Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
Tel. 934 022 484 · Fax 934 022 429
ot.parcsn@diba.cat · www.diba.cat

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DEL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC I FÒRUM PERMANENT DE LA CETS DE SANT LLORENÇ DEL
MUNT I L’OBAC.

CONVOCATÒRIA

Data:
Hora:
Lloc:

24 d’abril de 2018
17:00 h.
Ajuntament de Mura.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
Presentació de la nova cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Projectes a desenvolupar al 2018
Informe del procés d’actualització del cens d’entitats.
Proposta d’aprovació de la renovació de les empreses adherides a la II Fase de la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
6. Proposta d’aprovació del document de bones pràctiques per activitats organitzades
7. Torn de paraules.

ASSISTENTS

Presideix la reunió:
-

Sr. Martí Perich Singla, alcalde de l’Ajuntament de Mura.

President de la Comissió:
-

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

Vicepresident de la Comissió:
-

Sr. Joan Crispi Escursell, representant del Centre Excursionista de Terrassa

Assistents en representació del Consell Coordinador del Parc:
-

Sr. Martí Perich Singla, alcalde de l’Ajuntament de Mura.
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Assistents en representació dels ajuntaments:
-

Sr. Pere Genescà, Alcalde de l’Ajuntament de Granera
Sr. Marcel·lí Bosch, regidor de l’Ajuntament de Matadepera
Sr. Esteve Cortés Trullás, regidor de l’Ajuntament de Mura
Sr. Esteve Puig, regidor de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Assistents en representació de les entitats i sectors:
-

Sr. Salvador Vives i Jorba, representant de la Federació Catalana d’Espeleologia
Sr. Enric Carrera Gallissà, professor de l’ESEIAT. Universitat Politècnica de Catalunya.
Sr. Francesc Closa Sebastiá, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.
Sra. Neus Roma, presidenta del Centre Excursionista Llorençà
Sr. Joan Castells, representants de l’Associació d’Amics de l’Ermita de les Arenes,

Assistents del cens d’entitats i empreses del Fòrum Permanent:
-

Sra. Meritxell Folch Vázquez, representant del restaurant La Pastora
Sr. Jordi Llovet, gerent de l’empresa Rossinyol Nou
Sr. Jordi Griera Cors, representant del Camp d’Aprenentatge del Bages
Sr. Rafel Serra, president del Centre Excursionista de Castellar
Sra. Sílvia Comellas i Compte, Coordinadora de l’empresa Arqueolític.
Sr. Jordi Perich, representant de l’empresa Cal Carter, S.L.
Sr. Christian Martino, director del restaurant Can Vinyers
Sr. Jordi Altés, representant de l’Àrea de la Riera de Nespres.
Sra. Marga Santín, presidenta de la Primera marató de Muntanya de Catalunya
Sr. Francesc Pedrós, representant del Club Excursionista de Gràcia.
Sr. Ricard Vilalta Ribot, representant de l’empresa Bagesterradevins.
Sra. Gemma Gimferrer Tortosa, representant de Nous Reptes, S.L.La Mola

Assistents de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i de Diputació de Barcelona:
-

Sra. Yolanda Asensio García, Secretaria Tècnica de la CETS
Sr. Josep Canals Palau, tècnic d’Ús Públic de la Direcció Territorial Occidental.
Sra. Sofia Paricio, cap de la Unitat d’Ús Públic de la Direcció Territorial Occidental
Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Sr. Xavier Roget Padrosa, cap de la Direcció Territorial Occidental.
Sr. Jordi Bellapart, gerent de Serveis d’Espais Naturals
Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais Naturals

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Martí Perich dona la benvinguda als assistents tot esperant que la CETS sigui profitosa per a
tots els presents. A continuació cedeix la paraula al gerent de Serveis d’Espais Natural.
1. Presentació de la nova cap de l’Oficina de Parcs Naturals.
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El Sr. Jordi Bellapart recorda que a la darrera reunió de la Comissió Consultiva es va acomiadar el
Sr. Ramon Espinach, doncs ja preveia la seva jubilació, i ara presenta la Sra. Joana Barber com a
nova cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, persona que a partir d’ara presidirà aquesta
comissió.
La Sra. Joana Barber agraeix a l’ajuntament de Mura i a tots els assistents la presència i els convida
a continuar treballant en la millora del parc i de la resta d’aspectes en els que podem treballar.
2. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Àngel Miño es refereix a l’acta de la reunió del dia 6 de novembre i de la reunió del Fòrum
Permanent Extraordinari del 15 de febrer i demana si hi ha cap modificació a fer o es pot aprovar tal
com es presenta a l’esborrany.
No n’hi ha cap objecció, de manera que es donen per aprovades les dues actes.
3. Projectes a desenvolupar al 2018
El Sr. Àngel Miño inicia la seva intervenció detallant els projectes més importants previstos pel 2018:
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Inversions
 Conveni de Col·laboració amb LKXA (bienni 2018-19, 160.000 €)
 Projecte de Restauració i Valoració del Patrimoni Cultural

40.000 €

 Projecte de restauració dels entorns del Monestir de Sant Llorenç del Munt, del
paisatge i de la biodiversitat del cim
40.000 €
 Projectes Propis:
 Remodelació de la tanca exterior de l’Àrea d’Esplai de la riera de Nespres i vorera
de la carretera (En execució).
21.729 €
 Projecte executiu de mesures i actuacions per aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica al conjunt de la Mola (En redacció).
40.000 €
 Sanitaris en sec a l’equipament del Monestir de Sant Llorenç (Pendent de redacció)
120.000 €
 Reforma de la sala d’audiovisuals de la Casanova de l’Obac (Previsió)
40.000 €
 Projecte museogràfic del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles (Previsió).
70.000 €

4. Informació del procés d’actualització del cens d’entitats del parc
La Sra. Yolanda Asensio exposa que s’ha consultat a tots els municipis del parc sobre els cens
d’entitats dels seus respectius àmbits i s’han actualitzat les entitats i les seves dades. A totes se’ls hi
enviarà un correu electrònic per a que confirmin la seva voluntat de formar part del cens d’entitats
de la Comissió Consultiva i del Fòrum Permanent. Un cop amb el cens renovat i confirmat ja es
podrà fer la convocatòria constituent per a procedir a la renovació dels membres i del grup de
treball.
El Sr. Angel Miño recorda que, encara que hi ha unes entitats que formen part de la Comissió
Consultiva amb veu i vot, totes les entitats que formen part del cens d’entitats del parc, son
convidades a participar de les reunions amb veu. Així, del que es tracta ara és d’actualitzar les
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dades sobre noves entitats que s’hagin constituït i/o d’altres que hagin desaparegut per a mantenir
el cens i renovar els membres dels òrgans de participació.

5. Proposta d’aprovació de la renovació de les empreses adherides a la II Fase de la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
El Sr. Josep Canals exposa que durant l’any passat es varen fer els treballs de seguiment i
acompanyament a les empreses que es varen acreditar al 2014 per a la verificació del compliment
dels objectius. Cal dir que les següents empreses l’han superat amb èxit:
- Restaurant la Pastora
- Restaurant Can Vinyers
- Restaurant Cal Carter
- Apartaments turístics Cal Carter
- Hotel Don Cándido
- Àrea d’esplai de la riera de Nespres
- Àrea d’esplai del torrent de l’Escaiola
- Àrea d’esplai de les Arenes
- Arqueolític
- Emocions
- El Rossinyol Nou
- CIMA
De les 14 que s’acreditaren, l’han superat 12, una ha demanat un any de pausa i altra va renunciar.
Les 4 empreses que es varen acreditar al 2015, enguany han de lliurar tota la documentació i
possiblement al proper Fòrum ja es pugui aprovar la proposta de renovació.
La Sra. Yolanda Asensio continua explicant la proposta de treball de la CETS per enguany:
-

Reunió de inicial informativa per a noves empreses interessades. Maig 2018
Renovació de les empreses certificades al 2015
Inici de treballs per a plantejar la III Fase de la CETS (Tour-operadors)

La Sra. Joana Barber intervé per a comentar que el 70 % dels Espais i Parc Naturals acreditats a la
Carta, només ho han fet per a la I Fase, és a dir que només s’ha acreditat el parc, un 30 % a la II
Fase, que afecta les empreses i que és la veritablement important per a treballat plegats el parc i les
empreses del territori, i resta aquesta II Fase que costa molt d’iniciar. En aquest sentit una bona
notícia és que a Catalunya s’ha constituït un grup de treball entre tots els “Espais Carta” i que un
d’ells: la Garrotxa, ja està a la III Fase, per la qual cosa sembla un bon moment per aprofitar doncs
tenim unes característiques similars.
El Sr. Josep Canals confirma que hi ha una empresa del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac que està interessada a iniciar la III Fase: Bagesterradevins. Seguint els passos de dues
agències de la Garrotxa que ho han fet. Comenta que hi ha una demanda d’aquestes empreses per
a que una vegada tenen l’acreditació en un espai, puguin tenir-la a tots. Aquesta demanda s’ha de
tractar en el si d’Europarc, entitat promotora de la CETS.
El Sr. Àngel Miño comenta que per a les empreses de la II Fase, hi ha unes exigències bàsiques
que determina Europarc i unes singulars que proposa el Fòrum de cada Espai. Per a la III Fase no
hi ha una casuística tan extensa per a veure de compatibilitzar les determinacions genèriques i les
dels diversos espais naturals en els que treballi l’agencia de viatges i és precisament del que es
tracta.
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6. Proposta d’aprovació del document de bones pràctiques per a activitats organitzades al
parc.
El Sr. Josep Canals inicia la intervenció referint-se a la proposta de “Bones Pràctiques per a
activitats organitzades al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac” que va ser comentada a
l’anterior reunió, que ha estat treballada en el marc del Grup de Treball de la CETS. Finalment es va
reunir un Fòrum Permanent Extraordinari el 15 de febrer per a tractar el document que limita i
determina les diferents tipologies d’activitats, el nombre de participants a cadascuna d’elles i el
nombre d’activitats segons els indrets a on es produeixen. A resultes de tot aquest treball es va
constituir i reunir el 17 d’abril un grup de treball específic per a tractar el document final que va
finalment redactar la darrera versió amb els mapes d’usos que son els que es presenten ara per a la
seva aprovació. És rellevant que es constitueix un grup de treball específic de seguiment que
avaluarà els resultats de les diferents activitats per anar millorant l’encaix i evitar les activitats que
puguin malmetre el medi.
La Sra. Joana Barber incideix en que cal prendre’s-ho com una eina de treball que va molt be per a
treballar plegats, més enllà d’una norma que ens encotillaria massa, és un acord consensuat amb
les entitats per analitzar els resultats i per anar millorant les activitats i l’estat de conservació del
medi.
El Sr. Rafel Serra s’interessa sobre les limitacions al nombre de curses, al nombre de participants,
etc.
El Sr. Josep Canals respon que s’ha tingut en compte les que actualment es venen organitzant per
les entitats dels municipis del parc i que fa anys que es fan mantenint el nombre de participants i/o
afegint limitacions en el nombre de participants ja que un increment aniria en contra de la
conservació i la sostenibilitat.
El Sr. Esteve Puig també comenta que la primera marató també porta 24 anys fent-se i que el
nombre de participants actualment ha baixat a causa del gran nombre de curses que s’organitzen i
estan arribant a un nombre raonable entre el participants de la mitja i els de la marató. Creu que
s’ha de tractar cada cas en particular per afinar al màxim i que en el cas de la mitja marató el límit
és baix.
Els Sr. Angel Miño intervé per a dir que la creació del grup de treball de seguiment te com a objectiu
anar modelant els límits, els recorreguts, els sentits de la marxa i la casuística per a trobar la millor
situació pel medi i pels organitzadors en cada cas. Considera que la orografia del massís és molt
abrupta i els materials molt disgregants de manera que la erosió incideix molt fortament sobre el
terreny.
El Sr. Jordi Padrós felicita el grup de treball per haver estat valent per a presentar la proposta que
tot i presentar-se ara, es fruit de un llarg debat i iniciat abans que altres parc que ja han arribat a
acords d’aquest estil. Creu que aquest document acordat, que no és norma però que l’hem de fer
propi i anar-lo auditant per a veure si compleix la seva funció al llarg del temps, tenint en compte
que, en aquest espai l’erosió és molt més impactant que en altres.
El Sr. Enric Carrera, sobre les limitacions i acords presos al voltant de les diverses activitats,
planteja el dilema entre la justícia i l’eficàcia. Justícia per a regular i aplicar de igual manera, però cal
preservar i conservar amb eficàcia l’espai natural.
El Sr. Jordi Llovet recorda que les dades de participants en les diverses activitats son molt menors
que les de presència d’usuaris de caps de setmana. Així proposa que s’incideixi també en la resta
d’usuaris.
El Sr. Angel Miño comenta que les curses son importants pel gran nombre d’activitats, pel nombre
de participants, pels llocs a on es fan i per com es fan (corrent). Exposa que si totes es realitzessin
per pistes forestals el nombre de participants podria ser major i l’impacte molt menor i recorda la
fragilitat d’aquest entorn, tan fàcilment erosionable, característica aquesta que precisament li
confereix la seva bellesa paisatgística. Per altra banda els corredors impacten més que els
caminants i les entitats i els atletes participants constitueixen un referent i un exemple per a la resta
d’usuaris.
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El Sr. Jordi Padrós esposa que les entitats actuen com a representant i altaveus de la societat i, a
més, sons institucions amb les que interlocutar per a prendre compromisos.
El Sr. Rafel Serra demana si hi ha dades sobre erosió.
El Sr. Josep Canals respon que hi ha diverses experiències sobre l’efecte del trepig a les codines,
sobre la variació dels perfils dels camins, etc.
El Sr. Joan Castells recorda que fa uns anys hi accedien poques persones, excursionistes
majoritàriament, a la muntanya i ara aquest ús s’ha estes moltíssim i molts van a fer esport en lloc
de gaudir.
La Sra. Joana Barber creu que no podem defugir de la realitat que hi ha sobre el territori i diu que
aquest acord és un punt d’inici de treball en la bona direcció per a participar i avançar en la millora
del document i del territori.
El Sr. Francesc Pedrós comenta que hi ha molta gent que a més dels inscrits i participants a la
cursa hi ha molta gent que fa el recorregut per entrenar i s’ofereix a fer diverses actuacions per a
evitar que es malmeti més l’entorn. Per exemple enguany s’ha modificat el recorregut per utilitzar
només pistes a la Matagalls-Montserrat. Creu que es podria marcar una dies abans per a que no hi
vagin abans a entrenar per a qualsevol lloc.
El Sr. Angel Miño proposa fer la votació sobre el document, tot i emplaçant als organitzadors de la
mitja marató de Sant Llorenç a trobar un recorregut més resistent i rebaixar el nombre de
participants i fer el seguiment per anar millorant l’encaix d’aquesta activitat en tot el conjunt.
El Sr. Xavier Roget ressalta que la proposta que es presenta no és una proposta estàtica, sinó que
pot anar seguint-se i millorant d’acord amb els efectes que es puguin anar copsant, de manera que
és una proposta dinàmica.
La Sra. Joana Barber exposa la importància de tenir un document que tots els participants el sentin
com a propi i per anar-lo millorant conjuntament. Exposa que, en el cas del Montseny, el document
ha anat variant amb esmenes fetes pels diversos interlocutors en el marc de col·laboració de un
grup de treball i seguiment. A més és un referent per a totes les entitats que es proposin efectuar
activitats dins el parc, de manera que a l’emetre l’informe, se li adjunta el document o l’enllaç a la
web a on trobar-lo.
Per unanimitat s’aprova el document presentat.

5. Torn de paraules.
El Sr. Jordi Griera pregunta sobre Vallhonesta i la persona que s’hi dedicava. També demana si el
parc pot fer cap actuació en el conjunt.
El Sr. Angel Miño respon que el conjunt i la finca son propietat de l’empresa HERA, de tractament
de residus, que gestiona l’abocador de Vacarisses. El senyor que cada cap de setmana hi pujava,
netejava l’entorn, treia vegetació, i mantenia el conjunt transitable. De mica en mica anava fent cada
cop més intervencions cada cop de més envergadura: pavimentant, traient pedres, cimentant
racons, etc. actuacions que en un element patrimonial d’aquesta envergadura no es poden fer
sense un projecte de restauració i amb autorització del propietari. Actuacions algunes que posaven
en risc la integritat de les persones per caiguda de murs o sostres. Aquests fets es varen posar en
coneixement de l’Ajuntament i dels Mossos d’Esquadra de manera que els Mossos van fer la
denúncia a traves de la seva unitat de patrimoni.
Pel que fa a propostes d’actuació, tan l’Ajuntament com el parc han elaborat avant-projectes i
converses per a veure de proposar alguna actuació als propietaris, però no s’ha arribat a fer cap
projecte d’usos i la restauració, sense un projecte d’usos i de viabilitat posterior, sembla poc
assenyat.
El Sr. Martí Perich intervé per a manifestar que l’Administració te nombrosos problemes per a
mantenir molts elements patrimonials de més o menys valor i que molta gent benintencionada i al
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seu risc i ventura han treballat desinteressadament per a mantenir peces patrimonials dels que els
seus propietaris han fet deixadesa (ermites, barraques, etc.), però les Administracions i els
Ajuntaments no poden fer-hi res per a evitar-ho (manca de recursos, drets de la propietat, manca
d’acord, etc.). És un tema molt mal plantejat i que no el tenim resolt.
El Sr. Joan Castells exposa el cas de l’ermita de les Arenes en el que un grup de voluntaris es va
constituir en associació i es van posar d’acord amb el propietari per a fer millores i mantenir-la en
bon estat d’ús.
El Sr. Enric Carrera ofereix la possibilitat de que els estudiants de l’Escola Superior d’Enginyeria
Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la UPC puguin col·laborar realitzant els projectes de final de
carrera en àmbits com els de les comunicacions, l’energia, les infraestructures, etc. que interessin al
parc.
La Sra. Sílvia Comellas proposa que en els tallers de formació que es fan en clau de territori per a
les empreses de la II fase de la CETS, intervinguessin els tècnics del parc per aprofitar millor tots els
recursos.
I sense cap aspecte més a tractar, el Sr. Martí Perich acomiada els presents i dona per finalitzada la
reunió a les 18:40 hores
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