ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PARC DEL CASTELL DE
MONTESQUIU

Data: Dijous, 14 de novembre de 2019
Hora: 10:00 hores.
Lloc: Masoveria del Castell.

Presideix:
Il·lma. Sra. Sònia Muñoz Culubret, Alcaldessa de l’Ajuntament de Montesquiu
Assisteixen:
Sra. Juana Barber Rosado , Cap de la Direcció Territorial Nord, Diputació de
Barcelona
Sr. Joan C. Àngel Hernández, Director del Parc del Castell de Montesquiu, Diputació
de Barcelona
Excusen la seva assistència:
Il·lm. Sr. Josep Anglada i Dorca, Alcalde de Vidrà.
Sr. Jordi Padrós i Selma, Coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals, Diputació de
Barcelona.
Sra. Àngels Palacio Pastor, Gerent d’Espais Naturals, Diputació de Barcelona.

Ordre del dia:
1.

Aprovació de l’acta anterior, si s’escau.

2.

Informe de gestió, estat d’execució del pressupost i noves propostes.

3.

Estat dels accessos al parc: passera als horts, pas a nivell de Font Codineta,
pont del Ter a Montesquiu i camí des de l’estació de Sant Quirze.

4.

Renovació del conveni de col·laboració per a la gestió del Parc del Castell de
Montesquiu entre la Diputació i els ajuntaments del Bisaura de l’any 2015.
Proposta de modificacions.

5.

Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
1. Aprovació acta anterior, si s’escau.
S’aprova l’acta anterior.
2. Informe de gestió, estat d’execució del pressupost i noves propostes.
El Sr. Joan C. Àngel lliura als assistents l’informe de gestió que inclou les principals
accions dutes a terme durant el 2019, agrupades en 5 àmbits. Al temps que es parla
de cadascun dels àmbits es comenten les noves propostes per a 2020.
Els assistents van repassant cadascun dels àmbits i es fan les següents intervencions:

El Sr. Àngel informa que l’estat d’execució de pressupost, tenint en compte la despesa
ja compromesa, deixa un disponible de 15.197,58 € a data d’avui, la qual cosa fa
pensar que es tancarà el pressupost sobre la previsió per a 2019.
Pel que fa a l’àmbit de conservació del patrimoni natural i cultural, la Sra. Barber
proposa consolidar els seguiments que es fan ara i en tot cas ser receptius a noves
propostes que puguin arribar gràcies als convenis de col·laboració que la Xarxa de
Parcs té amb altres entitats. Al mateix temps proposa iniciar accions de ciència
ciutadana que involucrin la població local en accions de conservació que es fan al
parc.
Pel que fa a l’àmbit de desenvolupament sostenible, la Sra. Muñoz expressa els seus
dubtes sobre la continuïtat física del GR210, també anomenat vora Ter, al seu pas per
Montesquiu. Creu que queda interromput en algun punt. El Sr. Àngel ho consultarà.
La Sra. Joana Barber explica que s’està col·laborant més estretament amb el servei de
patrimoni arquitectònic local, i en aquest sentit, el Sr. Àngel explica que estan
col·laborant en la fase prèvia de la nova museïtzació del Castell.
Sobre la proposta de crear un itinerari accessible a la zona de la Masoveria i
Casanova, la Sra. Joana Barber comenta que caldria parlar-ne amb en Jordi
Hernández de la unitat de comunicació de la Gerència d’Espais Naturals.
La Sra. Barber es mostra d’acord en que caldria recuperar el Parc a Taula, però anant
a l’origen, començar contactant amb els productors primer i després amb els
restaurants.
En relació a la millora d’equipaments, la Sra. Barber diu que parlarà amb el Sr. Jordi
Mínguez, d’Informàtica per la millora amb el projector de la Sala d’Actes del Centre de
Recursos del Castell.
La Sra. Barber també parlarà amb el Sr. Antoni Maza, de l’Oficina Tècnica d’Acció
Territorial per mirar d’accelerar la redacció del Pla de Manteniment de la Casanova.
La Sra. Barber diu que caldria omplir una fitxa de petició a l’OTAT per redactar un Pla
de manteniment a la Solana.
La Sra. Muñoz parlarà amb l’arquitecta municipal per saber en quin punt es troben els
tràmits del cobert de la Solana, que ha de ser informat per urbanisme de la Generalitat.
Pel que fa a l’àmbit de coordinació i governança, la Sra. Barber demana qui són els
socis del projecte Life Alnus i el Sr. Àngel respon que ho lidera el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya, però desconeix la totalitat de socis, així que ho consultarà.
Es parla de la Coordinació d’Activitats Empresarials que cal fer amb els diferents
contractistes, la Sra. Barber recorda que només cal fer-la si hi ha personal que entra
físicament als edificis dels equipaments. En aquest sentit, caldria incloure a la CAE
dins el nou contracte de neteja.
3. Estat dels accessos al parc: passera als horts, pas a nivell de Font
Codineta, pont del Ter a Montesquiu.
La Sra. Muñoz explica que es preveu que la passera del Ter que es va endur la riada
d’octubre de 2018 estigui restaurada durant el 2021, però en forma de passera baixa
inundable.
La Sra. Muñoz explica que s’han comunicat amb ADIF per carta perquè instal·lin algun
sistema de seguretat al pas a nivell de Font Codineta, tipus senyal acústic o semàfor.
De moment, la resposta és que per la tipologia de pas, no es preveu cap tipus
d’actuació, de manera que la Sra. Muñoz ho mourà per la via política, ja que és tracta
d’un punt perillós.

La Sra. Muñoz informa que l’obra d’ampliació del pont del Ter a Montesquiu està
previst que comenci a l’abril de 2020. El Sr. Àngel demana que l’obra inclogui el pas de
tots els serveis, aigua potable, electricitat, fibra, clavegueram fins a l’altra banda del
Pont, que coincideix amb l’entrada a la finca propietat de Diputació. La Sra. Barber
parlarà amb el Sr. Valentí Aceña per incloure-ho.
4. Renovació del conveni de col·laboració per a la gestió del Parc del Castell
de Montesquiu entre la Diputació i els ajuntaments del Bisaura de l’any
2015. Proposta de modificacions.
El Sr. Àngel informa que amb la nova Llei, els convenis no poden tenir un caràcter
indefinit, sinó una durada màxima de 4 anys més 4 prorrogables. En aquest sentit, el
Conveni que fixa el marc de Col·laboració entre ajuntaments i diputació per a la gestió
del Parc es va signar el 2015 amb una durada indefinida, per la qual cosa ha deixat de
ser vigent.
En aquest conveni es fixen la composició i funcions de la Comissió Executiva. La Sra.
Barber diu que se solapen moltes de les funcions amb el Consell Coordinador, de
manera que són dues reunions pràcticament idèntiques. La Sra. Muñoz interpreta que
és una mena de comissió permanent del consell coordinador però que no li veu gaire
el sentit.
La Sra. Barber informa que en altres parcs hi ha la figura de la Comissió Consultiva,
formada per diverses entitats a proposta dels ajuntaments. A la Sra. Muñoz li sembla
bona idea aplicar-la al Parc.
Es decideix traslladar al proper consell coordinador la proposta de modificació de
l’actual conveni amb la possibilitat d’incloure una Comissió Consultiva o trobada
d’entitats i de reformar o eliminar la Comissió Executiva.
El Sr. Àngel es compromet a parlar-ne amb el Sr. Anglada, absent a la reunió, abans
del proper Consell Coordinador, previst per al 10 de desembre.
5. Torn obert de paraules.
Sense més intervencions acaba la reunió a les 12h.
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