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

Data: Dijous 23 de novembre de 2017
Hora: 17:00 h.
Lloc: Casa de la Cultura del Pont de Vilomara i Rocafort (C. Mestre Saura, 5).

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 i Programa d’activitats 2018.
4. Torn de paraules.

Presideixen la reunió:
-

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

-

Sr. Cecilio Rodríguez Martín, alcalde de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.

Assisteixen:
-

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

-

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

-

Sr. Josep Tarin Canales, alcalde de l’Ajuntament de Talamanca.

-

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

-

Sra. Mª Dolors Moreno Albareda, regidora de l’Ajuntament de Rellinars.

-

Sra. Eulàlia Sardà Bonvehí, regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

-

Sr. Esteve Puig Morral, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall

-

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. Jordi Bellapart Colomer, gerent de serveis d’Espais Naturals

-

Sr. Ramon Espinach i Grau, 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:
-

Sr. Mireia Solsona, alcaldessa de l’Ajuntament de Matadepera

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Cecilio Rodríguez 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. Cecilio Rodríguez pregunta als assistents si aproven la redacció de l’acta de la reunió del dia 1
de juny passat celebrada a Vacarisses
No es fan rectificacions i, per tant, s’aprova per unanimitat.
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 6 de
novembre es va reunir la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del parc a la sala d’actes del Vapor
Gran de Terrassa i destaca els següents temes tractats:
-

Es va presentar l’informe de gestió similar al que es presentarà ara en el que es va destacar la
redacció final del Pla Director del conjunt monumental del monestir de Sant Llorenç del Munt, que
va suscitar un intens debat sobre els usos que es donen com els actes multitudinaris i la
necessitat d’establir acords o regulacions per a reduir els problemes i conflictes que es
produeixen, i un dels acords que es va prendre va ser constituir un grup de treball per a pactar un
document de bones pràctiques per a activitats esportives i multitudinàries.

-

Es va informar que les nostres instal·lacions no tenen la obligatorietat de tenir instal·lats
Desfibril·ladors Externs Automàtics, tot i que cal garantir un subministrament continu (cosa que no
es produeix a la Mola), però que també seria raonable que alguns dels vehicles dels guardes
portessin desfibril·ladors semiautomàtics, cosa que requereix formació i posteriorment un període
de proba per a conèixer la idoneïtat del sistema i la viabilitat de la seva instal·lació a la resta de
vehicles de tots els parcs.

La Sra. Eulàlia Sardà pregunta com es vehiculen les trucades ja que els usuaris truquen al 112.
El Sr. Ramon Espinach respon que els guardes s’assabenten de l’incident i es tracta d’establir un
procediment, per a la qual cosa el 112 ha de tenir coneixement dels mitjans que hi ha sobre el
terreny.
Diverses intervencions es produeixen sobre el tema per a concloure que cal que hi hagi una bona
distribució de mitjans sobre el territori i un bon coneixement dels sistemes de coordinació (112) per
activar els equips d’emergència més propers i adequats

3. Informe de gestió 2017 i Programa d’activitats 2018
El Sr. Àngel Miño pren la paraula per a presentar l’informe de gestió i, en cada apartat comentarà els
nous projectes pel 2018:
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 Només aquest resta
pendent d’execució a la tardor de 2017
54.000 €



Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19)
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Redacció de Projectes de 2018 (Restauració i millora de l’entorn dels àmbits
centrals).
160.000 €

Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni


Execució del Pla Bàsic d’Infraestructures de Prevenció d’Incendis 2017. Planificat i
executat. Pel 2018 es preveu treballar en la mateixa línia
 Arranjaments de la Xarxa viària: 39,45 km
 Gestió forestal:
19 Ha (PTGMF) + 29 Ha (LKXA)
 Franges de seguretat:
9,5 Ha

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 Estratègic de Seguiment i recerca per a la Conservació de la Fauna de la Xarxa de
Parcs. Museu de Granollers
58.000 €
 Seguiment de la biodiversitat de les papallones
 Seguiment de petits mamífers
 Seguiment d’amfibis i rèptils
 Seguiment de ratpenats
 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)
 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 pel 2018. (En execució el de 2017).

 Gestió de la població de senglars en ambients mediterranis periurbans amb tècniques de
immunocontracepció. Prova pilot.
 Participen.
 Ajuntament de Matadepera
 Ajuntament de Vacarisses
 Ajuntament de Terrassa
 Diputació de Barcelona
50.000 €
 Obert a altres institucions i/o empreses (GC, etc.)
 Implicació social (web, xarxes social, canal YouTube)
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 Nou Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de
Barcelona pel 2018. (Finalitzat el de 2017; Contracte de serveis pel primer semestre de
2018).
 Creació del Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies.
 Participen.
 Universitat de Barcelona (FBG)
 Fundació Biodiversidad
 Diputació de Barcelona
31.000 €
 Contracte de serveis
21.700 €
 Objectius:
 Establiment d’indicadors de seguiment
 Desenvolupament de protocols metodològics
 Compilació de la informació existent
 Coordinació entre investigadors
 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. Executat.
270.000 €
Projecte de sensorització de l’aparcament del Coll d’Estenalles. Executat.
41.000 €
Millora del sistema de recollida d’aigües per al CI del coll d’Estenalles. Executat
25.000 €

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








Pla d’Informació
 Punts d’Informació a tots els municipis (reforç a La Mola i al coll d’Estenalles.
125.000 €
 Enguany s’està realitzant mitjançant convenis el primer semestre i amb la contractació d’
empreses de serveis el segon semestre)
42.000 €
CETS (Contracte de serveis de 2 anys per als parcs de Montseny, Garraf i Sant Llorenç del
Munt i l’Obac)
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
 Total: 17 empreses acreditades



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
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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 9/10/2017)
Nombre d’informes
2017
Assumpte
24

Activitats científiques, culturals i educatives

84

Activitats esportives, turístiques i de lleure

3

Aprofitament dels recursos naturals(agr/rama/miner)

5

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

2

Camins

5

Filmacions i reportatges fotogràfics

10

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

15

Informes interns de Subvencions

3

Instal·lacions tècniques

2

Urbanístic

52

Denúncies

12

Suggeriments Q

21

z_Altres

Total: 238



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
5

Total 2015

45

20

Total 2016

51

22

Parcial 2017

15

19

Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Propostes d’Inversions pel 2018



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
 Projecte museogràfic
40.000 €
 Projecte d’obres interiors
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

El Sr. Josep Tarín s’interessa pels continguts del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles.
El Sr. Angel Miño comenta que es va fer una reunió amb regidors i tècnics dels diferents municipis del
parc per a que col·laboressin en el disseny de continguts, sobretot en valors i centres d’interès del
propi municipi i vinculats al parc. En altre aspecte que es va tractar a la reunió és que es va decidir
treballar en la creació de nous rètols interpretatius als itineraris vinculats als municipis a través de
convenis amb els Consells comarcals. També va sortir la idea de treballar en una mena de passaport
del parc en el que els usuaris haurien d’anar segellant els diversos itineraris realitzats a cadascun
dels municipis i el premi podria ser una activitat en algun dels establiments acreditats a la CETS.

4. Torn de paraules.
El Sr. Martí Perich pregunta sobre el projecte dels “3 monts”, pensa que es porten 7 o 8 anys amb un
projecte a mitges que ningú agafa i la senyalització està en certs llocs si i altres no. Diu que és la
segona vegada que interpel·la en aquesta seu i encara no s’ha decidit si continuem amb el projecte o
es desmunta la senyalització i es fa una aplicació per a que qui vulgui se la baixi i faci el recorregut.
Diverses intervencions relatives a la responsabilitat de les Administracions que van intervenir en l’inici
(Diputació de Barcelona –Turisme i Parcs, els consells comarcals i els municipis) ara haurien de
reunir-se i prendre una decisió sobre el projecte. Es constata que hi ha un cert públic estranger que el
segueix.
Es pren la decisió de que sigui l’Oficina de Parcs Naturals qui faci la convocatòria abans de la propera
reunió del consell Coordinador.
El Sr. Martí Perich fa una exposició del procés de legalització del projecte de visitació de la cova de
Mura doncs porta 7 anys i encara no està resolt, doncs estem pendents de rebre l’informe de
Biodiversitat de la Generalitat i lamenta que encara no es pugui tirar endavant.
El Sr. Cecilio Rodriguez pren la paraula per a cloure la reunió esmentant que li fa especial il·lusió
referir-se al Sr. Ramon Espinach a qui identifica amb el parc des que era regidor i molt més ara i
durant els anys que porta a l’alcaldia. Al·ludeix a la seva professionalitat i a la seva personalitat
encantadora per acomiadar-lo com a cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per la seva tasca i la
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seva relació personal, de manera que, si aquest és l’últim consell Coordinador al que assisteix, per
motiu de la seva jubilació, li vol agrair la tasca realitzada.
El Sr. Ramon Espinach agraeix les paraules i vol fer-les extensives en l’àmbit professional a tots els
companys que formen l’equip i als servis centrals de Barcelona. Explicita que, com a vallesà els
primers records d’infantesa i primera joventut estan molt lligats al parc de Sant Llorenç i recorda que
el primer el seu primer bivac va ser a la font de la Pola i al planell dels Òbits, de manera que Sant
Llorenç significa moltes coses i el te en gran estima. Reitera l’agraïment i la companyia a tots els
presents i s’ofereix a restar a disposició per a allò que pugui ser d’utilitat en algun moment.
La reunió finalitza a les 18:15 sense més temes a tractar.
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