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: Dijous 2 de maig de 2019
Hora: 17:00 h.
Lloc: Centre d’Informació de Mura.

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. Estat d’execució del programa d’activitats 2019.
4. Regulació de l’accés en vehicle privat al Coll d’Estenalles i funcionament del Bus Parc
5. Via Verda del Vallès: Collserola – Sant Llorenç del Munt i l’Obac
6. Torn de paraules.

Presideixen la reunió:
-

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

-

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

Assisteixen:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Sra. Montserrat López Molina, tècnica dels SSTT del DTS a Barcelona

-

Sra. Teresa Costa Francitorra, cap de l'Oficina Comarcal del Bages - Moianès

-

Sr. Joan Crispi Escusell, representant del Centre Excursionista de Terrassa i de la Comissió Consultiva

-

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

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

-

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

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Martí Perich saluda els presents, els hi dona la benvinguda a Mura, esmentant que tenia
especial interès en que aquesta reunió es fes a Mura per acomiadar-se dels presents i de la mateixa
reunió, doncs deixa la política després de dedicar-se durant 24 anys intentant treballar per aquest
territori que no és únicament Mura, sinó que va de Mura a Manresa, de Mura a Talamanca, de Mura a
Rellinars, de Mura a Matadepera. Recorda als representants de la Generalitat i de la Diputació amb
els que ha treballat conjuntament per a la millora del parc i esmenta alguns fets que van marcar una
època i que provocaven molt d’interès social. Agraeix la feina feta i encoratja a continuar treballant per
a conservar el parc, els seus valors i la resta d’espais el millor possible, tal com s’ha estat fent. Així
obre la sessió tot expressant la seva gratitud als presents per poder celebrar aquesta reunió.
El Sr. Àngel Miño disculpa a la Sra. Joana Barber, que no ha pogut assistir per un problema personal.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Angel Miño, comenta que a l’esborrany que es va enviar amb la convocatòria hi havia una
errada: la Sra. Verònica Huguet és tècnica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, no del de
Terrassa. Es detecta una altra errada: la directora dels SSTT a Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat és la Sra. Maria Mercè Santmartí Miró, no la Sra. Esther Varela Iglesias. En
aquests esborrany ja s’ha esmenat i pregunta als assistents si aproven aquesta redacció de
l’esborrany d’acta de la reunió celebrada el dia 13 de desembre passat a Sant Vicenç de Castellet
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.
El Sr. Àngel Miño, com a secretari de la Comissió Consultiva, exposa que el passat dia 25 d’abril es
va reunir l’esmentada Comissió del parc a Matadepera i comenta els següents temes tractats:
-

La participació no va ser molt amplia, i es va parlar de veure com activar les entitats per a que hi
participin.

-

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. Després de 6 reunions en
les que parlem de la renovació dels membres i, per manca d’assistència, no es pot fer efectiva
una renovació amplia. Es va decidir que les dues entitats que van assistir a la reunió com a oients
i que no estan representades (Associació de Bombers de Matadepera i Concessionari de l’AE Les
Arenes) formarien part com a membres si els membres del seu sector renuncien o no responen a
la consulta que els hi faci el parc. Això es presentarà al Consell Coordinador en la propera reunió

-

Es va presentar el projecte “De Casa al Parc” que va iniciar-se a l’octubre de 2018 i que
consisteix en un transport públic integrat per venir al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac amb el bitllet combinat FGC línia Vallès més Bus Parc, els dissabtes, diumenges i festius
de tot l'any. Actualment s’està triplicant el nombre d’usuaris respecte del projecte anterior “Bus
parc”
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3. Estat d’execució del Programa d’activitats 2019
El Sr. Àngel Miño comenta que s’han preparat còpies de la presentació per a tenir tota la informació
que es presentarà i passa a comentar només els aspectes més rellevants del programa d’activitats:
Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni
 Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19)
 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: 20 km
 Gestió forestal:
50 ha (Obac i Dalmau)
 Franges de seguretat:
 Recollida d’escombraries 2019.
 Convenis amb els municipis
14.500 €
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 rat-penats 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 €
 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 (en execució)
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 €
Àmbit del desenvolupament
 Segona fase de la CETS per a empreses
 17 empreses acreditades (10, 3 i 4 noves)
 Parc a Taula (2001)
 290 empreses a 8 parcs
 Mercats
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 Subvencions a particulars 2019 (termini 25/5/19).
Projectes propis 2019
 Projecte executiu de mesures i actuacions per aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica al conjunt de la Mola (pendent d’execució)
38.000 €
 Actuacions de reparació de la xarxa viària (Aiguats 2018)
23.000 €
 Eix viari BV-1221 (Parades del BUS Parc, entrades i Aparcaments)
13.000 €
 Excavació Cova de les Ànimes
5.000 €
 Manteniment ordinari d’equipaments i patrimoni
50.000 €
 Arranjament dels camins a peu del sector central
40.000 €
 Bus Parc. Campanya “De Casa al Parc”
Per determinar
 Parcs i Biblioteques
Sense cost extra
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Propostes d’Inversions (2019)
 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
 Estudi d’electrificació fotovoltaica del conjunt de la Mata i els CI del Coll d’Estenalles

Activitats generals i de Suport
 Informes emesos (1/1/2018 a 31/12/2018)
Nombre d’informes
2018
Assumpte
16
Activitats científiques, culturals i educatives
90
Activitats esportives, turístiques i de lleure
6
4
2
1
4
6
2
7
72
14
Total: 224

Aprofitaments de Recursos Naturals (agr/ram/min)
Caça (aprofitaments i PTGC Plans Tècnics de Gestió
Cinegètica-)
Filmacions i reportatges fotogràfics
Camins, Xarxa viària
Forestal (aprofitaments i PTGMF)
Informes interns de Subvencions
Instal·lacions tècniques
Urbanístic
Denúncies (4 caça i 68 circulació)
z_Altres
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 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

45

19

Total 2018

43

21

4. Regulació de l’accés en vehicle privat al coll d’Estenalles i funcionament del Bus Parc
d’execució del Programa d’activitats 2019
El Sr. Angel Miño presenta les dades dels usuaris del Bus Parc: Oct. 93; Nov. 321; Des. 332; Gen.
135; Feb. 456, i Mar. 407. Continua exposant el projecte iniciat a l’octubre de l’any passat que
combina dos mitjans de transport, tren i autobús, per venir de casa al parc i te associada una tarifa
integrada. A Barcelona es pot prendre la línia de Ferrocarrils de la Generalitat fins a Terrassa i aquí
agafar l’autobús per a tancar-se al parc i als nuclis de Talamanca i de Mura. També s’han habilitat uns
aparcaments dissuasius a Terrassa (B-40) i Matadepera (davant del Hockey) de manera que el
trajecte final no comporti la utilització del vehicle particular. Comenta que l’accés al parc, a tots els
punts significatius està augmentant. Es superen les 160.000 persones al cim de la Mola, es
sobrepassen els 350 vehicles aparcats al sector de Coll d’Estenalles i els propis municipis veuen
superades les places d’aparcament urbanes. Aquesta situació comporta problemes de conservació
sobretot als punts més vulnerables com el Montcau i el cim de la Mola, però en general a tot arreu;
problemes de manteniment de les infraestructures camins i equipaments; problemes de seguretat vial;
problemes de satisfacció de la visita, etc.
Comenta que, tot i que no s’omplen els autobusos, s’ha triplicat el nombre d’usuaris respecte al
període anterior de Bus Parc i que la tendència és a l’augment. La percepció dels usuaris i de la
societat en general és molt bona i la tendència és a l’augment. Per a racionalitzar el projecte es
reunirà a tots els sectors implicats: municipis, diversos departaments administratius amb
competències (transports, manteniment, seguretat vial, etc.) i usuaris en una “Taula de Mobilitat” per
analitzar tots els aspectes que es poden tenir en compte i encarregar un estudi de mobilitat a tot
l’àmbit dels municipis del parc i entorn.
El Sr. Martí Perich incideix en la importància del projecte i en la necessitat urgent de trobar resposta a
l’interès social per accedir-hi al parc, a la capacitat de moviment actual i tenint en compte que les
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infraestructures viàries daten d’una època amb una manera i uns mitjans d’accés que res tenen a
veure amb els actuals.

5. Via Verda del Vallès: Collserola – Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Sr. Angel Miño explica que va assistir a la convocatòria inicial que va fer l’ADENC el passat 27 de
març per a presentar la proposta de “Via Verda del Vallès basada en el document del 2006 com un
projecte de tractament del no urbanitzable entre els parcs naturals de Collserola i de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac. El projecte està incorporat al Pla Territorial, però sense cap definició concreta ni molt
menys amb delimitació. La proposta actual abasta 8 municipis (Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí, Sant
Quirze, Sabadell, Terrassa, Matadepera i Castellar del Vallès), tres dels quals també formen part
d’aquest parc. Sobre un esborrany de cartografia, que contempla els espais que cada municipi ha
catalogat com espais naturals, van presentar un esborrany d’estatuts d’una possible associació de
municipis a la que els municipis aporten les accions que te previst realitzar a la seva part de Via
Verda. També van informar de la celebració de la III Conferència dels Espais Naturals a la Plana del
Vallès els dies 2 i 3 de maig en que es presentarà el projecte en societat. A la reunió es va produir
una roda d’intervencions per part dels assistents, representants del municipis que van valorar molt be
la proposta però van manifestar que, davant la imminència de les eleccions municipals, no podien ni
volien assumir projectes que recaurien en futurs equips de govern municipal i van emplaçar l’ADENC
a presentar el projecte als nous equips que resultin de l’envit electoral. Mentre l’ADENC continuarà
treballant com a secretaria tècnica del projecte amb seu al Dep. de Geografia de la UAB, qui també
està involucrat en el projecte com a dinamitzador.

6. Torn de paraules.
El Sr. Joan Crispi opina que costa molt canviar les dinàmiques dels usuaris i que cal fer campanyes
de sensibilització per a que el Bus Parc Tingui èxit.
La Sra. Mª Angels Palacios intervé que a dir que està previst en tot el projecte fer campanyes de
difusió i sensibilització per a promoure l’ús del transport públic com a mitjà d’accés als parcs.
El Sr. Angel Miño exposa que el projecte de transport públic es complementa amb el de sensorització
de les dades dels aparcaments del Coll d’Estenalles i altres, si fora possible, de manera que es pot
donar informació amb pantalles informatives del grau d’ocupació dels aparcaments del centre del parc
que es situarien a l’inici de l’accés a on hi ha els aparcaments dissuasius (Terrassa i Matadepera) de
manera que els visitants podessin decidir si deixen el transport privat per prendre el Bus Parc o si
canvien de destí.
El Sr. Martí Perich exposa que des de l’any 2010 es va entrar en un procés de legalització de les
visites a la Cova de Mura, cova que es visita des de fa més de 100 anys. Era un recurs-equipament
amb una visitació poc regulat. Les Administracions varen entrar en un procés d’acord molt lent a
causa de la poca experiència que es te en legalitzar o regularitzar aquestes activitats i la quantitat de
serveis administratius que intervenen (urbanístics, mediambientals, municipals, etc.). Finalment amb
l’esforç de molta gent de la Diputació i de la Generalitat, als que vol felicitar, sembla ser que estem
arribant al punt final per a poder iniciar les visites (pla de seguretat, obres interiors, conservació,
seguiment de la biodiversitat, etc.) en un breu termini de temps
El Sr. Jesús Calderer pren la paraula per saludar a tothom i acomiadar-se davant la incertesa de la
seva continuïtat en aquesta responsabilitat.
La reunió, sense més temes a tractar, finalitza a les 17:50.
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