
 

 
 
 
 

ACTA 
 
 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA 
DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 

 
 
 
 
 
Data:  Dilluns, 31 de maig de 2010  
Hora:  17:00  
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius  

 
 

 
 
 
President: Sr. Ramon Espinach Grau ,  

Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
 

Secretari: Sr. Antoni Bombí Arnau ,  
Director del Parc del Montnegre i el Corredor 

  
Assistents : vegi’s annex. 

 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1.  Aprovació de l’Acta de la reunió anterior. 

2.  Renovació de la Comissió i validació de l’esborrany de les normes d’organització i 
funcionament. 

3.  Informe de gestió. Principals activitats realitzades. Actuacions fetes i previstes en 
relació als efectes de la nevada del 8 de març.  

4.  Donar compte del desenvolupament dels treballs de revisió del Pla Especial. 

5.  Torn de Paraules. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
La Sra. Cuca Calsapeu, regidora de l’Ajuntament de Dosrius, dóna la benvinguda als assistents i, tot 
seguit, passa la paraula al Sr. Espinach, qui obre la sessió entrant en el primer punt de l’Ordre del Dia, 
en el qual s’acorda donar l ’Acta de la darrera reunió per aprovada.  
 
A continuació, iniciant el segon punt de l’ordre del dia intervé el Sr. Rasche que explica que, per 
primera vegada, s’ha convidat a participar a la reunió de la Comissió Consultiva a noves entitats dels 
5 municipis que s’incorporaran al parc amb el procés de revisió del Pla Especial que s’està 
desenvolupant. A més de l’ampliació a associacions dels nous municipis, també s’ha actualitzat el 
cens d’entitats que tenen vinculacions amb el parc o interesso s en la gestió del territori. Recorda que 
amb la convocatòria s’ha adjuntat una relació de les entitats actualment censades i demana als 
assistents que s’hi observen mancances que ho comuniquin per tal de facilitar la participació de totes 
les organitzacions interessades. 
 
El Sr. Rasche diu que amb motiu de la renovació de la comissió i també per legitimar el model de 
funcionament actual (amb convocatòries obertes a tots les entitats), s’ha considerat convenient revisar 
i adaptar les normes d’organització i funcionament de la Comissió Consultiva. A aquest efecte, s’ha 
ll iurat un esborrany amb una proposta de normes que, amb les esmenes que s’acordin, serà portat al 
proper Consell Coordinador per a la seva aprovació. 
 
El Sr. Espinach intervé per fer una breu explicació sobre el parc (funcionament general, tipus de 
gestió, abast territorial) destinada especialment als representants de les entitats que assisteixen per 
primer cop a una reunió de la comissió. Entre d’altres qüestions exposa que la gestió del parc, que es 
fa en col·laboració amb els 13 municipis que actualment en formen part, la duu a terme la Diputació de 
Barcelona, que és qui aporta els recurso s econòmics i humans necessaris. Explica el paper dels 
òrgans de gestió i participació i les funcions bàsiques de la comissió consultiva, que vol ser la 
representació dels diferents sectors econòmics i socials i del teixit associatiu de l’àmbit territorial del 
Montnegre i el Corredor. 
 
El Sr. Mariano Romero, de l’Associació de Propietaris de la Serra de l’Esquirol (Fogars de la Selva) 
diu, en relació a les funcions de la Comissió Consultiva que es descriuen a la proposta de normes, 
que se’n desprèn que és un òrgan amb poc pes. Diu que això queda palès en el redactat, en el qual la 
comissió només pot trametre “suggeriments” al Consell Coordinador. Creu que, com a mínim, 
s’haurien de poder aportar “propostes i mesures formals”. El Sr. Espinach respon dient que la 
comissió no pot tenir la capacitat de prendre decisions, però si de fer propostes. Suggereix, i així 
s’accepta, esmenar el redactat de les normes i afegir-hi a les funcions “tra metre suggeriments i 
propostes al Consell Coordinador”.  
 
El Sr. Domènech explica els condicionants normatius i competencials on s’emmarca el Pla Especial i 
quin és el paper de la Diputació de Barcelona. Assenyala que malgrat s’hi consensuen els programes 
d’activitats i les directrius d’actuació en la gestió del parc, el propi Consell Coordinador no és un 
consell executiu que aprovi els pressupostos. En aquest escenari actual el paper de la comissió s’ha 
de centrar a elevar propostes al consell. Quan, amb motiu de la futura declaració del Montnegre i el 
Corredor com a parc natural, calgui revisar les funcions dels òrgans gestors es podria cercar alguna 
fórmula que permeti delegar algunes altres competències en la Comissió Consultiva. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Bombí per desenvolupar el tercer punt de l’ordre del dia, en el qual 
es vol donar compte de les principals activitats realitzades l’any 2010. En relació al programa de 
conservació , fa referència a diverses actuacions que es duen a terme en el marc del conveni amb 
l’Obra Social de La Caixa per a la conservació dels sistemes naturals. Exposa els treballs de 
recuperació d’espais oberts i les intervencions dirigides a desenvolupar els plans d’ordenació de  valls 
de l’obaga del Montnegre. Tant a Olzinelles com a Fuirosos i Ramió s’estan executant un conjunt de 
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treballs forestals dirigits a la recuperació del bosc de ribera autòcton, de prats i antics camps de 
conreu que havien estat en bona part transformats en plantacions d’espècies al·lòctones, com ara 
pollancres o plàtans. Indirectament, aquestes tasques poden contribuir a la recuperació dels cabals 
superficials de les rieres i tenen una clara utili tat en prevenció d’incendis forestals en consolidar 
franges contínues de baixa o nul·la combustibilitat, que actuarien com a barreres davant els focs. 
 
En el marc del mateix conveni amb l’Obra Social de La Caixa, durant els primers mesos de l’any s’han 
recuperat diversos espais oberts (antics camps de conreu) a Can Pica i Can Portell (Tordera). També 
fa esment de les actuacions de protecció i millora de l’hàbitat de l’estepa d’arenal (Halimium 
halimifolium). Aquesta espècie, que manté una petita població fragmentada a la serra de Miralles 
(Palafolls) és molt rara en el nostre país i ha estat qualificada com a vulnerable en el catàleg de la 
flora amenaçada de Catalunya. La intervenció ha consistit en l’execució de lleugeres aclarides 
forestals i la protecció dels individus situats a la vora de les pistes. 
 
Tot seguit, el Sr. Bombí dóna compte dels efectes de les nevades del passat hivern i explica les 
actuacions que s’han fet i s’estan fent en el parc. La primera nevada (7 de gener) va venir 
acompanyada de fortes ventades que van provocar la caiguda de molts arbres. Dissortadament va 
suposar la pèrdua del roure monumental de Santa Maria, el tronc del qual es va esberlar totalment. 
Exposa diverses imatges de les intervencions realitzades que han tingut per objecte mantenir el 
record de la seva existència i endreçar l ’entorn de Santa Maria de Montnegre. 
 
La nevada més forta, però, va esdevenir a primers de març (el dia 8 de març) amb gruixos de neu de 
fins a 30-40 cm al Corredor i 80-90 cm al Montnegre. Els efectes sobre la xarxa viària i els estralls 
causats a les masse s forestals (bàsicament en alzinars, suredes i pinedes) han estat molt importants. 
Mostra diverses fotografies per i l·lustrar la magnitud dels danys i les intervencions realitzades. Explica 
quines van ser les mesures prese s des del parc en relació a la seguretat dels residents en masies 
aïllades i pel que fa a l ’obertura de camins d’accés i la retirada de neu i arbres. 
 
Destaca la bona coordinació que hi ha hagut amb altres administracions (Generalitat de Catalunya, 
Ajuntaments, Consells Comarcals, Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Forestal de la 
DB) i organitzacions implicades (Associacions de Defensa Forestal i Associació de Propietaris del 
Montnegre i el Corredor) que estan destinant recursos i esforços per poder garantir el bon estat de les 
infraestructures de prevenció d’incendis (xarxa viària i franges de baixa combustibilitat) abans no arribi 
l ’estiu. En relació a la xarxa viària, exposa gràficament els treballs ja realitzats tant en el ferm com a 
les vores dels camins i els que estan planificats. Preveu que, de cara a l ’estiu, la xarxa viària principal i 
secundària del parc és trobarà en condicions adequades per fer front amb garanties al risc d’incendis 
forestals. 
 
El Sr. Bombí informa que el proper 1 de juny es posa en marxa el pla de vigilància i prevenció 
d’incendis forestals. Enguany, es compta amb un operatiu similar al d’anys anteriors amb 4 torres de 
guaita (s’estrena la nova torre de Calella), 6 vehicles de primera intervenció tipus pick-up amb kit, 2 
coordinadors i 2 operadors de comunicacions. Aquest dispositiu mobilitza un total de 30 persones, que 
s'afegeixen als efectius habituals del parc fins el 13 de setembre. Comenta que per tal optimitzar l ’ús 
dels recurso s en funció de l’operativitat s’ha reduït un vehicle pick-up en relació a la campanya 
anterior. No obstant això, s’ha aconseguit que tots els vehicles estiguin operatius al l larg de tota la 
durada del pla. Destaca, també, que com en anys anteriors els Bombers de la Generalitat disposaran 
un helicòpter bombarder a l ’heliport d’estiu de Can Bosc (Dosrius) que hi romandrà des de primers de 
juliol fins a mitjan setembre. 
 
A continuació exposa les principals actuacions contemplades dins el programa de foment del 
desenv olupament i de la participació . Entre els objectius que s’havien plantejat per a l ’any 2010 hi 
havia el de millorar els mecanismes de participació dels agents socials i de les entitats en la gestió del 
parc. En aquest sentit, s’està revisant i adaptant el model de funcionament de la Comissió Consultiva 
que tindrà un paper rellevant com a òrgan de participació de les entitats en el procés de revisió del pla 
especial. 
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Pel que fa a polítiques de foment socioeconòmic i cultural dóna compte dels estudis que s’estan duent 
a terme sobre el cirerer i el castanyer al Montnegre (per a valorar la rendibilitat de noves formes de 
gestió que s’estan experimentant), explica que s’han iniciat els treballs preparatoris per poder 
desenvolupar el programa el Parc a Taula a partir de l’any 2011 (es tracta d’una campanya que ja 
funciona molt bé en altres parcs enfocada a promocionar productes locals en col·laboració amb els 
establiments de restauració que els utili tzen). Es fa ressò de la trobada d’escolars (13, 14 i 15 d’abril) 
inclosa en el programa Viu al Parc. Com en edicions anteriors, s’ha celebrat a Hortsavinyà havent-hi 
participat 1.055 alumnes de 30 escoles dels municipis del parc.   
 
Referint-se a les activitats que s’e stan duent a terme durant aquest any 2010 dins el programa d’ús 
social , explica que es segueix treballant en la rehabilitació de Can Bosc. S’està executant la fase 4ª 
(estructura i coberta del cos central). Han finalitzat les obres de millora a l ’Àrea d’Esplai del Corredor: 
les actuacions més rellevants han estat la recuperació del prat principal, la transformació dels fogons 
(que ja eren tancats des de l’estiu de 2009) en unes grades i el tractament de les zones de pas amb 
més trepig. Informa de la creació d’un mirador (orientat cap al Montalt i el Maresme) prop del GR-92, 
en el tram en què aquest sender coincideix amb la connexió peatonal entre l ’àrea d’esplai i el Santuari 
del Corredor. En aquest sector, el que rep més visitants del parc, també s’ha construït una rampa per 
facilitar l ’accés al Santuari des de l’aparcament a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Pel que fa als itineraris senyalitzats, el Sr. Bombí descriu els treballs que s’estan efectuant per a la 
creació de tres nous recorreguts auto-guiats en col·laboració amb els ajuntaments re spectius. A Sant 
Cebrià de Vallalta s’ha senyalitzat l ’i tinerari de Les Torrenteres; a Sant Celoni estan finalitzant els 
treballs per editar el fulletó i senyalitzar un nou itinerari que, des de Sant Martí, recorre el sector 
carener del Montnegre; a Pineda s’està treballant en el disseny de la senyalització i el fulletó d’un nou 
itinerari que permetrà visitar el Castell de Montpalau, l ’aqüeducte romà i altres elements d’interès. Diu 
que properament s’estrenarà una pàgina web interactiva que oferirà informació molt completa de tots 
els itineraris de la Xarxa de Parcs. Finalment es fa ressò de dues recents publicacions: la monografia 
sobre la I Trobada d’Estudiosos dels Parcs de la Serrada Litoral Central (V Trobada d’Estudiosos del 
Montnegre i el Corredor) i d’un díptic sobre el senglar, que dóna recomanacions i informació al usuaris 
del parc sobre l’impacte d’aquesta espècie i sobre el mètode tradicional de cacera mitjançant batudes.  
 
El Sr. Espinach ofereix als assistents la possibil itat de fer alguna intervenció o comentari en relació als 
programes de gestió del parc que s’acaben d’exposar. El Sr. Roqué, representant del Consorci 
Forestal de Catalunya, es mostra interessat en els resultats de l’estudi sobre el cirerer. El Sr. Bombí 
respon dient que quan finalitzin els estudis que s’han encarregat podrà disposar d’una còpia de 
l’informe. El Sr. Plana, representant de l’AJARC, manifesta els seus dubtes sobre la política de 
recuperació d’espais oberts i sobre com se’n farà el manteniment en el futur tenint en compte la baixa 
rendibilitat econòmica dels ramats, que mica a mica van desapareixent. El Sr. Espinach li fa saber 
que, a banda de la utili tat que té la recuperació d’espais oberts en relació a la l luita contra els focs i la 
conservació de la diversitat biològica, es prioritzen aquelles actuacions que es sostinguin en activitats 
agrícoles o ramaderes viables. Per recolzar el foment d’un sector que pateix una llarga crisi 
estructural, des del parc es disposa de línies d’ajut i es duen a terme campanyes, com ara el Parc a 
Taula, amb l’objectiu d’afavorir els productors locals i el desenvolupament econòmic del territori. 
 
Entrant en el quart punt de l’ordre del dia, el Sr. Bombí dóna compte dels treballs realitzats en relació 
a la revisió del Pla Especial. Explica que s’estan acabant de perfilar definitivament els límits del nou 
àmbit. Aquest fet permetrà, durant la propera tardor, iniciar el procés de participació que començarà 
amb sessions informatives adreçades als propietaris de terrenys que passaran a formar part de l’espai 
protegit. Posteriorment es convocarà a les entitats i els altres agents territorials per a debatre les 
propostes i recollir les aportacions de tots els sectors a fi d’assolir el màxim consens en el redactat de 
la nova normativa. 
 
El Sr. Plana pregunta si la inclusió d’una finca dins el parc pot afectar el seu valor. El Sr. Domènech 
considera que, actualment, aquest fet no ha de reduir-ne el valor tenint en compte que el nou Pla 
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Territorial Metropolità anul·la la possibilitat d’iniciar processo s urbanístics en sòl no urbanitzable 
d’especial protecció. Explica que tres quartes parts del territori metropolità seran qualificades com a 
sòls d’especial protecció i que, en la proposta de nova delimitació del parc, i pel que fa a sòl no 
urbanitzable, solament s’hi afegiran sectors situats en àrees d’especial protecció i, per tant, excloses 
d’urbanització. D’altra banda el fet d’estar dins el parc no altera el valor forestal o agrícola dels 
terrenys, en tot cas pot afegir-los-hi alguns avantatges. 
 
La Sra. Miralles, del Centre de Documentació de Sant Celoni, pregunta si en el procés de participació 
es convocarà al propietaris de finques que actualment són dins de parc. El Sr. Domènech respon dient 
que està previst realitzar sessions de treballs específiques amb els representants de l’Associació de 
Propietaris del Montnegre i el Corredor i que també es celebraran taules sectorials amb el sector 
forestal i agrícola. 
 
Intervé el Sr. Basart, representant del VAMMA, que vol saber si ja s’ha parlat amb el propietaris de 
finques que es preveu d’incorporar al parc. Considera que seria important d’informar-los. El Sr. 
Domènech diu que en el seu moment és previst informar-los i recollir les serve s aportacions, però que 
en primer terme cal delimitar una proposta de nou àmbit ben argumentada i coherent amb els criteris 
tècnics establerts, compatible amb la planificació urbanística territorial i consensuada amb els 
diferents equips de govern municipal. 
 
 
Tot seguit, s’obre la roda d’intervencions corresponent al darrer punt de l’ordre del dia. El Sr. Vivas, 
representant de l’associació Amics de Sta. Maria de Montnegre, explica algunes activitats 
organitzades per a gent gran de Calella que s’han dut a terme al parc. Considera que el Montnegre i el 
Corredor és un territori excepcional i un espai de gran valor per a la realització d’activitats culturals o 
de lleure adreçades tant a la gent gran com a la població en general. Exposa la seva preocupació per 
la presència de molta llenya morta als boscos com a conseqüència de la nevada. El Sr. Espinach 
comparteix la seva inquietud per la presencia de més combustible de l’habitual a conseqüència de les 
nevades i explica que s’ha prioritzat la neteja de la xarxa viària i els seus vorals, on s’està treballant 
intensament per garantir-ne el bon estat a l ’estiu. Pel que fa a l ’interior de les finques explica que els 
propietaris més afectats per la nevada podran comptar amb els ajuts extraordinaris que atorga la 
Generalitat i que, sortosament, al Montnegre i el Corredor es manté l’activitat forestal i existeix una 
associació de propietaris activa. Aquests factors ben segur que afavoriran la progressiva recuperació 
dels boscos danyats. Es recullen diverses aportacions sobre l’estat dels boscos i els efectes de la 
nevada com la del Sr. Canals, de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, que explica 
els treballs que s’estan fent a la pista de St. Martí on es tritura tot el brancatge en una franja de 3-4 m 
a les vores del camí. Comenta que, fins al moment i a través de l’associació de propietaris, s’han 
tramitat ajuts per pal·liar els efectes de la nevada, que permetran d’actuar en unes 500 ha de boscos 
afectats. 
 
La Sra. López, de l’Associació de Veïns de St. Pere de Riu, pregunta sobre l’arranjament de camins a 
Tordera i concretament al sector de Sant Pere de Riu. el Sr. Bombí diu que abans de l’estiu la xarxa 
bàsica de prevenció d’incendis del parc estarà en bones condicions. Afegeix que l’Ajuntament de 
Tordera disposarà de14 brigades formades amb personal procedent del pla ocupacional de la 
Generalitat, que tenen planificat d’actuar en la xarxa viària del municipi. El Sr. Martínez, representant 
del Propietaris de Finques Rústiques de Can Brugueràs diu que els camins principals entre 
Llavaneres, la Creu de Rupit i Canyamars són en molt mal estat, que els veïns hi destinen cada any 
molts recursos econòmics i que el parc no hi intervé des de fa anys. El Sr. Bombí respon dient que 
fins ara el parc ha fet, com a mínim, un repàs anual als camins adscrits a la xarxa viària principal com 
ho és la pista que va de la Creu de Rupit a Mataró, mentre els camins de la xarxa secundaria es 
repassen cada dos anys. El Sr. Domènech diu que es revisaran les dades sobre inversions i treballs 
de manteniment efectuats en la xarxa viària en el sector de can Brugueràs i que es contactarà amb 
l’associació de propietaris per a comentar-les, per intentar complementar els esforços i per a possibles 
col·laboracions.   
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La Sra. López, de l’Associació de Veïns de St. Pere de Riu, demana perquè serveixen les tanques 
que s’han instal·lat prop del Molí de Can Marquès. No sap quina és la seva utili tat i pregunta per unes 
bústies col·lectives havien demanat els veïns de Sant Pere de Riu. El Sr. Bombí explica que se ha 
parlat amb l’Ajuntament de Tordera de la conveniència d’instal·lar un mòdul de bústies a Sant Pere de 
Riu i que aquesta actuació no s’ha pogut executar per qüestions de prioritat pressupostària. En relació 
a la tanca situada darrera els contenidors, s’ha construït a petició del propietari dels camps per evitar 
que es llencin i dipositin deixalles de gran format en aquell indret, com fins fa poc era habitual. Pel que 
fa al que pot semblar una petita tanca circular al davant del molí, de fet fa les funcions de seient per 
als escolars que fan activitats pedagògiques en aquell indret. El Sr. Pavón, de la Plataforma Salvem la 
Vall de la Riera de Pineda, afegeix que el molí del Can Marqués és un punt estratègic, inici de 
diversos recorreguts i visitat per molts grups. Diu que fins i tot s’han dut a terme crèdits de síntesis 
centrats sobre els elements d’interès d’aquell sector. 
 
El mateix Sr. Pavón pregunta quines seran les repercussions de la crisi econòmica en el pressupost  
del parc a la qual cosa el Sr. Domènech respon dient que ben segur que tindrà efectes importants. 
Tenint en compte que la Diputació de Barcelona obté prop de 90% del recursos de l’estat i que 
aquests provenen de la recaptació d’impostos (com l’IVA, l ’IRPF o els impostos especials) que es 
comptabilitzen d’un any per l ’altre, la retallada important arribarà amb un any de retard pel que 
s’e spera que el pressupost en resulti molt afectat a partir de l’any 2011. Serà necessari reformular la 
política d’inversions a tots nivells i millorar l ’eficiència en la gestió. 
 
I essent les 19:15 h i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per finalitzada la reunió de la 
Comissió Consultiva del Parc del Montnegre i el Corredor.  
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ANNEX: Relació d’assistents a la reunió  
 
 
 
Membres   
   

Consell Coordinador Sra. Cuca Calsapeu Ajuntament de Dosrius 

Diputació de Barcelona Sr. Ramon Espinach Grau Diputació de Barcelona 

 Sr. Quique Rasche Villanov a  Diputació de Barcelona 

 
 
Membres / representants dels sectors   
   

Entitats científiques - Centre Arqueològic de l’Alt Maresme 

 Sra. Marta Miralles Centre de Documentació de Sant Celoni 

Entitats cíviques Sr. Josep Canals Ass. de Propietaris del Montnegre i el Corredor 

 - AA.VV. de les Masies d’Hortsavinyà 

Entitats conservacionistes - C.A.T.A.M. 

 - C.A.D.M.A. - Naturalistes de Tordera 

Entitats culturals Sr. Jaume Mora Alsina Associació Cultural Vallgorguina 

 
Sr. Manuel Cosano Associació d’Intercanvis Culturals 

Entitats educatives Sr. Joan Manel Riera Vidal Societat Catalana d’Educació Ambiental 

Entitats esportives - Grup de Muntanyencs de la Vila 

 - Centre Excursionista de Sant Celoni 

Sector agrícola - Unió de Pagesos 

Sector cinegètic - Societat de Caçadors de Sant Celoni 

 - Societat de Caçadors de Tordera 

Sector forestal - A.D.F. “FORESTEC” de Sant Celoni 

 Sr. Antoni Palomé A.D.F. Vallgorguina 

 Sr. Josep M. Roqué Consorci Forestal de Catalunya 

Sector turístic - Gremi d’Empresaris d’Hostaleria del Maresme 

 



 

 
Acta de la reunió de la Comissió Consultiva d el Par c del  Montnegre i el Corredor 

Dosrius, 31 d e maig de 2010 
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Altres assistents   
   

 Sra. Encarna López A.A. V.V. Sant Pere de Riu 

 Sr. Lluís Plana A.J.A.R.C.  

 Sr. Hèctor Andino Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

 Sr. Francesc Vivas Llorens Amics de Santa Maria del Montnegre 

 Sr. Josep Cuello Associació de Propietaris Serra de l’Esquirol 

 Sr. Mariano Romero Associació de Propietaris Serra de l’Esquirol 

 Sr. Lluís Domingo Ferrer Casal Caliu el Dolmen 

 Sr. Joan García Creu Roja Sant Celoni Baix Montseny 

 Sr. Santi Ferron Ribas Federació Catalana de Caça BCN 

 Sra. Anna Soteras March Grup de Treball de Territori i Qualitat de Vida 

 Sr. David Pavón Gamero Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda 

 Sr. Jordi Martínez Somav illa Propietaris Finques Rústiques Can Brugueràs 

 Sr. Josep Graupera Bertran Societat de Caçadors de Llavaneres 

 Sr. Josep Majoral Ginesta Societat de Caçadors de Llinars del Vallès 

 Sr. Jordi Carbonell Societat de Caçadors de Sant Iscle de Vallalta 

 Sr. Josep Hernández Fernández Societat de Caçadors Hortsavinyà La Batllòria  

 Sr. Joan Basart V.A.M.M.A. 

 Sra. Bet Vallcorba Delibera 

 Sr. Martí Domènech Diputació de Barcelona 

 Sr. Antoni Bombí Arnau Diputació de Barcelona 

 
 
 


