ACTA
Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 7 de novembre de 2017
17.00 h
Sala de reunions de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.
Plaça La Vila, 1. Olesa de Bonesvalls

Presideixen l’acte:

l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer, Diputat adjunt d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Il·lm. Sr. Pedro Juan Regidor de Medi Ambient d’Olesa de
Bonesvalls .

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 celebrada a

Cal Ganxo el dia 5 d’octubre.
3. Informe de gestió 2017.
4. Punts Estratègics de Gestió (PEGS) i (PPP) Perímetre de

Protecció Prioritària Garraf Ordal.
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la reunió:
L’Il·lm. Sr. Pedro Juan, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls,
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 d’Olesa de Bonesvalls per acollir aquesta trobada.

1.

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

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

2.

Donar compte de la darrera Comissió Consultiva celebrada a Cal ganxo el dia 5
d’octubre.

El Sr. Espinach vers la darrera reunió de la Comissió consultiva que es va
realitzar a Cal Ganxo a Castelldefels comenta que s’està esperant la resolució de
l’acreditació a la CETS i que aquests darrers mesos es portaran cavalls del
Pirineu per pasturar i que hi passaran aquí l’hivern .

3.

Informe de gestió 2017.

A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna que 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.
Destaca, per altra banda, la reunió que es va fer a Begues amb els representants de les
diferents APC i la coordinació per la recollida de dades que subministren els caçadors en
les batudes de senglar. Es fa entrega d’una fitxa per millorar la comunicació vers les
batudes i activitats d’ús social que es fan al Parc per millorar la compatibilitat de les
activitats. Comenta 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.
Pel que fa a les infraestructures, a 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. També s’han iniciat les obres de
millora de la pista de RatPenat a Plana Novella amb les corresponents millores de
seguretat en els indrets de pas de vianants. 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
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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.
Respecte al projecte de restauració del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan redactat ja fa
uns anys, hi ha sobre la taula la proposta d’una modificació, per reduir el nombre de
terrasses i plantacions lineals i, pel contrari, augmentar de zona d’espai obert. En aquest
cas, tant els tècnics com els propis guardes forestals han col·laborat aportant informació
per fer aportacions de millora al projecte. S’ha redactat informe al respecte amb
col·laboració amb els respectius ajuntaments.
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 es va
iniciar a la finca de Mas Quadrell (aclarida de plançoneda mitja-alta). En breu es
començarà a realitzar la recuperació de pastures en les finques de Jafre, els Massets i
Mas Vendrell, amb la gestió de la biomassa (punt d'emmagatzematge acordat amb
l'ajuntament de Sant Pere de Ribes al camp de futbol de la urbanització). Quant a la
recuperació de camps i pastures s'han començat a llaurar els camps ja recuperats fa cinc
anys de les finques de Vallgrassa, Les Mesquites, Can Vendrell (Jafre) per a millorar
l'estructura i textura del sòl, ja que s'adobarà amb fems, i se sembrarà barreja de llavors
de cereal i lleguminosa, i també es farà el manteniment dels camps ja existents de les
finques de Can Grau, Mas Vendrell i Jafre.
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 s’espera que nidifiquin les tres parelles.
Alhora, els forestals del Parc han realitzat el seguiment d’algunes espècies de rapinyaires
i d’algunes poblacions d’ocells en perill, especialment del còlit negre i seguiment de la
migració des de Canopolis.
Quant a desenvolupament, se signarà un nou conveni per 4 anys vers el projecte de
recuperació d’espigalls al Parc als camps de l’Escola de Natura de Can Grau. L’Escola
d’Hosteleria de Castelldefels, adherida al projecte Parc a taula de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, ha col·laborat en l’intercanvi d’experiències amb
l’Escola d’Hosteleria de l’Alguer
Presenta també una nova col·laboració, la Fundació Miranda “Santuari de Cavalls lliures”
actualment a la zona del Berguedà, en un projecte de la Fundació Catalunya La Pedrera i
que ara ha aconseguit l’arrendament de la Finca de pastura de Can Vendrell d’Avinyonet
on trenta-un cavalls pasturaran amb la finalitat de reduir part del combustible que hi ha en
el sotabosc i prats abandonats. La superfície de pastura és de 300 ha de finca publica i
unes 100 ha de finques privades. Si l’experiència és exitosa la voluntat és ampliar les
zones de pastura.
D’altra banda destaca 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.
Posteriorment a aquesta reunió es va procedir a la senyalització de La Falconera.
Comenta que aquest hivern s’iniciarà l’estudi de freqüentació amb la col·laboració dels
guardes i personal subaltern per disposar del nombre de visitants del Parc a partir d’un
estudi previ de formules de càlcul en punts d’observació de visitants.
Dins el procés de certificació del projecte de la Carta Europea de Turisme Sostenible
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(CETS) estem esperant la resolució per a l’obtenció de la CETS després de la visita de
l’auditora fa uns mesos. 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 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’ha
millorat els desaigües de l’equipament
També explica que amb la col·laboració de voluntaris s’han arranjat algunes de
les barraques de vinya del Parc. Aquesta actuació s’ha dut a terme amb la
col·laboració d’un grup de voluntaris.

4.

Punts Estratègics de Gestió (PEGS) i (PPP) Perímetre de Protecció Prioritària
Garraf Ordal.

El Sr. Llacuna explica que l’origen dels Perímetres de protecció prioritària (PPP) es troba
en el Reglament europeu 2158/92/CEE, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris
contra els incendis forestals. Se’n fomenta la necessitat de realitzar una classificació del
territori segons el risc d’incendi forestal i es preveu la realització de plans de protecció
contra els incendis forestals. Arran dels incendis de l’any 1998, es presenta el programa
Foc Verd II (1999) que recull la figura dels Perímetres de Protecció Prioritària dels
massissos forestals (PPP). Aquests PPP resulten de la zonificació de les grans masses
forestals de Catalunya que, per la continuïtat de la forest, tenen un elevat perill que
succeeixi un gran incendi forestal (GIF). S’inclouen com a PPP les unitats
geomorfològiques amb característiques forestals homogènies, on el risc d’incendi és una
greu amenaça en l’equilibri ecològic i la seguretat de persones i béns, o bé contribueix a
l’acceleració de processos de desertificació d’espais rurals. Els límits que estableixen
aquests perímetres s’han determinat aprofitant les grans infraestructures de la xarxa viària
de comunicacions, els corredors no forestals ocupats per conreus, els nuclis de població i
la xarxa hidrogràfica.
Aquests PPP són redactats i aprovats pel Departament d’Agricultura.
PEG: zones que per la seva estructura forestal, situació estratègica i facilitat de gestió
futura, siguin apropiats per canviar el comportament de l’incendi forestal i evitar que
assoleixi grans dimensions fins a transformar-se en un GIF.
Aquests punts estratègics han de complir les condicions següents:
Zones segures
Punts d’aigua per a mitjans aeris i terrestres
La pista que els recorri ha de ser transitable per als mitjans d’extinció
En aquestes zones es prepara la vegetació perquè sigui “més fàcil”
l’extinció.
Quants estaran executats? No n’hi ha cap d’executat plenament. Sense data de caducitat.
En l’àmbit de la província de Barcelona, ja fa temps que es va iniciar els PPPBT1(
Ancosa, Montagut, Miralles, Queralt), BT2 (El Montmell, Pontons, Mediona), el B9
(Castelladral, Montmajor, Viver, Serrateix) i B10 (El Montmell, Pontons, Mediona) i s’ha
redactat el PPP de Montserrat (B1) encarregat per part de la Diputació de Barcelona per
complementar el projecte del LIFE Montserrat.
Qui s’ha de fer càrrec de la fase d’execució dels treballs? Qualsevol administració pública
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mitjançant execució directa, particulars, i priorització de les subvencions de prevenció
d’incendis de la Generalitat de Catalunya.
Conclou dient que el més complicat no és l’execució sinó el manteniment.
5.

Torn de paraules.

El Sr. Garriga explica la importància que té pel territori el Camí de la Marina com
a camí ramader de transhumància. Afegeix que en aquests darrers anys s’ha
treballat per recuperar-lo i que pot servir per fer arribar els cavalls al Parc. També
comenta que els ha arribat un projecte, per informar, vers la modificació que es
preveu de la ruta dels avions que van al Prat i pregunta si en tenim coneixement.
El Sr. Herrera ofereix la Masia Cabanyes per realitzar el proper Fòrum
Permanent de la CETS.
El Sr. Marti veu molt positiu la proposta per executar els PEG i que és vital per a
la prevenció i extinció d’incendis.
El Sr. Llacuna diu que vers el projecte de l’aeroport de Barcelona no se’n té
coneixement i accepta l’oferiment de la Masia cabanyes pel Fòrum de la CETS.
Responent al tema dels PEG diu que està clar que hi ha molta feina però gràcies
al projecte que han fet bombers i la predisposició dels propietaris forestals,
l’Associació de Propietaris forestals, de l’Oficina de Prevenció d’incendis, la
Mancomunitat Garraf Penedès i el Parc segurament es podran iniciar l’any 2018
les primeres intervencions.

A les 19 h s’aixeca la reunió.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Gerard Llobet Sánchez

Regidor Urbanisme

Enric Garriga

Cap de Medi Ambient

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
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Josep Antoni Herrera

Coordinador
Garraf

Marià Martí

Director Gerent

Consorci Parc de Collserola

Pedro Juan Juan

Regidor Medi Ambient

Ajuntament
Bonesvalls

Joan Molina

Regidor Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Jesús Calderer Palau

Diputat

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

del

Cap d’Oficina
Naturals
Cap
Direcció
Occidental

Parc

de

del Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

Parcs

Territorial

Director Parc del Garraf

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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d’Olesa

de

