ACTA
Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 29 d’octubre de 2019
17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva
Cal Ganxo
Camí de Cal Ganxo, s/n, 08860, Castelldefels

Presideix la reunió:

Sra. Joana Barber Rosado

Secretari:

Sr. Santi Llacuna i Claramunt

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió 2019.
3. Balanç dels 7 anys d’adhesió a la CETS i proposta d’activitats.
4. Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió
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S’inicia la reunió a les 17.00 hores.
El Sr. Bescós, com a concessionari de l’equipament de Cal Ganxo, dóna la benvinguda
als assistents i agraeix la seva assistència.
La Sra. Joana Barber, Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs i presidenta de la reunió en
delegació del Diputat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, valora positivament
poder realitzar aquesta reunió al Centre d’Activitats Ambientals Cal Ganxo.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada el dia 10 d’abril de 2019 a Sala de Plens de
l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls sense cap esmena.

2. Informe de gestió 2018.
A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna qui comenta que en temes de coordinació
s’ha realitzat una reunió amb els representants de les diferents Societats de caçadors a la
que van assistir 30 persones.
D’altra banda, esmenta que s’ha comprovat l’estat sanitari dels senglars caçats, la millora
de l’ancoratge dels contenidors per evitar que els senglars els tombin, també que hi ha
hagut un descens de captures i la cada vegada més present del cabirol.
Informa de les reunions quinzenals amb Bombers i la resta de membres que estan sobre
el territori com AR, SEM, Mossos d’Esquadra, ADF, bombers i gestor del Parc del Garraf
per valorar l’estat de la vegetació i el risc d’incendi.
S’ha comptat amb estudiants en pràctiques al Parc de diferents escoles i universitats que
el parc els hi ha servit de plataforma d’aprenentatge .
Hi ha hagut una col·laboració amb WWF (World Wildlife Foundation) per un estudi de sòl
a la finca de Vallgrassa i està previst que s’enceti un projecte de millora forestal
especialment d’estrat arbustiu al Parc.
Pel que fa a infraestructures, xarxa de camins i aparcaments, s’està treballant en la
redacció del Projecte d’Estabilització dels talussos de la pista del Rat Penat a la Pleta.
S’ha encarregat al IGCC la redacció del projecte. Tanmateix, s’està redactant el projecte
de millora del ferm de la pista de Plana Novella a Begues.
També s’ha treballat en dues noves basses de prevenció d’incendis a Olivella i Avinyonet.
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Informa de què s’han hagut de fer tasques de manteniment d’urgència de la xarxa viària
degut a les darreres pluges que van tenir lloc a l’octubre, així com hi ha hagut millores
tècniques a les basses.
En relació a l’execució dels PEG, hi ha la proposta de realitzar cremes prescrites.
Comenta que al Massís del Garraf, però fora de Parc, ja s’havien fet algunes cremes: a
Mas Rourell, l’any 2003, de 1,7 ha; i a Mas Mestres, l’any 2013, de 9,8 ha, l’any 2014, de
0,7 ha i l’any 2015, d’1,6 ha.
També parla dels treballs forestals realitzats a les finques de la Mesquita, Mas Vendrell i
Jafre (PEGS) que han suposat un cost de 80.000 €.
D’altra banda, fa esment de què s’han llaurat i sembrat els camps ja existents de les
finques de Vallgrassa, Can Vendrell i Ximosa per a pastures.
En temes de conservació del medi natural, destaca el seguiment de la qualitat de les
aigües de la surgència del riu subterrani de la Falconera, del que es van agafant mostres
per al seu estudi al capdavant del qual es troba el Sr. Antoni Freixes.
En parla del seguiment de la migració i de les activitats realitzades al voltant dels 30 anys
del Seguiment de la migració al Garraf i en temes de sensibilització ciutadana, així com
de les tasques per a la conservació d’espècies protegides com l’Hetaracris littoralis.
Cita els convenis de col·laboració amb la Torre del Veguer i el Gremi d’Àrids de Catalunya
pel seguiment i millora de l’àliga cuabarrada.
Informa de què s’està treballant en tasques de millora per a la conservació ex situ de
l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium) i la sempreviva menuda (Limonium girardianum).
Amb l’objectiu de consolidar i recolonitzar antigues zones de distribució de la tortuga
mediterrània (Testudo hermanni hermanni), s’han reintroduït centenars d’exemplars al
Parc enguany.
Pel que fa a l’activitat cinegètica, el 2018 s’han comptabilitzat 150 batudes en una
superfície de 29.900 ha (13 APC i la ZCC del Garraf). S’han caçat un total de 361
senglars i s’han estimat una densitat de 4,5 individus per km² -aquesta densitat la podem
considerar moderada tirant a baixa si tenim en compte que la màxima densitat la trobem a
l’Alt Empordà amb 15,5 senglars/km² i la més baixa a l’Alt Pallars amb 1,2 senglars/km².
En total a Catalunya l’any 2018 s’han caçat gairebé 69.595 senglars-.
D’altra banda, fa saber que hi ha un projecte de restauració de la pedrera de la Falconera
on es prioritza la recuperació d’espais oberts i la protecció de la tortuga de terra.
A continuació fa referència al projecte de formació de ciència ciutadana en l’àmbit del
canvi climàtic i salut dins del marc de canvi climàtic i salut, amb un especial interès en el
seguiment i l’anàlisi de les poblacions del mosquit de la sorra que s’està expandint per la
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conca mediterrània –és present ja al Garraf– i transmet diverses malalties, entre elles la
leishmaniosi, i en conèixer la biodiversitat urbana.
En temes de desenvolupament es continua la col·laboració amb la Fundació Miranda amb
el projecte de cavalls i ponis en llibertat. S’han realitzat sembres i millores en els
abeuradors i en el tancament de la zona pasturada pels cavalls per preservar també la
presència de tortugues.
D’altra banda, s’informa que el passat mes de juliol es va iniciar projecte ‘Murs de pedra
seca, com a eina d’adaptació al canvi climàtic’, finançat per la Unió Europea a través del
programa LIFE en el que participarà el Parc del Garraf sota la coordinació del Parc
Nacional de CinqueTerre (Ligúria-Itàlia).
El divendres 25 d’octubre es va presentar el llibre Art i Natura un compendi per recordar
els quinze anys de la gestió de Vallgrassa i de les diferents accions i iniciatives artístiques
realitzades al llarg d'aquest temps. L’acte va tenir lloc a la Capella de la Residència
d'estudiants Ramon Llull del Recinte de l'Escola Industrial a Barcelona.
Pel que fa al conveni amb la Fundació Miquel Agustí per la col brotonera, hi haurà una
continuïtat amb un pressupost 2019-2020, de 50.000€ per finalitzar el projecte.
En l’àmbit de la difusió, el Parc del Garraf va estar present a la Fira Àpat Barcelona els
dies 17, 18 i 19 d’octubre a l’estand del Parc a Taula.
En temes d’ús social i educació ambiental, s’ha revisat la senyalització d’avencs i els
ecocomptadors per analitzar la mobilitat de les persones pel Parc.
En una jornada festiva a l'exterior de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de
Castelldefels el dissabte 5 d'octubre es va presentar el nou 'Passaport' dels parcs del
Garraf, Olèrdola i el Foix’, amb dotze ofertes adreçades especialment a persones i
famílies sensibles als valors de sostenibilitat vinculats als espais naturals, una iniciativa
que s'inclou dins el projecte Espai Naturàlia del Viu el parc.
El Parc també ha sigut l’escenari de la formació “Coneix el Parc del Garraf” per al projecte
de Punts d’Informació Turística comarcal.

3. Balanç dels 7 anys d’adhesió a la CETS i proposta d’activitats.
El Sr. Llacuna explica què és la CETS, una iniciativa de la Federació EUROPARC que té
com a objectiu global promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat
en els espais naturals protegits d’Europa.
És un mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible,
orientat als gestors dels espais naturals protegits i a les empreses per definir les seves
estratègies de forma participativa.
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Enumera els beneficis de la CETS pel espais protegits:
 Reforça les relacions entre el turisme local i el sector turístic general
 Oportunitat d’influir en el desenvolupament turístic local
 Una millor imatge en l’escenari europeu com zona dedicada al turisme sostenible
 Oportunitat de desenvolupar relacions públiques i despertar la consciència dels
visitants a través dels mitjans de comunicació.
 Assessorament pràctic tant en l’àmbit intern com extern, que dóna accés a noves
idees i millores.
I comenta que el que es busca és que tot el territori s’impliqui per treballar pel Turisme
sostenible.
Pel que fa a les Fases de la CETS, fins ara des del Parc s’ha treballat en l’Acreditació
d’espais naturals protegits. L’espai protegit va sol·licitar l’adhesió i és el territori el que ha
rebut l’acreditació de la CETS. Des de llavors, es busca complir el Pla d’actuacions
aprovat per EUROPARC.
El 2020 entrarà en joc l’Adhesió de les empreses, per fomentar la col·laboració entre els
gestors i les empreses turístiques mitjançant compromisos mutus per avançar cap a un
turisme més sostenible.
Per més endavant quedarà pendent la tercera fase de la CETS, l’Adhesió de les agències
de viatges, per fomentar la comercialització d’una oferta turística que respecti els principis
de la Carta Europea de Turisme Sostenible, i contribueixi a la conservació. i al
desenvolupament local.
Presenta l’àmbit de la Carta Europea de Turisme Sostenible dels Parcs del Garraf,
Olèrdola i Foix, que compren catorze municipis, els tres parcs, la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona així com el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del
Garraf, l’espai marí Costes del Garraf – Xarxa Natura 2000 i l’espai protegit de la
desembocadura del Foix – Xarxa Natura 2000.
Al procés participatiu obert hi conflueixen Turisme de Sitges, l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, Node Garraf – Agència de desenvolupament, el Consorci dels Colls i Miralpeix
– Costa del Garraf, l’Ajuntament de Gavà, Castelldefels – Costa Barcelona, Xalenx Sports
Events, SEO BirdLife, Quatre Passes, Repte, Turisme de Vilanova i la Geltrú, Cubelles tot
un món, Monjes Budistas Sakya Tashi Ling, MAC Olèrdola o el Centre Excursionista Roca
Negra de Castelldefels.
S’informa que el 28 de novembre, de 17 a 19h, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
tindrà lloc el 3r Fòrum Permanent per a la implementació de la Carta Europea de Turisme
Sostenible dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, dins del procés participatiu per treballar
cap a un turisme sostenible en el territori.
En quant a l’estat de les actuacions realitzades en el període 2017-2021, s’indica que
s’han realitzat un 16%, no s’han iniciat el 50% i no s’han realitzat el 34%.
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De les actuacions previstes el Grup de Treball les ha organitzat les actuacions en 3 blocs
per facilitar el treball tècnic i els equips de gestió. Els 3 blocs són:
 BLOC 1 : Gestió i millora ambiental
 BLOC 2: Ús públic
 BLOC 3: Interacció sector públic i privat
En quant al BLOC 1: Gestió i millora ambiental, les actuacions treballades són:
- Creació d’una Bases de dades de les entitats/empreses de conservació actives.
- Finalitzar i aprovar el Document de Bones pràctiques ambientals: Gestió i
prevenció de residus en les activitats dels Parcs.
- Implementar les millores de l’estudi de residus de la Mancomunitat GarrafPenedès.
- Insistir que tots els municipis del Parc tinguin PAESC (Pla Acció Energia
sostenible i Clima).
- Creació d’un mapa d’itineraris + Xarxa pública.
- Inaugurar el Punt d’Informació de l’estació de tren del Garraf (poble) + Publicació
de rutes amb transport públic + Tòtem de càrregues de bicicleta elèctrica.
- Revisió i actualització del document de seguretat en l’accés al Parc.
En quant al BLOC 2: Ús públic, les actuacions treballades són:
- Realització del mapa MACAO.
- Crear una estratègia per comunicar els valors dels espais protegits. I un cop
estigui creada passar-ho al BLOC 3 perquè ho transmetin als usuaris/empreses.
- Creació del grup de treball del litoral. I preparació d’un decàleg de bones
pràctiques.
- Grup de treball de comunicació.
- Sumar-nos al Pla estratègic d’educació ambiental i voluntariat de la Generalitat
(Pla marc).
- Implementar el nou Pla de formació i certificar l’assistència dels participants.
- Censurar la definició d’ús públic.
- Desenvolupar una metodologia de treball conjunt.
En quant al BLOC 3: Interacció sector públic i privat, les actuacions treballades són:
- Augmentar el nombre de líders de cara al proper Fòrum permanent.
- Finalització del document de Convalidació CETS-BIOSPHERE.
- Definició de recurs turístic de la CETS.
- Esbrinar per a que es destina la taxa turística a cada municipi.
- Dissenyar unes basses aprofitant altres premis.
- Garantir la coordinació durant el 2019.
- Dur a terme el pla d’accions 2019 ‘Parc a Taula’.
Fa èmfasi en la importància de participar en la mesura del possible a la CETS, a través
dels grups de treballs que es reuneixen a la tardor o del Fòrum permanent que tornarà a
convocar-se a principis de 2020.
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Apunta que al gener de 2020 hi haurà una jornada de sensibilització de la CETS on es
donarà informació per adherir-se. Es vol animar i explicar a aquelles empreses que poden
tenir relació amb la natura, l’esport, la restauració o bé oferten allotjaments pròxims als
parcs el projecte de la CETS.

4. Torn de paraules.
El Sr. Andrés recorda la importància de poder millorar la senyalització des de Bruguers.
Fa esment també que en el mapa de l’informador, a l’última versió ja no hi surt el municipi
de Gavà, la qual cosa demana es pugui esmenar lo abans possible, ja que és molt
important que els municipis que formen part del Parc hi figurin.
El Sr. Comas s’interessa també perquè des de les diferents administracions es puguin
millorar els accessos a Eramprunyà des de Bruguers.
El Sr. Martrat pregunta si la propietat del Castell d’Eramprunyà segueix sent de
l’Ajuntament de Gavà.
El Sr. Llacuna li respon que efectivament l’Ajuntament de Gavà és el propietari.
Amb el suport audiovisual de la projecció de diversos fragments de PowerPoint i d'altres
documents i mapes escanejats, gràcies a la col·laboració del director del Parc, Sr.
Llacuna, el vicepresident de la Comissió Consultiva del Parc del Garraf, Dr. Herrera,
exposa els antecedents històrics documentats més antics que es conserven sobre la
primera proposta de protecció del massís de Garraf. Concretament, el Dr. Ramon Folch i
Guillen ens trasllada que el reconegut geògraf català, ja traspassat, Sr. Francesc Gurri i
Serra (Barcelona, 1921-2012, Creu de Sant Jordi 2001, funcionari de la Diputació de
Barcelona), informà sobre els primers intents de protegir el massís de Garraf, que
corresponen a la inclusió d'aquest espai en el "Pla de Distribució en Zones del Territori
Català" redactat l'any 1932 pels arquitectes Nicolau i Santiago Rubió Tudurí, per encàrrec
de la Generalitat de Catalunya. Aquest document va tenir un cert ressò teòric a l'època.
S'hi veu clarament grafiat el massís de Garraf, bé que amb la imprecisió inherent a la
pobra escala del mapa. Ampliant aquesta zona s'aprecien dos conjunts tangents: les
zones d'explotacions mineres a cel obert (pedreres) i el parc de Garraf, que sembla
introduir-se a dins de l'anterior conjunt miner, en una clara al·lusió d'ambdós arquitectes
quan projecten el model territorial de la coexistència d'aquest model en el futur parc
natural del Garraf. El segon antecedent històric es remunta a un informe encarregat pel
propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sota la presidència de l'alcalde Sr. Josep Piquè
Tetas, a l'any 1978, als dos biòlegs vilanovins, Josep Mª Jansà i Martí i Josep Antoni
Herrera i Sancho, titulat "Informe sobre el futur Parc del Garraf", de quasi 400 pàgines i
profusament il·lustrat amb fotografies, gràfics i mapes, i que l'ajuntament vilanoví va
traslladar i lliurar a la Diputació de Barcelona, el mateix 1978, en mans del geògraf Sr.
Gurri Serra. Un exemplar de l'original del mateix es lliurat pel Dr. Herrera en consulta als
assistents del Consell Coordinador. El tercer antecedent es remunta al 2012, durant el
actes oficial del 25è Aniversari (1987–2012) de la creació del Parc del Garraf. Proposta
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promoguda conjuntament per l'Ajuntament de Gavà i l'Institut d’Estudis Penedesencs
(IEP). Presentada als actes oficials del 25è Aniversari en dos seus: el Museu Víctor
Balaguer i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1-12-2012) i Museu i l'Ajuntament de Gavà
(15-12-2012). Obté un gran ressò entre els diferents públics assistents, que insten a la
seva tramitació a través de les administracions competents. La Comissió Consultiva del
Parc del Garraf encomanen a l’Ajuntament de Gavà i a l’Institut d’Estudis Penedesencs
(IEP) la redacció de la proposta oficial. Pren forma en un ben documentat i extens
“Manifest en favor de la declaració com a Parc natural de l’Espai Natural Protegit del
massís del Garraf”, redactat finalment per l’Ajuntament de Gavà amb la col·laboració de
l’IEP. Es presenta públicament en les “Jornades Descobrim el Garraf: El futur, el Parc
Natural del Garraf – Aprovació del Manifest en favor de la declaració del Parc del Garraf
com a Parc Natural”, el 23-11-2013, al Parc Arqueològic Mines de Gavà. S’aprova per
unanimitat. Llavors la Comissió Consultiva del Parc a Can Grau (Olivella) el 29/10/2013,
aprova elevar-la al Consell Coordinador del Parc el 27/05/2014, celebrat a l’antic
Escorxador de Begues, i també al Consell Coordinador del Parc el 28/11/2014, celebrat a
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. Es demana que els 9 ajuntaments del Parc del
Garraf i els 3 Consells Comarcals ho sotmetin a aprovació plenària al seus respectius
plens. Els 9 ajuntaments del Parc ho aproven als seus Plens municipals i per unanimitat
(2013 - 2014). Els 3 Consells Comarcals també ho aproven al seus Plens i per unanimitat
(2013 - 2014). El Ple de la Diputació de Barcelona (novembre/2014) recull totes les
aprovacions plenàries dels 9 ajuntament del Parc i dels Consells Comarcals i aprova per
unanimitat que el següent: “La declaració institucional assenyala que el Massís del Garraf
ha estat, des dels anys 80, objecte de protecció i gestió mediambiental per part de la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments esmentats, mitjançant diverses figures de
planejament de tal manera que, actualment, el massís del Garraf reuneix unes condicions
geològiques, paisatgístiques, de biodiversitat i de patrimoni cultural i humà que el fan
mereixedor de ser declarat com a Parc natural d'acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'espais naturals.” Totes les aprovacions plenàries anteriors, en forma d'expedient, són
traslladades al desembre de 2014 al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per a la seva tramitació. Així mateix, el Parlament de Catalunya
insta al Govern de la Generalitat a fer efectiva la declaració del nou Parc Natural del
Garraf i publica la Resolució 1085/X (01/07/2015), sobre la declaració de Parc Natural del
massís del Garraf: “El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, com més
aviat millor, la declaració del massís del Garraf com a parc natural.”
El Sr. Miret, director de l’Arxiu Històric de Sitges, diu que és molt important i necessari
que el Parc del Garraf aconsegueixi el grau de protecció legal que li comporta la
declaració de Parc natural i en aquest sentit transmet el missatge del Regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Sitges: “Com a govern hem decidit que ens cal sol·licitar i demanar la
protecció del parc i considerar-lo com a Parc Natural” i el del Regidor de Governació,
Urbanisme i Espais naturals i Sostenibilitat de Sitges, el Sr. Eduard Terrado, que li ha dit
que no li era possible assistir al Consell d’avui, però li demanava que: “exposés que cal
fer un front o plataforma de tots els ajuntaments que formem part del Parc per reclamar
que per fi la Generalitat el reconegui com a Parc natural”. Considera que és important que
es faci constar, no només l’agraïment a la proposta d’Herrera Sancho, sinó també el
suport explicitat tant per part seva com dels dos regidors de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Sitges.
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El Sr. Grau s’interessa com els altres dos membres de la comissió per la senyalètica de
la zona de Bruguers i Eramprunyà i també pregunta si la proposta de Parc Natural i tots
els tràmits que acaba d’exposar el Sr. Herrera pot iniciar-los la Diputació de Barcelona.
Alhora comenta que a la zona marina, que també forma part de la Xarxa Natura 2000, no
té constància que cap Administració hi tingui tècnics treballant-hi ni tampoc pressupost.
La Sra. Barber diu que, respecte al tema d’iniciar la declaració de Parc Natural, la
Diputació de Barcelona no ho pot fer, però sí que és cert que la Diputació es va
encarregar de recollir el manifest de declaració de Parc Natural per part dels municipis i
que el Ple de la Diputació així ho va ratificar.
El Sr. Miret agraeix al Sr. Herrera la seva insistència per aconseguir que els Parc del
Garraf sigui Parc Natural.
El Sr. Andrés també destaca l’esforç de tots els membres d’aquesta Comissió Consultiva
que han fet durant tots aquests anys per aconseguir la declaració de Parc Natural.

Finalitza la reunió a les 19:00 hores.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Josep Antoni Herrera i Vicepresident
Sancho
Institut

Ajuntament / Entitat
Institut
Penedesencs
d’Estudis
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d’Estudis

Penedesencs (IEP)
Plataforma Ecològica de
Ribes
Les Agulles – Ecologistes en
Acció
Fundació Catalana de
l’Esplai

Joaquim Martrat Macià

Representant

Jaume Grau López

President

Albert Bescós Montorio

Responsable Equipament

Marc Andrés Casanovas

Conservador

Museu de Gavà

Xavier Parellada Viladoms

Representant

Centre d’Estudis Beguetans

Josep
Aregall

Vocal

Maria

Comas

Pedro Juan Juan

Unió Muntanyenca
Eramprunyà – UME Gavà
Alcalde - Regidor Medi Ajuntament
d’Olesa
de
Ambient
Bonesvalls

Joan Molina Molina

Regidor Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Xavier Miret i Mestre

Director

Arxiu Històric de Sitges

Joana Barber Rosado
Santi Llacuna Claramunt

Cap d’Oficina Tècnica de
Diputació de Barcelona
Parcs Naturals
Director Parc del Garraf
Diputació de Barcelona

Acta de la Reunió de la Comissió Consultiva del Parc del Garraf
Cal Ganxo, Castelldefels, 29 d’octubre de 2019
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