ACTA
Reunió del Consell Coordinador
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimecres, 1 d’abril de 2015
17:00 h
Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.
Plaça de la Vila, 1. Olesa de Bonesvalls.

Presideixen l’acte:

l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers, Diputat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
Il·lm. Sr. Enric Ases, Alcalde - President de l’Ajuntament 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 del Consell Coordinador del 28 d’octubre de 2014.
2. Balanç de gestió 2011-2015.
3. Torn obert de paraules.

L’Il·lm. Sr. Enric Ases, Alcalde de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, dóna la
benvinguda als assistents i agraeix que s’hagi realitzat en el seu municipi aquest Consell.
L’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers , també dóna la benvinguda als assistents, i agraeix a
l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per acollir aquesta trobada.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
sense cap esmena.
El Sr. Espinach explica que en motiu de les properes eleccions, s’ha avançat el
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Consell Coordinador i invertit l’ordre de celebració de la Comissió Consultiva com
es feia en anterior convocatòries .
2.- Balanç de gestió 2011-2015.
El Sr. Llacuna, comenta com a fets remarcables del mandat la visita del ll·lm. President
de la Diputació el dia 21 de febrer, conjuntament amb Alcaldes i Regidors de municipis del
Parc, amb els quals es va fer un recorregut des de la Pleta fins a Can Grau, destacant
projectes com, per exemple, el seguiment i conservació de l’àliga cuabarrada i la tortuga
Mediterrània, l’itinerari adaptat i sensorial, l’abocador del Garraf (en fase de restauració),
el manteniment del sotabosc per part d’un ramat de cabres, així com noves activitats
d’educació ambiental a l’Escola de Natura de Can Grau i observacions astronòmiques.
També explica que es va signar un conveni amb el Parc de Porto Conte l’any 2013 per
establir treballs de col·laboració entre els dos parcs així com la signatura del Conveni de
col·laboració amb la Xarxa de Parcs Italians i un altre conveni amb l’Obra Cultural de
l’Alguer i la Diputació de Barcelona.
Es mantenen les reunions estratègiques vers la prevenció d’incendis a la Regió
Metropolitana Sud amb Bombers, Agents Rurals, Emergències, Mossos d’Esquadra i
l’Oficina de Prevenció d’incendis per coordinar el dispositiu.
Recorda que, respecte a les pedreres, tres d’elles han finalitzat la seva activitat en la que
Montsolven ha realitzat les tasques de restauració i EACSA i PYDSA les han d’iniciar.
També comenta que arrel de les jornades informatives amb el grup de militars que
realitzen les seves pràctiques al parc, aquests han retirat el filat espinós que hi ha al
voltant de l’antic camp de tir militar.
El Sr. Roget, explica les accions realitzades o previstes respecte amb l’agermanament
del parc de Port Comte, a l’Alguer, així com alguns actes destacats:
- Amb Grimaldi Lines, per aconseguir el transport gratuït dels escolars amb una
experiència pilot d’intercanvi entre una escola d’Olesa i una de l’Alguer.
- S’està treballant per a que ambdós parcs siguin destinacions turístiques
clàssiques.
- Es treballa en l’edició de material divulgatiu (en format digital i paper) sobre
l’agermanament d’ambdós parcs.
- Com cada any a finals d’agost va tenir lloc un recital de poesia a l’Alguer, que es
va complementar amb la presència del pailebot Santa Eulàlia i un Mercat de
productes del Parc a taula i del Parc de Port Comte.
- Es va establir un primer contacte amb el Grup Espeleològic de L’Alguer,
col·laborador del Parc de Port Comte, per a proposar la seva vinculació amb la
Federació d’Espeleologia de Catalunya.
El Sr. Llacuna continua dient que s’han redactat els Plans d’Emergència i Riscs Naturals
al Parc i les mesures que es prendran de millora com l’arranjament de l’aparcament del
Coll de Vallgrassa.
L’arranjament de la xarxa viària ha suposat una despesa d’uns 150 mil €, per garantir la
millor accessibilitat al territori tant pels usuaris com la vigilància i prevenció d’incendis.
Esmenta que s’han fet arribar als diferents ajuntaments un llistat de zones d’abocaments
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per a què, en la mesura de les possibilitats, es puguin anar retirant.
També es tramita la legalització de les tres depuradores d’equipaments propietat de
Diputació.
S’està finalitzant la redacció del Pla de Conservació del Parc del Garraf i d’Olèrdola a
partir de les llistes d’espècies i hàbitats protegits o prioritaris, per a poder plantejar
mesures de protecció.
Es va redactar el projecte de restauració de la zona cremada l’any 2012 a Vilanova i
executar les tasques de retirada de fusta per facilitar la recuperació de l’entorn.
Anualment, a través de l’Obra Social de la Caixa s’han invertit més de 160 mil € per
millores d’hàbitat tant a nivell de treballs forestals com recuperació de conreus per
aconseguir un paisatge de mosaic.
S’ha facilitat el visionat de les imatges dels nius de l’àliga cuabarrada i per a la protecció
d’aquesta espècie també s’ha regulat l’accés amb bicicleta i a peu en una època
determinada a la zona del Fitó.
S’han iniciat dos nous projectes divulgatius; un és l’anellament d’ocells i l’altre el
seguiment de la migració dirigit al totes les persones que puguin estar interessades en
participar-hi.
Destaca també la plaga de Lymantria dispar que va aparèixer, fa dos anys, de forma
important al Parc i que s’ha actuat i actuarà de la millor manera per a controlar la seva
població.
S’han recollit i analitzat les mostres d’aigua de la surgència de la Falconera.
En l’apartat de desenvolupament, destaca la important feina que es fa des de Vallgrassa
amb la inauguració de noves exposicions d’art i de fotografia a l’espai Umberto Rivas.
Destaca també la celebració del 10e aniversari de la Poesia als parcs amb la presència
de ll·lm Conseller de Cultura el Sr. Ferran Mascarell, la Sra Laura Borràs presidenta de
les Lletres Catalanes, el Diputat de l’Àrea d’espais Naturals el Sr. Joan Puigdollers i el Sr.
Josep Melero.
S’han realitzat cursos de formació adreçats als membres del Parc a taula amb la intenció
de que puguin esdevenir o consolidar-se com a punts d’informació col·laboradors del
parc. Les sessions també estan adreçades als informadors/es dels equipaments
d’informació. Com a fet destacat és haver aconseguit la implicació de 240 empreses de 8
espais naturals i posat a disposició de tothom un nou aplicatiu del Parc a taula
També s’està treballant amb la Fundació Miquel Agustí per tal de recuperar la millor
varietat d’espigalls de la zona del Garraf.
El Sr. Llacuna, vers l’ús social, destaca la millora en la informació a la zona d’avencs de
la concentració d’oxigen. També, referent a la senyalització s’han incorporat en els
propers dies unes enganxines a les fites d’itinerari, indicant la cobertura 112
d’emergències.
Destaca la reedició del tríptic del parc, inclou la zona de reserva marina que va des de
Gavà fins a Cunit i la zona protegida dels Colls Miralpeix.
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S’està elaborant un tríptic de bones pràctiques ambientals a la Pleta i recorda que aquest
any es van celebrar les Jornades d’Estudiosos del Garraf.
Destaca l’arrendament per l’aprofitament ramader a la zona de Can Grau i Can Vendrell
pel manteniment del sotabosc.
S’ha iniciat un procés engrescador de participació al parc a través de la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS). Aquesta iniciativa es lidera des de la Federació de Parcs
Naturals i Nacionals, que es reflecteix en el món turístic i que indubtablement és una
oportunitat, però que també té uns riscos que entre tots hem d’afrontar per a aconseguir
que els processos turístics siguin els desitjables en l’entorn del parc. Protocolitzar un
procés com aquest, significa establir i avançar en diferents fases. D’entrada es realitzaria
en dues fases: la primera (pot durar uns dos anys), on l’espai natural protegit inicia una
adhesió, i una segona fase, on els empresaris s’adhereixen a la CETS assolint uns
compromisos de funcionament. Quedarà pendent el desenvolupament d’una tercera fase
amb la participació de Tour-operadors
Tot això ajudarà a promoure el desenvolupament del turisme sostenible als Parcs del
Garraf, d’Olèrdola i del Foix, amb els avantatges que comportaria, la participació dels
gestors dels ENP en la planificació del desenvolupament turístic del Garraf, Penedès i
Baix Llobregat, la millora de la comunicació entre gestors i empresaris, un major
reconeixement a nivell europeu, dotar de valor afegit l’oferta de l’ENP (noves oportunitats
de negocis, nous productes turístics, etc.), i la difusió i promoció conjunta de l’oferta
turística. En aquesta adhesió hi estarien implicats ajuntaments, empresaris turístics,
gestors ENP, entitats locals, formant grups de treball i un fòrum permanent.
Destaca la recuperació de l’itinerari del Castell Vell d’Olivella i les tasques del Camp de
treball de Can Grau que van posar en valor el patrimoni arquitectònic del conjunt
arquitectònic i que ha obert les portes per redactar, des de l’Oficina de Patrimoni de la
Diputació, un Pla director de l’entorn.
També destaca l’increment constant de sol·licituds d’activitats esportives de lleure dins el
Parc i la necessitat d’elaborar un plànol consensuat, amb les entitats i institucions del
territori, indicant els indrets i les èpoques per fer-les.
En quant a millores dels equipaments destaca la incorporació de calderes de biomassa a
Can Grau i la Pleta, la millora de la depuració d’aigües residuals dels equipaments,
l’arranjament de la cisterna de la Pleta i les obres de millora que s’iniciaran a Can Grau
per millorar l’espai i la mobilitat.

4. Torn obert de paraules.

El Sr. Giralt pregunta per la situació de la plaga de Lymantria i les actuacions
que estan previstes.
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El Sr. Llacuna diu que es fa un seguiment de les postes i al voltant de Setmana
Santa, que és quan eclosionen els ous, es valorarà conjuntament amb tècnics de
la Generalitat les actuacions a realitzar.

A les 19 h s’aixeca la reunió.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Enric Ases i Amorós

Alcalde

Lluis Giralt

Alcalde

Frederic Manzanares

Regidor de Cultura

Enric Garriga

Cap Medi Ambient

Joan Puigdollers
Ramon Minoves
Jordi Padrós
Ramon Espinach
Xavier Roget
Jaume Cuscó
Santi Llacuna

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

Diputat
Delegat
d’Espais
Diputació Barcelona
Naturals i Medi Ambient
Coordinador
en
matèria
d’Espais Naturals i Medi Diputació de Barcelona
Ambient
Coordinador d’Àmbit

Diputació de Barcelona

Cap d’Oficina de Parcs
Diputació de Barcelona
Naturals
Cap de la Direcció Territorial
Diputació de Barcelona
Occidental
Ajuntament
d’Olesa
Regidor
Bonesvalls
Director Parc del Garraf

Diputació de Barcelona
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