Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DEL CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC

Data: Dimarts 26 de novembre de 2019
Hora: 17:00 h.
Lloc: Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió Consultiva.
3. Aprovació o ratificació dels nous membres de la Comissió Consultiva
4. Informe de gestió i proposta del programa d’activitats 2020.
5. Projectes nous:
a. Projectes d’obres i serveis (Bus Parc, Seguiment i Conservació, Ús Públic)
b. Projectes vinculats al Pla director de la Mola (accessos, subministraments, entorn)
c.

Projectes de futur (energetització per sistemes autònoms dels equipaments de la
Mata i coll d’Estenalles)

6. Torn de paraules.

Presideixen la reunió:
-

Sr. Josep Tarin Canales, Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis
Forestals

-

Sra. Cristina Carrasco Valero, 2a tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Assisteixen:
-

Sra. Montserrat Playà i Camps, alcaldessa de l’Ajuntament de Mura.

-

Sr. Pere Genescà Girbau, alcalde de l’Ajuntament de Granera.

-

Sr. Ignasi Giménez Renom, alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

-

Sr. Ramon Vancells Casacuberta, alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Calders

-

Sra. Gisela Pascual i Muñoz, regidora de l’ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

-

Sra. Yolanda Pons Ramírez, regidora de l’Ajuntament de Rellinars.

-

Sra. Èlia Rovira Calero, regidora de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall

-

Sr. Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor de l’Ajuntament de Matadepera.

-

Sr. Pere Casas Ardanaz, regidor de l’Ajuntament de Vacarisses.

-

Sra. Miriam Sort Ticó, directora dels SSTT del DTS a la Catalunya Central

-

Sra. Maria Mercè Sanmartí Miró, directora dels SSTT del DTS a Barcelona.

-

Sr. Josep Pena Sant, director dels SSTT del DARPA a Barcelona

-

Sra. Marga Rodriguez Asensio, tècnica de l’Ajuntament de Terrassa

-

Sr. Jaume Galofre Gabarró, ex-representant del Centre Excursionista de Terrassa i de la Comissió
Consultiva.

-

Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador en matèria d'Espais Naturals

-

Sra. Mª Angels Palacio Pastor, Gerent de Serveis d’Espais Naturals

-

Sra. Joana Barber Rosado, cap de l’Oficina Tècnica de Gestió de Parcs Naturals.

-

Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Excusen l’assistència:
-

Sr. Enric Campàs Serra, alcalde de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.

-

Sr. Joan Crispi Escursell, representant del CET i de la Comissió Consultiva del parc.

Desenvolupament de la sessió:
La Sra. Èlia Rovira dona la benvinguda als presents tot disculpant l’absència a darrera hora de
l’alcalde de Sant Llorenç Savall, el Sr. Joan Solà.
El Sr. Josep Tarin també dona la benvinguda als assistents i agraeix l’acollida de l’ajuntament de Sant
Llorenç Savall.
Seguidament, previ al desenvolupament de l’ordre del dia, presenta al Sr. Jaume Galofre de qui fa
una menció especial pel premi honorífic que li va atorgar l’Associació d’ADFs per la seva trajectòria
personal i, per a que també hi consti en l’acta, l’agraïment del Consell Coordinador del parc tots els
anys dedicats en els òrgans de participació del parc. En aquest moment els assistents aplaudeixen la
iniciativa i el reconeixement.
El Sr. Jaume Galofre intervé per a recordar que va començar fa 33 anys com a representant del
Centre Excursionista de Terrassa i després de totes les entitats. Inicialment a rel de l’incendi que va
cremar a l’Obac i que va promoure un moviment social a Terrassa en favor de la preservació del parc.
En aquests anys ha col·laborat en la elaboració d’un mapa que s’actualitza anualment i que reflexa
l’estat i la vialitat dels camins del terme de Terrassa. També comenta que ha deixat la seva
representació a la Comissió Consultiva per la seva “incompatibilitat tecnològica” per poder estar atent
als 87 anys a totes les circumstàncies que requereixen la utilització de les noves tecnologies. Finalitza
agraint la menció i la confiança que li han mostrat les institucions.
El Sr. Josep Tarin li agraeix la dedicació i manifesta que serà convidat a assistir-hi a les properes
reunions del Consell Coordinador per a que pugui venir sempre que vulgui.
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Angel Miño, es refereix a l’esborrany de l’acta de la reunió anterior celebrada a Mura el 2 de
maig passat que es va enviar juntament amb la convocatòria i pregunta si cap dels assistents aporta
alguna addenda o modificació.
No n’hi ha cap addenda ni modificació i, per tant, s’aprova per unanimitat.
2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió Consultiva.
La Sra. Joana Barber, com a presidenta de la Comissió Consultiva, exposa que el passat dia 24 de
novembre a Granera es va reunir l’esmentada Comissió i comenta els següents temes tractats:
-

La participació va ser molt amplia en relació a les darreres i es va poder establir un bon diàleg
amb les diverses entitats assistents.

-

Es va presentar l’informe de gestió i els projectes principals del parc similar al que es presentarà
ara en aquesta reunió.

-

Es van tractar diversos aspectes del dia a dia: senyalització, camins a peu en general i al voltant
de la zona de Les Arenes per a evitar que els usuaris s’extraviïn i puguin causar alguna molèstia.

-

Es va mostrar interès en l’aparició de noves espècies com la vespa velutina i com han d’actuar
els municipis que es troben amb aquesta nova situació.

-

Funcionament dels equipaments

-

A l’anterior Comissió Consultiva es va definir la manera de procedir per a la
incorporació/nomenament dels nous membres. Així es va incorporar l’Associació de Bombers
Voluntaris de Matadepera rellevant a l’Associació de Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Savall
com a proposta per a tractar al proper punt de l’ordre del dia.

-

A la reunió del Fòrum Permanent de la CETS també es va tractar la renovació de Mura com a
membre del Grup de Treball i l’oferta a la resta de municipis per a que s’incorporin a dit òrgan de
la CETS.
-

Mura ratifica la seva permanència al Grup de Treball de la CETS del parc

-

Monistrol de Calders i Sant Llorenç Savall s’incorporen al Grup de Treball de la CETS del
parc.

3. Aprovació o ratificació dels nous membres de la Comissió Consultiva
D’acord amb l’exposició feta per la Sra. Joana Barber a l’anterior punt, s’aprova per unanimitat la
incorporació de l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera com a nou membre de la
Comissió Consultiva del parc.
4. Informe de gestió i proposta del programa d’activitats 2020.
El Sr. Àngel Miño al·ludeix a les còpies en paper que s’han posat a disposició dels assistents per a
tenir en paper tota la informació de la presentació i així comentar els aspectes més rellevants de
l’informe i del programa d’activitats:
Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni


Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19)
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Projecte Restauració i valoració de les restes arqueològiques de Serra Llarga i l’Obac
Vell. En Execució
40.000 €
 Restauració del paisatge de la biodiversitat del cim de la Mola i entorns del monestir.
Pendent d’execució
40.000 €
Execució del Pla Bàsic d’infraestructures de Prevenció d’Incendis 2019.
 Arranjaments de la Xarxa viària: 17 km (2018) + 30 km (2019) + 9 km (Mura i
Granera)
 Gestió forestal:
41 ha (Obac i Matarrodona)
 Franges de seguretat:
Recollida d’escombraries 2019.
 Convenis amb els municipis
14.500 €
Manteniment del medi físic i del territori 2019.
 Manteniment ordinari
40.000 €







Activitats de Conservació


Projectes propis de Seguiment (Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc)
Planificat i executat en diversos graus, depenent de la planificació de cadascun dels
seguiments.
 Seguiment de les poblacions d’abelles i gestió dels abellars
 Seguiment de les poblacions de perdiu roja
 Seguiment de la flora d’interès(SEFA)
 Inventari de la flora invasora
 Seguiment de l’àliga perdiguera (2 polls)
 Seguiment de nidificació de l’aufrany (2 polls amb mala sort no han creuat l’Estret)
 Seguiment de la nidificació de l’àguila marcenca
 Seguiment de la distribució dels rapinyaires diürns
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns
 Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
 Seguiment de la fenologia dels ratpenats a la Cova de Mura



Estudis de Seguiment i Conservació (estudis i difusió) Planificat i en diversos graus
d’execució.
 Pla Estratègic de Seguiment i recerca per a la Conservació de la Fauna de la Xarxa
de Parcs. Museu de Granollers
80.000 €
 Ropalòcers; Petits mamífer; Seguiment d’amfibis i rèptils; Seguiment de
ratpenats
 Seguiment, avaluació i conservació del cranc de riu
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment cinegètic (senglar, cabirol)
(Xarxa de Parcs)
 Pla de Conservació de la Flora
3.000 €
 Cartografia d’hàbitats CORINE
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment dels ocells nidificants (mixt, XdP)
(Xarxa de Parcs)
 Cartografia d’invertebrats d’interès (Bioespeleologia). Museu de Barcelona i Federació
Catalana d’Espeleologia
7.000 €
 Seguiment de rèptils (SLL,GAR i FOX)
4.000 €
 Seguiment de mamífers carnívors (SLL,GAR i FOX)
8.000 €
 Seguiment de quiròpters
10.000 €
 Seguiment d’anurs i caudats
7.100 €
 Seguiment sanitari basses
5.000 €
 Subvenció marcatge emissors aufranys
15.000 €
 Estudi genètic Xerocrassa montserratensis
5.000 €


Conveni pel 2018 de Col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Diputació de Barcelona. En execució.
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Gestió de la població de senglars en ambients mediterranis periurbans amb
tècniques de immunocontracepció. Prova pilot. (En execució)



Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. En execució.
 Creació del Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies.
 Contracte de Serveis (2019)
17.000 €



Nou conveni de col·laboració Diputació de Barcelona amb el grup de recerca
Freshwater Ecology and Hydrology Management (UB) 2019 (en tramitació)
 Accions de recerca bàsica en ecosistemes fluvials de la província de Barcelona
 Accions de seguiment de la xarxa fluvial de la província de Barcelona
 Accions de gestió i manteniment d’informació
 Avaluació de l'estat dels ecosistemes fluvials de la província de Barcelona
 Accions de formació
 Accions de divulgació
 Planificació i recull de les tasques i resultats
 Diputació de Barcelona
56.000 €
 Universitat de Barcelona – FEHM
74.354 €

Avaluació genètica de les poblacions de Xerocrassa montserratensis amb el gen
mitocondrial Citocrom oxidasa I (COI) (Departament de Genètica, Microbiologia i
Estadística UB) 2019 (executat)
5.000 €
 L’objectiu d’aquesta proposta és completar la filogeografia d’una espècie bandera i
endèmica d’alguns ecosistemes xeròfils de Catalunya.
 Gran part de la distribució d’aquesta espècie està inclosa en els parcs gestionats per
la Diputació de Barcelona.
 El coneixement filogeogràfic serà fonamental per tal de dissenyar programes de
conservació adequats al nivell d’amenaça de cada unitat.
 Treballs concrets:
 Treball laboratori.
 Treball bioinformàtic.
 Treball divulgació: publicació article científic.

Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Programes.











Pla d’Informació (Contracte de serveis per 2 anys)
 Punts d’Informació a tots els municipis
125.000 €
 Convenis amb Mura i Sant Vicenç de Castellet
11.000 €
CETS (Contracte de serveis per 2 anys. OTPN)
Viu el Parc 2019 (Abril a Juliol)
Cercle de Voluntaris del Parcs Naturals
Dia Europeu dels Parcs (24 de maig. Es celebrarà l’1 i 2
Accessibilitat. Participació a la II Festa inclusiva d’Olesa de Montserrat
Centre de Documentació del Parc (Conveni Aj. Terrassa)
6.200 €
Senyalització Interpretativa (Conveni CC Bages)
6.500 €
Manteniment senyalització.
9.000 €
Estudi de Mobilitat (contractat)
9.000 €

Àmbit del desenvolupament


Segona fase de la CETS per a empreses
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 17 empreses acreditades (10, 3 i 4 noves)
Parc a Taula (2001)
 290 empreses a 8 parcs
 Mercats
Subvencions a particulars 2019 (termini 25/4/19).

Projectes propis 2019 (Executats)











Projecte executiu de mesures i actuacions per aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica al conjunt de la Mola (pendent d’execució)
38.000 €
Humitats a l’edifici de la Pastora
12.000 €
Consolidació i conservació del mas medieval de la Serra Llarga
24.000 €
Accessos al conjunt de l’Obac
9.000 €
Excavació Cova de les Ànimes
5.500 €
Bus Parc. Campanya “De Casa al Parc”
Per determinar
Parcs i Biblioteques
Sense cost extra
Actuacions de reparació de la xarxa viària (Aiguats 2018)
23.000 €
Eix viari BV-1221 (Parades del BUS Parc, entrades i Aparcaments)
13.000 €
Arranjament dels camins a peu del sector central
40.000 €

Activitats generals i de Suport


Informes emesos (1/1/2019 a 20/11/2019)
Nombre d’informes
2019
Assumpte
16
Activitats científiques, culturals i educatives
61
Activitats esportives, turístiques i de lleure
5
3
7
6
5
8
4
5
33
6
Total: 159



Aprofitaments de Recursos Naturals (agr/ram/min)
Caça (aprofitaments i PTGC Plans Tècnics de Gestió
Cinegètica-)
Filmacions i reportatges fotogràfics
Incendis
Forestal (aprofitaments i PTGMF)
Informes interns de Subvencions
Instal·lacions tècniques
Urbanístic
Denúncies (2 caça i 31 circulació)
z_Altres

Sistema Q de qualitat en ENP
Núm. de suggeriments

Mitjana dies de
resposta

Total 2006

42

64,5

Total 2007

58

20
6

Total 2008

51

27

Total 2009

72

19

Total 2010

55

6

Total 2011

62

14

Total 2012

53

20

Total 2013

68

16

Total 2014

72

19

Total 2015

45

20

Total 2016

51

22

Total 2017

45

19

Total 2018

43

21

Parcial 2019

31

22

5. Projectes nous
El Sr. Angel Miño presenta les següents propostes d’inversió, tot i que encara no hi ha pressupostos
decidits per a encarar-los:
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Propostes d’Inversions (2020)










Casa Nova de l’Obac.
 Reforma de la sala d’audiovisuals, revisió de continguts exposició i remodelació
d’expositors.
40.000 €
Pla director del Conjunt del monestir de Sant Llorenç del Munt
 Accessos, entorns immediats, subministrament elèctric, sanejament, interpretació de
l’entorn.
50.000 €
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
 Projecte museogràfic
40.000 €
 Projecte d’obres interiors
30.000 €
La Muntada. Ampliació de la capacitat d’allotjament
60.000 €
Altres propostes
 Arranjaments dels coberts de la Mata (iniciat)
 Conveni amb la UB pel Centre de Monitoratge
Servei de Transport Públic
 Total Any: 3.500 usuaris
 Mitjana Mensual: 290 usuaris
 Mitjana diària: 31 usuaris
 Taula de Mobilitat
 Estudi de Mobilitat
Inici d’activitats a la Cova de Mura
 Conveni amb l’Ajuntament per la cessió de la gestió
 Aprovació dels preus públics
Immobles, equipaments
 Nous conceptes expositius
 Redistribució dels usuaris
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 Manteniments importants
Projectes vinculats al Pla director de la Mola (Accessos, subministraments, entorn, difusió)
 Inici d’un procés participatiu
Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes mediterrànies (Conveni UB)
Conjunt de la Mata/coll d’Estenalles
 Vinculació amb el Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies (Conveni UB)
 Electrificació amb sistemes autònoms (fotovoltaics)
 Centre gestor de dades per a la harmonització de la mobilitat
Projecte integral de conservació en base a espècies bandera
 Xerocrassa montserratensis?

El Sr. Jaume Galofre pregunta si una de les opcions per a evitar l’erosió provocada per les mules per
pujar a la Mola és ampliar el camí i si el cànon que paga el concessionari dona per arranjar els
camins.
El Sr. Angel Miño respon que el comentari sobre l’accés al monestir es referia a una rampa que s’ha
habilitat per la part de darrera per a evitar que els animals trepitgin la zona del davant a on hi son
també les cisternes del sistema de depuració. Pel que fa al cànon explica que als darrers concursos
només s’ha presentat una oferta, que el cànon anual que s’estableix després de la licitació del
concurs públic és una mica més de 12.000 €, i que aquest pressupost dona per a fer poques coses
del manteniment de l’equipament
La Sra. Joana Barber intervé per exposar que s’engegarà el procés participatiu per a pactar entre tots
els sectors interessats (societat, institucions, entitats i ciutadans) els usos que s’han de donar en el
futur i les prioritats inversores en el cim de la Mola d’acord amb els usos.
El Sr. Jaume Galofre s’interessa per la restauració de la cova de les Ànimes i per una plaga que ha
assolat els oms a Terrassa.
El Sr. Àngel Miño respon que s’ha subvencionat un projecte de la UAB per a excavar la cova i que els
treballs inicials han consistit en fer neteja de les capes superiors molt remogudes i preparar-la per a
iniciar els treballs d’excavació arqueològica.
La Sra. Marga Rodríguez corrobora els efectes de la plaga de la galeruca de l’om a Terrasa.
El Sr. Ramon Vancells pregunta si s’està fent cap estudi dels efectes i del tractament de l’eruga del
boix. Exposa que la única resposta que s’ha donat des de les institucions ha estat apel·lar al
voluntarisme dels ajuntaments per actuar contra els efectes de la plaga, sense cap visió de territori
per a determinar quins son els llocs en que s’ha d’actuar i a quins no. Comunica que l’ajuntament de
Monistrol de Calders ha encarregat un estudi per a conèixer els efectes en llocs concrets
El Sr. Àngel Miño comenta que la Generalitat ha distribuït trampes de seguiment de l’eruga del boix
per anar seguint les zones afectades i la magnitud de l’afectació, però diu que actualment no hi ha
cap tractament extensiu per aquesta plaga, només tractaments molt locals per a jardins o individus
singulars que es poden tractar periòdicament de forma intensa.
La Sra. Joana Barber exposa que l’Oficina de parcs està treballant amb la Generalitat de Catalunya
per aquesta eruga del boix i altres plagues al·lòctones com la vespa asiàtica. Diu que tal com s’està
desenvolupant la plaga, el que es recomana és salvar aquells individus o conjunts molt localitzats que
tinguin una significació notable. Posa com exemple l’actuació feta en els jardins del castell de
Montesquiu per a preservar els seus boixos. Continua comentant que juntament amb el canvi climàtic,
s’estan incrementant els processos de globalització en la distribució de les espècies; que els estem
vivint i observant com mai abans, i que la plaga va començar a França, no s’ha pogut aturar, va
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introduir-se a Catalunya per Osona i la Garrotxa i, després de moltes probes, no s’ha aconseguit
aturar. Ofereix el suport tècnic als municipis per a ajudar a salvar alguns exemplars significatius.
El Sr. Josep Pena comunica que la Generalitat de Catalunya disposa de material divulgatiu en format
de fitxes en el que s’explica la biologia i la fenologia de l’espècie i els tractaments que es poden fer.
Continua per assegurar que amb el procés de canvi climàtic aquesta i altres plagues, com la del
Tomicus al Maresme, estan afectant al medi i no en totes es te la capacitat d’actuar efectivament.
Segueix per a oferir el suport de les oficines comarcals i dels Serveis Territorials del DARPA per
assessorar i ajudar en el que es pugui als municipis com per exemple els ajuts financers a la gestió
forestal sostenible que compten amb uns 5 milions d’euros disponibles.

6. Torn de paraules.
El Sr. Jaume Galofre exposa el treball realitzat per l’Ajuntament de Terrassa respecte de la vialitat
dels camins i fa notar el canvi que es va observant de manera que els boscos van avançant i ocupant
més terreny alhora estrenyen els camins i dificultant la circulació dels equips d’extinció.
El Sr. Jordi Padrós anuncia que properament es farà arribar als municipis un document breu en el que
hi figuraran els tipus d’activitats, la normativa per a que es vegi quines activitats autoritza el parc i
quines informa per a que altra administració, municipi o Generalitat de Catalunya, autoritzi. Informa de
que s’està preparant un full informatiu sobre la vespa asiàtica que sigui d’utilitat per als municipis.
Comunica que el diputat, Sr. Josep Tarin, vol preparar una reunió amb els alcaldes de cada municipi
del parc o amb el regidor en qui delegui.
La Sra. Montserrat Playà comenta que a la parada del Bus Parc de Mura no hi ha cap marquesina ni
banc per a la gent que l’espera;i que, si l’autobús, te una avaria no avisen, i que estaria be posar un
telf de contacte de l’empresa a la parada.
El Sr. Àngel Miño explica que durant la major part de recorregut del l’autobús no n’hi ha cobertura de
manera que el conductor no pot avisar.
La Sra. Joana Barber s’interessarà per veure de solucionar aquestes incidències.
La Sra. Yolanda Pons pregunta per l’estudi de mobilitat.
La Sra. Joana Barber comenta que ara tot just s’ha contractat l’estudi i que l’empresa contactarà amb
tots els ajuntaments per a conèixer les seves demandes i les possibilitats de millora.
El Sr. Josep Tarín, comprovant que no hi ha cap més aspecte a tractar, dona por conclosa la reunió
sent les 18:55.

Juana Rosalia Signat digitalment
per Juana Rosalia
Barber
Barber Rosado Rosado - DNI DNI 42071048T
42071048T (TCAT)
Data: 2020.06.29
09:18:53 +02'00'
(TCAT)
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