ACTA
Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 5 d’octubre del 2017
17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva
Escola de Natura de Cal Ganxo
Camí de Cal Ganxo, Castelldefels, s/n 08860

Presideix la reunió: Sr. Xavier Casanovas, Tècnic de l’Ajuntament de Castelldefels.
President:

Sr. Ramon Espinach i Grau

Secretari:

Sr. Santi Llacuna i Claramunt

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió 2017.
3. Punts Estratègics de Gestió (PEGS) i (PPP) Perímetre de

Protecció Prioritària Garraf Ordal.
4. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17.00 hores.
Dona la benvinguda als assistents el Sr. Casanovas, i destaca la importància que té el Parc
pel municipi de Castelldefels.
El Sr. Espinach agraeix l’assistència dels membres de la comissió.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada el dia 20 d’Abril del 2017 a Begues.

2. Informe de gestió 2017
A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna que comenta, en temes de coordinació, la
importància que tenen les reunions que se segueixen realitzant quinzenalment a la Regió
Metropolitana Sud amb bombers, agents rurals, protecció civil, mossos d’esquadra i ADF.
Destaca, per altra banda, la reunió que es va fer a Begues amb els representants de les
diferents APC i la coordinació per la recollida de dades que subministren els caçadors en
les batudes de senglar. Es fa entrega d’una fitxa per millorar la comunicació vers les
batudes i activitats d’ús social que es fan al Parc per millorar la compatibilitat de les
activitats. Comenta la redacció del projecte que estan preparant Bombers referent als Punts
d’Estratègies de Gestió (PEGs) per aconseguir unes zones de seguretat i fàcil accés en cas
d’un gran incendi forestal.
Pel que fa a les infraestructures, a la xarxa de camins i aparcaments, degut a l’amenaça de
caiguda d’algunes roques en indrets determinats, s’ha procedit a l’estabilització dels
talussos i les pedres amb més risc de caiguda i, a la vegada, s’ha contactat amb l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que ha preparat un informe tècnic en què valora
la possible inestabilitat de les pedres i talussos. També s’han iniciat les obres de millora de
la pista de RatPenat a Plana Novella amb les corresponents millores de seguretat en els
indrets de pas de vianants. Talment s’han realitzat treballs de millora de la visibilitat d’accés
als equipaments, especialment l’accés a Vallgrassa i La Pleta. Aprofitant el conveni de
col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”, no només s’ha millorat la visibilitat d’aquests
accessos sinó que s’ha realitzat la poda de la plantació lineal de l’eix viari La Pleta-Plana
Novella.
Hi ha hagut actuacions d’arranjament de la pista a la zona de la Fassina-cruïlla de quatre
camins amb material d’estabilització permanent tal i com es va fer els anys anteriors a la
pista de Begues. També s’ha fet el manteniment de la pista que va de coll de la Fita a Plana
Novella.
Respecte al projecte de restauració del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan redactat ja fa
uns anys, hi ha sobre la taula la proposta d’una modificació, per reduir el nombre de
terrasses i plantacions lineals i, pel contrari, augmentar de zona d’espai obert. En aquest
cas, tant els tècnics com els propis guardes forestals han col·laborat aportant informació per
fer aportacions de millora al projecte. S’ha redactat informe al respecte amb col·laboració
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amb els respectius ajuntaments.
Per una altra part, esmenta que a través de l’Obra Social “la Caixa” s’ha executat el Pla
d’actuació per a la millora de les masses forestals i la recuperació de pastures es va iniciar
a la finca de Mas Quadrell (aclarida de plançoneda mitja-alta). En breu es començarà a
realitzar la recuperació de pastures en les finques de Jafre, els Massets i Mas Vendrell, amb
la gestió de la biomassa (punt d'emmagatzematge acordat amb l'ajuntament de Sant Pere
de Ribes al camp de futbol de la urbanització). Quant a la recuperació de camps i pastures
s'han començat a llaurar els camps ja recuperats fa cinc anys de les finques de Vallgrassa,
Les Mesquites, Can Vendrell (Jafre) per a millorar l'estructura i textura del sòl, ja que
s'adobarà amb fems, i se sembrarà barreja de llavors de cereal i lleguminosa, i també es
farà el manteniment dels camps ja existents de les finques de Can Grau, Mas Vendrell
i Jafre.
S’han fet les actuacions pertinents per restringir el pas al Fondo de Fitó, especialment per la
part nord-oest. Pel que fa al seguiment de l’àliga cuabarrada, de les tres parelles
establertes a l’àrea del Garraf, comenta que s’espera que nidifiquin les tres parelles. Alhora,
els forestals del Parc han realitzat el seguiment d’algunes espècies de rapinyaires i
d’algunes poblacions d’ocells en perill, especialment del còlit negre i seguiment de la
migració des de Canopolis.
Quant a desenvolupament, se signarà un nou conveni per 4 anys vers el projecte de
recuperació d’espigalls al Parc als camps de l’Escola de Natura de Can Grau. L’Escola
d’Hosteleria de Castelldefels, adherida al projecte Parc a taula de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, ha col·laborat en l’intercanvi d’experiències amb
l’Escola d’Hosteleria de l’Alguer
Presenta també una nova col·laboració, la Fundació Miranda “Santuari de Cavalls lliures”
actualment a la zona del Berguedà, en un projecte de la Fundació Catalunya La Pedrera i
que ara ha aconseguit l’arrendament de la Finca de pastura de Can Vendrell d’Avinyonet on
trenta-un cavalls pasturaran amb la finalitat de reduir part del combustible que hi ha en el
sotabosc i prats abandonats. La superfície de pastura és de 300 ha de finca publica i unes
100 ha de finques privades. Si l’experiència és exitosa la voluntat és ampliar les zones de
pastura.
D’altra banda destaca que s’està gestionant el tema de la regulació de l’escalada ja que des
de fa uns anys es va aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya on quedaven paleses les zones lliures d’escalada, les zones
on es regulava temporalment i altres on estava prohibida la seva pràctica durant tot l’any.
Arran d’aquesta reunió, es va donar el vistiplau a divulgar aquest acord tant en la pàgina
web del Parc com en la de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Posteriorment a aquesta reunió es va procedir a la senyalització de La Falconera.
Comenta que aquest hivern s’iniciarà l’estudi de freqüentació amb la col·laboració dels
guardes i personal subaltern per disposar del nombre de visitants del Parc a partir d’un
estudi previ de formules de càlcul en punts d’observació de visitants.
Dins el procés de certificació del projecte de la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS) estem esperant la resolució per a l’obtenció de la CETS després de la visita de
l’auditora fa uns mesos. Un dels punts que destacava l’auditora és la necessitat de reforç en
matèria de recursos humans i també comentava que es requereix trobar sinèrgies amb
altres projectes que es realitzen al territori com la Carta del Paisatge.
Pel que fa a les millores en equipaments, comenta que hi ha un nou concessionari a
l’Observatori Astronòmic del Garraf. S’ha procedit a l’arranjament de la cúpula i s’ha millorat
els desaigües de l’equipament
També explica que amb la col·laboració de voluntaris s’han arranjat algunes de les
barraques de vinya del Parc. Aquesta actuació s’ha dut a terme amb la
col·laboració d’un grup de voluntaris.
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3. Punts Estratègics de Gestió (PEGS) i (PPP) Perímetre de Protecció
Prioritària Garraf Ordal.

El Sr. Llacuna explica que l’origen dels Perímetres de protecció prioritària (PPP) es troba
en el Reglament europeu 2158/92/CEE, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris
contra els incendis forestals. Se’n fomenta la necessitat de realitzar una classificació del
territori segons el risc d’incendi forestal i es preveu la realització de plans de protecció
contra els incendis forestals. Arran dels incendis de l’any 1998, es presenta el programa
Foc Verd II (1999) que recull la figura dels Perímetres de Protecció Prioritària dels
massissos forestals (PPP). Aquests PPP resulten de la zonificació de les grans masses
forestals de Catalunya que, per la continuïtat de la forest, tenen un elevat perill que
succeeixi un gran incendi forestal (GIF). S’inclouen com a PPP les unitats geomorfològiques
amb característiques forestals homogènies, on el risc d’incendi és una greu amenaça en
l’equilibri ecològic i la seguretat de persones i béns, o bé contribueix a l’acceleració de
processos de desertificació d’espais rurals. Els límits que estableixen aquests perímetres
s’han determinat aprofitant les grans infraestructures de la xarxa viària de comunicacions,
els corredors no forestals ocupats per conreus, els nuclis de població i la xarxa hidrogràfica.
Aquests PPP són redactats i aprovats pel Departament d’Agricultura.
PEG: zones que per la seva estructura forestal, situació estratègica i facilitat de gestió
futura, siguin apropiats per canviar el comportament de l’incendi forestal i evitar que
assoleixi grans dimensions fins a transformar-se en un GIF.
Aquests punts estratègics han de complir les condicions següents:
Zones segures
Punts d’aigua per a mitjans aeris i terrestres
La pista que els recorri ha de ser transitable per als mitjans d’extinció
En aquestes zones es prepara la vegetació perquè sigui “més fàcil” l’extinció.
Quants estaran executats? No n’hi ha cap d’executat plenament. Sense data de caducitat.
En l’àmbit de la província de Barcelona, ja fa temps que es va iniciar els PPPBT1( Ancosa,
Montagut, Miralles, Queralt), BT2 (El Montmell, Pontons, Mediona), el B9 (Castelladral,
Montmajor, Viver, Serrateix) i B10 (El Montmell, Pontons, Mediona) i s’ha redactat el PPP
de Montserrat (B1) encarregat per part de la Diputació de Barcelona per complementar el
projecte del LIFE Montserrat.
Qui s’ha de fer càrrec de la fase d’execució dels treballs? Qualsevol administració pública
mitjançant execució directa, particulars, i priorització de les subvencions de prevenció
d’incendis de la Generalitat de Catalunya.
Conclou dient que el més complicat no és l’execució sinó el manteniment.
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4. Torn de paraules.
El Sr. Espinach comunica que en pocs mesos es jubilarà i segurament aquesta és la
darrera Comissió consultiva en què assistirà. Agraeix a tots el membres l’estreta complicitat
que han tingut vers el Parc
El Sr. Herrera vol fer una menció especial a l’important paper que ha tingut el Sr Espinach
aquests darrers anys al capdavant de l’OTPN i vol que es faci extensiva aquesta menció al
Consell Coordinador. També comenta que segueix treballant i amb contacte amb la
Generalitat per aconseguir que el Parc del Garraf es declari Parc Natural.
El Sr. Roget agraeix Castelldefels i especialment l’Escola d’Hosteleria per la seva
col·laboració i, en general, destaca la importància dels productes de proximitat i de tots el
productors, elaboradors i restauradors adherits al Pat.
El Sr. Andrés comenta que tenen contractada una empresa per realitzar la neteja de les
pintades de la façana del Castell d’Eramprunyà.
El Sr. Porcel comenta que a través dels Mossos d’Esquadra i el tipus de pintada que hi ha
seria possible denunciar els infractors.
El Sr. Espinach comenta que respecte el Projecte amb l’Obra Social LKXA se signarà un
conveni per un parell d’anys més.
El Sr. Martat comenta la preocupació creixent vers l’augment de presencia de senglars en
tot el territori.
El Sr. Llacuna comenta que si bé és cert que el senglar esta en expansió els darrers anys,
concretament al Garraf esta estable, i que des del Parc s’informa favorablement a les
diferents sol·licituds vers l’activitat cinegètica tant en la modalitat de batuda con d’aguaits
nocturns.

Finalitza la reunió a les 19 hores.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament / Entitat

Enric Porcel caro

Cap Departament
d’Ecologia.

Josep Antoni Herrera
Sancho

Vicepresident

Federació Catalana
Espeleologia
Institut d’Estudis
Penedesencs (IEP)

Marc Andrés

Conservador

Museu de Gavà

Joaquim Martrat

Representant

Plataforma Ecològica de
Ribes

Xavier Casanovas

Tècnic

Ajuntament de Castelldefels

Liberto Mas

Tècnic

Ajuntament de Begues

Anna Puig Sánchez

Tècnica

Fundesplai

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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