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ACTA
Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 4 de març de 2014
17.00 h
Centre d’Estudis del Mar
Passeig Marítim, 72 (Sitges)

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 reunió anterior.
2. Informe de gestió.
3. Reflexió conjunta en relació a l’evolució de l’ús social al parc i

propostes de futur.
4. Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
Dóna la benvinguda als assistents la Sra. Flora Portas, Tècnica responsable del Centre
d’Estudis del Mar.
El Sr. Espinach, agraeix l’assistència dels membres de la comissió.
Excusa la seva presència el Sr. Joan Tutusaus.

1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada el dia 29 d’octubre a la Casa de Colònies de
Can Grau.
El Sr. Espinach, comenta que aquest any s’han avançat les reunions de la Comissió
Consultiva ja que fa poc més de tres mesos que es va realitzar l’anterior, però que de ben
segur, que hi ha temes novedosos a tractar.
2. Informe de gestió.
El Sr. Llacuna, destaca la visita del President 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.
Respecte a la publicació de les dates de batudes de les diferents àrees privades de caça,
destaca que ha funcionat molt bé a excepció dels últims 15 dies que ha mancat informació
per part de les societats de caçadors.
L’experiència d’incorporació de detectors de GPS a gossos a una torre de vigilància fa que
aquesta prova sigui possible incorporar-la en d’altres societats de caçadors.
També s’ha detectat un increment de la circulació motoritzada per part dels guardes del
parc, agents rurals i policies locals. Això fa que possiblement s’organitzin jornades
informatives i de control properament.
També comenta que arrel de les jornades informatives amb el grup de militars que realitzen
les seves pràctiques al parc, aquests retiraran el filat espinós que hi ha al voltant de l’antic
camp de tir militar.
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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:
- S’està parlant amb Grimaldi Lines, per aconseguir el transport gratuït dels escolars
que fan una experiència pilot d’intercanvi entre una escola d’Olesa i una de l’Alguer,
que es presentarà a Barcelona el 20 de maig.
- S’està treballant perquè ambdós parcs siguin destinacions turístiques clàssiques.
- Recorda que la Commemoració de 10 anys del programa Poesia als parcs, serà a
Barcelona el 19 de maig.
- Es treballa en l’edició de material divulgatiu (en format digital i paper) sobre
l’agermanament d’ambdós parcs.
- Diu que com cada any el 31 d’agost hi haurà recital de poesia a l’Alguer, que es
complementarà amb la presència del pailebot Santa Eulàlia i un Mercat de productes
del Parc a taula i del Parc de Port Comte.
- Proposta d’un Conveni obra Cultural de l’Alguer i Diputació de Barcelona.
- S’ha establert 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.
- S’ha incorporat una becària Erasmus de la Universitat de Sàssari, pel seguiment de
l’Àliga cuabarrada al Garraf.
El Sr. Padrós, destaca la feina feta pel Sr. Roget vers les tasques d’agermanament entre
ambdós parcs.
El Sr. Llacuna, 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 PIDSA les
han d’iniciar.
En quant al resum de batudes de senglar de la zona de cacera controlada, destaca que es
van veure 94 senglars dels quals s’han van abatre 29, o sigui, més d’un 25% dels
exemplars vistos.
També parla de la posada en funcionament del dispositiu de prevenció d’incendis que serà
semblant a anys anteriors, de juny a setembre. La contractació de personal es farà des de
l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la mateixa Diputació, incorporant un
canvi a la zona d’Olesa on la vigilància es farà a través de les ADFs. També s’han reiniciat
les reunions quinzenals amb bombers, agents rurals i mossos d’esquadra, vers el risc
d’incendi.
S’arranjaran els camins d’accés a les torres de guaita amb pressupost ordinari, i amb
programa FEDER el que va de Can Grau a Olesa. Vers el tema d’incendis, destaca les
Jornades que s’han celebrat fa pocs dies a Vilanova, referents al balanç de les actuacions
post incendis de les més de les 600 ha cremades al juny de 2012.
Esmenta que s’han fet arribar als diferents ajuntaments un llistat de zones d’abocaments
per que, en la mesura de les possibilitats, es puguin anar retirant.
També s’estan realitzant la legalització de les tres depuradores d’equipaments propietat de
Diputació.
A més, comenta que aquest any es redactarà un projecte de millora d’accés al Castell
d’Eramprunyà, per executar els propers anys i que pot anar coordinat amb la restauració
que s’està duent a terme al Castell d’Eramprunyà per part de l’Àrea de Patrimoni de la
Diputació de Barcelona.
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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 poder plantejar mesures de
protecció.
S’estan realitzant tots els preparatius pel visionat de les imatges dels nius de l’àliga
cuabarrada i fer tot el possible per veure-ho a través d’internet. Per la protecció d’aquesta
espècie també s’ha regulat l’accés de bicicletes i a peu en una època determinada a la zona
del Fitó.
S’està preparant el protocol de recollida de mostres d’aigua de la surgència de la Falconera
a través de la Federació Catalana d’Espeleologia.
En el apartat de desenvolupament, destaca la inauguració d’una nova exposició fotogràfica
a Vallgrassa, en concret de Guillem Vidal, a l’espai fotogràfic Umberto Rivas i l’exposició de
pintura de Ricard Geladó, i com a cloenda la degustació de formatge de Can Pujol.
S’han realitzat cursos de formació adreçats als membres del Parc a taula amb la intenció
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.
També s’està treballant amb la Fundació Miquel Agustí, per recuperar la millor varietat
d’espigalls de la zona del Garraf, i actualment s’estan gestionant els correus de Can Grau i
cercant la disponibilitat d’aigua en moments puntuals de rec.
El Sr. Roget, comenta que:
-

-

El dia 20 de maig, hi haurà la presentació de la nova Guia Parc a Taula 2014-2015,
amb la incorporació dels parcs del Montseny y Montesquiu. Destaca la preparació
d’una aplicació app pel Parc a Taula i el fet que enguany es celebraran 15 Mercats,
2 Mercats internacionals ( L’Àquila i L’Alguer ), una Fira de cuina del peix blau a
l’Adriàtic, i un nou programa d’activitats turístiques de les empreses del Parc a taula,
que ja superaran les 200.
Es farà una presentació d’art al CEM, i una degustació a càrrec dels pescadors de
Sitges.
Es participarà en un Congrés internacional de Turisme Gastronòmic a Barcelona, en
l’Alta Escola de Turisme Ambiental del Parc Nacional de CinqueTerre i en un curs de
Desenvolupament Econòmic de Europarc España, així com en un nou Geoportal de
la mateixa Federació de parcs.

El Sr. Llacuna, vers l’ús social destaca la millora en la informació a la zona d’avencs on
s’incorpora informació de la concentració d’oxigen. També referent a la senyalització
s’incorporaran en els propers dies unes enganxines a les fites d’itinerari indicant la
cobertura 112 d’emergències.
També destaca que en la propera reedició del tríptic del parc, s’inclourà la zona de reserva
marina que va des de Gavà fins a Cunit i la zona protegida dels Colls Miralpeix.
S’està elaborant un tríptic de bones pràctiques ambientals a la Pleta i recorda que aquest
any es celebraran les Jornades d’Estudiosos del Garraf, que coincidiran amb el 25
aniversari.
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També esmenta la possibilitat de crear un nou itinerari anomenat saludable que va proposar
una estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona com a crèdit de síntesi. Des del
parc, es planteja que tingui inici a Can Grau.
Destaca l’aprofitament ramader a la zona de Can Vendrell pel manteniment del sotabosc a
la zona de Jafre, i també recorda que els propers mesos sortiran les bases d’arrendament
de les tres zones pasturables propietat de la Diputació de Barcelona.
També ofereix la col·laboració als ajuntaments vers l’aprofitament de la biomassa tant pel
que respecte a Plans Tècnics forestals com a calderes de biomassa.
El Sr. Pastor, comenta que en algunes de les incursions a la surgència de la Falconera,
sembla ser que si han vist anguiles i preguntava si teníem constància de la seva presència.
El Sr. Llacuna, diu que no i que és difícil ja que la connexió subterrània fa que es compliqui
la seva existència.
3. Reflexió conjunta en relació a l’evolució de l’ús social al parc i propostes
de futur.
El Sr. Espinach, comenta que el projecte del Parc del Garraf és potent tant a nivell material
com humà amb tres objectius de treball clars: la conservació, l’ús públic i el
desenvolupament socioeconòmic. Ara des del parc la proposta que es planteja és de
fomentar la participació que indubtablement des del parc ja existeix a través de la Comissió
Consultiva i així es va fer palès en la Celebració del 25è aniversari. Es treballa amb
equipaments, concessions, convenis i processos de qualitat com és el SICTED. En alguns
parcs s’està avançant en posar en pràctica ordenances vers l’ús públic i que estan pendents
d’aprovar. Des del Parc hi han sorgit propostes molt actives com la poesia als parcs i el
Parc a Taula, que suposen col·laboracions entre elaboradors, productors, restauradors, i un
retorn per part d’ells cap el parc.
En aquest moment volíem posar sobre la taula, la possibilitat d’iniciar un procés
engrescador i que milloraria la relació de l’entorn del 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 reflecteix en el món turístic i que indubtablement és una
oportunitat, però que també té uns riscos que entre tots hem d’afrontar. Des del parc i per
iniciar ho hauríem de liderar per aconseguir que els processos turístics siguin els desitjables
pel Parc i tot el que pugui comportar un risc pel propi entorn rebutjar-lo i permetre poder
estar aconseguint una gestió turística respectuosa amb el medi natural.
Protocolitzar un procés com aquest, d’entrada es realitzaria en dues fases, la primera (pot
durar uns dos anys) on l’espai natural protegit inicia una adhesió i explica el procés per
conèixer i participar entre totes les entitats, institucions i particulars per prendre decisions i
el parc el que fa, és fer un servidor del procés on faria les funcions de secretaria.
I una segona fase, on els empresaris s’adhereixen a la CETS, pagant una quota i assolint
uns compromisos de funcionament. Comenta l’experiència que es va convidar als
empresaris de la Garrotxa a diferents reunions al Parc de Sant Llorenç i al Montseny on van
explicar la seva experiència. A partir d’aquestes reunions es prenen acords dels requisits
d’adhesió i es creen les regles de joc, creant una marca.
Tot això ajudarà a promoure el desenvolupament del turisme sostenible als Parcs del Garraf
i Parc d’Olèrdola, amb les 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 a l’oferta de l’ENP (noves oportunitats de negocis, nous
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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. Aquesta adhesió es faria amb acord
voluntari que compromet a desenvolupar una estratègia local, un Pla d’acció i una avaluació
del mateix, però cal una demanda prèvia per part dels diversos actors implicats i una
diagnosi de la situació actual.
El Sr. Llacuna, per complementar l’exposició del Sr. Espinach afegeix un parell de gràfics,
on per una banda, explica que es detecta una baixada del nombre de sol·licituds de
filmacions arrel del cobrament de taxes. I un altre gràfic que mostra l’increment de
sol·licituds per part d’ajuntaments, grups esportius per realitzar marxes, curses, ja siguin a
peu o amb bicicleta dins de l’espai natura. Això fa que hem de reflexionar per valorar quin
és l’impacte que ocasionen aquestes activitats i la capacitat de càrrega de l’espai natural,
per no posar contra les cordes la conservació.
Per aconseguir tot això, el que cal és una important participació per part de tothom, des de
institucions a entitats, i una possibilitat és l’adhesió a la CETS.
El Sr. Padrós, comenta que treballar per aconseguir la CETS comportarà més feina a
l’equip gestor del Parc
El Sr. Llacuna diu que espera poder tenir alguna persona, encara que sigui a temps parcial,
dedicada a preparar la CETS
El Sr. Roget, diu que per aconseguir la CETS tenim molt de guanyat ja que tenim els
antecedents de Sant Llorenç i Montseny i que hi ha un gran volum de persones, empreses i
entitats que ja col·laboren amb el parc a través del Parc a taula. També diu que des del
mateix Parc de Port Comte, estan interessats en aconseguir la CETS i per tant estimen
aquesta possible línia de col·laboració.
Amb aquest procés es pot aconseguir que els parcs catalans puguin ser vistos pels
ciutadans igual que els parcs anglesos o alemanys, amb un important grau de qualitat.
4. Torn de paraules.

El Sr. Manzanares, diu que des de l’Ajuntament d’Avinyonet han treballat en processos
similars amb els botiguers per treballar en un format comú de donar a conèixer productes
de qualitat del territori.
El Sr. Florenciano, comenta que des del Consorci de Turisme del Garraf i a través de
NODE, estan treballant en el disseny de deu o dotze itineraris per promocionar el territori i
en els preparatius i col·laboracions necessàries per a poder-ho difondre.
També han iniciat treballs amb propietaris forestals, constituint la primera Associació
Forestal del Massís del Garraf, amb unes 1.700 ha associades i amb uns plans de gestió
d’unes 1.000 ha algunes dins i altres fora de parc. Afegeix que es van presentar al banc de
terres d’horta per aconseguir recuperar superfície agrícola a nivell professional i que estan
recopilant plans estratègics relacionats amb el patrimoni natural, per generar activitat
econòmica en el territori.
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El Sr. Grau, es presenta com a Representant President de Grup Ecologista Les Agulles, i
tenia unes preguntes a fer a l’equip gestor. Felicita la iniciativa de tirar endavant el procés
de la CETS.
Manifesta la manca d’informació sobre usuaris, impactes sobre el territori que aquests
ocasionen i desconeix els processos per autoritzar activitats multitudinàries. També destaca
la presència de recol·lectors d’espàrrecs i altres vianants com a fet negatiu sobre el territori
protegit i que posa en risc la preservació .
Indica que potser caldria reforçar la senyalització. També està preocupat per la qualitat de
les aigües de la riera especialment la dels Canyars que també connecta el parc amb el Baix
Llobregat, amb la preocupació dels alts nivells de lixiviats. Comenta la possibilitat
d’aprovació de la reserva marina des del Llobregat fins a l’actual reserva marina del Garraf.
I pregunta si des del planejament hi ha futures ampliacions del Parc, especialment de zones
forestals i es mostra preocupat per l’actuació forestal que s’ha realitzat a la zona de la Clota.
El Sr. Llacuna, diu que a la zona de la Clota està previst una rompuda forestal que té tots
els permisos i amb aquesta recuperació de conreus s’aconseguirà un paisatge de mosaic i
que, a més, funcionarà com a tallafocs en cas d’incendi.
El Sr. Mas, diu que una cosa és la rompuda forestal pendent de realitzar i l’altre és
l’explotació forestal que ja està pràcticament finalitzada i que tenia tots els permisos.
El Sr. Espinach, respon que tenir comptabilitzats el nombre d’usuaris és difícil en espais o
parcs oberts on hi ha moltes entrades, el que si que es tenen són estimacions a partir de
dades d’ocupació d’equipaments, activitats informades i comunicats presencials. Explica
que sí que s’ha treballat a partir d’aquestes dades. A partir d’una fórmula es pot estimar el
nombre de visitants però és poc fiable ja que no és un comptatge directe. Ens dóna, però,
informació sobre la tendència de l’ocupació.
Respecte a la massificació cal dir que qualsevol sol·licitud d’activitat genera un informe
preceptiu vers l’activitat on consta el recorregut, l’horari i el nombre de participants. Les
competències del parc són febles ja que la majoria depenen de normativa autonòmica o
estatal, però sí que és interessant el nostre posicionament vers l’activitat ja que obre un
diàleg amb l’òrgan competent.
Fa la reflexió que indubtablement hi ha activitats que són molt singulars que si es volen
generalitzar com podria ser la coneguda Marató de Barcelona no tindrien sentit.
Respecte al planejament, en aquests 27 anys hi ha hagut modificacions i ampliacions. En
concret s’han connectat tres espais naturals, Garraf, Olèrdola i Foix. La integració dels Colls
Miralpeix i la Reserva Marina, és complexa però s’aposta per una bona coordinació entre
els gestors.
El Sr. Roget, comenta que respecta a la senyalització s’està fent un esforç important
conjuntament amb la Generalitat amb el que s’anomenen TiT (Territorial i Temàtica) vers la
senyalització i que hi ha un grup de treball encarregat per millorar aquesta.
El Sr. Padrós, reconeix que manca senyalització i que és una tasca a realitzar
progressivament i que respecte al nombre de visitants del parc coincideix amb el Sr.
Espinach sobre la seva complexitat.
El Sr. Espinach, planteja si des d’aquesta Comissió podem iniciar aquest nou repte de la
CETS i que si des d’aquest òrgan consultiu es veu positiu es farà arribar al Consell
Coordinador que es celebrarà el mes de maig.
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La Sra. Sala, felicita a l’òrgan gestor per la iniciativa de treballar amb la CETS i fa un parell
de preguntes. Una d’elles és si hi ha un llistat i algun plànol dels diferents avencs del parc i
l’altre com està la proposta de manifest de declarar el Parc com a Parc Natural.
El Sr. Herrera, també destaca l’oportunitat de treballar amb la CETS aprofitant que està
liderada per Europarc i és una iniciativa que cal aprofitar.
El Sr. Andrés, s’ofereix a facilitar sobre un plànol els llocs on es troba el filat que voreja el
camp de tir militar. També comenta que respecte al manifest de declaració de Parc Natural
al Garraf, molts ajuntaments estan treballant per aprovar-ho en els diferents plens
municipals i demana si des d’aquesta Comissió Consultiva, els seus membres poden signar
adhesió al mateix.
El Sr. Padrós, comenta que això no s’ha de signar en aquests moments des de la Comissió
Consultiva, ja que abans ho han de fer els ajuntaments i també comenta que en aquests
moments cap dels ajuntaments ha fet arribar a la Diputació l’aprovació en els seus
corresponents plens. També recorda que actualment els ajuntaments no fan cap aportació
econòmica per la gestió del Parc i que cal veure quines implicacions econòmiques
suposaria la declaració d’un Parc Natural del Garraf.
El Sr. Andrés, diu que en aquests moments encara estan recollint adhesions i que entén
que això no és un procediment ràpid ja que tot i confirmar l’adhesió als diferents consistoris,
cal que estigui aprovat en els plens.
El Sr. Espinach, comenta que segurament en alguns dels consistoris els hi pot generar
dubtes i la mateixa Generalitat pot veure la Declaració de Parc Natural com una càrrega i
una major despesa. No obstant, el Parc del Garraf així com el del Montnegre, tenen un
nivell de protecció i disposen de recursos equiparables a molts altres espais de Catalunya
declarats parcs naturals. Per tant, la declaració de Parc Natural, no s’hauria d’entendre com
un problema, sinó com una actuació positiva.
El Sr. Herrera, diu que evidentment això és un procés iniciat i que no cal tenir pressa per
aconseguir-ho, sinó fer bé els passos.
El Sr. Padrós, diu que evidentment esperarem a tenir la resposta dels ajuntaments i que
fins i tot, hi ha la possibilitat de demanar un parc marítim terrestre arran de la proximitat amb
la zona marina (com passa al Cap de Creus).
El Sr. Manzanares afegeix que a part de tenir-ho signat pels ajuntaments, gran part del
territori són de propietat privada i que cal en tinguin coneixement.
La Sra. Navarrete comenta que el dijous passat l’Ajuntament de Castelldefels ho va
aprovar al Ple, i que des del ajuntament també entenen que la Declaració no suposarà que
els ajuntaments hagin de fer aportacions a la gestió. En qualsevol cas, indirectament
l’Ajuntament ja en fa algunes aportacions com per exemple la neteja forestal al voltant de
les urbanitzacions.
El Sr. Espinach diu que els estàndards del Garraf i el nivell d’implicació tant tècnica com
pressupostària per hectàrea no és gens diferent de la de Sant Llorenç que sí que és Parc
Natural. La diferència amb el Parc Natural del Montseny és més significativa, pel fet que
aquest és Reserva de la Biosfera.
Així doncs, si es compara tècnica i econòmicament és semblant al d’altres figures de
protecció tant de Catalunya com d’Espanya.
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El Sr. Roget també ratifica que el que es va fer en aquest manifest presentat en l’anterior
Comissió Consultiva va ser fer arribar la proposta a la resta de membres del Consell
Coordinador, i que per tant, entén que la missió de la Comissió ja s’ha acomplert. D’altra
banda, la Comissió no disposa de personalitat jurídica per a signar coma tal un manifest.
El Sr. Martrat, membre de la Comissió Consultiva des de fa més de vint anys, diu que en
els seus inicis, la Comissió, ja demanava que el Parc del Garraf fos declarat Parc Natural.
El Sr. Perellada pregunta si hi va haver increment de despesa al Montseny i a Sant Llorenç
al moment de declarar-se Parcs Naturals.
El Sr. Espinach diu que no però en cada moment cada espai natural, ha aprofitat les
oportunitats que se li han donat alhora de buscar finançament. Es recorda com AENA, per
exemple, ha fet possible el projecte de protecció de l’àliga Cuabarrada al Parc del Garraf.
El Sr. Andrés, diu que la voluntat del manifest va ser que pugui arribar el màxim de públic
per adherir-se.
El Sr. Galera, pregunta si és millor aconseguir ser Parc Natural i si això pot generar
problemes o beneficis.
El Sr. Espinach, diu que la figura del Pla Especial que en el seu moment es va aprofitar per
protegir el Parc del Garraf, va ser un Pla de la legislació urbanística amb caràcter
plurimunicipal. Actualment, tot i que s’hi han adherit altres figures de protecció (ZEPA, LIC,
Xarxa Natura, etc) no és un Parc Natural. La declaració de Parc Natural passa per la seva
aprovació al Parlament. També comenta que segurament la declaració de Parc Natural,
podria comportar alguna diferència de delimitació (com succeeix en aquests moments entre
el límit del Pla Especial i els límits del PEIN). No obstant, sembla que no suposa cap
afectació a nivell de drets dels propietaris. Es compromet a donar compte dels temes
tractats a la reunió d’avui a la propera reunió del consell coordinador que tindrà lloc
properament.
Finalitza la reunió a les 19h.
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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

Xavier Garcia Marquès

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Sitges

Xavier Perellada Viladoms

President

Centre d’Estudis Beguetans

Josep Pastor

Representant

Rafael Florenciano Garcia

Director

Jaume Grau López

President

Marc Andrés Casanovas

Conservador

Liberto Mas Garcia

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Jordi Roig

Tècnic Medi Ambient

Consell M.A. Sant Pere de
Ribes

Josep Antoni Herrera Sancho

Vicepresident

Institut d’Estudis Penedesencs

José Luis Galera

Secretari

Monjos Budistes

Esther Garcia Adrados

Gerent

Fundació Catalana Esplai

Mariona Sala Sánchez

Representant

Fundació Catalana Esplai

Jordi Padrós

Coordinador Diba

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

Plataforma Ecològica de Sant
Pere de Ribes
Ajuntament Avinyonet del
Penedès

Cap de l'Oficina Tècnica
de Parcs Naturals
Cap de la Direcció
Territorial Occidental
Director Parc Garraf

Federació Catalana
Espeleologia. D. Ecologia
NODE Garraf. Agencia
Desenvolupament
G. E. Les Aguelles.
Ecologistes en Acció
Museu de Gavà i Centre
Documentació

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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