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ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Presentació de programa d’activitats i gestió del parc per al 2012.
3. Estat del Pla d’Accions de la CETS.
4. Grups de treball. Avaluació del programa d’accions de la CETS:







Participació i cooperació
Patrimoni natural
Millora de la informació al visitant
Creació de productes turístics
Educació ambiental i control de flux de visitants
Desenvolupament i millora de la qualitat de vida de la població local.

5. Conclusions dels grups de treball
6. Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió:

El Sr. Ramon Espinach, dóna la benvinguda, agraeix la presència als assistents i presenta
al Sr. Reca Vidiella com a coordinador d’àmbit d’Espais Naturals.

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Ramon Espinach pregunta als assistents si aproven la redacció de l’acta de la reunió
del dia 2 de novembre de 2011.
El Sr. Joan Castells fa una observació referent a que es repeteix el nom del Sr. Francesc
Dalmases, representant de Talactiva, com a representant de l’Associació d’Amics de l’Ermita
de les Arenes, en el lloc seu.
El Sr. Ramon contesta que es corregirà l’error en l’acta definitiva, de manera que si no hi ha
cap altra objecció, s’aprova l’acta anterior recollint aquesta modificació.

2. Presentació de programa d’activitats i gestió del parc per al 2012
El Sr. Àngel Miño comença la seva intervenció exposant les diverses activitats previstes i
realitzades de l’any 2012:
Activitats de Conservació, Ús Públic i desenvolupament


CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LKXA (2005-12)
 Redacció i execució de Projectes
 Finalització de l’execució del projecte 2011.
 Restauració i millora dels àmbits centrals.
 Redacció del projecte 2012

Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni


Execució del Pla Bàsic d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis
 Arranjaments de la Xarxa viària: 12 km dels 48 previstos
 Gestió forestal: 19,4 ha de 38,9 previstes
 Sector de l’Obac: 17,8 ha de 30,3 previstes
 Sector Dalmau: 7 ha previstes
 Marquet de les Roques: 1,6 previstes
 Franges de seguretat: 8,5 ha de 16,5 previstes
 Vacarisses: 5 ha
 Camí de la Vall d’Horta: 8 ha previstes
 Equipaments: 3,5 ha

Activitats de Conservació


PROJECTES PROPIS
 Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc (reducció)
 Seguiment del Cranc de riu autòcton.
 Seguiment d’amfibis i rèptils
 Seguiment de quiròpters (obres)
 Projectes de Conservació: hàbitat de codines
 Restauració i recuperació d’herbeis d’Arenaria (Codines altes)
 Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
 Seguiment i vídeo vigilància d'àligues perdigueres
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires diürns
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns

 Conveni de Col·laboració amb la UAB i la Fundació Mina Aigües de Terrassa
 Estudi de distribució de la població de senglar
 Estudi de la dinàmica de les poblacions de senglar i seguiment ecopatològic
Àmbit de l’Ús Públic i l’Educació Ambiental














Adjudicació L“Àrea de Les Arenes”
Preparació de la concessió administrativa per a la gestió de la Pallissa del
Marquet i per a les activitats Culturals al Marquet de les Roques
Programa d’itineraris guiats en caps de setmana
Programa Poesia als parcs
La WEB dels Parcs (facebook i Tweeter)
Sistema Q de qualitat turística en ENP
Viu el Parc 2012 (23 activitats)
Renovació del servei del Bus Parc amb implicació dels municipis de Mura i
Talamanca
Dia Europeu dels Parcs
Projectes d’accessibilitat (Nat i Ura a l’Obac)
Programació Cultural del Marquet de les Roques (Conveni amb l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall i Unnim
Execució del projecte de substitució de les cobertes de la Marquet de les
Roques
Controvèrsia sobre el Projecte de remodelació del Centre d’Informació de Coll
d’Estenalles.

Àmbit del desenvolupament










Consolidació de l’activitat agrícola a la finca del Marquet de les Roques.
 Projecte vitivinícola
 Horts tutelats
 Treball als camps de secà
Pla Director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur (participació)
 Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i l’Oficina Tècnica de
Turisme de la DB
 Itineraris de la Vall d’Horta i Sant Llorenç Savall.
Projectes propis
 Parc a Taula (2012 8èna edició)
 Recollida selectiva de residus
 Subvencions a particulars
 Activitats de voluntaris
Recolzament d’altres projectes:
 3 monts
 Tines del Vi
 Equustur
Carta Europea de Turisme Sostenible
 Programa d’activitats 2011-15

Activitats generals i de Suport


Pla de Formació del personal (propi, del Pla d’Informació, dels equipaments) (CETS,
Parc a Taula)
 Consolidació del SIGEP a través de la WEB
(Sistema d’Informació Geogràfica aplicat a la Gestió d’Espais Protegits)



Informes emesos (1/11/2012 a 4/6/2012
Nombre d’informes

Assumpte

6

Activitats científiques, culturals i educatives

31

Activitats esportives, turístiques i de lleure

1

Aplecs, trobades, festes i fires

1

Aprofitaments de
ramaders / miners)

1

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

1

Camins

4

Circulació motoritzada

4

Filmacions i reportatges fotogràfics

4

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

1

Informes interns de subvencions a particulars

1

Instal·lacions tècniques

1

Urbanístic

3

z_Altres

recursos

naturals

(agrícoles

/

Total: 59



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

Núm. de
suggeriments

Resolts a termini

Fora termini

1 er Trimestre 2012

5

5

0

2 on Trimestre 2012

12*

4

2

* 6 pendents
resposta

de



Auditoria Sistema Q en ENP

UNITAT DE SERVEI

PUNTUACIÓ

Direcció

8,1

Acollida i recreació

7,69

Informació

9,37

Senyalització

6,6

Ed. Ambiental i Int. Patrim.

9,45

Comercialització i reserves

9,39

Seguretat

8,75

Neteja i manteniment

8,95

Gestió Ambiental

10

Seguiment i Avaluació

10

TOTAL

8,83

TOTAL AVALUACIÓ AUDITORIES EXTERNES
9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5
2007



2008

2009

Campanya de Vigilància i Prevenció d’Incendis
 Racionalització dels recursos
 1 Equip de Coordinació (2 persones)
 5 Punts de guaita (10 persones)
 3 Equips de vigilants (9 persones)
 1 Equip de comunicació (2 persones)
 3 ADFs activades
 Coordinació equips PVI
 Pressupost
 177.000 €

2010

2011

El Sr. Reca Vidiella intervé per a remarcar que s’ha fet un esforç per a mantenir el
pressupost del pla de vigilància i prevenció d’incendis de l’any 2011.
El Sr Jaume Galofre pregunta per què l’Ajuntament no ha donat el permís per al nou
projecte de remodelació del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles, que es va debatre en
anteriors sessions de forma que va entendre que es remodelaria, encara que no hi hagués
acord amb el disseny, cercant la millor proposta.
El Sr. Ramon Espinach es refereix als debats anteriors i recorda que finalment es proposava
un projecte i que li corresponia a l’Ajuntament de Mura atorgar o no la llicència municipal,
que va creure que davant la controvèrsia i la situació actual, el millor era no atorgar la
llicència.
El Sr. Salvador Vives diu que és un final trist i pregunta si es farà alguna cosa més.
El Sr. Ramon Espinach contesta que si, que es faran intervencions paisatgístiques per a
endolcir l’encaix paisatgístic de l’edifici amb l’entorn.
El Sr. Francesc Belmonte interroga per les accions que es fan a les vinyes i a les tines.
El Sr. Àngel Miño respon que sobre les tines del vi es va fer un estudi global a la zona de
Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort per a valorar les vinyes, les tines i crear
projectes de desenvolupament com l’itinerari de les Tines del Flequer i altres que permetin
noves activitats econòmiques. Posa com a exemple que un promotor privat pot oferir una
excursió interpretada a les vinyes del Flequer, dinar, i tast i venda de vi de la zona. Així la
restauració de les tines i la creació de l’itinerari serveix d’infraestructura per a que
emprenedors de la zona utilitzin aquest recurs pera generar diversos productes.
El Sr. Francesc Belmonte considera que la gestió del sotabosc és insostenible.
El Sr. Ramon Espinach comenta que, en aquest context, ja sabem que el bosc té molts
dèficits de gestió, però que tots fem el que podem, com per exemple tot el que s’ha fet a la
Vall d’Horta per restaurar la vegetació i altres actuacions que es fan al parc. Assegura que
cal fer més però que els recursos són limitats.
El Sr. Aleix Canalís comenta que a causa del clima, de l’activitat humana, etc. l’estat del
bosc tant al parc com al preparc no és bo i que cal replantejar la gestió dels boscos en el
futur. Es qüestiona com fer que aquest territori sigui viable econòmicament, si amb
l’aprofitament de la biomassa o amb facilitar l’explotació. Opina que només amb ajuts
públics, de forma directa o amb subvencions, no és sostenible i cal que siguin rendibles per
ells mateixos.
El Sr. Francesc Belmonte i el Sr. Aleix Canalís fan alguns comentaris referits a la gestió del
bosc i a la utilització de la biomassa a la que s’afegeixen altres persones.
La Sra. Montserrat Farré diu que s’han fet treballs en que es deixa la brancada sense
triturar.
El Sr Ramon Espinach exposa que creu que es fa d’acord amb la normativa i que si no és
així caldrà estar atents. Aquestes són feines que no fa el parc. S’entrarà en contacte amb
els agents rurals que han d’informar la fi dels treballs.
El Sr. Joan Mª Castells pregunta per la senyalització nova al voltant de les Arenes, doncs li
sembla que no ho han fet prou bé.
El Sr. Aleix Canalís respon que és un projecte realitzat entre l’Ajuntament de Castellar del
Vallès i el parc i executat per la Unitat d’Escolarització Compartida de Castellar del Vallès
(programa de suport als centres d’educació secundària).
El Sr. Joan Mª Castells pregunta si l’Assemblea Nacional de Catalunya volia fer un acte el
dia 15 de juny a la Mola i el parc li ha dit que no.

El Sr. Ramon Espinach contesta que els organitzadors van tenir aquesta idea i que, abans
de concretar-la se’ls hi va escapar de les mans doncs va sortir publicat a un diari digital
local, la qual cosa va suscitar una polèmica a les xarxes socials i grups excursionistes van
expressar la seva perplexitat per a l’organització d’un acte tan multitudinari a un lloc ja tan
concorregut i sensible com la Mola. Segueix dient que des del parc es va prendre contacte
amb els organitzadors per afegir elements de reflexió sobre la situació, de forma que la
resposta dels organitzadors va ser també molt respectuosa i, desprès de debatre entre els
mateixos, van comunicar que plantejarien una altra activitat. Finalitza dient que el parc des
de fa temps tracta amb les entitats excursionistes el tema de la organització d’activitats
multitudinàries a la muntanya per a veure de quina manera i amb quins criteris s’han
d’organitzar per a que les activitats socials de les entitats siguin compatibles amb la
conservació. En aquest sentit els hi varem exposar que concentrar en un petit espai una
gran quantitat de gent no sembla el més adequat i comporta una sèrie de riscos difícils
d’imaginar ja que no és un espai preparat per a rebre multituds (erosió, residus, altres
visitants, etc.), i l’assemblea de l’ANC ja no va optar per aquesta activitat.
El Sr. Joan Crispí confirma que l’acte s’ha anul·lat, però que l’Assemblea de Matadepera l’ha
convocat.
El Sr Àngel Miño diu que efectivament hem sabut d’aquesta convocatòria i s’ha enviat als
organitzadors els elements de reflexió anteriorment explicats i l’acord pres per l’Assemblea
del Vallès.
La Sra. Montserrat Farré pregunta com és el procediment per a demanar permís per a una
activitat d’aquest tipus.
El Sr. Francesc Belmonte també vol saber com una cursa ciclista pot tenir permís per passar
per una finca privada i exposa que els participants paguen una inscripció i els guanyadors
reben premis.
El Sr. Àngel Miño explica que una cursa esportiva ha de tenir l’autorització de la Subdirecció
General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya que l’emet amb els informes corresponents dels municipis i del
parc que solen ser reglats (d’acord a la normativa que faci el cas) i raonats (afegint elements
particulars i coneixement del medi en el que es desenvolupen). Explica que la realitat és
més diversa de forma que poden demanar permís a l’Ajuntament o al parc o convocar-la
per Internet i no tenir-ne, etc. En el cas del parc si es detecten problemes es denuncien o
se’ls corregeixen si no son incompliments greus i se’ls informa del procediment correcte; en
tot cas sempre finalment s’inclou una frase que diu que l’autorització s’emet sense detriment
d’altres permisos o autoritzacions que calguin.
La Sra. Montserrat Farré creu que s’hauria de demanar el permís del propietari de la finca o
del camí i també més coordinació administrativa.
El Sr. Joan Castells diu que a Les Arenes s’hi fan moltes marxes i normalment no avisen, si
ho fan, els hi proporcionem taules o altres serveis que puguem.
El Sr. Aleix Canalís exposa que l’Ajuntament de Castellar del Vallès emet autorització previ
informe de la policia i afegeixen que caldrà el permís del propietari i/o del parc si és el cas.
El Sr. Àngel Miño manifesta que les activitats que autoritza el parc s’envien als municipis per
a informar i coordinar possibles actuacions. Afegeix que aquest tema es debat també en el
si del grup de treball per a l’elaboració d’uns criteris o decàleg per a la organització
d’activitats multitudinàries.
El Sr. Ramon Espinach exposa que el tema és complex doncs hi ha servituds de pas veïnal i
servitud de pas públic, diu que el parc ha intentat contribuir a resoldre la situació, que sabem
que és complexa, molt sensible i que afecta molts interessos, amb el procés de debat i
participació per a l’elaboració del Pla d’Ús Públic i de la xarxa de camins que determina el
tipus d’activitats que es poden realitzar als mateixos.
El Sr. Joan Crispí, com a usuari, aplaudeix el nou horari del Bus Parc que afegeix un viatge
a les dues del migdia entre el coll d’Estenalles i Terrassa.

3. Estat del Pla d’Acció de la CETS
La Sra. Elisabet Ros pren la paraula per a presentar l’estat d’execució del Pla d’Acció:


68 actuacions pla d’acció 2011 – 2015
 21 actuacions realitzades
 19 actuacions iniciades
 14 actuacions no realitzades

 1.8.
 2.12.
 5.2.

 6.2.

 6.4
 7.1.
 8.4.
 1.3

4.

Assistència a jornades de parcs amb la CETS, permet l’intercanvi
d’experiències entre diferents espais naturals protegits
Redacció i edició d’un decàleg de bons usos per al turisme sostenible.
Reunions de consens amb les entitats excursionistes per adequar la visita.
Realització de jornades, fam-trips, press-trips per tal de donar a conèixer el
territori i els productes turístics.
 27/03/2012 el Marquet de les Roques, fam-trip amb touroperadors europeus a través de la Marca Catalunya Central
Elaboració d’un calendari d’accions formatives per al sector públic i privat
sobre coneixement del territori. Diferents sessions teòriques i pràctiques
anuals, en la qual els restaurants es poden convertir en punts d’informació
associats al parc, adreçades a tots els membres del fòrum permanent
(empreses turístiques del territori)
Elaboració d’un programa d’educació ambiental comú, en consens amb les
diferents empreses d’educació ambiental de la zona.
Creació d’una taula de treball del sector primari. S’ha realitzat una primera
reunió. Col·laboració amb els productors del parc, a través del programa
Parc a taula.
Millora i promoció del transport públic del parc. Establiment de contactes i
col·laboració amb els comerciants del sector nord per realitzar descomptes
per als usuaris del Busparc per tal de fomentar el transport públic.
Manteniment del grup de treball. Molt important per al seguiment del
Programa d’actuacions i per mantenir “l’essència participativa de la CETS”
 Reunions del grup de treball:
 15/03/11,
 24/10/11,
 23/05/12


Grup de Turisme: 2 reunions:
 23/11/11 Terrassa Turisme, Masia Freixa
 24/02/12 Consorci de Turisme del Vallès Occidental



Grup de Patrimoni: Elaboració dels Inventaris de patrimoni natural.
Col·laboració de la UB, UAB i el CET (3 reunions):
 03/11/11 CET,
 16/11/11 Centre de Documentació de Terrassa,
 24/01/12 La Mata

Grups de Treball. Avaluació del programa d’Accions de la CETS.

El Sr Àngel Miño exposa que aquest punt de l’ordre del dia es tractarà en grups de treball que es
formaran entre els assistents i que tractaran línies estratègiques de la carta:
Grup 1 Participació i Cooperació. Coordinador Àngel Miño
Grup 2 Patrimoni natural. Coordinador Kiko Closa

Grup 3 Millora de la informació al visitant. Coordinadora Eli Ros.
Grup 4 Creació de productes turístics Coordinador Josep Canals.

Grup 5 Educació ambiental i control de flux de visitants. Coordinador Roger
Cardellach
Grup 6 Desenvolupament i millora de la qualitat de vida de la població local.
Coordinadora Alba Escalona
La Sra. Elisabet Ros continua explicant que de cada àmbit caldrà analitzar els responsables,
l’estat d’execució de les actuacions i proposar els canvis que es creguin necessaris per a
poder-les desenvolupar tot assolint els objectius previstos al programa. Proposa que
desprès de 15 minuts de treball en grup els coordinadors de cada grup exposen els resultats
per a poder elaborar un informe de seguiment de la CETS per al 2012.

5. Conclusions dels grups de treball.
Les conclusions s’esposen en l’informe de seguiment del Pla d’Acció de la CETS. Aquest
informe s’inclou com annex a l’acta d’aquesta reunió.

6. Torn de paraules
El Sr. Francesc Belmonte al·ludeix a aspectes de coordinació que caldria establir entre el
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Mon Sant Benet.
El Sr. Àngel Miño respon que s’han iniciat tímids contactes, però que hi ha altres iniciatives
al Bages com el Parc Geològic amb els que s’està col·laborant.
El Sr. Joan Crispí comenta que al butlletí del Centre Excursionista de Terrassa s’ha ficat
l’horari de pas del Bus Parc com un exemple de col·laboració que es proposa a la CETS.
El Sr. Oriol Pi esmenta que l’actuació 8.1. proposa la millora i adequació de les zones
d’aparcament d’accés a la Mola, però que a tota la carretera aparquen molts vehicles sense
ordre i es pregunta si és factible delimitar i marcar les zones i les places d’aparcament ja
que tal com està ara representen un risc d’accidents.
El Sr. Josep Canals opina que és molt difícil regular i ordenar tota la carretera i que és difícil
preveure com es comportaran els usuaris amb canvis sobtats. Creu que seria bo coordinar
esforços amb els Mossos d’Esquadra, cosa que ja s’està fent molts caps de setmana.
La Sra. Montserrat Farré creu que cada cop hi ha més difusió i ve més gent i sembla
contradictori promoure el turisme i arranjar l’aparcament d’accés a La Mola si ja n’hi ha
molta visitació.
El Sr. Àngel Miño explica que tant el Pla d’Ús Públic com la Carta Europea de Turisme
Sostenible del parc tracten de promoure un desenvolupament basat en activitats turístiques
compatibles amb la conservació com el excursionisme, que un dels problemes detectats és
que hi ha molta freqüentació a la part central i poca a la part nord que és la que s’ha de
desenvolupar més, que els dies feiners son un potencial per a la zona nord i que ambdós
programes tracten d’afavorir aquest desenvolupament.
El Sr. Ramon Espinach afegeix que l’estratègia haurà de ser conjunta entre els municipis i el
parc, ja que hi ha municipis que veuen bé que s’incrementin els visitants de manera més
ordenada. Es planteja cóm el parc, amb l’atractiu que té, pot ajudar a ordenar els fluxos de
la manera més profitosa pel territori. Es tracta de contribuir a ordenar aquest flux de la
manera que més interessi. Conclou manifestant que una visitació elevada és un potencial i
també un risc, de manera que està a les nostres mans aconseguir que ens aporti el que
volem que ens aporti.

No havent-hi més torns d’intervenció, s’aixeca la sessió a les 19,35 hores.

