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ACTA
Reunió del Consell Coordinador
del Parc d’Olèrdola

Data:
Hora:
Lloc:

Dijous, 25 de juny de 2013
13,00 h
Ajuntament de Canyelles.

President:

Actua de President el Il·lm. Sr. Joan Puigdollers, Diputat Delegat
d’Espais Naturals i Medi Ambient.

Secretari:
:

Sr. Ramon Espinach, Cap de l’Oficina Tècnica d’Espais Naturals.

Assistents :

vegi's annex.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió.

4. Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió

S’inicia la reunió a les 13:00 hores.

L’Il·lma. Sra. Rosa Huget Sugranyes, Alcaldessa de Canyelles, dóna la benvinguda als
assistents agraint l’assistència dels membres del consell.
L’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers , també dóna la benvinguda als assistents, i agraeix a
l’Ajuntament de Canyelles per acollir aquesta trobada.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera reunió celebrada a l’Ajuntament d’Olèrdola sense cap
esmena.

2.. Informe de Gestió. Principals activitats realitzades i propostes d’actuacions per
a l’any 2013.
El Sr. Llacuna destaca els següents punts:
Comenta que l’ajuntament d’Olèrdola està pendent de la valoració del sòl de la zona de
les Coves de la Vall per part de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació.
Un cop havent signat el Conveni Marc amb la FEEC i seguint el que s’indica en els seus
annexos vers la regulació de l’escalada i Ruta dels Castells, es procedirà a iniciar la
seva senyalització especialment a la zona de Cal Ximet i Font de l’Ametlló.
Destaca la bona acollida que ha tingut la publicació a la pàgina web dels dies de batuda
de senglar, aconseguint d’aquesta manera evitar la coincidència en aquest espai natural
protegit l’activitat cinegètica i altres activitats de lleure.
Comenta que es preveuen continuar fent les reunions quinzenals amb mossos
d’esquadra, agents rurals, bombers i ADF’s per coordinar els diferents agents sobre el
territori. Com cada any es posarà en funcionament el dispositiu de prevenció d’incendis
al parc des del mes de juny al mes de setembre com cada any. També s’ha realitzat una
jornada formativa a canyelles pel grup de Voluntaris de Cendres.
Fins a l’actualitat s’han generat 16 informes d’incidències i destaca els 5 que fan
referència al tema d’abocaments. Actualment s’està treballant en la redacció d’un
protocol a seguir i a l’hora d’informar les activitats esportives, especialment pel seu
augment en els últims anys, cercant la màxima compatibilitat amb la conservació de
l’entorn.

Es continuen impartint els cursos de formació als membres del Parc a taula i
equipaments d’informació, per poder esdevenir punts d’informació col·laboradors del
parc. És una formació “de caràcter permanent” i s’ofereix gratuïtament per part de
l’equip tècnic del parc.
Els mercats del Parc a taula continuen funcionant molt bé i en destaca especialment, els
productes ecològics i de proximitat, també coneguts com a “Km 0”. Destaca la
presentació del Parc a taula al Moll de la Fusta, amb 187 participants on 14 son
allotjaments, 57 restaurants, 28 cellers, 12 establiments i 61 productors.
Destaca la incorporació d’un altre ramat de cabres per mantenir el sota bosc a la zona
de Les Piques i Can Grau que, a la vegada, dóna feina a les persones relacionades en
el món de la carn i la llet.
Menciona l’estreta relació que hi ha amb l’Agència de Desenvolupament del Garraf
(Node) vers el tema d’aprofitament de la biomassa.
En el marc de l’ús social, destaca la inauguració del programa d’exposicions 2013,
celebrat el dia 17 de març a Vallgrassa, i la presentació del dia 26 de maig, amb
l’exposició d’Agustín Ibarrola i la presència del President de la Diputació de Barcelona i
del mateix artista. Cada trimestre es renoven les exposicions i s’aprofita per presentar
alguns dels vins elaborats en aquest territori i membres del Parc a taula. Actualment
s’està redactant el plec de condicions per la gestió de l’equipament i en els propers
mesos es faran obres per reduir les humitats de l’entrada de l’equipament.
També s’ha renovat l’atorgament de certificacions de qualitat, concretament el SICTED,
amb la voluntat de començar a treballar amb els protocols per aconseguir la certificació
Q de Qualitat.
S’està treballant per renovar molts dels rètols murals del parc, així com la regulació
d’accés de zones d’especial protecció per la fauna.
El Sr. Llacuna fa balanç dels treballs de restauració de la zona de Vilanova i propera a
Canyelles de les 636 ha de les quals 236 eren dins el Parc del Garraf. El tipus de
vegetació era forestal i matollar i es va actuar sobre unes 100ha de pineda per un
import d’uns 53.000 €. La regeneració natural està gairebé garantida, però cal vetllar
que els troncs cremats no dificultin el desenvolupament del regenerat i que no siguin el
focus de plagues de coleòpters perforadors.
En una primera fase iniciada el 29 octubre s’actua sobre 94,80 ha de boscos densos
explotables i 13 ha d’eliminació restes vegetals al costat del camí:

•

Extracció de la fusta comercial cremada (arbres de més de 12,5 cm de diàmetre
normal)

•

Trossejat dels arbres afectats que no pugui ser extrets pel seu baix valor comercial
de més de 5 cm i menys de 12,5 de diàmetre normal.

•

Eliminació de les restes que es trobin en la franja de 20 metres a banda i banda
dels camins principals.

•

El Creaf durà a terme l’estudi de regeneració.
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El Sr. Roget, informa que aquest any no hi haurà l’helicòpter de bombers a la Pleta,
amb caràcter permanent.
Afegeix que, el passat mes de maig es va signar a la ciutat italiana de L’Àquila, la
renovació del conveni marc de col·laboració entre la Xarxa de parcs italians i la Xarxa
de Parcs de Barcelona.

3. Torn de paraules.
La Sra. Huguet destaca la feina d’organització dels Voluntaris de cendres i que la
jornada de formació va ser un èxit amb participació multidisciplinar amb Mossos
d’esquadra, Bombers, ADF’s, Director del parc d’Olèrdola, Protecció civil i representants
del municipi. També manifesta la manca de senyalització des de la C-15 vers els serveis
del municipi.
El Sr. Tort al igual que l’alcaldessa també manifesta aquesta mancança que dificulta
molt l’accés als serveis especialment a la restauració.
La Sra. Molist destaca les activitats realitzades el Dia Europeu dels Parc. Comunica
també que s’iniciaran les obres de consolidació de la muralla del Castell.
També diu que el Conjunt Monumental d’Olèrdola, properament, passarà a estar
gestionada per l’Agència del Territori i tant bon punt en tingui més informació del
moment del traspàs ens informarà.
El Sr. Tort manifesta que la clau del bon funcionament del Conjunt Monumental ha estat
la presència d’una persona de contacte en la gestió diària i qüestiona si això serà així si
funciona com Agència del Patrimoni.

A les 14h 30’ s’aixeca la reunió.

ANNEX: Relació d'assistents a la reunió
Data: Dimarts, 25 de juny del 2013
Hora: 13:00 h.
Lloc: Ajuntament de Canyelles.

Nom i cognoms

Càrrec

Ajuntament Entitat

Rosa Huguet Sugranyes

Alcaldessa

Ajuntament de Canyelles

Josep Tort Miralles

Alcalde

Ajuntament d’Olèrdola

Cristina Badell Palau

Tècnica Medi Ambient

Ajuntament d’Olèrdola

Núria Molist

Coordinadora

MAC Olèrdola

Joan Puigdollers Fargas

Diputat Delegat

Diputació de Barcelona

Ramon Minoves

Coordinador

Diputació de Barcelona

Ramon Espinach

Cap OTPN

Diputació de Barcelona

Xavier Roget

Cap DTW

Diputació de Barcelona

Santi Llacuna

Director Parc Garraf

Diputació de Barcelona

Albert Rubiol

Assessor Àrea

Diputació de Barcelona
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