ACTA

Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dilluns, 6 de maig del 2013
17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva.
Observatori Astronòmic del Parc del Garraf, Can Grau.
Ctra. Olivella a plana novella Km 3,5 Olivella.

President:

Sr. Ramon Espinach i Grau

Secretari:

Sr. Santi Llacuna i Claramunt

Assistents :

Referit a l’annex

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió.
3. Estat d’execució del projecte de restauració dels terrenys

forestals afectats per l’incendi del 12 de juny del 2012.
4. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
El Sr. Espinach, dóna la benvinguda agraint l’assistència dels membres de la comissió.
Excusa la seva presència el Grup de Dones Les Bones Valls, el President de la Societat
de Caçadors de Sitges Sr. Ricardo Sancho, i el Sr. Gregorio Sánchez, representant de la
Associació de Veïns Vista Alegre.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada al Centre d’Activitats Ambientals “Cal
Ganxo”, Castelldefels el 12 de novembre de 2012.

2. Informe de gestió
El Sr. Llacuna destaca els següents punts:
A la reunió de gestió de la zona de caça controlada s’acorda redactar un manual de gestió
on s’aglutini la informació experimentada en aquesta àrea de caça en aquests últims
anys.
Un cop havent signat el Conveni Marc amb la FEEC i seguint el que s’indica en els seus
annexos vers la regulació de l’escalada i Ruta dels Castells, es procedirà a iniciar la seva
senyalització. Destaca la bona acollida que ha tingut la publicació a la pàgina web dels
dies de batuda de senglar, aconseguint d’aquesta manera evitar la coincidència en aquest
espai natural protegit l’activitat cinegètica i altres activitats de lleure.
Comenta que es preveuen continuar fent les reunions quinzenals amb mossos
d’esquadra, agents rurals, bombers i ADFs per coordinar els diferents agents sobre el
territori. Com cada any es posarà en funcionament el dispositiu de prevenció d’incendis al
parc des del mes de juny al mes de setembre com cada any,.
Recorda que l’1 de gener va finalitzar l’activitat extractiva a tres de les pedreres del parc i
actualment els guardes, fan el seguiment per verificar el compliment del Conveni.
Respecte al Programa FEDER, finalment s’executarà l’arranjament de la pista forestal de
Can Grau a Olesa de Bonesvalls.
Fins a l’actualitat s’han generat 116 informes d’incidències i destaca els 22 que fan
referència al tema d’abocaments. El nombre d’informes generats pel parc, han estat 38,
15 dels quals es refereixen a activitats esportives. Actualment s’està treballant en la
redacció d’un protocol a seguir i a l’hora d’informar aquestes activitats esportives,
especialment pel seu augment en els últims anys, cercant la màxima compatibilitat amb la
conservació de l’entorn.
Es continuen impartint els cursos de formació als membres del Parc a taula i equipaments

Acta de la reunió de la Comissió Consultiva del Parc del Garraf
Observatori Astronòmic del Parc del Garraf” 6 de maig de 2013
-2-

d’informació, per poder esdevenir punts d’informació col·laboradors del parc. És una
formació “de caràcter permanent” i s’ofereix gratuïtament per part de l’equip tècnic del
parc.
Els mercats del Parc a taula continuen funcionant molt bé i en destaca especialment, els
productes ecològics i de proximitat, també coneguts com a “Km 0”. Destaca la presentació
del Parc a taula al Moll de la Fusta, amb 187 participants on 14 son allotjaments, 57
restaurants, 28 cellers, 12 establiments i 61 productors.

Destaca la incorporació d’un altre ramat de cabres per mantenir el sota bosc a la zona de
Les Piques i Can Grau que, a la vegada, dóna feina a les persones relacionades en el
món de la carn i la llet.
Menciona l’estreta relació que hi ha amb l’Agència de Desenvolupament del Garraf (Node)
vers el tema d’aprofitament de la biomassa.
Destaca el baix nombre de sol·licituds de subvencions amb dues sol·licituds agrícolaramaderes, i dues d’empreses de serveis.
En el marc de l’ús social, destaca la inauguració del programa d’exposicions 2013,
celebrat el dia 17 de març a Vallgrassa, i la presentació del dia 26 de maig, amb
l’exposició d’Agustín Ibarrola i la `presència del President de la Diputació de Barcelona i
del mateix artista. Cada trimestre es renoven les exposicions i s’aprofita per presentar
alguns dels vins elaborats en aquest territori i membres del Parc a taula. Actualment
s’està redactant el plec de condicions per la gestió de l’equipament i en els propers mesos
es faran obres per reduir les humitats de l’entrada de l’equipament.
En quant a actuacions a realitzar menciona la necessitat del canvi de bateries de la
instal·lació fotovoltaica a la Pleta, la instal·lació de la caldera de biomassa, la millora de la
instal·lació elèctrica i les obres de millora a l’Observatori Astronòmic.
Comenta també les diferents jornades de voluntariat que s’han realitzat al parc,
especialment la recollida de brossa i treballs forestals.
També s’ha renovat l’atorgament de certificacions de qualitat, concretament el SICTED,
amb la voluntat de començar a treballar amb els protocols per aconseguir la certificació Q
de Qualitat.
S’està treballant per renovar molts dels rètols murals del parc, així com la regulació
d’accés de zones d’especial protecció per la fauna.
S’ha redactat el projecte de recuperació de conreus especialment el de Mas Vendrell, on
s’incorpora la retirada de molts dels cirerers morts que hi ha.

3. Estat d’execució del projecte de restauració dels terrenys forestals afectats
El Sr. Llacuna fa balanç dels treballs de restauració de les 636 ha de les quals 236 eren
dins el Parc del Garraf. El tipus de vegetació era forestal i matollar i es va actuar sobre
unes 100ha de pineda per un import d’uns 53.000 €. La regeneració natural està gairebé
garantida, però cal vetllar que els troncs cremats no dificultin el desenvolupament del
regenerat i que no siguin el focus de plagues de coleòpters perforadors.
En una primera fase iniciada el 29 octubre s’actua sobre 94,80 ha de boscos densos
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explotables i 13 ha d’eliminació restes vegetals al costat del camí:

•

Extracció de la fusta comercial cremada (arbres de més de 12,5 cm de diàmetre
normal)

•

Trossejat dels arbres afectats que no pugui ser extrets pel seu baix valor comercial
de més de 5 cm i menys de 12,5 de diàmetre normal.

•

Eliminació de les restes que es trobin en la franja de 20 metres a banda i banda dels
camins principals.

•

El Creaf durà a terme l’estudi de regeneració.

4. Torn de paraules
El Sr. Mas, pregunta si alhora de retirar la fusta cremada es va pagar alguna quantitat als
propietaris.
El Sr. Espinach, respon que no es va pagar cap quantitat però que tampoc els va
suposar cap cost la retirada de la fusta.
El Sr. Ruiz, pregunta si la bassa que hi ha al costat del Monestir Budista es contempla en
el Pla de Prevenció d’Incendis, i per altre banda, també pregunta si poden pujar autocars
grans fins a la Pleta.
El Sr. Llacuna, respon que la bassa del prevenció d’incendis del costat del Monestir
Budista no està dins el Pla de Prevenció d’Incendis ja que no és apta per helicòpters i
tampoc té un hidrant per als bombers, tot i així que hi hagi un punt d’aigua sempre es
interessant en casos de necessitat.
Respecte als autocars efectivament hi ha un rètol de circulació al Rat Penat, on s’indica
que no poden accedir-hi vehicles de més de nou metres però si que poden accedir des de
Begues.
El Sr. Casanovas, comenta el vandalisme i robatori de les plaques d’itineraris i planteja
fer-los de material plàstic i també comenta que, a Cal Ganxo, també han patit robatoris de
canalitzacions, metalls i altres béns.
El Sr. Miret, pregunta si efectivament l’àmbit d’explotació de les pedreres passarà a
propietat de la Diputació de Barcelona,
El Sr. Llacuna, diu que segons el Conveni, en els propers anys s’incorporarà aquest
àmbit d’explotació a propietat de la Diputació.
El Sr. Perellada, planteja la possibilitat que l’Ajuntament de Begues, com a propietària
dels comuns de Begues, i a la vegada membre de la comissió de treball de la zona de
caça controlada, que es pugui destinar part d’aquest territori a zona de refugi de fauna.
També comenta que l’arranjament de la pista de Mas Vendrell a Santa Susanna, tot i que
s’ha fet amb cura, en algun punt s’ha retocat la pedra i s’ha ampliat la seva amplada i
planteja la possibilitat d’habilitar també en algun punt concret del camí l’eixamplament del
mateix per poder possibilitar l’encreuament de dos vehicles.
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També esmenta que darrerament la recuperació de vinyes ha comportat el cablejat per
tutoritzar els ceps, la qual cosa dificulta el pas de la fauna i la possible col·lisió i planteja la
possibilitat d’atorgar puntuacions positives als conreus que compleixin unes normes de
qualitat compatibles amb la conservació
El Sr. De Sousa, fa esment a la importància estratègica de cara a la prevenció d’incendis,
la recuperació del camí de Mas Vendrell a Santa Susanna, i destaca que és l’amplada
mínima pel pas de vehicle 4x4 per una primera intervenció o evacuació de l’indret.
El Sr. Espinach, destaca molt positivament les reflexions que es realitzen en aquesta
comissió consultiva per part de tots els membres des de diferents punts de vista ja que el
que es pretén es una millora d’aquest espai natural.
El Sr. Miret, pregunta si el parc té un inventari d’abellars i el nombre d’arnes i producció
de mel que hi ha al parc.
El Sr. Llacuna, respon que si que hi ha un inventari d’abellars i que a partir dels estudis
de seguiment de paràmetres ecològics s’ha comprovat que un alt nombre d’abellars en el
territori competeix molt activament amb polinitzadors autòctons i és per això que cal
regular el nombre d’arnes.
El Sr. Xortó, diu que des de la Federació d’ADFs de l’Alt Penedès fa anys que es fan
estudis per veure la importància que tenen les pastures en la reducció de combustible del
sota bosc (i lliura als assistents documents/estudis realitzats per la UAB). També fa la
reflexió que, segons els estudis de volum de combustible i canvi climàtic, els incendis
seran més grans i mes violents. Arrel de l’últim incendi de l’Empordà, apareix un nou
terme en el lèxic de la Prevenció d’Incendis que és “fora de capacitat d’extinció”
El Sr. Andrés, destaca la importància de la pastura amb cabres per reduir el combustible
i, per tant, el risc d’incendis. També pregunta sobre el camp de tir i la possibilitat
d’exhaurir el lloguer d’aquest entorn per part dels militars. Així com sobre el manteniment i
treballs forestals del Castell d’Eramprunyà i la millora de l’accés des de Bruguers fins el
Castell.
El Sr. Mas, diu que el tema de la pastura a Begues amb cabres ja fa dos anys que es duu
a terme i que funciona perfectament i el ramat sempre va amb pastors i gossos.
El Sr. Llacuna, comenta que actualment hi ha un parell de ramats i que en els propers
mesos n’hi haurà un de nou, amb la particularitat que uns són de cabres i uns altres
d’ovelles, amb la qual cosa es podrà comparar l’actuació de la pastura en aquest
sotabosc. Respecte al camí d’accés d’Eramprunyà, diu que en principi les millores que es
van proposar, arrel de la visita amb tècnics de l’ajuntament, estan realitzades. Tot i així, si
veu que manca l’arranjament d’algun tram concret que es posi en coneixement.
El Sr. Camps, comenta l’increment important de senglars en el territori i la dificultat que hi
ha pel seu control així com, la necessitat de l’autorització de batudes excepcionals per
danys a l’agricultura. Afegeix també que aquest augment de nombre de senglars creuant
les vies de trànsit poden provocar i provoquen accidents.
El Sr. Roget, diu que les ultimes notificacions que van arribar, respecte al camp de tir,
manifestaven que es tractava d’una activitat d’interès nacional, i per aquest fet no
abandonaven els militars l’activitat en el camp de tir.
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El Sr. Llacuna, diu que l’última notificació de la que es tenia constància és l’escrit que va
fer arribar la Capitania general de l’Exercit a l’Ajuntament de Gavà on informaven que
seguirien portant a terme activitats dins del camp de tir. La realitat és que ara no es
realitza cap tipus d’actuació en aquell territori i es limita a fer marxes a peu, de la mateixa
manera que fan curses els usuaris del parc, amb la diferència que no van uniformats.
El Sr. Mas, també comenta que en un indret proper al parc, els militars van muntar unes
tirolines per fer unes pràctiques.
El Sr. Llacuna, diu que efectivament seria fora parc, per que a dins en cap moment s’ha
fet la sol·licitud per aquesta activitat.
El Sr. Vidal, comenta que Canyelles no té bosc públic i és per això, que no es porta a
terme l’activitat forestal i la poca que s’activa és a nivell privat. També comenta que hi ha
moltes dificultats per la tramitació de documents, pel fet de tractar-se d’un espai protegit.
El Sr. Espinach, diu que per qualsevol activitat forestal cal un Pla Tècnic i a l’hora
d’actuar, cal notificar-ho a l’organisme competent.
El Sr. Llacuna, afegeix que el fet de ser un parc no dificulta la tramitació si no que pot
engrescar a fer-ho ja que es pot acollir a una subvenció.
El Sr. Andrés, per últim diu, si dels compromisos que es van prendre en el 25è aniversari
del parc, s’han portat a terme, especialment la sol·licitud de declarar Parc Natural, a
l’Espai Protegit del Garraf.
El Sr. Espinach, respon que es va prendre nota de tot el que es va dir en aquells actes,
però que el procés per veure la viabilitat per ser Parc Natural requereix d’un temps i d’una
voluntat política.
El Sr. Roget, diu que de les coses que es van comentar el 25ê aniversari, concretament
la setmana passada, va dur-se a terme la signatura del Conveni de l’acord dels Parcs
Italians i la Diputació de Barcelona
El Sr. Pi, manifesta la seva preocupació per l’augment de persones recollint llentiscle, de
manera incontrolada i agressiva sobre el medi natural.
El Sr. Llacuna, diu que dins el parc hi ha un efecte dissuassori degut a la presència dels
guardes i quan s’identifica a algun d’aquests vehicles s’informa a Seprona per cursa el
seu seguiment.
El Sr. Espinach, diu que la recollida de llentiscle, al ser considerat com un furt, l’únic que
se li pot requerir es si té permís del propietari però en no tractar-se d’una espècie
protegida es difícil la seva sanció.
El Sr. Herrera, posa en valor la gestió integral forestal, per pastoreig amb cabres i
aprofitament de la Biomassa com a combustible que es duu a terme des de la seva
entitat. Actualment s’estan realitzant estudis al respecte i fent una tasca important
pedagògica, amb l’objectiu de poder sumar el màxim d’experiència.

Finalitza la reunió a les 19h.
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Daniel Vidal Martinez

Regidor Medi
Ambient

Ajuntament de Canyelles

Pere Pi

Tresorer

Grup de Gresca i Balls

Carles Ruiz Fertrer

Director General

Joaquim Martrat Macià

Secretari

Jordi Bertran Roig

President

Olesa de Bonesvalls

Xavier Miret i Mestre

Director d’Arxiu

Arxiu Històric de Sitges

Joan Camps Rovirosa

Pagès d’Olivella

Pagès

Marc Andrés Casanovas

Conservador

Museu de Gavà i Centre
Documentació

Liberto Mas Garcia

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Jordi Roig

Tècnic Medi Ambient

Consell M.A. Sant Pere de Ribes

Vicepresident

Institut d’Estudis Penedesencs

Regidor de Cultura

Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès

Associació

Edulis

Carles Salimabel Gimeno

Representant

Observatori Astronòmic Garraf

David de Souza
Rodriguez

Representant

ADF Olivella

Pilar Carbó Gasulla

Representant

AAVV Parc del Garraf

Xavier Parellada

President

Centre d’Estudis Beguetans

Rat Parellada

Representat

Observatori Astronòmic Parc
Garraf

Xavier Xortó

Representant

Federació ADF Penedès - Garraf

Xavier Casanovas

Representant

Ajuntament de Castelldefels

Joan Camps

Pagès

Olivella

Mariona Sala

Representant

Associació Catalana Cases de
colònies

Josep Pérez Sansan

Secretari

Grup de Gresca i Balls

Albert Rubiol Vilalta

Assessor Diba

Diputació de Barcelona

Josep Antoni Herrera
Sancho
Frederic Manzanares
Elias
Rubén Hernández
Moyano

Fundació Monjos Budistes Salya
Tashiling
Plataforma Ecològica de Sant
Pere de Ribes
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Ramon Minoves
Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

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

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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