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ACTA

Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 25 de juny de 2013
16:00 h
Ajuntament d’Olivella

President:
Secretari:
Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte del principals temes tractats a la darrera reunió

de la Comissió Consultiva.
3. Informe de gestió.
4. Estat d’execució del projecte de restauració dels terrenys

forestals afectats per l’incendi del 12 de juny de 2012.
5. Informe sobre la situació actual de les pedreres que finalitzaven

la seva activitat a 31 de desembre de 2012
6. Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 16:00 hores.
L’I·lm. Sr. Joaquim Mas, Alcalde d’Olivella dóna la benvinguda als assistents agraint
l’assistència dels membres del consell coordinador. Al no poder assistir
l’I·lm. Sr. Joan Puigdollers, Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient l’alcalde fa
les funcions de president del Consell Coordinador.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de
Gavà sense cap esmena.

2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió
Consultiva.
El Sr. Espinach diu que la reunió de la comissió va tenir lloc el passat dia 6 de maig a
l’observatori astronòmic de can Tòfol, terme municipal d’Olivella. Van assistir-hi 27
persones i els temes que van ser objecte de major interès són els següents:









Es van expressar opinions contrastades en relació als treballs d’arranjament de la
pista forestal de Santa Susanna. Els representants de les ADF consideren que
l’arranjament era necessari i els representants de les entitats conservacionistes
consideren l’impacte de les obres però reconeixen l’esforç d’haver reduït al màxim
el moviment de terres
Es parla de la sobrepoblació de senglar, dels problemes que ocasiona i de la
gestió cinegètica
Es parla del camp de tir de Gavà que roman sobre el territori tot i que l’exèrcit no
en fa ús des de fa molt de temps
Alguns representants constaten i lamenten la proliferació de recol·lecció il·legal de
llentiscle. És constata la manca de regulació d’aquesta pràctica
En relació als actes de commemoració del 25è que es van celebrar l’any passat es
recorda la proposta que es va plantejar de sol·licitar la declaració del parc del
Garraf com a parc natural. Els presents coincideixen en valorar positivament la
proposta
També és objecte de debat la situació de les activitats extractives en el parc que
serà objecte d’un punt de l’ordre del dia de la reunió d’avui.
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3. Informe de gestió. Principals activitats realitzades i propostes d’actuacions per a
l’any 2013.

El Sr. Llacuna destaca els següents punts:
A la reunió de gestió de la zona de caça controlada s’acorda redactar un manual de gestió
on s’aglutini la informació experimentada en aquesta àrea de caça en aquests últims
anys.

Un cop havent signat el Conveni Marc amb la FEEC i seguint el que s’indica en els seus
annexos vers la regulació de l’escalada i Ruta dels Castells, es procedirà a iniciar la seva
senyalització. Destaca la bona acollida que ha tingut la publicació a la pàgina web dels
dies de batuda de senglar, aconseguint d’aquesta manera evitar la coincidència en aquest
espai natural protegit l’activitat cinegètica i altres activitats de lleure.
Comenta que es preveuen continuar fent les reunions quinzenals amb mossos
d’esquadra, agents rurals, bombers i ADF’s per coordinar els diferents agents sobre el
territori. Com cada any es posarà en funcionament el dispositiu de prevenció d’incendis al
parc des del mes de juny al mes de setembre com cada any,.
Recorda que l’1 de gener va finalitzar l’activitat extractiva a tres de les pedreres del parc i
actualment els guardes, fan el seguiment per verificar el compliment del Conveni.
Respecte al Programa FEDER, finalment s’executarà l’arranjament de la pista forestal de
Can Grau a Olesa de Bonesvalls.
Fins a l’actualitat s’han generat 116 informes d’incidències i destaca els 22 que fan
referència al tema d’abocaments. El nombre d’informes generats pel parc, han estat 38,
15 dels quals es refereixen a activitats esportives. Actualment s’està treballant en la
redacció d’un protocol a seguir i a l’hora d’informar aquestes activitats esportives,
especialment pel seu augment en els últims anys, cercant la màxima compatibilitat amb la
conservació de l’entorn.
Es continuen impartint els cursos de formació als membres del Parc a taula i equipaments
d’informació, per poder esdevenir punts d’informació col·laboradors del parc. És una
formació “de caràcter permanent” i s’ofereix gratuïtament per part de l’equip tècnic del
parc.
Els mercats del Parc a taula continuen funcionant molt bé i en destaca especialment, els
productes ecològics i de proximitat, també coneguts com a “Km 0”. Destaca la presentació
del Parc a taula al Moll de la Fusta, amb 187 participants on 14 son allotjaments,
57 restaurants, 28 cellers, 12 establiments i 61 productors.
Destaca la incorporació d’un altre ramat de cabres per mantenir el sota bosc a la zona de
Les Piques i Can Grau que, a la vegada, dóna feina a les persones relacionades en el
món de la carn i la llet.
Menciona l’estreta relació que hi ha amb l’Agència de Desenvolupament del Garraf (Node)
vers el tema d’aprofitament de la biomassa.
Destaca el baix nombre de sol·licituds de subvencions amb dues sol·licituds
agrícola-ramaderes, i dues d’empreses de serveis.
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En el marc de l’ús social, destaca la inauguració del programa d’exposicions 2013,
celebrat el dia 17 de març a Vallgrassa, i la presentació del dia 26 de maig, amb
l’exposició d’Agustín Ibarrola i la presència del President de la Diputació de Barcelona i
del mateix artista. Cada trimestre es renoven les exposicions i s’aprofita per presentar
alguns dels vins elaborats en aquest territori i membres del Parc a taula. Actualment
s’està redactant el plec de condicions per la gestió de l’equipament i en els propers mesos
es faran obres per reduir les humitats de l’entrada de l’equipament.

En quant a actuacions a realitzar menciona la necessitat del canvi de bateries de la
instal·lació fotovoltaica a la Pleta, la instal·lació de la caldera de biomassa, la millora de la
instal·lació elèctrica i les obres de millora a l’Observatori Astronòmic.

Comenta també les diferents jornades de voluntariat que s’han realitzat al parc,
especialment la recollida de brossa i treballs forestals.
També s’ha renovat l’atorgament de certificacions de qualitat, concretament el SICTED,
amb la voluntat de començar a treballar amb els protocols per aconseguir la certificació Q
de Qualitat.
S’està treballant per renovar molts dels rètols murals del parc, així com la regulació
d’accés de zones d’especial protecció per la fauna.

S’ha redactat el projecte de recuperació de conreus especialment el de Mas Vendrell, on
s’incorpora la retirada de molts dels cirerers morts que hi ha.

4. Estat d’execució del projecte de restauració dels terrenys forestals afectats
El Sr. Llacuna fa balanç dels treballs de restauració de les 636 ha de les quals 236 eren
dins el Parc del Garraf. El tipus de vegetació era forestal i matollar i es va actuar sobre
unes 100ha de pineda per un import d’uns 53.000 €. La regeneració natural està gairebé
garantida, però cal vetllar que els troncs cremats no dificultin el desenvolupament del
regenerat i que no siguin el focus de plagues de coleòpters perforadors.
En una primera fase iniciada el 29 octubre s’actua sobre 94,80 ha de boscos densos
explotables i 13 ha d’eliminació restes vegetals al costat del camí:

•
•
•
•

Extracció de la fusta comercial cremada (arbres de més de 12,5 cm de diàmetre
normal)
Trossejat dels arbres afectats que no pugui ser extrets pel seu baix valor comercial
de més de 5 cm i menys de 12,5 de diàmetre normal.
Eliminació de les restes que es trobin en la franja de 20 metres a banda i banda dels
camins principals.
El Creaf durà a terme l’estudi de regeneració.
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5. Informe sobre la situació actual de les pedreres que finalitzaven la seva activitat
a 31 de desembre de 2012
El Sr. Llacuna comenta que tres de les pedreres del parc i tal com diu el conveni han
finalitzat la seva activitat Montsolvent de 22,5 ha., PYDSA de 26 h i EACSA de 32 ha.
A totes elles se’ls hi va fer arribar un escrit recordatori el mes de novembre de 2012 de la
finalització de la seva activitat i el febrer de 2013 un Decret de requeriment de compliment
del conveni.
En aquests moments tant la pedrera Montsolvent com PYDSA estan complint amb els
pactes del conveni tant pel que respecte a la finalització de l’activitat com el
desmantellament de les instal·lacions. En al cas d’EACSA és la que hauria d’haver
finalitzat la restauració i encara té material que ha de retirar.

6. Torn de paraules.

El Sr. Garriga comenta que la retirada de fusta cremada de la zona de l’incendi encara no
ha finalitzat i que estan treballant amb l’Agència de Desenvolupament NODE que ha
aconseguit crear una associació de propietaris forestals per la gestió del bosc i
l’aprofitament i tractament de la biomassa.
El Sr. Martí diu que a Collserola s’han concessionat a cost 0€, 520 ha forestals

amb una durada d'explotació de 15/20 anys, aplicant Plans Tècnics de Gestió i
Millora Forestal, la redacció dels quals va a càrrec de i el concessionari guanyador
del concurs, el qual ofereix fins a 2000 Tm/ any d’estella petita als ajuntaments de
Collserola a 60€/Tm.
El Sr. Espinach recorda que fins els anys 60 l’aprofitament forestal era important però a
partir d’aleshores l’activitat ha estat minsa.
El Sr. Mas destaca la gestió forestal que s’ha fet a la zona de Can Grau i actualment
també a la finca de les Piques.

A les 18h s’aixeca la reunió.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Data: Dimarts, 25 de juny de 2013
Hora: 16:00 h.
Lloc: Ajuntament d’Olivella.

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Joaquim Mas

Alcalde

Ajuntament d’Olivella

Marià Martí

Director - Gerent

Consorci Parc Collserola

Enric Garriga

Cap Medi Ambient

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

Xavier Garcia Marquès

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Sitges

Ramon Espinach

Cap de l’Oficina Tècnica
d’Espais Naturals

Diputació de Barcelona

Jordi Bellapart Colomer

Gerent de Serveis

Diputació de Barcelona

Xavier Roget Padrosa

Cap Direcció Territorial
Occidental

Diputació de Barcelona

Albert Rubiol Vilalta

Assessor Tècnic

Diputació de Barcelona

Ramon Minoves

Coordinador EN-MA

Diputació de Barcelona

Santi Llacuna

Director Parc Garraf

Diputació de Barcelona
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