Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

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

CONVOCATÒRIA

Data:
Hora:
Lloc:

25 d’abril de 2019
17:00 h.
Casal de Cultura de Matadepera. C.Pere Aldavert, 4 - O8230 Matadepera.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Estat d’execució del programa d’activitats de 2019.
3. Proposta d’actualització dels cens d’entitats del parc i idees per a renovar els
membres de la Comissió Consultiva.
4. Temes d’interès per a les entitats
a. Regulació de l’accés en vehicle privat al Coll d’Estenalles i funcionament del
Bus Parc (Aj. Terrassa)
b. Via Verda del Vallès (Collserola Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Aj. Terrassa)
c. Itinerari circular de l’AE de Les Arenes a l’Ermita de Les Arenes (AA de les
Arenes)
5. Torn de paraules

ASSISTENTS

Presideix la reunió:
-

Sra. Núria García Múrcia, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera.

President de la Comissió:
-

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

Assistents en representació del Consell Coordinador del Parc:
-

Sr. Martí Perich i Singla, Alcalde de l’Ajuntament de Mura.
Sr. Ignasi Planas de Martí, Cap del Servei de Gestió Ambiental l’Ajuntament de Terrassa.

Assistents en representació de les entitats i sectors:
-

Sr. Salvador Vives i Jorba, representant de la Federació Catalana d’Espeleologia
Sr. Enric Prat i Balaguer, representant del Centre Excursionista de Terrassa
Sr. Francesc Closa Sebastià, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.
Sr. Joan Trenchs Russo, representant de l’ADF de Matadepera
Sr. Guillem Montagut Marqués, representant de l’ADF de Matadepera
Sr. Xavier Serrano, representant d’El Fanal, Grup Ecologista del Moianès.

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

Sra. M. Dolors Mir Estrada, representant de l’Àrea d’esplai de les Arenes
Sr. Eduard Soler Janer, representant de l’Àrea d’esplai de les Arenes
Sr. Jordi Puigdomènech Arnau, cap de Bombers Voluntaris de Matadepera

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

Sra. Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals.
Sr. Xavier Roget Padrosa, cap de la Direcció Territorial Occidental.
Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais Naturals
Sr. Josep Canals Palau, tècnic d’Ús Públic de la Direcció Territorial Occidental.
Sr. Daniel Pons Julià, tècnic de Conservació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Desenvolupament de la sessió:
La Sra. Núria García dona la benvinguda als assistents i a continuació cedeix la paraula a la cap de
l’Oficina de Parcs Naturals.
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
La Sra. Joana Barber agraeix als assistents la seva presència i es refereix a l’acta de la reunió del dia
24 d’abril 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 s’aprova l’acta.
2. Estat d’execució del programa 2019
El Sr. Àngel Miño comenta que s’ha enviat a tots els convocats l’informe de gestió del 2018 i l’estat
d’execució del programa del 2019, de manera que a la presentació s’esmentaran les més novedoses
deixant pel final les preguntes o comentaris que es vulguin fer:
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 €
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 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 2018.
 Arranjaments de la Xarxa viària: 18 km
 Gestió forestal:
19 ha (Obac i Dalmau)
 Franges de seguretat:
6 ha
 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.
 Gestió de la població de senglars en ambients mediterranis periurbans amb tècniques de
immunocontracepció. Prova pilot. (En execució)
 Participen.
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 Ajuntament de Matadepera
 Ajuntament de Vacarisses
 Ajuntament de Terrassa
 Diputació de Barcelona
 Obert a altres institucions i/o empreses (GC, etc.)
 Implicació social (web, xarxes social, canal YouTube)
 L’any 2019 es preveu el darrer any de col·laboració

50.000 €

 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
 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 i CETS. (Contracte de serveis per 2 anys)
 Punts d’Informació a tots els municipis (reforç a La Mola i al coll d’Estenalles).
125.000 €
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CETS (Contracte de serveis per 2 anys. OPN)
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 per què no coincideixi amb les
eleccions)
 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
 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

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

Aprofitaments de Recursos Naturals (agr/ram/min)

4

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

2

Filmacions i reportatges fotogràfics

1

Camins, Xarxa viària

4

Forestal (aprofitaments i PTGMF)
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6

Informes interns de Subvencions

2

Instal·lacions tècniques

7

Urbanístic

72

Denúncies (4 caça i 68 circulació)

14

z_Altres

Total: 224

 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

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
 Projecte d’obres interiors

40.000 €
30.000 €

 La Muntada. Ampliació de la capacitat d’allotjament

60.000 €
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 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. Daniel Pons amplia la informació sobre el nou conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el grup de recerca Freshwater Ecology and Hydrology Management (UB) 2019 i sobre la
importància de l’estudi que proposen per a la conservació de la biodiversitat dels rius i corrents
intermitents de règim mediterrani. També amplia la informació sobre l’estudi “Avaluació genètica de
les poblacions de Xerocrassa montserratensis amb el gen mitocondrial Citocrom oxidasa I (COI)
(Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística UB) 2019” i la importància per a la conservació
de la biodiversitat dels ambients de codines i espais oberts del parc

3. Proposta d’actualització del cens d’entitats del parc i idees per renovar els membres de la
Comissió Consultiva
El Sr. Àngel Miño recorda que en anteriors reunions ja s’ha tocat aquest punt, que no ha pogut
finalitzar-se, ja que no hi ha hagut un nombre suficient d’entitats per a prendre una decisió. Comenta
que l’actual composició data de l’any 2008 en que a través d’una assemblea constituent es van
renovar els membres (punt aquest exposat a l’acta de la reunió anterior).
D’acord amb el que es va parlar a l’anterior reunió, hem fet una convocatòria amplia per a estimular
l’assistència avui. Com es constata, no hi ha hagut una afluència que permeti fer una nova elecció de
les entitats membres.
A continuació proposa mantenir l’actual composició i demanar si hi ha alguna entitat assistent que no
sigui membre electe de la Comissió Consultiva i que vulgui ser-ho, que ho comuniqui i des de l’oficina
del parc contactarem amb els altres membres i entitats del cens del mateix sector per a fer una nova
elecció del sector en concret. Del resultat s’informarà al Consell Coordinador per a que ho pugui
aprovar.
Diverses intervencions tracten la qüestió i es posa de manifest que la participació activa està baixant i
surten diferents aspectes en el debat: no hi ha temes preocupants, nous mitjans de comunicació
(Sistema Q de queixes i suggeriments, correus, facebook i altres), facilitat dels interessats per accedir
a la informació dels òrgans gestors, normes i Pla Espacial desfasats, altres òrgans com la CETS, el
Fòrum Permanent que permeten tractar aspectes que preocupen a les empreses. També es
qüestiona la idoneïtat dels horaris de les convocatòries (sembla difícil conèixer el millor horari per a
estimular la participació, tot i que al fer la convocatòria es pot preguntar) i la modificació dels temes a
tractar proposats pels membres de la Comissió, cosa que ja s’ha fet en aquesta reunió. Es convé en
que els temes conflictius generen més expectació, però també queda de manifest que cal una
participació important sobre el propi projecte de parc.
La Sra. Joana Barber insisteix en que els sistemes de participació activa son els que millor
representen les inquietuds socials i ajuden a tractar els problemes de forma consensuada de manera
serveixen a l’equip gestor per a que allò que es fa es faci millor. Així que es continuarà insistint en
trobar la fórmula per a dinamitzar aquestes reunions i continuarem oferint la possibilitat de que els
membres i assistents proposin temes a tractar.
El Sr. Àngel Miño resumeix la proposta. Entitats a que els interessa ser membres de la Comissió
Consultiva:
-

A Bombers de Matadepera els.
Als concessionaris de l’AE de Les Arenes

Es farà una consulta a les entitats actualment membres i si renuncien o no contesten, els interessats
passaran a ser membres prèvia aprovació pel Consell Coordinador del parc.
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4. Temes d’interès i proposats per a les entitats
a. Regulació de l’accés en vehicle privat al Coll d’Estenalles i funcionament del Bus Parc (Aj.
Terrassa)
El Sr. Josep Canals explica l’evolució d’usuaris dels darrers deu anys del Bus parc. Abans de
l’any 2010 s’havien consolidat uns 2.000 usuaris a l’any. Després va baixar a poc més de 1.000
degut al canvi d’horaris i de recorregut.
Exposa que en la nova etapa del Bus parc, encetada l’octubre de l’any passat, només en el
darrer trimestre van fer servir aquest servei més de 700 usuaris, malgrat la meteorologia tan
adversa de l’any passat. Per tant, ja es pot dir que s’han superat els usuaris d’abans de la
retallada i amb dades del primer trimestre d’enguany ja s’ha gairebé doblat.
Opina que amb més publicitat i millor temps atmosfèric creiem que es consolidaran els 4.000
usuaris ben aviat.
Comenta també, amb profusió d’imatges, la problemàtica de la saturació d’usuaris i cotxes a la
part central del parc els dies de més visitants al parc: vehicles mal aparcats als aparcaments
(Alzina del Sal·lari i coll d’Estenalles) i a la carretera.
És un problema de cara a la vialitat general de la carretera BV-1221 i també de seguretat. Per
trobar solucions a aquest tema està previst convocar la ‘Taula de mobilitat del parc’.
El parc ha fet esforços, traduït en inversions, per redistribuir els visitants del centre del parc cap a
la perifèria, més a prop dels pobles i ciutats del parc.
El Sr. Jordi Puigdomènech explica que l’aparcament de l’Alzina del Sal·lari està en mal estat. El
Josep Canals aclareix que aquest aparcament està previst fer-hi una remodelació a fons. L’Àngel
Miño afegeix que aquestes obres estan previstes al pressupost de l’any que ve (23.000 € per a
les reparacions de la xarxa viària i 13.000 € per a remodelar els aparcaments), com s’ha
comentat en un punt anterior.
La Sra. Juana Barber afegeix que hi ha ajuntaments interessats en ampliar el servei del Bus
parc. Acaba dient que a la Taula de mobilitat es tractarà tot el que s’ha comentat.

b. Via Verda del Vallès (Collserola Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Aj. Terrassa)
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
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secretaria tècnica del projecte amb seu al Dep. de Geografia de la UAB, qui també està
involucrat en el projecte com a dinamitzador.
c.

Itinerari circular de l’AE de Les Arenes a l’Ermita de Les Arenes (AA de les Arenes)
El Sr. Josep Canals excusa l’absència dels representants de l’Associació d’Amics de Les Arenes
i exposa que normalment els usuaris fan la part de l’itinerari SL-C 65 partint de l’Àrea d’Esplai i
quan arriben a l’ermita, en lloc de continuar, van a la carretera i s’hi arriben a l’Àrea. Això
representa un perill per a la seva seguretat i demanen d’estudiar una alternativa per a millorar la
seguretat de les persones. Tot i les dificultats orogràfiques de la zona, es mirarà de trobar una
alternativa per a retallar l’itinerari sense perill.
Comenta també que en relació a aquest indret, l’Ajuntament de Castellar conjuntament amb
l’Àrea Bàsica de Salut i la nostra col·laboració està treballant en el projecte de salut “Boscos
saludables” i “Banys de bosc” precisament a la mateixa zona.

5. Torn de paraules.
El Sr. Xavier Serrano insisteix en fer una propera convocatòria amb diverses possibilitats d’horari i de
calendari.
La Sra. Joana Barber ho veu molt complicat però pensa que podrem intentar-ho depenent de les
dates i dels compromisos que es tenen a la Diputació de Barcelona.
I sense més intervencions ni temes a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 18:30 hores.
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