ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL COORDINADOR/CONSELL DE GESTIÓ DEL
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU.

Data: 14 de maig de 2019
Hora: 13:00
Lloc: Masoveria del Castell

La presideix:
Il·lm. Sr. Jesús Calderer, Diputat Adjunt d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, Diputació de Barcelona
Hi assisteixen:
Il·lma. Sra. Elisabet Ferreres, Alcaldessa de l’Ajuntament de Montesquiu
Il·lm. Sr. Josep Anglada, Alcalde de l’Ajuntament de Vidrà
Sr. Jordi Padrós, Coordinador d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
Diputació de Barcelona
Sra. Àngels Palacio, Gerent de serveis d’Espais Naturals, Diputació de Barcelona
Sra. Juana Barber, Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona
Sr. Joan C. Àngel Hernández, Director del Parc del Castell de Montesquiu.
S’excusen:
Il·lm. Sr. Camil Adam, Alcalde de Santa Maria de Besora
Il·lma. Sra. Maria Teresa Espadaler, Alcaldessa de Sant Quirze de Besora
Il·lma. Sra. Jana Locher, Alcaldessa de Sora.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Informe de gestió
3. Noves propostes
4. Criteris d’accessibilitat al Parc
5. Torn obert de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
A les 13h, obre la sessió qui la presideix, el Sr. Jesús Calderer, que dona la benvinguda
als presents.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió
El Sr. Joan C. Àngel dona compte de les principals activitats realitzades durant els primers
mesos de l’any 2019 en els diferents subprogrames d’actuació i fa incidència en els més
destacables.
Pel que fa a l’àmbit de conservació i restauració, destaca l’esforç per erradicar l’eruga del
boix als jardins del Castell. S’ha contractat una empresa especialitzada, Senplag, per tal
de fer el monitoratge, formació al personal del parc i els tractaments necessaris per
combatre la plaga.
En l’àmbit de gestió del territori, la principal dedicació ha estat facilitar l’accés als usuaris
dels horts de Montesquiu, després que la riuada de 2018 s’endugués la passera que els
connectava a la població. En aquest sentit, la Sra. Ferreres informa que van convocar tots
els usuaris a una reunió a l’ajuntament, amb la direcció del parc, en la qual els usuaris van
emplenar una sol·licitud per obtenir la clau d’accés al Parc i se’ls va informar de les
condicions d’entrada i circulació de vehicles, així com de la previsió de cara a la
construcció d’una nova passera. La Sra. Ferreres també destaca que s’ha sol·licitat a
ADIF que s’instal·li algun tipus de mesura de seguretat, coma ara, senyal acústic, semàfor
o barrera al pas a nivell del Pont de Font Codineta, que han de travessar els hortolans per
accedir als horts des de l’aparcament habilitat per als seus vehicles. Encara s’està
pendent de resposta per part d’ADIF. La Sra. Barber diu que aquesta mesura de seguretat
hi hauria de ser encara que hi hagi la passera del riu Ter novament instal·lada.
El Sr. Àngel exposa el projecte de nova museïtzació al Castell com a acció destacada pel
que fa a les polítiques de foment agroforestal, de serveis i cultural. S’ha fet un primer
sondeig en diferents arxius per tenir un pressupost de l’empresa Antequem per a la fase
prèvia, que inclou el buidatge de documentació relacionada amb Montesquiu i Besora en
aquests arxius.
Pel que fa als equipaments, destaca que cal una nova caldera de pellet per al CFFE de la
Solana, ja que l’actual és una caldera de llenya obsoleta reconvertida a pellet i també s’ha
espatllat el sistema d’alimentació. De moment s’ha demanat dos pressupostos, que pugen
23.099,81€ i 37.551,14€ respectivament. Davant d’això s’opta per encarregar d’entrada un
projecte executiu.
Se segueix amb l’àmbit d’equipaments, el Sr. Àngel informa que els anteriors
concessionaris de la Casanova han tornat les claus, la colla de manteniment ha fet tota
l’endreça d’interiors i exteriors i s’estan redactant els plecs de condicions tècniques i
administratives. La Sra. Palacio diu que, si no hi ha entrebancs, es preveu treure l’oferta a
principis de tardor i que a principi de 2020 ja podria estar el restaurant altre cop en
funcionament. La Sra. Barber opina que s’hauria de treure l’obligatorietat de viure a la
masoveria i que sobretot cal valorar que els concessionaris assumeixin els càterings de
les jornades del centre de recursos.

En l’àmbit d’activitats d’ús públic i educació ambiental, explica que s’ha treballat en la
realització d’un mapa de l’informador del Parc. S’ha fet l’elaboració del text i la validació
dels traçats dels itineraris i ara s’està en procés de disseny i maquetació.
Pel que fa a les activitats de planificació i participació explica que s’ha iniciat la tramitació
d’un nou conveni de cessió d’ús de la Solana al Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura,
per 4 anys més 4 prorrogables, amb l’objectiu de donar continuïtat al Centre de Formació
Forestal Especialitzada. El Sr. Padrós destaca que ja s’ha acabat la redacció del projecte
del cobert per a pràctiques en cas de pluja, i que està en fase de tramitació per a
l’execució. El pressupost del cobert segons projecte és de 57.114,26€.
En matèria de personal, el Sr. Àngel informa que hi ha hagut un canvi en el guarda
forestal de cap de setmana, ja que s’ha incorporat el Marc Serret en substitució del Carles
Viñas, i també s’han incorporat dues guies informadores, la Lavínia Hervas i la Irene Peix,
que realitzen sobretot les visites guiades al castell i que estan contractades pel Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Finalment, el Sr. Àngel manifesta la seva preocupació davant el fet que les motoserres
amb velocitat de cadena màxima superior a 24 m/s no puguin ser utilitzades per la colla
de manteniment, ja que cal un EPI tipus 3, que és absolutament inconfortable per a
l’operari i que des de la unitat de logística no se subministren. El Sr. Anglada detalla la
problemàtica, diu que és general i que porta al fet que no es pugui arribar a treballar amb
motosserres forestals professionals amb un EPI tipus 1 o 2, únicament amb motosserres
de jardineria, de baixos rendiments i curta durabilitat. La Sra. Palacio proposa que
l’empresa subministradora instal·li un limitador de velocitat a la màquina, el Sr. Àngel
parlarà amb Planas Forestal, empresa subministradora de material de jardineria i forestal
sobre aquesta possibilitat.
3. Noves propostes
El Sr. Àngel informa de l’estat del pressupost. A data de 31 de març de 2019 s’han
executat 31.490,41€ del 152.275,00€ previstos per al 2019, en la suma de capítols 2 i 6.
També dona compte de la part ja compromesa, que ascendeix a 57.057,60€, per la qual
cosa hi ha un disponible de 63.726,99€.
El Sr. Àngel proposa un seguit de noves d’actuacions que caldria iniciar al Parc durant els
propers mesos.
A l’àmbit de Conservació del patrimoni natural:
-

Fer un seguiment dels efectes de l’eruga del boix i tractar les tanques de boix del
jardí per salvar-les de la defoliació. El pressupost de Senplag és de 3.188,35€.
Realitzar a l’inici de temporada una jornada amb les colles senglanaires Sant
Quirze-Montesquiu-Sora, Puigsacalm i Bellmunt, i l’empresa Minuartia, que fa el
seguiment del senglar a Catalunya.

A l’àmbit de Gestió del territori del Parc:
-

Elaborar conjuntament amb la Universitat de Vic un Pla de Fertilització de les
finques agrícoles del Parc per evitar l’excés de nitrats al Parc.

-

-

-

Instal·lar un sistema d’avís d’errada en els dipòsits per evitar que el castell o la
masoveria es quedin sense aigua, com passa actualment. S’ha demanat un
pressupost a l’empresa Aimecat i puja a 881,52€.
Realitzar tots els canvis necessaris per a legalitzar la instal·lació elèctrica del
Castell. En aquest cas el pressupost sol·licitat a l’empresa Elèctrica Sant Boi puja
a 3.464€.
Portar l’aigua de boca i la fibra òptica del poble de Montesquiu i reservar l’aigua de
pous només per l’abeurament del bestiar, el rec i el sistema d’hidrants.
Consolidar els murs dels jardins de la masoveria i l’accés a la font del Castell Xic.
En aquest cas, el pressupost sol·licitat a l’empresa Germans Martín puja a 11.243€
Col·locar tapes d’home reglamentàries i sistema de ventilació als dipòsits d’aigua.
Elaborar un plafó explicatiu de l’actual sistema de depuració d’aigües residuals per
llacunatge.

A l’àmbit d’ús públic i equipaments:
-

-

-

Acabar la fase prèvia de la nova museïtzació del Castell de Montesquiu, que
inclogui el buidat documental d’arxius, la fotogrametria de les façanes del castell i
la redacció d’una memòria.
Canviar tot el sistema d’il·luminació de l’interior de castell i oficines per llums led de
baix consum.
Il·luminar la façana oest del Castell, que mira a Montesquiu i la C17.
Canviar el projector i fer millores del so i internet a la sala d’actes del centre de
recursos.
Restaurar gradualment els quadres més valuosos que estan exposats al castell.
Reparar la teulada de Sant Moí.
Senyalitzar i consolidar un arborètum de coníferes als jardins del castell.
Reparar les plaques solars de la Casanova. El pressupost segons projecte és de
5.035€.
Substituir la caldera de la Solana per una nova de pellet i el seu sistema
d’alimentació.
Canviar la porta de la nau de vehicles, inclòs el motor i instal·lar-hi sensors de
detector de pas que aturin la porta quan baixa o puja. El pressupost sol·licitat a
portes Coto puja a 4.273€.
Crear un nou itinerari adaptat, amb superfície de terra compactada per la zona
solella que va de l’aparcament del castell fins la Casanova, i ampliació del parc
escultòric actual, al llarg del recorregut d’aquest itinerari.

A l’àmbit de governança:
-

-

Aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada del Conjunt
Monumental del Castell de Besora que reculli les col·laboracions que ja s’estan
duent a terme i algunes de noves, amb una participació econòmica per part de la
Diputació de 2.000€.
Ampliar la presència a les xarxes socials de temes de conservació i de gestió del
territori.
Recuperar les trobades d’entitats del Bisaura i d’entitats relacionades amb el Parc.

4. Criteris d’accessibilitat al Parc
La Sra. Barber explica el perquè de la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia i opina que
en tant que és de propietat pública, la barrera d’entrada al Parc del Castell de Montesquiu
podria restar oberta, mantenint la senyalització actual, de la mateixa manera com es fa a
la resta de parcs de la Xarxa.
La Sra. Ferreres diu que és un parc petit, ideal per ser visitat i gaudit a peu, sense
presència de vehicles i que, pel coneixement que en té, l’actual sistema funciona de
tancar la barrera tardes i caps de setmana funciona correctament i no hi ha queixes.
El Sr. Àngel informa de diverses incidències que hi ha hagut a la barrera, com ara vehicles
que hi han xocat, vehicles que han quedat tancats a l’hora de sortir perquè no ha
funcionat la fitxa-clau, desperfectes diversos, etc., i afegeix que és molt car el seu
manteniment i molta feina la que suposa gestionar l’entrada i sortida de la barrera, encara
més ara, amb l’accés de totes les persones dels horts.
El Sr. Anglada diu que deixar la barrera oberta és un perill i que suposaria una afluència
excessiva perquè molta gent no farà cas del senyal. Es mostra partidari de mantenir el
sistema actual de tancar la barrera excepte a l’horari d’oficina.
S’acorda mantenir de moment el sistema actual, fer un seguiment des de la direcció del
parc i tornar-ne a parlar en una propera reunió.

5. Torn obert de paraules.
Sense més intervencions, la reunió finalitza a les 14h.
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