi de mercat per aconseguir el
millor preu amb els membres del Parc a Taula.
El Sr. Bellapart, comenta que en altres indrets de la zona litoral s’han fet experiències de
pastures amb rucs i ases.
El Sr. Garriga, també manifesta la proliferació de porc vietnamita en estat salvatge, que
provenen de l’abandonament per part dels seus propietaris.
El Sr. Llobet, aprofita la sessió del Consell Coordinador per comentar que el mes de juny
es realitzarà la 3ª Jornada de Governança del Litoral, i que convida a tots els assistents a
la sessió.
El Sr. Herrera, comenta la col·laboració que té l’Ajuntament de Vilanova en un projecte
d’equinoterapia.
El Sr. Ribas, comenta que respecte a l’últim projecte de restauració de la pedrera Pydsa,
s’ha informat desfavorablement, ja que l’impacte visual sobre el territori és molt alt. Està
pendent d’una reunió per valorar la possibilitat de modificar el projecte.
El Sr. Torrentó, diu que des de la oficina Tècnica s’està treballant, per signar un conveni
amb el Gremi d’àrids, per finançar part dels projectes de seguiment de fauna
especialment rupícola.
El Sr. Roget, diu que en els propers dies es proposarà una data per fer la presentació de
la web de conservació en alguns dels Centres d’informació del Parc.

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

Nom i cognoms

Càrrec

Gerard Llobet Sánchez

Regidor

Enric Garriga

Cap de Medi Ambient

Armand Ribas

Cap de Medi Ambient

Josep Antoni Herrera

Coordinador
Garraf

Marià Martí

Director Gerent

Consorci Parc de Collserola

Jesús Calderer Palau

Diputat

Diputació de Barcelona

Jordi Bellapart

Gerent de Serveis

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach
Xavier Roget
Josep Torrentó
Santi Llacuna

Ajuntament Entitat

del

Parc

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Gavà
del Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

Cap d’Oficina de Parcs
Diputació de Barcelona
Naturals
Cap
Direcció
Territorial
Diputació de Barcelona
Occidental
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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