ACTA
Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 21 d’octubre de 2015
17’00 h Reunió de la Comissió Consultiva.
Biblioteca Manuel de Pedrolo. Sant Pere de Ribes

President:

Sr. Ramon Espinach i Grau

Secretari:

Sr. Santi Llacuna i Claramunt

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió de la comissió consultiva.
2. Informe de gestió 2015 i propostes 2016.
3. Donar compte de la diagnosi de la Carta Europea de Turisme Sostenible pel
proper Fòrum Permanent.
4. Presentació de la Proposta-Esborrany del Pla de Conservació del Parc del
Garraf
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
Dóna la benvinguda als assistents la Sr. Josep Moya, Regidor de Medi Ambient de Sant
Pere de Ribes
El Sr. Espinach agraeix l’assistència dels membres de la comissió i excusa la no
assistència del Sr. Joan Tutusaus i Sr. Josep Anton Herrera.

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 20 de maig al Centre de Recursos i
Informació Ambiental de Vilanova.
El Sr. Espinach comenta que, arrel de la iniciativa de la regidoria de Medi Ambient de
Gavà, de promoure el manifest sobre la Declaració de Parc Natural, el dia 20 de maig es va
procedir a realitzar la aprovació Institucional per part de la Diputació. L’equip de govern s’ha
posat en contacte amb la Direcció General de Territori i Sostenibilitat de Medi Natural de la
Generalitat, vers aquest qüestió.

2. Informe de gestió 2015 i propostes 2016.
A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna, que destacarà les principals activitats
realitzades durant aquest any i les propostes per l’any 2016:
En relació als temes de coordinació, fa esment a les batudes de senglar que s’han dut a
terme al parc i la reunió que fa pocs dies ha tingut lloc amb els representants de les
diferents àrees Privades de Cacera per millorar-ne la coordinació. S’està col·laborant des
de fa anys amb el seguiment de les poblacions de senglars que, en aquests darrers anys,
ha anat augmentant. Aquest fet comporta un notable increment dels danys a agricultors i
ramaders i, per tant, es considera necessari no rebaixar la pressió cinegètica i incrementar,
tant com sigui possible, el nombre de captures i fins i tot l’aguait com a mètode
complementari. Destaca també la importància de celebrar el Briefing quinzenal a les
dependències de Bombers de Sant Boi per coordinar tota la campanya conjuntament amb
mossos d’esquadra, ADF, PVI, Agent Rurals, Policia Local, Emergències Mèdiques,
Bombers i nosaltres mateixos des del Parc. També s’han dut a terme les reunions
periòdiques amb els diferents consistoris per prioritzar les actuacions a realitzar al Parc.
També destaca el gran nombre d’incidències que es produeixen al Parc (2.749 i els més de
130 informes, sobretot per activitats esportives i espots fotogràfics).
Destaca la tasca feta dins el Dispositiu de prevenció d'incendis desenvolupat de Juny a
Setembre sense cap incendi destacat però sí la desena de conats d’incendi a la perifèria
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del Parc, que si no hagués estat per la ràpida intervenció dels efectius d’extinció, algun
d’ells podria haver esdevingut un incendi forestal dins al Parc.
Respecte a la xarxa viària destaca l’arranjament d’aquest any de la zona de l’avenc de
l’Esquerrà, de quatre camins a Sitges i, de forma innovadora, la pista de Begues amb un
tractament de fixació dels materials de la mateixa pista, tal i com es va fer l’any passat de
forma experimental.
En el marc de la millora de l’accés s’ha redactat el projecte de Rat-penat a Olivella per mirar
d’executar-ho l’any 2016.
Mostra amb imatges la rapidesa de substitució de la tela butílica d’una bassa de prevenció
d’incendis.
Esmenta també els diversos treballs en execució, que s’han planificat en el marc del
conveni amb l’Obra Social La Caixa, que consisteixen en actuacions enfocades a recuperar
espais oberts, manteniment de franges al voltant dels equipaments i aclarides a Vallgrassa,
Jafre, les Piques, Mas Vendrell i Son Siurell, i llaurar i sembrar els camps de Can Grau i la
Mesquita. L’import de les tasques és de 160.000 €. En el mateix marc de col·laboració en el
conveni La caixa per l’any 2016 es recuperaran els camps de la finca de Jafre i Mas
Vendrell, a la vegada que es potenciarà la Jonça, una espècie herbàcia i molt importat per
les pastures.
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. Una d’aquestes espècies és l’àliga cuabarrada que, com cada any, nidifica
dins al parc i per primera vegada han nascut i volat tres polls, de les tres parelles nidificants
al Parc. Per garantir la presència i nidificació d’aquests cal que en alguns indrets es regulin
les activitats i accessos que conjuntament amb els ajuntaments es duen a terme.
L’any 2013 i 2014 una de les espècies que està proliferant de forma alarmant és la
Lymantria dispar, que és una papallona semblant a la de la processionària, que en el estadi
de larva és capaç de devorar hectàrees de brolla. En els darrers anys ha augmentat molt la
Població; però aquest any, gràcies als tractaments amb feromones, instal·lació de caixes
niu i augment dels depredadors, l’expansió de la població s’ha controlat temporalment.
També s’han redactat i signat un parell de convenis:
- Amb l’Ajuntament de Masquefa, pel seguiment de la Tortuga mediterrània a través del
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), ubicat en aquesta
mateixa població
- Amb la Federació Catalana d’espeleologia, el Consorci del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona i l’Associació Catalana de Bioespeleologia, per la millora del coneixement de les
espècies que viuen als avencs.
Amb la voluntat de millorar el coneixement d’algunes espècies i donar-ho a conèixer als
visitants del parc, enguany s’han fet jornades de portes obertes d’anellament d’ocells i de
seguiment de rapinyaires, amb una bona participació de públic. En els propers anys es vol
potencia aquesta idea i donar-la a conèixer als visitants del Parc. També destaca la
importància de fer els seguiments de flora, per part del guardes, ja que ha facilitat poder
conèixer noves especies que, des de feia anys, no estaven indexades al Parc, com és la
Silene mutabilis (espècie endèmica al Garraf).
Dins les principals activitats vinculades al programa de foment del desenvolupament i de la
participació, s’informa dels esforços que s’estan fent des de l’Àrea de territori i Sostenibilitat,
orientades al foment de l'ús de la biomassa, instal·lant calderes una a la Pleta i a Can Grau.
Al Centre d’Experimental de les Arts es va inaugurar una nova exposició de fotografia a
l’espai Fotogràfic Humberto Rivas i noves exposicions en l’Espai multidisciplinari.
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Enguany s’ha iniciat un nou projecte de selecció d’una varietat de col brotonera,
conjuntament amb la Fundació Miquel Agustí, als camps de Can Grau, amb la voluntat de
trobar una varietat de col amb unes característiques concretes que permetin poder fer
arribar aquest producte, en forma de llavors o planter, a tots els agricultors del Garraf que hi
estiguin interessats. Aquesta fase experimental, dirigida per tècnics de la Fundació Miquel
Agustí, està ubicada als conreus que hi ha sota la bassa de prevenció d’incendis i se’n farà
el seu seguiment amb la col·laboració del Parc. Es preveu que durant el mes de febrer es
pugui fer una presentació dels resultats del projecte i un tast de plats cuinats amb aquest
producte a un restaurant del Parc a Taula i proper al Parc.
Explica la importància del projecte de la ramaderia dins el parc, que es du a terme aquests
darrers anys, hi destaca el tancament per a les ovelles i cabres a Can Grau, i un abeurador
a prop de la bassa de Mas Vendrell, tot aprofitant l’aigua que surt del safareigs. També es
comenta que ja han sortit les bases per l’arrendament de les finques propietat de Diputació
per la ramaderia i l’apicultura.
S’ha signat un conveni amb Begues per a l’ampliació del corral i així augmentar el nombre
de caps de bestiar.
Respecte a la participació del Parc del Garraf en el Programa el Parc a taula, com cada
any, es van realitzat el diferents mercats per donar a conèixer els productes de proximitat,
així com la participació en Fires, formació a les empreses adherides, divulgació i
comunicació, etc...
Enguany, s’ha presentat una aplicació mòbil (App) del parc del Garraf per a dispositius
intel·ligents que facilita la recerca d’informació de l’espai natural protegit .
Referint-se a les principals actuacions que s’estan duent a terme enguany dins el programa
d’ús social, el Sr. Llacuna senyala la millora de l’accés a Eramprunyà i la important recerca
que es du a terme a l’avenc de la Ruda.
La renovació de la certificació de Qualitat SICTED permet tenir unes basses per afrontar
els propers anys l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), que per
aconseguir-ho caldrà, indubtablement, una dotació econòmica per a l'assessorament i
gestió i, amb tota certesa, la participació de tots els membres de la Comissió Consultiva
entre d’altres i que en el següent punt de l’ordre del dia s’ampliarà.
Recorda que s’està donant un impuls important a la Ruta dels castells. Ja s’ha fet la
maqueta dels rètols d’inici i de seguiment d’aquesta dins del casc urbà. Es mostren aquests
rètols i s’espera que siguin instal·lats en los setmanes vinents.
Recorda també que aquests dies s’està celebrant el Programa Viu el Parc, en el qual hi ha
activitats per a tothom i des dels diferents territoris del Parc, i que tant la festa del Parc com
la de les escoles, s’han dut a terme al Conjunt Monumental d’Olèrdola amb un gran èxit.
Per finalitzar el Sr. Llacuna comenta que es faran millores als equipaments del Parc i en
concret a Can Grau per la millora de la mobilitat, amb la instal·lació d’un ascensor i millora
de la distribució de les habitacions i lavabo, a la Pleta es millorarà la instal·lació elèctrica i
canvi de plaques solars i a Vallgrassa es canviaran de les bateries de les plaques solars.
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3. Donar compte de la diagnosi de la Carta Europea de Turisme Sostenible pel proper
Fòrum Permanent.
El Sr Llacuna explica en quin punt està el procés d’adhesió a la CETS a partir de tot el
treball previ que s’està duent a terme per determinar la diagnosi de l’espai. Recorda les
sessions de treball que s’han dut a terme tant en el Grup de Treball com el Fòrum
Permanent on s’han destacat valors del territori com: Territori ric en entitats de defensa de
la conservació de la natura i en moviments de voluntariat per aquesta conservació
Es compta amb instruments de planificació i gestió i inventaris dels espais de valor
ambiental
Les infraestructures portuàries juguen un paper rellevant, en termes de conservació –
impactes i de generació d’activitat econòmica
Es realitzen activitats que contribueixen a mantenir el patrimoni històric, la cultura i les
tradicions locals: POSIDONIA FESTIVAL, Mercat de la terra- slow food Garraf, Fira
marinera del Carme a Sitges, Fira del Mar a Vilanova
Hi ha una oferta d’activitats per a grups –especialment escolars- per donar a conèixer els
valors naturals i culturals del territori. Oferta escolar de centres d’estudis, oferta del Parc,
etc. S’estàn iniciant activitats turístiques basades en la pesca: pescaturisme
Es compta amb productes turístics consolidats, especialment lligats a l’enoturisme
El territori compta amb sistemes de qualitat –SICTED, principalment- tant en establiments
turístics privats com en equipaments públics
Per finalitzar passa el calendari previst fins a l’enviament de la Candidatura a EUROPARC:
27 de Gener 2016: Grup de Treball: Presentació de la proposta de diagnosi a partir de tots
els qüestionaris rebuts.
11 de Febrer 2016: Fòrum permanent: Validar la diagnosi i proposta de temes claus per la
Estratègia.
16 de Març 2016*: Grup de treball: Esborrany estratègia i resultats del Fòrum
Abril 2016*: Fòrum permanent: Esborrany estratègia.
Juny 2016*: Grup de Treball: Concretar la Estratègia i apuntar actuacions
Juliol 2016*: Fòrum Permanent: Validar la Estratègia i abordar actuacions.
Octubre 2016*: Grup de Treball: Concretar el Programa d'actuació
Novembre 2016*: Fòrum Permanent: Aprovar el Programa d'actuacions
15 de desembre: enviament del dossier de la candidatura a EUROPARC.

4. Presentació de la Proposta-Esborrany del Pla de Conservació del Parc del Garraf.
El Sr. Torrentó va presentar la versió preliminar del Pla de Conservació del Patrimoni
Natural i de la Biodiversitat dels parcs del Garraf i Olèrdola. Es va explicar, a més dels
continguts del document, la participació i implicació en la redacció de multitud d'experts i
dels tècnics municipals. Es va oferir la possibilitat de fer arribar el document als membres
de la Comissió Consultiva que estiguin interessats en revisar-lo, per tal que puguin fer
aportacions i comentaris, abans de procedir a la redacció de la versió final del Pla.

5. Torn de paraules.
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El Sr. Perellada pregunta per la senyalització de la ruta dels Castells i proposa, si és
possible, fer alguna modificació en aquest recorregut per poder passar pel camí Ral, dins el
terme municipal de Begues.
El Sr. Llacuna respon que en el moment de la redacció del projecte d’aquest recorregut es
proposava passar pel camí Ral, però degut a les dificultats en la autorització per part dels
propietaris, no es va dur a terme.
El Sr. Padrós felicita al Sr. Torrentó per la realització del Pla de Conservació del Parc del
Garraf i Olèrdola. Destaca també el que sigui un document obert on encara si poden fer
suggeriments i aportacions al respecte.
El Sr. Grau, comenta que, en aquesta ocasió, ve a la reunió de la Comissió Consultiva com
a representant de la FEEC i felicita als gestors, especialment al biòleg per la redacció del
Pla de Conservació, i comunica que aprofitarà els propers dies per fer-hi aportacions.
Pregunta pels passos a seguir en aquest pla de conservació, quins actes calen per la seva
validesa, quin rang normatiu tenen, si hi haurà noves zones de protecció o reserva i
elements prioritaris.
El Sr. Espinach diu que aquest és un instrument de gestió, però no normatiu, i convida a
tots els assistents a donar-hi la seva opinió i aportacions al respecte.
Una vegada redactat amb totes les aportacions, aquest document es durà i presentarà en el
Consell Coordinador per donar el corresponent vist i plau, a partir d’aquí es passarà a
aprovar al Ple de la Diputació.
En el moment de donar validesa per aquesta Institució, el seu desplegament tant de
recursos humans com econòmics serà més fàcil.
El Sr. Torrentó comenta que, respecte a les zones d’especial protecció, el que si hi figuren
son els hàbitats prioritaris i tota la normativa de protecció d’espècies que s`hi pot desplegar,
ja que si ens regim només pel Pla Especial, aquest no ho permetria.
S’ha treballat amb documents ja aprovats i validats per tothom, que son el G18 i G19, sobre
espècies protegides i espècies invasores, i com actuar amb cadascuna d’elles, tant per
protegir-les com per eradicar-les.
El procediment per la redacció per aquest Pla de Conservació s’inicia a partir de l’enviament
de la documentació als diferents especialistes per fer-hi la aportació corresponent.
El Sr. Pastor comenta que quan s’executi aquest Pla de Conservació es tinguin en compte
l’opinió de grups com els espeleòlegs, ja que la prohibició de realitzar certes activitats
poden ser contraproduents. Destaca l’important patrimoni faunístic de l’avenc de l’Esquerrà,
havent-hi trobat un parell d’espècies noves.
El Sr. Torrentó diu que les regulacions que es puguin dur a terme sempre es consensuaran
amb les diferents Institucions, Federacions, etc.
El Sr. Padrós exposa que evidentment qualsevol restricció o regulació, s’ha de consensuar
i raonar amb les parts.
El Sr. Miret també felicita la redacció del document i manifesta el seu descontent amb la
presència de militars dins el parc i les maniobres que s’hi realitzen.
El Sr. Llacuna respon que l’activitat que es realitza al Parc, per part dels militars, és la
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mateixa que pot realitzar qualsevol altre activitat de lleure, amb la diferència de la
indumentària, que en el cas dels militars és de camuflatge i en la resta de proves i
competicions son de colors diversos.
El Sr. Espinach diu que, des de l’Oficina de Parcs, s’informa amb el mateix criteri a totes
les sol·licituds d’activitats, que és el que figura en el Text Normatiu. En el cas dels militars,
aquests demanen amb antelació els dies i indrets on faran les rutes, se’ls hi dóna la
informació corresponent com a Espai Natural Protegit, no fan mai activitats en dissabte ni
en diumenge, son molt respectuosos alhora d’accedir al Parc i col·laboren activament amb
l’òrgan gestor per fer actuacions de millora de l’entorn. Un cas concret de col·laboració és la
retirada del cable espinós de l’antic Camp de tir militar.
El Sr. Perellada destaca les millores que s’han realitzat en el Parc vers l’hàbitat, aquest fet
facilitarà la recuperació d’algunes espècies d’espais oberts. La millora i recuperació de
basses en aquest territori tan eixut també ajudarà a la fauna en general i als amfibis en
particular.
Un dels problemes que creu que poden actuar de forma negativa en la conservació, és l’alta
freqüentació d’alguns indrets.
El Sr. Llacuna diu que aquesta és una de les tasques difícils per part de l’òrgan gestor: el
fet de poder regular els fluxos de visitants i derivar-los a llocs de poc impacte per preservar
algunes de les espècies protegides.
El Sr. Grau pregunta per la restauració de l’abocador.
El Sr. Llacuna respon que: evidentment el ritme de restauració inicial no és el mateix que el
que es du a terme en aquests moments, però que a banda de temes pressupostaris (que
son els que limiten la restauració), s’està plantejant part del projecte per aconseguir reduir el
nombre de superfície arbrada en benefici de l’espai obert amb gramínies.
El Sr. Ribes destaca la manca de recursos econòmics per accelerar la restauració i que
afectivament s’ha plantejat modificar el projecte de restauració sense l’aportació de més
terres. Evidentment que, una correcte restauració de l’abocador, comportarà una millora en
l’ecosistema de la riera dels Canyars.
El Sr. Espinach, recorda l’actuació que va dur a terme la Diputació de Barcelona, en el
moment de la redacció del primer Pla Especial del Garraf, per incloure l’abocador de la Vall
d’en Joan dins el seu àmbit de gestió.

Acta de la reunió de la Comissió Consultiva del Parc del Garraf
Biblioteca Manuel de Pedrolo, Sant Pere de Ribes 21 d’octubre de 2015
-7-

Finalitza la reunió a les 19h.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament / Entitat

Flora Portas

Tècnic

Centre d’Estudis del Mar

Joaquim Martrat Macià

Secretari

Frederic Manzanares
Elias

Regidor

Josep Moya Ibañez

Regidor

Ajuntament Sant Pere Ribes

Joan Camps Rovirosa

Pagès

Olivella

Jesús Rodríguez
Bennasar

Representant

Grup Ecologista Les Agulles

Jaume Grau López
Xavier Miret i Mestre

Plataforma Ecològica de
Sant Pere de Ribes
Ajuntament Avinyonet del
Penedès

Responsable Medi
Ambient
Tècnic

FEEC
Arxiu Històric Municipal de
Sitges

Xavier Parellada Viladoms

Representant

Centre d’Estudis Beguetans

Josep Pastor

Representant Grup Estudis
Subterranis Garraf

Federació Espeleologia

Rubén Hernández
Moyano

Coordinador

Associació Edulis

Jordi Roig

Tècnic Medi Ambient

Consell M.A. Sant Pere de
Ribes

José Luis Galera

Secretari

Monjos Budistes

Carles Bartra

Representant

Federació ADF Penedès
Garraf

Joan Masó Blasco

Representant

Moto Club Sitges

Armand Ribes

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Gavà
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Jordi Padrós
Ramon Espinach
Xavier Roget

Coordinador Diba
Cap d’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals
Cap de la Direcció
Territorial Occidental

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona

Josep Torrentó

Biòleg Parc del Garraf

Diputació de Barcelona

Santi Llacuna

Director Parc Garraf

Diputació de Barcelona
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