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

Data: 1 de juny de 2017
Hora: 17:00 h.
Lloc: Sala Sotacoberta Gran del Castell de Vacarisses. C. Major, 3

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. Informe de gestió 2017.
4. Torn de paraules.
Presideixen la reunió:
-

Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient.

-

Sr. Antoni Masana Ubach, alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses.

Assisteixen:
-

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

-

Sra. Marta Roqué Aubia, alcaldessa de l’Ajuntament de Rellinars.

-

Sra. Mireia Solsona Garriga, alcaldessa de l’Ajuntament de Matadepera.

-

Sr. Enric Vilatersana Llorent, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Calders.

-

Sra. Clara Fuster Ramon, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vacarisses.

-

Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador en l’àmbit d’Espais Naturals.

-

Sr. Ramon Espinach i Grau, cap de l’Oficina Tècnica de Gestió de Parcs Naturals.

-

Sr. Xavier Roget Padrosa, cap de la Direcció Territorial Occidental.

-

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

Excusen la seva assistència:
-

Sra. Eulàlia Sardà Bonvehí, regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
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Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Antoni Masana saluda els assistents, els hi dóna la benvinguda i obre la sessió
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Valentí Junyent pregunta als assistents si aproven la redacció de l’acta de la reunió del dia 13
de desembre passat celebrada a Granera
S’aprova per unanimitat, ja que ningú fa cap observació.
2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió
Consultiva.
El Sr. Ramon Espinach, com a president de la Comissió Consultiva, exposa que el passat dia 25
d’abril es va reunir la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del parc al Casal de Cultura de
Talamanca, que va ser una reunió a la que van assistir unes 20 persones i presidida per l’alcalde del
propi municipi i que els temes tractats van ser similars als que es tractaran en aquesta i destaca a
continuació els temes més particulars:
-

El Sr. Joan Crispi, en representació del Centre Excursionista de Terrassa, va ser escollit com a
vicepresident de la Comissió Consultiva del parc i, com a tal, representant de les entitats al
Consell Coordinador del parc.

-

Es va presentar el primer document de treball del Pla Director del conjunt monumental del
monestir de Sant Llorenç del Munt, del seu entorn i dels accessos redactat per l’empresa
Sinergis i que es tractarà també en aquesta reunió. Destaca les opinions contrastades que es
van manifestar a l’entorn dels diferents aspectes: usos actuals i futurs, conservació, restriccions,
gestió dels residus, etc. Expressa que tot just s’ha iniciat el debat social en el que s’haurà de
trobar el punt d’equilibri entre tots els punts de vista i que per això s’ha “penjat” a la WEB del
parc, per a que tothom el pugui llegir i proposar les accions que estimi oportunes.

-

Es va presentar l’informe d’execució del II Pla d’Activitats de la Carta Europea de Turisme
Sostenible (2016-2020) al Fòrum Permanent de la CETS.

3. Informe de gestió 2017
El Sr. Àngel Miño pren la paraula per a presentar el balanç de gestió del que es porta de l’any 2017
exposant l’estat de les principals d’activitats previstes al programa d’enguany:
Activitats de Conservació, Ús Públic i Desenvolupament
 Conveni de Col·laboració amb LKXA (2005-15)
 Redacció de Projectes de 2015 (Restauració i millora de l’entorn dels àmbits
centrals).160.000 €
 “Pla d’actuacions de millora d’hàbitats forestals” P-261 Pendent d’execució
a la tardor de 2017
54.000 €
 “Pla d’actuacions de millora de punts d’aigua i de restauració de l’entorn de
La Mola i del Montcau. P-260 Executat al 2016
52.000 €
 “Pla d’actuacions de restauració d’àrees degradades i valorització del
patrimoni històric. P-259 Executat
54.000 €
Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni
 Execució del Pla Bàsic d’Infraestructures de Prevenció d’Incendis 2017. Planificat i
pendent d’execució.
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 Arranjaments de la Xarxa viària:
 Gestió forestal:
 Franges de seguretat:
Activitats de Conservació
 Projectes propis de Seguiment (Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc)
Planificat i en diversos graus d’execució.
 Seguiment hidrològic
 Cartografia d’invertebrats d’interès
 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 i vídeo vigilància (àliga perdiguera i falcó pelegrí)
 Seguiment de nidificació de l’Aufrany
 Seguiment de la distribució dels rapinyaires diürns
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns
 Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
 Seguiment de la biodiversitat d’ocells (mixt)
 Estudis de Conservació ( estudis i difusió) Planificat i en diversos graus d’execució.
 Pla de Conservació de la Flora
3.000 €
 Seguiment, avaluació i conservació del cranc de riu
(Xarxa de Parcs)
 Cartografia d’hàbitats CORINE
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment de la biodiversitat de les papallones
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment de petits mamífers
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment d’amfibis i rèptils
3.000 €
 Seguiment de ratpenats
3.000 €
 Inventari geològic del parc
2.500 €
 Seguiment cinegètic (senglar, cabirol)
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment dels ocells nidificants (mixt, XdP)
(Xarxa de Parcs)
 Nou Conveni de Col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Diputació de Barcelona. En execució.
 Gestió de la població de senglars en ambients mediterranis periurbans amb tècniques
de immunocontracepció. Prova pilot.
62.000 €
 Participen.
 Ajuntament de Matadepera
4.000 €
 Ajuntament de Vacarisses
4.000 €
 Ajuntament de Terrassa
4.000 €
 Diputació de Barcelona
50.000 €
 Obert a altres institucions i/o empreses (GC, etc.)
 Implicació social (web, xarxes social, canal YouTube)
 Nou Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. En execució.
 Creació del Centre Pilot de Monitoreig de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies.
56.764 €
 Participen.
 Universitat de Barcelona (FBG)
9.000 €
 Fundació Biodiversidad
19.764 €
 Diputació de Barcelona
28.000 €
 Objectius:
 Establiment d’indicadors de seguiment
 Desenvolupament de protocols metodològics
 Compilació de la informació existent
 Coordinació entre investigadors
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Aplicació a la conservació

Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Inversions
 Pla Director del Marquet de les Roques En execució.
 Projecte de consolidació dels forjats de la masoveria i dels coberts. En execució.
270.000 €
 Projecte de sensorització de l’aparcament del Coll d’Estenalles. Pendent d’execució.
41.000 €
 Millora del sistema de recollida d’aigües per al CI del coll d’Estenalles. Pendent
d’execució.
25.000 €
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Programes.
 Pla d’Informació i CETS
 Punts d’Informació a tots els municipis (reforç a La Mola i al coll d’Estenalles. Enguany
s’està realitzant mitjançant convenis el primer semestre i amb la contractació d’una
empresa de serveis el segon semestre)
125.000 €
 Coneguem els nostres parcs
 Viu el Parc 2017 (Abril a Juliol)
 Cercle de Voluntaris del Parcs Naturals
 Dia Europeu dels Parcs (24 de maig)
Àmbit del desenvolupament
 Segona fase de la CETS per a empreses
 2014: 14 empreses certificades (una donada de baixa)
 2015: 4 empreses certificades
Total: 17 empreses
 Parc a Taula (2012-15)
 290 empreses a 8 parcs
 Mercats
 Subvencions a particulars 2017 (termini 15/3/17)
 EAR
 ES CETS
 HAPA
 EF
 Culturals
 Instal·lacions tèrmiques amb biomassa
 Pla Director de les Tines a peu de vinya
 Projecte de desenvolupament turístic
 Contracte de redacció del Pla
 Presentació d’un Programa d’especialització i Competitivitat Territorial

Activitats generals i de Suport
 Informes emesos (1/1/2017 a 31/5/2017)
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Nombre d’informes
2017
Assumpte
15

Activitats científiques, culturals i educatives

53

Activitats esportives, turístiques i de lleure

2

Caça (aprofitaments i PTGC - Plans Tècnics de Gestió
Cinegètica-)

3

Filmacions i reportatges fotogràfics

5

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

8

Informes interns de Subvencions

2

Instal·lacions tècniques

1

Urbanístic

8

Denúncies

2

Incendis

11

z_Altres

Total: 110

 Sistema Q de qualitat en ENP
Núm. de suggeriments

Mitjana dies de
resposta

Total 2006

42

64,5

Total 2007

58

20

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

Parcial 2017

14

19

Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Propostes d’Inversions
 Casanova de l’Obac.
 Reforma de la sala d’audiovisuals, revisió de continguts exposició i remodelació
d’expositors.
40.000 €
 Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
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 Projecte museogràfic
 Projecte d’obres interiors

40.000 €
30.000 €

 La Muntada. Ampliació de la capacitat d’allotjament

60.000 €

 Millores d’estalvi energètic a la Mola (Pla Director)
 Càmeres frigorífiques, aïllaments tèrmics, energia solar tèrmica, LEDs

50.000 €

 Altres propostes
 Arranjaments dels coberts de la Mata
 Estudi d’electrificació fotovoltaica del conjunt de la Mata i els CI del Coll d’Estenalles
Pla Director del Conjunt del monestir de Sant Llorenç del Munt
 Àmbit: Conjunt monumental, entorn circumdant i accessos
 Objecte: Salvaguardar els valors que van motivar la protecció i gestió (biològics, geològics,
paisatgístics, culturals i patrimonials) i garantir que l’ús públic no va en contra de la seva
conservació
 Alarmes: alta freqüentació, subministraments, gestió de residus, erosió, noves espècies,
satisfacció de la visita, etc.
 Premisses inicials










Indret de Gran qualitat paisatgística
Més de 150.000 visites anuals
Immoble BCIN de propietat pública que ha de ser gestionat
Entorn de gran tradició excursionista i ara social
Equipament de serveis molt visitat 25.000 atencions (servei de bar)
Els serveis han de contribuir a la millora de l’entorn
Els serveis han de contribuir a l’equilibri pressupostari
L’equipament ha de constituir un exemple de gestió racional i sostenible
No instal·lacions tècniques ni d'infraestructures d’accés

 Àmbits d’actuació
 Conjunt monumental (BCIN): església, galilea i hostatgeria
 Entorn immediat de l’immoble (interfase amb l’entorn i molt vinculat als serveis)
 Zona Culminal (Zona natural. Amb molta pressió de visitació)
 Accessos: Camí dels monjos, camí de Coll d’Estenalles, camí de can Pobla i can
Robert)
 Diagnosi vinculada a la visitació
 Anàlisis energètic
 Cicle de l’aigua
 Residus
 Àrees degradades
 Subministraments
 Accessos
 Paisatge
 Patrimoni Cultural
 Prevenció d’Incendis
 Senyalització, difusió, sensibilització i participació ciutadana
 Avaluació i Objectius (DAFO en els 11 apartats de l’estudi)
 Energia
 Dependència de combustibles fòssils
 Creixement de la demanda energètica (visitació i gestió de residus)
 Cicle de l’aigua
 Sistema ineficient, mal dimensionat, esforç de manteniment en la depuració
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 Residus
 Major sensibilització social
 Desconeixement social de la gestió de residus
 Àrees degradades
 Pèrdua de coberta vegetal
 Animals pasturant
 Deambular erràtic dels visitants
 Noves dreceres
 Perill de desaparició d’espècies protegides
 Possibilitat d’estabulació a Can Pobla
 Subministraments
 Animals de càrrega
 Altres NOUS sistemes de transport?
 Accessos
 Gran nombre de senders i corriols
 Erosió i degradació
 Costos de manteniment importants
 Segregació d’usos
 Tipus de ferm a condicionar
 Paisatge
 Vulnerabilitat davant l’exposició visual
 Referent visual per a més de mig milió de persones
 Pèrdua del caràcter muntanyenc
 Patrimoni Cultural
 Manteniment deficitari
 Incivisme
 Alta valoració cultural del patrimoni
 Prevenció d’Incendis
 Punt de guaita
 Risc similar al de l’entorn
 Senyalització, difusió, sensibilització i participació ciutadana
 Manca de senyalització a la carretera
 Senyalització confusa, desperfectes en fites, manteniment.
 Posar en marxa el Pla de comunicació existent
 Potenciació de noves tecnologies
 Pla Director de les Tines a peu de Vinya
 Primeres passes
 Proposta de BCIN
 Equip de redacció (promotors)
 Elaboració del Guió del Pla Director
 Aportacions dels diversos grups (projecte turístic, possibilitats
enològiques, estudi del territori, proposta museogràfica, estudi enològic
sanitari, etc.)
 Reunions periòdiques:
 Els Municipis: Sol·licitud d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial
(PECT) per a iniciar el projecte
 Objecte:
 Projecte de desenvolupament de la zona nord (Pont de Vilomara i Rocafort, Mura i
Talamanca)
 Projecte de Conservació del Patrimoni
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 Projecte Cultural
 Projecte de Conservació de la Biodiversitat
 Promotors:
 Ajuntaments del Pont de Vilomara i Rocafort, Talamanca i Mura
 Diputació de Barcelona: Cultura, Turisme i Parcs Naturals.
 Generalitat de Catalunya: INCAVI
 Privats: DO Pla de Bages

4. Torn de paraules.
Es produeixen diverses intervencions sobre la gran afluència de visitants als espais naturals i les
noves activitats que sorgeixen de tipus més competitiu i de la manera de regular-les
El Sr. Ramon Espinach apunta que efectivament hi ha canvis en la manera d’organitzar les activitats
per part de les entitats.
El Sr. Martí Perich exposa que hi ha diverses activitats multitudinàries com pedalades ciclistes que
requereixen un tancament de la carretera o que, encara que no ho requereixin, la tanquen donada la
impossibilitat dels vehicles d’avançar-los. Manifesta que això crea problemes als veïns i als visitants
i que l’Ajuntament de Mura es planteja no autoritzar-les. Pregunta pel projecte “3 monts” i opina que
cal fer un treball a la direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme per a fer entendre que al
voltant de les tines a peu de vinya s’hi conreava i que hauria de ser terreny cultivable.
El Sr. Valentí Junyent respon que traslladarà el tema del projecte “3 monts” al Servei de Turisme de
la diputació i que cal un treball conjunt amb la Direcció General d’Urbanisme per a tractar el tema
dels usos dels terrenys al voltant de les tines a peu de vinya.
La reunió finalitza a les 18:25 sense més temes a tractar.
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