ACTA
Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Garraf

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 2 d’octubre de 2014
17.00 h Reunió de la Comissió Consultiva.
Centre d’Informació “La Sala d’Olivella”
Plaça major s/n - Olivella

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. Proposta d’actuacions per a l’any 2015
4. 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. Joaquim Mas, Il.mm Sr. Alcalde de l’Ajuntament
d’Olivella.
El Sr. Espinach, dóna la benvinguda als membres de la comissió i agraeix l’acollida de
l’Ajuntament d’Olivella.

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 2 de març al Centre d’Estudis del Mar.

2 i 3. Informe de gestió i Proposta de gestió per a l’any 2015.
A continuació pren la paraula el Sr. Llacuna, que desenvoluparà els punts dos i tres
conjuntament de l’ordre del dia, per donar compte de les principals activitats realitzades en
els darrers sis mesos.
En relació als temes de coordinació, fa esment a l’informe anual de 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. Amb ells 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. Respecte a la recollida de mostres de la Falconera ha quedat aturat
temporalment ja que l’equip que ho havia de fer ha patit un problema i queda pendent que
la Federació Catalana d’Espeleologia reprengui l’actuació. Destaca també la importància de
celebrar el Brifing quinzenal a les dependències de Bombers a 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.
El Sr. Roget, intervé comentant una experiència pilot d’intercanvi d’escolars de 10 a 12
anys que es va produir el passat mes de maig entre una escola d’Olesa de Bonesvalls i una
escola de L’Alguer.
Aquest intercanvi s’emmarca en el conveni d’agermanament dels parcs del Garraf i de Porto
Conte i compta amb la col·laboració de Grimaldi Lines, que va oferir gratuïtament el
transport dels escolars en vaixell.
Enguany s’ha acordat desenvolupar un programa que possibiliti d’una banda, l’intercanvi
d’escolars dels darrers cursos de primària de tots els municipis del Garraf, Olèrdola i Foix i
escolars dels parcs del Nord de Sardenya, amb estada en família, i d’altra banda estades
d’escolars de secundaria dels municipis de la Xarxa de parcs en els equipaments dels parcs
del Nord de Sardenya, Parc della Maremma a Toscana, i del Parc Nacional del Cilento al
sud de Nàpols i dels estudiants italians d’aquests territoris en els equipaments dels nostres
parcs. Tot plegat en col·laboració amb Grimaldi Lines.
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D’altra banda, comenta els esdeveniments que aquest estiu s’han emmarcat en la
col·laboració amb el Parc de Porto Conte i Obra Cultural de L’Alguer.
La signatura d’un conveni de col·laboració amb Obra Cultural, el passat 31 d’agost, va
culminar una sèrie d’activitats desenvolupades a la ciutat de l’Alguer com, un recital de
Poesia als parcs, un Mercat de productes dels parcs naturals, Parc a taula i nord de
Sardenya, la visita al Parc Geominerari de Sardenya, la presència del Santa Eulàlia que va
transportar a artistes catalans fins a l’Alguer i artistes algueresos en el viatge de tornada
fins a Barcelona, amb l’objectiu d’inspirar obra “ Art sota Veles “, que serà exposada
conjuntament a Catalunya i a Sardenya.
Finalment, comenta que aquest al voltant del proper 11 de desembre es tornarà a promoure
un seguit d’activitats, vinculades a la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes.
Conferències, excursions, Mercats, menús de restaurants, presentacions, col·laboració de
esportistes professionals, com Xavi del FCB, o vídeos promocionals amb històries
personals com la del Sr. Sotelo, corredor de maratons de 70 anys, intentaran fomentar la
consciència de una relació responsable entre l’ésser humà i la muntanya.
El Sr. Espinach, comenta la importància de la col·laboració de l’obra cultural de l’Alguer
amb el parc del Garraf, així com la relació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat amb
Federparchi. Aquest lligam s’ha vist justificat amb una sèrie d’intercanvis no tan sols
d’escolars, si no d’artistes, poetes, cuiners, entre d’altres.
Després d’aquestes dues aportacions continua el Sr Llacuna per explicar el programa de
conservació destacant la tasca feta dins el Dispositiu de prevenció d'incendis desenvolupat
de Juny a Setembre amb una afectació de zona cremada, simbòlica, de 0,25 ha dins a
Parc. Vers aquest tema explica que tot i l’escassa superfície cremada hi ha hagut moments
de risc especialment degut a les fortes ventades però neutralitzades per l’alta humitat que hi
va haver durant tot l’estiu. Aquest fet és freqüent al Garraf; quan hi ha vent del Nord arriba
al parc en forma d’humitat marina per l’entrada de Garbí. La previsió per aquesta tardor és
que serà més seca del normal però per aquestes dates la humitat aportada pel mar és alta i
fa que el risc d’incendi disminueixi de forma important. Per finalitzar, l’apartat prevenció
d’incendis comenta que els bombers donen molta importància al manteniment de
l’accessibilitat a les zones forestals arranjant els camins, ja que un dels problemes que es
van trobar a l’incendi de Tivissa era l’accés a la zona afectada per manca de pistes.
Respecte a la xarxa viària destaca l’arranjament d’aquest any de la zona de Campdàsens,
quatre camins, la pista d’Olesa i de forma experimental i novedosa a les zones amb més
pendent de la pista de Begues amb un tractament de fixació dels materials de la mateixa
pista.
En el marc de la millora de l’accés s’estan redactant un parell de projectes un és el de Ratpenat a Olivella i l’altra l’accés a Erampunyà des de Bruguers. També s’ha reparat la bassa
de Can Grau que a la vegada haurà de servir en el projecte de la Col Brotonera amb la
Fundació Miquel Agustí que es desenvoluparà properament.
Esmenta també els diversos treballs en execució, que s’han planificat en el marc del
conveni amb l’Obra Social La Caixa que consisteix en actuacions enfocades a recuperar
espais oberts, manteniment de franges al voltant dels equipaments i aclarida de zones
forestals de Mas Vendrell.
S’està finalitzant la redacció del Pla de Conservació a partir de les llistes d’espècies i
hàbitats protegits o prioritàris per 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 que es pot veure per internet la seva reproducció. 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.
Darrerament una de les espècies que està proliferant de forma alarmant és la Lymantria
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dispar que és una papallona semblant a la de la processionària que en el estadi de larva és
capaç de devorar hectàrees de brolla i en aquests darrers anys ha augmentat molt, fins el
punt que es va haver de fer un tractament preventiu al voltant de les zones habitades i
conjuntament amb l’Oficina de Protecció del Vegetals de la Generalitat, es durà a terme un
seguiment i actuació l’any 2015 per evitar aquest augment.
També s’estan redactant un parell de convenis, un d’ells amb l’Ajuntament de Masquefa, pel
seguiment de la Tortuga mediterrània a través del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils
de Catalunya (CRARC) d’aquella població i un altre 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 l’altra
és el seguiment de rapinyaires amb una bona participació de públic. Aquesta idea es vol
potenciar en els propers anys.
El Sr Llacuna, entra a exposar les principals activitats vinculades al programa de foment del
desenvolupament i de la participació, informant dels esforços que s’estan fent des de l’Àrea
de territori i Sostenibilitat orientades al foment de l'ús de la biomassa amb la instal·lació de
calderes una a la Pleta i una l’any vinent a can Grau.
Al Centre d’Experimental de les Arts es va inaugurar una nova exposició de fotografia per
part de Paco Navanuel a l’espai Fotogràfic Humberto Rivas i l’exposició de pintura de Pep
Fajardo tot degustant la mel del Castell de Penyafort.
Enguany s’inicia 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 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 amb col·laboració amb el parc
se’n farà el seu seguiment.
El Sr. Llacuna, explica la importància del projecte de la ramaderia dins el parc, que es du a
terme aquests darrers anys i amb la voluntat d’anar millorant les infrastructures, destaca
que està previst fer un tancament per a les ovelles i cabres a Can Grau, i un abeurador a
prop de la bassa de Mas Vendrell aprofitant l’aigua que surt del safareigs. En aquesta
mateixa línia i per millorar les pastures al Parc també està previst signar 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, el Sr. Roget
informa que el passat 20 de maig el Programa va ser presentat a Mataró. Amb la
participació de 8 parcs, s’ha assolit la xifra de 240 empreses vinculades.
Formació, fires i mercats internacionals, promoció d’activitats turístiques, presentacions a
Vallgrassa, etc... son algunes de els activitats que es desenvolupen en col·laboració amb
aquestes empreses.
Els Mercats del Parc a taula que s’han desenvolupat en l’àmbit del Garraf, han estat a
Gavà, el 3 i 4 de maig, a Vilanova i la Geltrú, el 24 i 25 de maig, a Sitges, el 19 de juliol i a
Begues, el 28 de setembre.
Enguany, s’ha previst la presentació d’un nou aplicatiu App del Parc a Taula per a
dispositius intel·ligents .
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El Sr Llacuna afegeix la importància del programa formatiu dels membres del Parc a taula
per part dels gestors de l’espai, presentant un programa on s’indiquen els temes, horaris i
persones que el desenvolupen.
Referint-se a les principals actuacions que s’estan duent a terme enguany dins el programa
d’ús social, el Sr. Llacuna senyala la importància de la senyalització dels avencs amb poca
concentració d’oxigen i que a través de la pàgina web de la Federació es pot fer el
seguiment. 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
indubtablement per aconseguir-ho caldrà una dotació econòmica per a l'assessorament i
gestió i, indubtablement, la participació de tots els membres de la Comissió Consultiva entre
d’altres. També recorda que el dia 20 de Novembre se celebraran les Jornades
d’Estudiosos del Garraf a Begues.
Recorda que en les darreres reunions es volia plasmar en el tríptic del parc altres espais
protegits propers com son els Colls Miralpeix i la zona marina; doncs referent a això,
aquestes dues zones ja estan en la maqueta que els mostra i espera que en les properes
setmanes ja estarà a disposició de tots el interessats.
Amb la voluntat de millorar el traspàs d’informació entre els diferents equipaments que hi ha
al parc es van organitzar un parell de jornades dirigides a aquest fi una al Centre d’estudis
del mar amb el títol “educació ambiental als parcs de Garraf, Olèrdola i Foix i una altra més
concreta de comunicació celebrada a Olesa de Bonesvalls.
Com cada any es col·labora amb el camp de treball que organitza l’Ajuntament d’Olivella i
l’Escola de Natura de Can Grau, que aquest any anava dirigit a treballs arqueològics al
Castell Vell i la veritat és que aquesta experiència va tenir tant bon fruit que posteriorment
des de l’Oficina de Patrimoni de Diputació de Barcelona, es redactarà el Projecte de
recuperació del Castell Vell d’Olivella i l’Església.
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.
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 lavabos, i a la Pleta es millorarà la instal·lació elèctrica,
la seguretat i el pintat interior.

4

Torn de paraules.

El Sr. Espinach, comenta que la proposta d’adhesió a la Carta Europea de Turisme
Sostenible (CETS), va ser proposada per dur a terme conjuntament amb Olèrdola i Foix, i
es va donar el vist-i-plau per part del Consell Coordinador.
El Sr. Ribes, mostra la preocupació per la presència del porc sud-vietnamita juntament amb
exemplars de senglar alhora de fer batudes.
Destaca la importància del còlit negre com espècie present en pedreres que han deixat de
dur a terme la seva activitat minera i a tenir en compte a l’hora de plantejar les
restauracions de les mateixes.
Respecte a la edició del nou tríptic, fa l’esment de la nova aprovació de zona marina
protegida que amplia la actual zona.

Acta de la reunió de la Comissió Consultiva del Parc del Garraf
Centre d’Estudis del Mar, Sitges 4 de març de 2014
-5-

El Sr. Llacuna, diu que a dins de parc no s’ha detectat cap exemplar de porc vietnamita,
però que estarem en contacte amb la societat de caçadors per detectar la presència
d’aquests animals si es dóna el cas. Respecte al tema de restauració de les pedreres i
presència del còlit negre és un fet evident de la importància d’aquest hàbitat alterat per
l’home i que de ben segur s’ha de tenir en compte alhora de plantejar una restauració.
El Sr. Espinach, comenta que el mateix Diputat de l’Àrea, el Sr. Puigdollers, va destacar la
voluntat de coordinar en un futur, si és possible, la coordinació de la gestió de la zona
marina amb els parcs que gestiona la Diputació.
El Sr. Grau, recorda que va enviar per correu electrònic a l’oficina del parc, un plànol on
destacava els indrets on s’hauria de reforçar la senyalització de parc. I la importància de
poder coordinar les tasques de gestió i vigilància entre la zona del parc i la zona costanera.
El Sr. Llacuna, diu que no ha rebut aquest correu i que, efectivament, hi ha alguns indrets
al parc que s’haurà de reforçar la senyalització i a partir de la proposta que ens fàcil arribar
es valorarà.
El Sr, Roget, també recorda que vers la zona marina, al Centre d’Estudis del Mar (CEM)
s’està preparant una exposició permanent especialment incidint en la zona marina.
El Sr. Andrés, comenta que en el programa anual Coneixem el Garraf, concretament
aquest any està destinat al Garraf blau i al que respecte al fons marí. En aquestes mateixes
jornades, es fa una sortida amb vaixell per tota la costa.
El Sr. Roget, diu que una bona proposta podria ser establir sinergies amb les propostes
que estan sorgint a Gavà, Vilanova, Ribes i Sitges, per potenciar el coneixement de la costa
del Garraf.
El Sr. Ribes, també destaca com a espècie interessant en aquesta zona costanera els
dàtils de mar i la importància de la seva preservació en aquest entorn.
El Sr. Grau, també pregunta si els pressupostos per tasques de conservació s’han vist
afectats per la crisi. I destaca la importància de les directius que regeixen les Zona
d’Especial Conservació (ZEC) i les obligacions que corresponen a les entitats gestores
d’aquests espais.
El Sr. Espinach, diu que respecte als pressupostos per conservació just abans de l’estiu,
es va fer una proposta per incrementar els pressupostos de seguiment i conservació
consensuant-ho amb l’Institut Català d’Història Natural per valorar aquesta proposta.
El Sr. Andrés, comenta que respecta a la Declaració de Parc Natural per part dels
Ajuntaments, vuit dels nou ajuntaments ja han aprovat en els plens municipals aquesta
declaració. Tan bon punt tinguin totes les aprovacions dels plens es faran arribar a les
institucions corresponents.
El Sr. Espinach, comenta que a la Oficina Tècnica només ha arribat el de Sitges i en tot
cas s’esperarà que l’Ajuntament de Gavà, tingui tota la documentació i, ens ho faci arribar.
El Sr. Martrat, pregunta si hi ha coneixement de la posada, novament, en funcionament la
cimentera d’Uniland.
El Sr. Llacuna, diu que no en tenim coneixement però de totes maneres, com que l’activitat
està dins de les actuacions possibles de la cimentera, no hi ha d’haver cap inconvenient.
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El Sr. Liberto Mas, manifesta la presència de camions dintre l’esplanada de Ciàries tot i el
compromís que hi ha per part de l’empresa de deixar aquesta zona sense ús.
El Sr. Llacuna, diu que s’ha parlat amb l’empresa i amb el propi ajuntament d’Olesa de
Bonesvalls per arranjar i reforestar aquest punt concret proper a l’empresa Ciàries.
El Sr. Herrera, comenta que tan bon punt estigui aprovat per tots els ajuntaments la
Declaració de Parc Natural, que es compti amb l’Institut d’Estudis Penedesencs per tot
l’assessorament que es pugui necessitar. Aquest Centre d’Estudis, recorda que ha estat
guardonada per la Creu de Sant Jordi i que, actualment, està realitzant Jornades sobre
l’arbrat penedesenc i el paisatge que el contempla.

Finalitza la reunió a les 19h.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Fina Fuster Pascual

Tècnic

NODE Garraf

Joaquim Martrat Macià

Secretari

Plataforma Ecològica de
Sant Pere de Ribes

Eva Navarrete

Representant S. Ambiental

Ajuntament Castelldefels

Armand Ribes

Tècnic

Ajuntament de Gavà

Joan Masó Blasco

Representant

Moto Club Sitges

Ricardo Nieto San Martin

Representant

Moto Club de Sitges

Moisés Carbó de Souza

Representant

ADF Olivella

David de Souza
Rodriguez

Representant

ADF Olivella

Jaume Grau López

President

Marc Andrés Casanovas

Conservador

Liberto Mas Garcia

Tècnic Medi Ambient

G. E. Les Aguelles.
Ecologistes en Acció
Museu de Gavà i Centre
Documentació
Ajuntament de Begues
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Josep Antoni Herrera
Sancho
Ramon Espinach
Xavier Roget
Santi Llacuna

Institut d’Estudis
Penedesencs

Vicepresident
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
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