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CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 
 

ACTA 
de la reunió del dimecres 12 de desembre del 2007 

 
Al CRIA, Centre de Recursos i Informació Ambiental, es reuneix a partir de 
les 7 de la tarda el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
Assisteixen: 
 
Josep A.Vallès (ADEG), Griselda Castelló (Ajuntament-Participació), 
Francesc Surroca (Ajuntament), Nati Salvador (UPC), Joan Martorell 
(Regidor d’Urbanisme), Enric Garriga (Ajuntament), Francesc Pujades 
(AAVV Mar), Antonio Rubira (AAVV Tacó), Clara Racionero (AE Talaia), 
Albert Bas (APMA), Robert Albiñana (Gremi Joiers), Camil Queraltó 
(arquitecte municipal), Joan Toledano (UGT), Ricard Belascoain, Josep 
LL.Porcar (M.P.G.), L.Santiago Sanchez (CETIVG), Rosa Mª Mateu 
(Vilanova Camina), Jaume Mateu (Ass.Ciutadana defensors Casc Antic), 
Hector Galvany (AAVV Moli de Vent), Carles Andre (AAVV Narri de Mar), 
Josep A. Herrera (Ajuntament), Xavier Roget (Diputació de Barcelona), 
Salvador Butí (Talaia), i Gemma Roset (CRIA). 
 
Excusen la seva presencia: 
 
Iolanda Sanchez (regidora de participació i medi ambient), Josep Ibars 
(regidor CiU), Oscar Carretero (regidor PP),  Domenech Carbonell 
(Cambra de Comerç), Montse Paredes (ADDA), Jordi Boada (tècnic de 
l’ALE) i Xavier Carbonell (regidor de mobilitat). 
 
 
1.-Es dona la benvinguda als i les assistents, tot excusant la presencia de 
la regidora de medi ambient, que per motius de salut no pot assistir a la 
sessió del Consell. 
 
2.-Es passa a l’aprovació si s’escau de l’acta de la darrera reunió. En 
aquest punt  la Sra Rosa Mª Mateu, manifesta que a l’acta troba a faltar la 
seva intervenció  demanant més informació sobre els pous d’aigua 
existents a la ciutat. 
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El Sr.Hector Galvany, pregunta per l’aigua de la zona de Pirelli Mar, que 
amb motius de les obres es vessava al Torrent de Sant Joan i 
posteriorment al mar. 
 
La Sra Clara Racionero, demana que s’inclogui a l’acta la pregunta que 
ella va fer sobre la situació de les llicencies ambientals de les empreses 
del Poligon Masia Barreres, i la resposta del regidor Jordi Valls, comentant 
que no es demanarien les llicencies fins que no es completés el procés 
d’urbanització de la zona. 
 
El Sr. Galvany, comenta arran d’aquesta qüestió, que existeix una voluntat 
manifesta de manipular les actes, amagar  informació, i interpretar les 
intervencions del Consell sota determinats interessos. 
 
Se’ls hi contesta que les seves observacions quedaran recollides a l’acta 
per a la seva posterior aprovació. 
 
El Sr.F.Surroca demana que les actes recullin el sentit de les intervencions 
i no les exposicions literals, davant de les dificultats de transcriure totes les 
paraules exactes. 
 
3.-D’acord amb el debatut a la Comissió Permanent, s’exposa la voluntat 
de que els Consells siguin més dinàmics i participatius. Que es potencií el 
treball en comissions i que als plenaris es portin debats monogràfics en 
profunditat. 
 
També es posa de manifest la necessitat de que les entitats membres 
renovin o modifiquin el nom del seu representant per a l’actual període, i 
que un cop constituït el nou Plenari, aquest trií els membres de la Comissió 
Permanent. 
 
La Sra. Clara Racionero i el Sr.Albert Bas, exposen la necessitat de que 
els temes secundaris es tractin d’acord amb la seva importància, i que en 
aquest cas, la permanent va plantejar algunes preguntes concretes sobre 
els temes plantejats per avui. 
 
El Sr. Galvany, demana que s’estableixi un mecanisme ràpid per fer el 
seguiment d’alguns temes com les denuncies. 
 
4.-Seguidament es presenta el tema central del debat del Consell d’avui: el 
Pla de Camins i es presenta a les persones que intervindran inicialment: El 
Sr. Xavier Roget de la Diputació de Barcelona, el Sr. Josep A.Herrera, 
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Tècnic Superior de Medi Ambient de l’Ajuntament; i el Sr.Salvador Butí, en 
representació de l’AE Talaia. 
 
El Sr. J.A.Herrera explica quins son els dos Plans que permeten 
l’arranjament dels camins rurals, el Pla de Prevenció d’Incendis i el Pla de 
Camins del Consell Comarcal, aclarint quines son les competències i els 
orgues d’aprovació i de gestió dels mateixos. En el cas del PPI es la ADF 
Puig d’Aliga la responsable de contractar i gestionar les subvencions. 
 
Explica les normes bàsiques d’execució i la consideració que alguns 
camins tenen de Xarxa Bàsica de manteniment obligatori.   
 
El Sr. Herrera comenta també els costos que representa arranjar alguns  
camins i les dificultats del seu manteniment davant les inclemències 
meteorològiques. 
 
El Sr. Xavier Roget, explica el paper de la Diputació de Barcelona, i quines 
son les seves eines de planejament i de gestió. Informa sobre el Consell 
Coordinador del Parc del Garraf i sobre la Comissió Consultiva. 
 
Roget explica els 4 eixos bàsics del treball del Parc: la gestió, el 
desenvolupament econòmic, l’ús públic, i el programa anual d’activitats. 
 
Sobre el PPI del Garraf, anuncia que al primer semestre del 2008 
s’iniciaran reunions amb Ajuntaments per avaluar-lo i preparar la nova 
proposta tècnica. Aquesta proposta es podria presentar al Consell de medi 
Ambient. 
 
El Sr. Salvador Butí esmenta la complexitat de la gestió del Parc, i dels 
temes tècnics dels camins, mostra el seu acord amb els plantejaments, 
però insisteix en que la problemàtica central  es si per a fer tot això cal 
pavimentar els camins. Segons ell, conservar no vol dir encimentar. Les 
raons que es donen no son prou sòlides per a procedir d’aquesta manera. 
 
Butí demana que la documentació al voltant d’aquesta temàtica es pugui 
lliurar als interessats per tal de poder estudiar i conèixer la normativa i els 
plans vigents. 
 
Comenta el valor que te l’entorn i el paisatge per la ciutadania en general i 
especialment per aquells que practiquen l’excursionisme i el senderisme. 
Denuncia la inexistència d’un pla municipal de camins i una definició dels 
seus usos. 
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Fa una reflexió sobre el territori i les seves ferides, sobre el paisatge 
malmès i la seva importància, i posa com exemples les urbanitzacions o 
l’emblemàtic camí de la Talaia. Insisteix en que el manteniment dels 
camins no justifica l’asfaltat. 
 
Per a Butí, els PPI neixen als 90 com a conseqüència dels incendis 
forestals, i que aleshores es fa un Pla de màxims que caldria revisar. El 
problema però es que ja hi ha molts camins asfaltats i fa la petició de que 
aquesta dinàmica s’aturi, i que en la revisió pel 2008 s’incloguin les noves 
sensibilitats, i que no es segueixi atentant contra elles.  
 
 
A continuació s’obre el debat. 
 
Intervé el Sr. Camil Queraltó, per a manifestar que existeix un planejament 
municipal, i que si bé no contempla un pla sectorial de camins, si que en el 
Pla General es dibuixen i defineixen alguns dels camins més importants. 
 
El Sr. Ricard Belascuain exposa que es fan masses treballs i que hi ha 
massa criteris tècnics i que en canvi no es consulta als usuaris del territori. 
Diu que la comissió consultiva es inoperant i que el territori s’ha de 
conservar per a la gent del territori. Segons ell, la mateixa gent es també 
una espècie a conservar. Esmenta els problemes que sovint es troba amb 
el Parc en la organització d’activitats com la cursa de muntanya de la 
Talaia. 
 
El Sr. Surroca intervé per a exposar que abans que res cal explicar el 
perquè d’aquest debat, que cal estudiar l’historia dels darrers 20 anys i que 
cal veure si es  la normativa tècnica la que obliga a fer determinades 
actuacions, o bé es una decisió política. Per a Surroca, cal veure i explicar 
el creuament entre la gestió i les demandes de la ciutat. 
 
El Sr. Galvany, opina que cal incorporar la sensibilitat ecològica i 
paisatgística al Consell i als tècnics; que fa anys que es parla d’aquest 
tema i que ara el que cal es que els consells consultius siguin més 
vinculants. L’asfalt fa que molta gent pugui envair més fàcilment els espais 
naturals.  
 
El Sr. Joan Toledano diu que el paisatge efectivament ha canviat, que al 
ciutat ha evolucionat i l’entorn ha canviat. Incideix en la ferida que 
representa el camí de la talaia, visible tan aviat s’arriba a Vilanova per tren. 
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Per ell el creixement no s’ha de fet de manera equilibrada i sostenible, 
posant com exemple el camp de golf. Comenta que ara estem pagant 
aquests luxes i encoratja a millorar la situació. 
 
El Sr. Jaume Mateu es mostra solidari amb la proposta del Salvador Butí i 
reclama la paralització. Diu que fora bo retornar les competències als 
ajuntaments, per tal d’evitar agressions al territori i tenir una informació i 
una gestió mes properes. 
 
La taula inicia un torn de respostes. 
 
El Sr. Herrera comenta que el PPI es una obligació municipal, una 
obligació també davant d’altres administracions i que comporta una 
responsabilitat civil i penal de l’Ajuntament. 
 
Comenta que es pot aturar el formigonat, però cal buscar els suficients 
recursos per a fer front als desperfectes que s’ocasionin. I posa com 
exemple el cost econòmic de l’arranjament del camí de Mas de l’Artís 
després d’unes fortes pluges. Herrera diu que el PPI obliga a mantenir una 
xarxa bàsica de camins, i que això es pot sotmetre a participació 
ciutadana. 
 
El Sr. Roget exposa que el valor del paisatge te un aspecte subjectiu, difícil 
de valorar i un d’objectiu. Afirma que els tècnics també son persones 
sensibles i defensa la utilitat de les comissions consultives. En aquest punt 
diferencia la vinculació en funció de la responsabilitat que s’assumeixi. 
 
Roget explica també que son els bombers qui donen el vist i plau als Plans 
i que tota la informació sobre el Parc està disponible a la seva web. La 
informació  estarà sempre disponible i actualitzada durant el procés de 
participació. 
 
Sobre el debat de l’asfaltat, insisteix en que la lluita contra els incendis 
forestals segueix sent important i que no s’ha de canviar el criteri. Per ell, 
els gestors del Parc no son favorables al paviment, i la millora de la xarxa 
bàsica es farà amb suport de la Diputació i amb la necessària sensibilitat.  
 
El Sr. Butí demana més rigor davant de les urbanitzacions i especialment 
dins de l’àmbit del Parc i no comparteix la demanda de tornar més poder 
els municipis, la qual cosa fa por. 
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Intervé el Sr. Joan Martorell, per a manifestar que haurà de ser possible un 
replanteig de l’estratègia utilitzada fins ara, que cal escoltar la gent i per 
tant defensar el paper dels consells  consultius, i que cal tenir clares les 
diferents responsabilitats de cada estament. Sobre les competències 
municipals afirma que cal aprofundir en el debat sobre la gestió municipal i 
la gestió supramunicipal, més adient per als temes territorials. 
 
Després d’aquest debat inicial, el Consell conclou que cal recollir la 
proposta d’aturada, ampliar la informació als interessats, i preparar una 
nova proposta per al proper Plenari. 
 
El Sr. H.Galvany, pregunta que passa amb el dia a dia i amb les qüestions 
que han quedat sense tractar. 
 
La Sr. Racionero, comenta que cal replantejar valorar el funcionament del 
Consell. 
 
El Sr. Surroca demana solucionar la qüestió del calendari i proposa fer 
dues reunions del Consell al gener, una de retorn al debat d’avui i una altra 
de seguiment dels altres temes plantejats a l’ordre del dia. 
 
Sense res més a tractar el Consell finalitza aproximadament a 2/4 de 10 
del vespre. 
 
  
   
 
   
 
 
 
 
 

 


