ACTA
Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 21 d’abril de 2016
16’30 h Reunió de la Comissió Consultiva.
Castell de Castelldefels. Castelldefels

Presideix la reunió: Sra. Candela López, Alcaldessa de Castelldefels
President:

Sr. Ramon Espinach i Grau

Secretari:

Sr. Santi Llacuna i Claramunt

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de la darrera reunió de la comissió
consultiva.
2. Informe de gestió.
3. Donar compte de la diagnosi de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
4. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 16:30 hores.
Dóna la benvinguda als assistents la Sra. Candela López, Alcaldessa de Castelldefels, i
destaca la col·laboració de l’Ajuntament amb el Parc i la voluntat de què el municipi sigui
estratègic pel coneixement del Parc.
El Sr. Espinach agraeix l’assistència dels membres de la comissió i recorda que al finalitzar
aquesta reunió es realitzarà el Fòrum permanent de la Carta Europeu de Turisme
Sostenible.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió de la comissió consultiva.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada el dia 21 d’octubre de 2015 a la Biblioteca
Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes.

2. Informe de gestió.
A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna, que destaca la climatologia excepcional
d’aquest darrers mesos. Les pluges de tardor que no es van produir, són molt importants
pel bon funcionament de l’ecosistema. A banda, l’hivern càlid i tan sec que s’ha viscut, ens
ha portat una sèrie de conseqüències no desitjables. Així, la manca d’aigua ha afectat als
conreus que no han germinat ni crescut, fet que comporta que els ramats no puguin
pasturar i els conills i les perdius no hagin trobat un lloc adient per a la seva biologia,
afectant a la cadena tròfica fins arribar a l’àliga cuabarrada, que finalment ha dificultat la
seva reproducció. Tot i aquest fet, comenta que les basses de prevenció estan plenes i, pel
que fa al risc d’incendi, el dèficit hídric que arrosseguem és important tot i que per les dates
de l’any en que estem, es troba en la seva mitjana. Pel que fa a les plagues, aquest any la
processionària ha afectat molt a algunes zones properes als vials de comunicació de la C32.
També destaca el gran nombre d’incidències, informades pels guardes, que es produeixen
al Parc. (un 31% són d’ús públic, un 24% són per temes d’infraestructures i un 16% són de
seguretat).
D’altra banda, esmenta que a través de l’Obra Social La Caixa s’han executat, amb un
pressupost aquest any de 159.952,46 €, una sèrie de millores d’hàbitat, fent un èmfasi
especial en recuperar espais oberts per a pastures i en treballs forestals per reduir el volum
de combustible i dificultar la propagació i el risc d’incendi forestal.
Esmenta també el projecte que s’ha planificat en el marc del conveni amb l’Obra Social La
Caixa, per l’any 2016, que consisteix en actuacions enfocades a la restauració del paisatge:
el Pla d’Actuació per a la millora de les masses forestals i la recuperació de pastures.
A banda, esmenta que s’està redactant, des de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, el
Pla director del Castell Vell d’Olivella arrel de les tasques realitzades l’estiu de 2015 a
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través d’un camp de treball organitzat per l’Escola de Natura de Can Grau.
Respecte a les infraestructures, xarxa de camins i aparcaments destaca una millora de
manteniment aquest any de la pista de Sitges (Urbanització Plana Novella-cruïlla Fassina)
amb un pressupost de 8.398,55€. Es farà una part del tractament del ferm a la zona de la
pista de Begues a Plana Novella amb un tractament especial de fixació dels materials de la
pista per facilitar el pas d’autocars, així com a la zona de Jafre i la Fassina-cruïlla de quatre
camins.
Seguint amb les infraestructures, fa referència també a les intervencions que ha fet la colla
de manteniment, tot millorant la seguretat dels passos d’aigua (s’ha posat una reixa al
col·lector d’aigües de la pista).
Pel que fa a la campanya de prevenció d’incendis que aquest any anirà de principis de juny
a principis de setembre, ja han tingut lloc reunions amb l’Oficina de Prevenció d’aquesta
Diputació de Barcelona per organitzar les tasques de posta a punt de les torres de
vigilància. Entre aquestes, ja s’ha desbrossat el perímetre de les torres de guaita, s’han
revisat les instal·lacions, s’han instal·lat les alidades, s’han repassat que els cadenats que
estiguin en bon estat i s’han instal·lat les emissores que properament es re-sintonitzaran.
Ja s’ha redactat el Pla de Conservació a partir de les llistes d’espècies i hàbitats protegits o
prioritaris per tal de poder plantejar mesures de protecció a partir de fitxes individualitzades
d’intervenció que va ser validat per tots els membres de la Comissió i es portarà al proper
Consell Coordinador per tal que hi doni el seu vistiplau i aprovació, si s’escau.
S’esmenta el seguiment del còlit negre, el qual torna a ser una espècie bandera, així com el
seguiment d’espècies de flora relictual. Talment, cal fer més difusió de la conservació de la
tortuga mediterrània com a espècie protegida ja que s’ha detectat que hi ha visitants que
l’entenen com a espècie domèstica i pensen que les poden recollir.
Pel que fa al control de la Lymantria, sembla que la presència d’aquest insecte hagi minvat
molt aquest any.
Per recuperar algunes espècies de rapinyaires nocturnes es començarà a estudiar la
possibilitat de fer servir la tècnica del hacking. L’objectiu es establir una dependència entre
els individus alliberats i el lloc del alliberament, com a mínim durant un període cria. La
realització del hacking consisteix en col·locar els polls en una caixa-niu, en la que hi
acabaran de fer-se adults, per després emprendre-hi els primers vols fins arribar a ser
completament independents.
Els propis guardes del Parc han realitzat algunes sessions d’identificació i anellament
d’ocells i al setembre hi ha previsió de col·locar caixes de xots al Parc.
Es presenta com a novetat el plànol amb les espècies ornitològiques més freqüents que
permet situar els ocells en els diferents indrets del Parc.
En quant a desenvolupament, s’ha signat el conveni amb la Fundació Miquel Agustí pel
cultiu d’espigalls al Garraf. S’ha definit quin és el millor espigall per ser cultivat i s’està
treballant en buscar el de millor sabor. Es pretén seguir treballant per aconseguir la
Denominació d’Origen Protegida i que aquesta estigui vinculada al Parc. Així, fa pocs dies
es va fer la presentació a la premsa del projecte de recuperació de l’espigall del Garraf amb
l’assistència de l’alcaldessa d’Olivella, la Il·lma. Sra. Marta Verdejo, i la presidenta de NODE
Garraf, la Il·lma. Sra. Rosa Huguet.
Va assistir-se, a través del programa el Parc a Taula, a la Fira Alimentària 2016 i al
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Blauverd de Vilanova, amb l’impacte positiu que ha tingut sobre el món de l’alimentació.
A la finca de Can Grau s’ha fet un nou corral tancat i aquest any es portarà a terme la
desbrossa del Corral de l’Esquerrà per recuperar-ho pel tancament del ramat.
Pel que fa a ús social i educació ambiental, es va presentar al cost de la senyalització de
2015. Es van gastar 1.696,66 € en concepte d’itineraris i 3.908,40 € en senyalització del
Parc, pujant el cost total a 5.605,06 €. També es va presentar el cost de la senyalització en
2016: 704,22 € en concepte d’itineraris, 848,21 € en senyalització del Parc i 861,02 € en
senyalització de circulació motoritzada, pujant el cost total a 2.413,45 €.
S’ha continuat treballant molt el tema del voluntariat perquè hi ha moltes empreses
interessades en la millora i recuperació d’espais naturals. Així, s’han fet esporgues,
neteges, construcció de caus de conill i caixes niu. Respecte a la formació, s’han impartit
xerrades de coneixement de la gestió del Parc i vers el risc i l’actuació de cara a la
prevenció d’incendis.
3. Donar compte de la diagnosi de la Carta Europea de Turisme Sostenible pel proper
Fòrum Permanent.
El Sr. Llacuna explica que durant l’any 2015 es va iniciar el procés d’adhesió de la Carta
Europea de Turisme Sostenible (CETS) per als Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix,
una certificació atorgada per la Federació Europarc que acredita que un territori disposa
d’una estratègia en turisme que compleix unes pautes de sostenibilitat i que ha estat
elaborada en consens amb els agents del territori.
La CETS pretén promoure les col·laboracions per a la planificació i el desenvolupament
sostenible del turisme. Entén que les entitats gestores dels ENP no han de treballar en
solitari, sinó en col·laboració amb tots els implicats en l’activitat turística en o al voltant de
l’ENP. Així els signants acorden adoptar mètodes de treball basats en l’aliança i la
col·laboració.
Per tal de portar a terme tot això, d’una manera coordinada, és imprescindible la creació de
dos òrgans: un Grup de Treball amb una característica eminentment executiva i el Fòrum
Permanent amb una consideració participativa i molt implicada en el projecte. Aquests dos
òrgans són bàsics i fonamentals i estan constituïts per: els gestors del parc, l’administració
turística, els empresaris turístics, ajuntaments, organitzacions conservacionistes i altres
tipus d’entitats que treballen a l’àmbit escollit.
La CETS es divideix en tres fases:
Fase I. Turisme sostenible per a l’ENP: Elaboració conjunta de la documentació per
presentar a Europarc.
Fase II. Turisme sostenible per a l’empresa Turística: Ampliació del compromís i la
implicació de les empreses col·laboradores a la Fase I. mitjançant la seva pròpia adhesió a
la CETS.
Fase III. Turisme sostenible per als majoristes de viatges: Implicació dels majoristes de
viatges.
Durant el 2015, amb el suport de Repte Territorial S.C. empresa que gestiona el procés
d’adhesió a la CETS, es va iniciar el procés d’elaboració de la documentació, així com la
recopilació i creació de la base de dades de tots els agents de territori als quals es vol
implicar. Durant el 2016 s’estan duen a terme les reunions dels Grups de Treball i dels
Fòrums permanent que s’encarreguen de redactar la documentació, seguint el següent
calendari:
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Diagnosi i esborrany Estratègia:
• Grup de Treball: 27 de gener
• Fòrum Permanent: 17 de febrer
• Grup de Treball: 16 de març
Estratègia:
• Fòrum Permanent: 21 d’abril
• Grup de Treball: 25 de maig
Programa d’Actuacions:
• Fòrum Permanent: juny
• Grup de Treball: octubre
• Fòrum Permanent: novembre
Enviar documentació: desembre 2016
Auditoria: 2017
Un cop entregada la documentació durant la primavera del 2017 es passarà una auditoria /
verificació i si aquesta és favorable, el Parc del Garraf, d’Olèrdola i del Foix quedarà adherit
a la CETS. Els Grups de Treball i els Fòrums Permanents seguiran reunint-se per tal de
complir el pla d’acció de 5 anys que s’haurà de portar a terme i que serà avaluat amb les
auditories de renovació.
Per poder fer front a l’augment de feina que suposa l’adhesió a la CETS s’ha ampliat el
contracte laboral amb el suport a la tècnica d’ús públic, la qual s’encarregarà de la
secretaria del procés.

4. Torn de paraules.
El Sr. Grau exposa diferents temes. Que aquest any hi ha hagut una important proliferació
de processionària, que les activitats esportives en els darrers anys han augmentat moltíssim
i que ha detectat una mancança de senyalització en alguns indrets del Parc.
El Sr. Llacuna comenta que, respecte a la processionària, al mes de novembre es van fer
diferents tractaments a les zones més freqüentades –aparcaments i equipaments- per tal
d’evitar que aquesta eruga acabi ocasionant molèsties i al·lèrgies als usuaris del Parc. Sí
que apunta que hi ha hagut un increment molt important a la zona del peatge de l’autopista
C-32 i que des del Parc es miraran de fer les gestions necessàries per a que es faci un
tractament i evitar la proliferació dins el Parc l’any que ve. Respecte a les proves esportives
diu que sí que és cert que han anat augmentant en els darrers anys, però que en la mesura
de les possibilitats es fa el màxim de pedagogia possible per intentar que aquestes impactin
el menys possible sobre l’entorn. I vers la senyalització diu que, tal i com han pogut veure
en l’informe de gestió, la despesa en senyalística és molt important, no només en senyals
noves sinó en reposició d’altres malmeses en actes vandàlics i en la mesura de les
possibilitats pressupostàries es mirarà de continuar reposant-les.

Finalitza la reunió a les 17,15h.
ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
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Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament / Entitat

Josep Antoni Herrera
Sancho

Coordinador Parc del
Garraf

Alicia Garrote

Representant

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Grup Ecologista Les AgullesEcologistes en Acció

Martí Roca Bonet

Coordinador de Cal Ganxo
i Can Grau

Fundesplai

Inma Amat

Tècnica Turisme

Ajuntament de Castelldefels

Francesc Fontana

Secretari

Centre Excursionista Roca
Negra

Marta Verdejo

Alcaldessa

Ajuntament d’Olivella

Jaume Grau López

Responsable Medi
Ambient

FEEC

Xavier Parellada Viladoms

Representant

Centre d’Estudis Beguetans

José Luis Galera

Secretari

Monjos Budistes

Pilar Carbó

Propietària

Masia La Fassina

Jordi Padrós

Coordinador Diba

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

Cap d’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals
Cap de la Direcció
Territorial Occidental
Director Parc Garraf

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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