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

Data: Dijous 13 de desembre de 2018
Hora: 17:00 h.
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

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 2018 i proposta de Programa d’activitats 2019.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de renovació i noves certificacions d’empreses a la
CETS
5. Torn de paraules.
Presideixen la reunió:
-

Sr. Jesús Calderer Palau, diputat adjunt d’Espais Naturals

-

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

Assisteixen:
-

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

-

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

-

Sra. Verònica Huguet Puig, tècnica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

-

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

-

Sra. Joana Barber Rosado, 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 l’assistència:
-

Sr. Marc Armengol Puig, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa.

-

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

-

Sra. Maria Mercè Sanmartí Miró, directora dels SSTT a Barcelona. Departament de Territori i
Sostenibilitat.
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Desenvolupament de la sessió:
La Sra. Eulàlia Sardà saluda els presents, els hi dona la benvinguda a Sant Vicenç de Castellet i
obre la sessió tot expressant la seva alegria per poder celebrar aquesta reunió.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Àngel Miño pregunta als assistents si aproven la redacció de l’esborrany d’acta de la reunió
celebrada el dia 14 de juny passat a Rellinars.
La Sra. Dolors Moreno fa notar que al final de la segona línia del llistat d’assistents hi apareixen les
paraules “per telèfon” que sobren.
Es pren nota per a retirar les paraules sobrants.
No es fan més rectificacions 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 president de la Comissió Consultiva, exposa que el passat dia 25
d’octubre es va reunir la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del parc a Monistrol de Calders i
comenta els següents temes tractats:
-

La participació no va ser molt amplia, però si animada.

-

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

-

Es va plantejar la renovació dels membres de la Comissió Consultiva i es va acordar que a la
propera reunió es convocaria a totes les entitats fent especial menció de que caldrà decidir si es
fa o no una nova elecció de membres per així estimular l’assistència ja que no hi havia prou
assistència per a decidir-ho.

-

Es va decidir segregar la Comissió Consultiva i el Fòrum Permanent de la CETS per així poder
tractar els diferents temes d’interès en l’àmbit més adient, per una banda de gestió i actuacions
del parc a la Comissió Consultiva, i per altra aspectes més relacionats amb el turisme com
activitat al Fòrum. Tot deixant clar que es convocarà a totes les entitats, institucions i persones a
ambdues reunions.

-

També es va decidir interpel·lar a les entitats i als assistents sobre els temes que els hi poden
resultar més interessants per a tractar-los a les reunions.

-

Es va presentar i acordar un document de bones pràctiques per a les activitats multitudinàries.
En aquest punt, comenta que l’acord no va ser total, doncs hi havia diferències en el nombre de
participants per a les curses de muntanya. Així i tot, valora molt positivament el fet de acordar-lo
i de crear un grup de seguiment per a que faci el seguiment, l’avaluació i les possibles noves
propostes per anar afinant els diferents paràmetres de les activitats. Remarca que caldrà
finalitzar la seva redacció i trametre’l a tots els municipis per a que l’aprovi el Consell
Coordinador del parc.

3. Informe de gestió 2018 i proposta de Programa d’activitats 2019
El Sr. Àngel Miño comenta que el programa d’activitats resulta continuista pel que fa a les activitats
ordinàries i consolidades de manteniment d’equipaments, infraestructures i seguiment i presenta
l’informe i la proposta de programa de l’any 2019:
Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni
 Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19) (160.000 € pels dos anys)
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 Projecte Restauració i valoració de les restes arqueològiques de Serra Llarga i
l’Obac Vell. (Redacció).
40.000 €
 Restauració del paisatge de la biodiversitat del cim de la Mola i entorns del
monestir. (Redacció).
40.000 €
 Projecte de millora de la pista de Casajoana
23.000 €
 Franja de baixa combustibilitat
8.500 €
 Execució del Pla Bàsic d’infraestructures de Prevenció d’Incendis 2018.
 Arranjaments de la Xarxa viària: 18 km
 Gestió forestal:
19 ha (Obac i Dalmau)
 Franges de seguretat:
6 ha
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
 Seguiment de nidificació de l’Aufrany (2 polls amb mala sort no han creuat l’Estret)
 Seguiment de la distribució dels rapinyaires diürns
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns (Participació social)
 Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
 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
58.000 €
 Ropalòcers
 Petits mamífers
 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
7.000 €
 Seguiment de Quiròpters
12.000 €
 Seguiment sanitari d’amfibis
5.000 €
 Seguiment hidrològic (UB)
 Conveni pel 2018 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. (En execució)
 Participen.
 Ajuntament de Matadepera
 Ajuntament de Vacarisses
 Ajuntament de Terrassa
 Diputació de Barcelona
50.000 €
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 Obert a altres institucions i/o empreses (GC, etc.)
 Implicació social (web, xarxes social, canal YouTube)
 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.
56.764 € (2016-17)
 Participen.
 Contracte de Serveis (2017)
21.700 €
 Diputació de Barcelona (2018)
31.000 €
 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. Programes.
 Pla d’Informació (Contracte de serveis per 2 anys)
 Punts d’Informació a tots els municipis (reforç a La Mola i al coll d’Estenalles.
125.000 €
 Contractes de serveis urgents per assolir la finalització de l’any
42.000 €
 CETS (Contracte de serveis per 2 anys)
 Viu el Parc 2018 (Abril a Juliol)
 Cercle de Voluntaris del Parcs Naturals
 Dia Europeu dels Parcs (24 de maig)
 Accessibilitat
Àmbit del desenvolupament
 Segona fase de la CETS per a empreses
 16 empreses acreditades (4 noves)
 Parc a Taula (2001)
 290 empreses a 8 parcs
 Mercats
 Subvencions a particulars 2018 (termini 15/3/18).
 2 EAR:
7.000 €
 6 ES:
6.200 €
 0 HAPA:
 3 EF:
6.340 €
 4 Culturals:
2.300 €
Projectes propis 2018
 Remodelació de la tanca exterior de l’Àrea d’Esplai de la riera de Nespres i vorera de
la carretera de Mura
 Projecte executiu de mesures i actuacions per aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica al conjunt de la Mola (pendent d’execució)
 Actuacions imprevistes per aigüats
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Activitats generals i de Suport
 Informes emesos (1/1/2018 a 12/12/2018)
Nombre d’informes
2018
Assumpte
16

Activitats científiques, culturals i educatives

88

Activitats esportives, turístiques i de lleure

6

Aprofitaments de Recursos Naturals (agr/ram/min)

4

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

2

Filmacions

1

Camins

6

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

6

Informes interns de Subvencions

2

Instal·lacions tècniques

6

Urbanístic

72

Denúncies (3 caça i 23 circulació)

11

z_Altres

Total: 220

 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

Total 2017

15

19

Parcial 2018

12

21
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Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni (2018-19)
 Consolidació del programa de Seguiment i Conservació
 Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19)(80.000 € per executar l’any 2019)
 Projecte Restauració i valoració de les restes arqueològiques de Serra Llarga i
l’Obac Vell. (Execució).
40.000 €
 Restauració del paisatge de la biodiversitat del cim de la Mola i entorns del
monestir. (Execució).
40.000 €
 Projecte de millora de la pista de Casajoana
23.000 €
 Franja de baixa combustibilitat
8.500 €
 Execució del Pla Bàsic d’infraestructures de Prevenció d’Incendis 2019.
 Arranjaments de la Xarxa viària: 20 km
 Gestió forestal:
50 ha (Obac i Dalmau)
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Propostes d’Inversions (2018-19)
 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
 Projecte d’obres interiors

40.000 €
30.000 €

 La Muntada. Ampliació de la capacitat d’allotjament

60.000 €

 Altres propostes
 Arranjaments dels coberts de la Mata
 Estudi d’electrificació fotovoltaica del conjunt de la Mata i els CI del Coll d’Estenalles
 Bus Parc. Campanya “De Casa a Sant Llorenç del Munt i l’Obac”
 Bitllet combinat (FCG, línia Vallès + BUS) fins a Mura i Talamanca
 Adequació de les parades
 Aparcaments dissuasius
 Senyalització
 Informació en temps real
 Parcs i Biblioteques
 Biblioteques públiques dels municipis del parc
 Programació cultural i natural conjunta
 Documentals, exposicions, xerrades, tallers, clubs de lectura, rutes
literàries, visites guiades
La Sra. Dolors Moreno s’interessa per a recuperar els trajectes a l’Obac per a que es pugui fer una
volta més amplia.
La Sra. Joana explica que ara s’ha començat recuperant unes línies al Montseny i a Sant Llorenç
del Munt i l’Obac cofinançades entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu és anar consolidant trajectes i ampliar-los per a que els usuaris puguin fer qualsevol
excursió dins del parc però accedint en transport públic.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de renovació i noves certificacions d’empreses a la
CETS
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El Sr. Àngel Miño presenta les quatre empreses que han realitzat el procés d’incorporació a la
segona fase de la CETS:
 Làctics Casanueva, SL Artelac de Sant Vicenç de Castellet.
 Biosfera, Associació d’Educació Ambiental de l’Hospitalet de Llobregat
 El Salt, Casa de Colònies i Activitats Rurals de Mura
 Restaurant Masia Can Serra del Pont de Vilomara i Rocafort.
Continua citant les tres empreses que han renovat el seu compromís:
 La Brocada Serveis (Bages Terra de Vins) de Sant Fruitós de Bages
 Restaurant La Mola de Matadepera
 Gaia-Serveis Ambientals de Moià.
El Consell Coordinador aprova les quatre noves certificacions i les tres renovacions i felicita les
empreses pel seu bon treball envers el turisme responsable.
El Sr. Àngel Miño cita les di-vuit empreses certificades al parc:
 Les àrees d’esplai: les Arenes, el torrent de l’Escaiola i riera de Nespres
 Els restaurants: Cal Carter, Can Vinyers, la Pastora, la Mola i Can Serra
 Els allotjaments: Cal Carter i el Salt
 Les empreses de guiatge i activitats: Gaia, Bages Terra de Vins (agència), Arqueolític,
Rossinyol Nou, Emocions, Biosfera, CIMA i Artelac.
i exposa que ara ja s’està en condicions per a iniciar la III Fase de la CETS per a agències i
touroperadors.
Per altra banda diu que en tot el procés hi ha hagut tres baixes per diferents raons i esmenta
especialment que l’acreditació no és una marca, sinó un compromís i que aquest compromís es fa
efectiu participant en els fòrums i definint les activitats que s’han de dur a terme:
 Molí del Mig. Mura (va demanar temps per reorganitzar l’empresa)
 Restaurant Don Cándido. Terrassa (no assistència a un Fòrum/any)
 Restaurant Hotel Terrassa Park. Terrassa (no assistència a un Fòrum/any)
La Sra. Joana Barber notifica que a partir d’ara els equipaments municipals també poden acreditarse en la CETS, la qual cosa representa un compromís també per al municipi (Museus, centres
d’informació, etc.)

4. Torn de paraules.
La Sra. Eulàlia Sardà s’interessa per a la millora o manteniment de la senyalització especialment de
Vallhonesta i pregunta pel desenvolupament del projecte pilot d’immunocontracepció del senglar.
La Sra. Joana Barber comenta que tot i tenir un pressupost continuista i amb poc pressupost
d’inversions, la despesa corrent, capítol II del pressupost, permet assolir petits projectes de
senyalització i altres de manteniment d’equipaments i bens públic.
El Sr. Xavier Roget comunica que el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac està dins el
projecte de senyalització Turística Temàtica T&T promogut per la Generalitat de Catalunya per a
dirigir i informar els visitants pels accessos principals (autopistes i carreteres que envolten el parc).
El Sr. Jordi Padrós explica que del desenvolupament de la prova pilot d’immunocontracepció s’està
investigant i veient que la vacuna presenta una efectivitat en femelles del 100 % durant el primer
any i que va baixant anualment a la meitat fins que cap el tercer o quart any torna a ser fèrtil. Pel
que fa als mascles sembla que no és prou efectiva. Cal esperar a la fi del projecte per a tenir alguna
conclusió i veure si pot resultar útil, a quin cost. Cal tenir en compte que és la primera vegada que
es testa en animals en llibertat i a nivell científic hi ha una gran expectació. També recorda que la
Diputació de Barcelona conjuntament amb la Generalitat de Catalunya ha editat una guia per a
minimitzar els danys que pot produir la fauna salvatge a les zones agrícoles i que es pot trobar a la
WEB de la Diputació de Barcelona
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Es produeixen algunes intervencions al voltant de la problemàtica dels senglars en el medi, les
epizoòties que l’afecten al centre d’Europa i com l’acció de l’home pot contribuir a la gestió
d’aquesta espècie de fauna salvatge
La reunió, sense més temes a tractar, finalitza a les 18:00.
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