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

CONVOCATÒRIA

Data:
Hora:
Lloc:

25 d’octubre de 2018
17:00 h.
Sala Petita Monistrol de Calders.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió i proposta de programa 2019.
3. Proposta d’actualització dels cens d’entitats del parc i idees per a renovar els
membres de la Comissió Consultiva.
4. Proposta de segregació de la Comissió Consultiva i el Fòrum Permanent
5. Projectes nous.
6. Torn de paraules

ASSISTENTS

Presideix la reunió:
-

Sr. Artur Argelaguer Martínez, alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Calders.

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. 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
Sra. Eva Farré Fustagueras, secretaria del Consell Regulador de la DO Pla de Bages.
Sr. Francesc Closa Sebastià, Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.

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

Sr. Enric Datzira Navarro, administrador de l’empresa CIMA, S.L.

-

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. Joan Vallhonrat Matalonga, representant de l’Associació de Propietaris forestals de
Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall
Sr. Francesc Roger Puig Garrido, administrador de El Salt, Casa de colònies i Activitats
Rurals.
Sr. Joan Company, director de la Masia Can Serra.
Sra. Lorena García, cap de Sala de la Masia Can Serra.
Sra. Gemma Gimferrer Tortosa, representant de Nous Reptes, S.L.La Mola

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

Sr. Josep Canals Palau, tècnic d’Ús Públic de la Direcció Territorial Occidental.
Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Desenvolupament de la sessió:

El Sr. Artur Argelaguer 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. Informe de gestió 2018 i proposta de programa 2019
El Sr. Àngel Miño 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)
Projecte Restauració i valoració de les restes arqueològiques de Serra Llarga i
l’Obac Vell
40.000 €
Restauració del paisatge de la biodiversitat del cim de la Mola i entorns del
monestir.
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
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 E
Seguiment de mamífers carnívors
7.000 €
Seguiment de Quiròpters
12.000 €
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 €
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 € (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 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 €

Contractes de serveis urgents per assolir la finalització de l’any
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

42.000 €

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
Projecte executiu de mesures i actuacions per aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica al conjunt de la Mola (pendent d’execució)
Activitats generals i de Suport
Informes emesos (1/1/2018 a 24/10/2018)
Nombre d’informes
2018
Assumpte
12

Activitats científiques, culturals i educatives

74

Activitats esportives, turístiques i de lleure

4

Aprofitaments de Recursos Naturals (agr/ram/min)

4

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

1

Camins

4

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

5

Informes interns de Subvencions

2

Instal·lacions tècniques

4

Urbanístic

26

Denúncies (3 caça i 23 circulació)

10

z_Altres

Total: 118

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

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 al Parc”
Parcs i Biblioteques
Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni (2018-19)
Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19)(80.000 € per l’any 2019)
Proposta de Projectes de restauració i valoració del patrimoni cultural i de la
biodiversitat.
80.000 €
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)
Franges de seguretat:
6 ha
El Sr. Salvador Vives s’interessa pel tipus de projecte que es preveu pel CI del Coll
d’Estenalles.

El Sr. Àngel Miño comenta que es va fer una reunió de treball amb els representants dels
municipis del parc per a tractar el tipus d’equipament i el resultat va ser que havia de ser un
equipament que induís la visita dels diversos valors naturals i culturals dels municipis, que
servís de punt d’irradiació de visitants en lloc de punt d’interès. Cada municipi ja ha explicitat
els centres d’interès que vol promoure i ara cal establir la metodologia expositiva i els suports
més adients per a fer-ho possible. Actualment hi ha unes 13.000 persones que entren al CI del
coll d’Estenalles a demanar informació i aquestes persones son les que potencialment poden
recavar informació per anar a altres punts del parc.
El Sr. Francesc Roger Puig o Sr. Joan Company (min 36’15”) pregunta sobre l’ampliació de La
Muntada.
El Sr. Àngel Miño respon que es tracta d’afegir a la zona de l’espai de l’escala un pis que
permeti ampliar en 4 llits la capacitat de la casa.
El Sr. Joan Vallhonrat demana per accions per a promoure la ocupació i l’activitat i concreta
sobre la granja d’ous ecològics de la Roca.
El Sr. Àngel Miño respon que per part d’urbanisme hi ha problemes per a acceptar l’ampliació
de la granja i que pel que fa a ajuts per a cobrir baixes per depredació o per a instal·lacions que
protegeixin les gallines, la Diputació publica anualment les bases de subvencions per a les
Empreses Familiars Agràries a les que es pot acollir i normalment s’acull.
Es produeixen diverses intervencions sobre la normativa urbanística, les activitats agrícoles i
ramaderes, la fauna salvatge i les dificultats per a tirar endavant projectes agro-ramaders.

3. Proposta d’actualització del cens d’entitats del parc i idees per renovar els membres
de la Comissió Consultiva
El Sr. Àngel Miño explica que aquest punt tracta de la proposta que es va fer l’any passat per a
renovar la Comissió Consultiva. Comenta que la Comissió Consultiva és un òrgan consultiu que
emana del Pla Especial i que te unes normes de funcionament aprovades al 1998. Explica que
l’any 2008a través d’una assemblea constituent (es van convocar totes les entitats censades
als municipis del parc i a totes les entitats de fora dels municipis que per temàtica o interès
podien voler formar part) es va fer una renovació de la Comissió Consultiva i es van renovar els
membres (les entitats de cadascun dels sectors que estableixen les Normes d’Organització i
Funcionament van escollir el seu representant) i la representació dels sectors quedant de la
manera següent:
-

PE Art.- 72 Composició de la Comissió Consultiva
Garanteix la participació dels col·lectius socials, econòmics, científics, culturals i
conservacionistes en la gestió del parc a través de les Normes d’organització i
funcionament.

-

Normes d’Organització i Funcionament (De 1998, modificades al 2008, Oberta a totes
les entitats que formen part del cens i que han manifestat la voluntat de participar).
Sector agrícola..................:
Sector turístic....................:
Sector forestal...................:
Entitats de lleure................:
Entitats cíviques................:
Entitats científiques...........:
Entitats conservacionistes..:
Entitats educatives............:
Total
Mura.........................:
Castellar del Vallès..:
Terrassa...................:
Total

1 representant
2 representants
2 representants
4 representants
2 representants
1 representant
3 representants
1 representant
16 representants
1 representant
1 representant (ara Sant Vicens de Castellet)
1 representant
3 representants

Continua exposant que es va acordar i aprovar pel Consell Coordinador del parc que totes les
entitats que formen part del cens d’entitats del parc i que així ho manifestin, tindran dret a ser
convocades i a participar a les reunions.
Explica que abans de fer una convocatòria es va demanar als municipis la relació d’entitats dels
diferents sectors actualitzada. D’aquesta manera s’han trobat 105 noves entitats a les que
s’han enviat correus per a preguntar-les-hi si volien formar part del Cens d’Entitats del parc.
D’aquestes han respost 15 que no son cap de les que ja teníem censades i que es venen
convocant fins ara. Així el cens ha augmentat de 51 a 66 entitats.
El Sr. Àngel Miño pregunta als assistents si cal convocar les entitats i fer una nova elecció de
membres o mantenim l’estat actual.
El Sr. Salvador Vives opina que ha baixat l’assistència per una falta d’incentius en aquest i en
altres àmbits socials. Afegeix que els mitjans de comunicació actuals faciliten l’accés a la
informació i no genera tanta expectació la reunió.
La Sra. Joana Barber proposa que la comissió rebi les inquietuds i els temes que interessin als
membres per a tractar-los.
Hi ha una roda d’intervencions sobre la participació i temes d’interès. Surt el tema urbanístic, el
tema de la mobilitat
Finalment s’acorda que a la propera reunió es convocarà 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 avui no hi ha prou assistència per a decidir-ho.

4. Proposta de segregació de la Comissió Consultiva i el Fòrum Permanent de la CETS
El Sr. Àngel Miño planteja que quan es va constituir el Fòrum Permanent de la CETS per
acreditar el parc, es convocaven reunions i els assistents eren els mateixos doncs les entitats
interessades eren similars. Així al 2010 es va decidir que la Comissió Consultiva i el Fòrum
fossin un mateix òrgan i les convocatòries han anat conjuntes excepte quan hi ha hagut
assumptes que han requerit de reunions extraordinàries del Fòrum. Actualment, amb la Fase II
de la CETS en marxa, en la que hi ha 19 empreses turístiques acreditades 19 amb interessos i
expectatives de participació diferents es fa avinent pensar en segregar la Comissió Consultiva
del Fòrum Permanent per a donar més vitalitat a ambdós òrgans i amb interessos no sempre
coincidents.
S’estableix un petit debat amb intervencions diverses sobre l’interès de cadascun dels dos
òrgans de participació, sobre la convocatòria, sobre la temàtica, etc.
Es fa una votació i resulta que hi ha 10 vots a favor de la separació i cap en contra. Així es
plantejarà al Consell Coordinador.

5. Projectes nous.
El Sr. Angel Miño es refereix als dos projectes nous que ja s’han exposat a l’apartat de
programa d 2019:
Bus Parc. Campanya “De Casa al Parc”
Parcs i Biblioteques

6. Torn de paraules.
Es realitza una pregunta sobre el projecte de Parcs i Biblioteques i si les biblioteques es porten
al parc.
El Sr. Àngel Miño respon que es tracta de coordinar diverses activitats que les biblioteques dels
municipis del parc fan a l’entorn de medi, de la biodiversitat i del parc i aplegar-les amb les que

fa el parc en un sol programa que ajudi a vincular la societat, el municipi i el parc de manera
que es creïn vincles d’estima i pertinença. El projecte te una imatge gràfica, té uns elements
expositors i una campanya de difusió. A més es programen quatre efemèrides al llarg de l’any
una de les quals és el dia europeu dels parcs naturals, el 24 de maig, en que es promouran
activitats especials. Inicialment es treballa amb les biblioteques del Vallès Occidental i
progressivament s’incorporaran les del Bages i Moianès. Això és així inicialment per qüestions
organitzatives del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
I sense més intervencions ni temes a tractar, el Sr. Artur Argelaguer dona per finalitzada la
reunió a les 18:30 hores i convida els assistents a gaudir de les pastes i dolços típics del
municipi.

