ACTA

Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dilluns, 29 d’octubre de 2013
17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva.
Casa de Colònies de Can Grau.
Ctra. Olivella a Plana Novella Km 3,5 (Olivella)

Presideix l’acte:

Sr. Joaquim Mas, alcalde d’Olivella

Presideix la Comissió: Sr. Ramon Espinach i Grau
Secretari:

Sr. Santi Llacuna i Claramunt

Ordre del dia:

1. Aprovació si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presentació del nou portal web de la Xarxa de Parcs Naturals.
3. Donar compte del Conveni d’agermanament entre els parcs del

Garraf i Porto Conte (l’Alguer).
4. Informe de gestió i línies generals del programa 2014.
5. Torn de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 17:00 hores.
El Sr. Mas, Alcalde d’Olivella, dóna la benvinguda als assistents.
El Sr. Espinach, dóna la benvinguda agraint l’assistència dels membres de la comissió.
Excusa la seva presència el Grup de Dones Les Bonesvalls, 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. Aprovació si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada el dia 6 de Maig de 2013 a l’Observatori
Astronòmic del Parc del Garraf amb la modificació de la intervenció del Sr. Perellada que
a on deia:
“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.”
“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”
Es substitueix per:
“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,
pugui destinar aquest territori a refugi de fauna. També comenta que l’arranjament de la
pista de Mas Vendrell a Santa Susanna, tot i que s’ha fet amb certa cura, ha alterat tot el
ferm i en algun punt s’ha ampliat la seva amplada afectant el marge de pedra seca. De
cara a arranjaments d’altres camins, planteja la possibilitat d’habilitar en algun punt
concret del camí el seu eixamplament per poder possibilitar l’encreuament de dos vehicles
com es fa a Escòcia amb els “passing place”, en lloc d’eixamplar el camí en la seva
totalitat.
També esmenta que darrerament la recuperació de vinyes ha comportat el cablejat per
tutoritzar els ceps en espatllera, la qual cosa implica un elevat risc de col·lisió per a la
fauna, i planteja la possibilitat d’atorgar puntuacions positives als conreus que compleixin
unes normes de qualitat compatibles amb la conservació de la biodiversitat com podria
ser la no implantació de vinyes amb espatllera.”
A més comenta que el Sr. Mas, tècnic de l’Ajuntament de Begues, transmetria a l’equip de
govern la sol·licitud de destinar els Comuns de Begues com a refugi de fauna.
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2. Presentació del nou portal web de la Xarxa de Parcs Naturals.
Tot i les dificultats tècniques que hi va haver en aq uell moment a l’hora de visionar les
imatges a la pantalla, es va mostrar la nova web de la Xarxa de Parcs Naturals, on es
destaca la major facilitat d’accés als continguts i amb unes eines de recerca molt més
intuïtives.
3. Donar compte del Conveni d’agermanament entre els parcs del Garraf i Porto
Conte (l’Alguer).
El Sr. Roget, comenta que el passat 31 d’agost s’ha signat un conveni d’agermanament
entre el Parc del Garraf i el Parc de Porto Conte, localitzat al municipi de L’Alguer a l’Illa
de Sardenya. Aquest acte va ser presidit per L’Il·lm. President de la Diputació, Sr. Esteve i
el President del Parc de Porto Conte, a banda de la resta de representants de les
institucions i entitats signants del protocol, com la Federparchi, Obra Cultural,
Legambiente i la Fundació Symbola. Es van fer diferents visites tant a l’obra cultural de
l’Alguer, al mateix Ajuntament, a l’Espai Llull i a l’arxiu Diocesà. En aquelles dates també
es va dur a terme la Poesia als parcs a l’Alguer, i la visita al parc Nacional de l’Asinara.
Arran del conveni signat, s’ha creat una comissió de seguiment que es va reunir a la Pleta
el 16 d’octubre, on es va treballar sobre un full de ruta on destaquem els següents punts:
- Col·laboració en el desenvolupament del Dia Internacional de les Muntanyes
edició d’un vídeo dels 3 parcs agermanats (Parco de la Maremma, Parco de Porto
Conte i el Parc del Garraf)
- Col·laboració amb el Centre d’Estudis del Mar (CEM) de Sitges: Presentació del
llibre Dring de Mars.
- Intercanvi d’un grup classe (Olesa / Alguer)
- Projecte de col·laboració amb GRIMALDI LINES (proposta de destinació turística i
educació ambiental)
- Disseny d’un fullet i un espai web sobre l’agermanament.
- Festes 31 d’Agost a l’Alguer.
- Intercanvi d’experiències sobre temes de Conservació i Educació ambiental.
- Estudi de recuperació de topònims.

4.

Informe de gestió i línies generals del programa 2014.
•

Respecte a les tasques de coordinació vers la gestió de la Zona de Caça
Controlada, especialment amb la Federació de Caça, els ajuntaments i la
Generalitat de Catalunya, que aquest any es duran a terme algunes batudes dins
aquesta zona. Del balanç dels aguaits i batudes, destaca els 2,4 senglars per dia
de cacera cosa que representa un increment important vers l’any anterior. Va tenir
bona acollida anunciar i informar a la web les batudes realitzades per les diferents
societats de caçadors dins el parc i enguany s’ha incorporat un detector de GPS
instal·lat en una de les torres del parc, que aconsegueix georeferenciar la ubicació
dels gossos que participen en les batudes.

•

Vers les pedreres es recorda que el novembre del 2012 es va fer arribar un escrit
recordatori sobre la finalització de l’activitat a EACSA, PYDSA, Montsolven. I el
febrer del 2013 un Decret de requeriment de compliment del Conveni.

•

Esmenta que el dispositiu de prevenció d’incendis va estar efectiu de juny a
mitjans de setembre. També destaca els 12 minuts de mitjana que s’està en
arribar a un conat. En quant a la tipologia dels incendis, es comenta que els punts
d’inici estan situats majoritàriament al costat de vies de comunicació o
urbanitzacions. També es destaca que no hem estat en cap ocasió amb risc
d’incendi alfa 3 i que en poques ocasions s’ha arribat a alfa 2. Finalment, comenta
que el nombre de conats d’incendi estat de 15, dels quals 4 van ser dins de parc.
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•

Respecte a infrastructures i xarxa viària, destaca que en el programa FEDER,
es durà a terme l’arranjament i millora de la pista de Can Grau a Olesa de
Bonesvalls. S’ha arranjat l’aparcament de la pista de Begues i s’han restaurat les
esllavissades de la pista de Rat Penat. També s’han restaurat dos murs de pedra
seca, un a Mas de l’Artís i un altre a Campdàsens.

•

Quant a les incidències generades del parc han estat 251 i 69 informes emesos
des de l’Oficina.

•

A través del l‘Obra Social “la Caixa” s’ha treballat en la restauració i millora del
paisatge a la finca pública de Sant Pere de Ribes, Jafre, Bruguers, i en finca
privada a la zona de les Piques i àmbit de sembra aèria de l’any 1995.
Per l’any 2014 està previst destinar-hi 160.000€ en les següents actuacions:
- Pla d’actuacions pel manteniment d’hàbitats oberts a Can Grau i la Mesquita.
- Pla d’actuació per potenciar l’ús de la biomassa a la finca de Jafre.
- Pla d’actuació per la millora d’hàbitats forestals i prevenció d’incendis al Parc
del Garraf: Eix viari (Rat Penat-Olivella i Begues-Sitges), manteniment de
franges dels equipaments (Pleta, Vallgrassa i Can Grau), i l’aclarida de la
plansoneda a Mas Vendrell.
També s’han retirat els cirerers morts de Mas Vendrell (Avinoynet) i s’han
desbrossat les freixes per tal de recuperar part dels conreus d’aquesta zona.

•

S’ha procedit a adobar els camps de conreu de Can Vendrell amb els fems del
corral i una petita feixa de Can Grau.

•

S’ha col·laborat amb el grup ecologista APMA de Vilanova en la recuperació de la
bassa de Mas de l’Artis.

•

Respecte al tema de conservació comenta que s’està treballant en els plans de
conservació a partir de les llistes d’espècies i hàbitats protegits prioritaris. Quant
a la flora, ja està fet l’inventari i ara manca contractar algun grup d’especialistes de
fauna. Amb tot això es podran plantejar mesures de protecció d’espècies, i la seva
fitxa d’actuació. Respecte a l’Àliga cuabarrada, s’està buscant un espònsor per dur
a terme el projecte de visualització de les imatges.

•

Destaca el programa Parc a taula que es va presentar el dia 17 d’abril al Moll de
la Fusta, amb sis parcs participants que vinculen a 187 empreses de les quals 14
son allotjaments, 57 restaurants, 28 cellers, 15 establiments, 12 elaboradors, i 61
productors.

•

Es continua duent a terme els cursos de formació adreçats al membres del parc
a taula i el personal dels equipaments d’informació, per esdevenir punts
d’informació col·laboradors del parc. També s’ha incorporat un curs de seguretat
alimentària per rebre els seus membres.

•

També s’està treballant conjuntament amb la Fundació Banc dels Aliments, i la
Fundació Miquel Agustí.
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•

El Sr. Roget, comenta que a través del Parc a taula s’ha assistit a fires
internacionals, com la d’Anguió, Fira del peix blau a l’adriàtic i al Saló dels
productes típics dels parcs italians a L’Àquila (Itàlia), i als mercats de Gavà,
Vilanova i la Geltrú, Begues i Canyelles, en l’àmbit dels parcs del Garraf i Olèrdola.
També destaca que el programa Parc a taula va guanyar la “menció especial” al
primer premi de turisme responsable de Catalunya, 2013 i que a Vallgrassa s’han
dut a terme les presentacions de diversos cellers en les seves diferents
exposicions d’art.

•

El Sr. Llacuna, també parla de l’aprofitament ramader. Explica com els ramats
de cabres i ovelles estan duent a terme el manteniment del sotabosc. També
comenta que actualment, s’està treballant amb un conveni amb l’Ajuntament de
Begues, per fer pastura a les franges de la pista de Begues a Plana Novella.

•

Comenta la instal·lació d’una caldera de biomassa a la Oficina del Parc la Pleta,
en la presentació va assistir el Diputat Sr. Carreres i l’Alcalde d’Olivella, Joaquim
Mas.

•

També esmenta el projecte de la micorrització de tòfona amb roures i alzines,
que es podria dur a terme a través de l’Agencia de Desenvolupament del Garraf
(NODE). També destaca les poques subvencions sol·licitades, dues d’agrícoles i
ramaderes i dues d’empreses de serveis i una forestal.

•

En el camp de l’ús social i l’educació ambiental, destaca les passejades guiades
que s’han dut a terme aquest any. S’han programat un total de 47 passejades i
han tingut una assistència mitjana de 6,5 persones per dia. Per l’any 2014 es
mirarà de donar una major difusió a través de butlletins municipals i webs.

•

Respecte a les propostes del Dia Internacional de les Muntanyes, que se
celebrarà l’11 de desembre, destaca com a fets principals l’edició d’un vídeo dels
tres parcs agermanats, Parc del Garraf, Parco de la Maremma i Porto Conte, i una
declaració d’adhesió de dues xarxes agermanades com son Federparchi i la Xarxa
de Parcs. També l’activitat pedagògica d’intercanvi entre una escola d’Olesa de
Bonesvalls i l’Alguer.

•

També destaca la participació en les III Jornades d’estratègies per la inclusió
de les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social.

•

Comenta la incorporació d’un equipament d’educació ambiental del parc com és el
Centre d’Estudis del Mar a Sitges, amb el qual es duran a terme un seguit de
tasques de col·laboració, tant per l’elaboració de programes conjunts, com facilitar
el treball conjunt amb el Parc de Porto Conte les entitats de la zona litoral del
nostre territori.

5. Torn de paraules.
La Sra. Garcia, diu que des de la Fundació Catalana de l’Esplai està disposada a
col·laborar amb el CEM, ja que segurament sorgiran propostes interessants de treball
conjuntes.
El Sr. Roget, esmenta que aquest grup de treball, que s’establirà conjuntament amb el
CEM, donarà a conèixer les línies d’interès comú i servirà per poder compartir objectius i
interessos.
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El Sr. Andrés, comenta que, arrel de les propostes que van sorgir en la Celebració dels
25 anys del Parc del Garraf, des de l’Ajuntament de Gavà s’ha redactat un manifest de
declaració de Parc Natural. Convida a tots els assistents a les Jornades que es celebren
el dia 23 de novembre a Gavà. Comenta que en aquestes jornades el que es pretén és
conèixer aquest territori i fer una sortida de camp, des de Bruguers fins a Eramprunyà.
El Sr. Llacuna, diu que vers aquest manifest i aprofitant les visites que duran a terme
amb els diferents consistoris dels Ajuntaments del parc, els hi explicarà a què es deu
aquesta iniciativa.

El Sr. Espinach, comenta que ha de ser la Generalitat de Catalunya qui ha de decidir que
aquesta proposta tiri endavant, sabent que el Parc del Garraf disposa del nivell de
protecció i dels instruments de gestió propis d’un parc natural.
El Sr. Herrera, com a representant de l’Institut d’Estudis Penedesencs, dóna suport a
aquesta iniciativa, proposada per l’Ajuntament de Gavà i manifesta la voluntat de posar en
consideració a aquesta comissió, i de fer-ne tramesa al Consell Coordinador.
El Sr. Porcel, pregunta per les actuacions dels militars en el Parc del Garraf i el Sr.
Llacuna, comenta que al Parc del Garraf els militars sol·liciten com qualsevol altra activitat
que es realitza a dins de parc, l’informe previ i preceptiu per du a terme aquestes
“marxes”.
La Sra. Garcia, també es manifesta com a representant de la Fundació Catalana de
l’Esplai, donant suport a la iniciativa de declaració de Parc Natural i s’interessa per com
fer-ho.
El Sr. Andrés, diu que li farà arribar el document.
El Sr. Espinach diu que a la propera reunió del Consell Coordinador es donarà compte
d’aquesta iniciativa

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

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Joaquim Mas

Alcalde

Ajuntament Olivella

Joaquim Martrat Macià

Secretari

Plataforma Ecològica de
Sant Pere de Ribes

Jordi Bertran Roig

President

Olesa de Bonesvalls

Flora Portas

Tècnic Centre d’Estudis
del Marc

Diputació de Barcelona

Joan Masó

Representant

Moto Club Sitges

Jordà Carbonell

President

Moto Club Sitges

Marc Andrés Casanovas

Conservador

Museu de Gavà i Centre
Documentació

Liberto Mas Garcia

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Begues

Jordi Roig

Tècnic Medi Ambient

Josep Antoni Herrera
Sancho

Vicepresident

Enric Porcel Caro

Cap Departament Ecologia

Xavier Casanovas

Representant

Ajuntament de Castelldefels

Esther Garcia Adrados

Gerent

FCE

Mariona Sala Sánchez

Representant

FCE

Jordi Padrós

Coordinador Diba

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

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

Consell M.A. Sant Pere de
Ribes
Institut d’Estudis
Penedesencs
Federació Catalana
d’Espeleologia

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
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