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Preàmbul
El present document constitueix el Pla d’objectius i actuacions pel 2011 de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals i presenta un contingut i un format semblant al de l’any passat,
respon a la voluntat de seguir avançant cap a l’elaboració de documents que permetin
atansar-nos al que podria ser una direcció per resultats, planificant la gestió i fent-ne un
seguiment continuat, de cara a avaluar i corregir els resultats obtinguts, per tal d’aconseguir
una millora continuada en l’exercici de les tasques de gestió de la Xarxa de Parcs.
El document consta de dues parts: d’una banda, la formulació dels objectius de gestió del
conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals que, com sempre, emanen de les determinacions
contingudes en les figures de planejament, els compromisos adquirits davant dels òrgans de
presa de decisions i de les indicacions de la direcció de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona d’acord amb els objectius bàsics del Pla de Mandat de la Diputació
de Barcelona vigent. Al final d’aquest apartat es presenta la relació d’inversions 2011, així
com el llistat d'actuacions que es preveuen dur a terme en aquest període a través del
conveni de col·laboració amb l’Obra Social de “La Caixa”.

La segona és la definició de les prioritats que han d’inspirar la gestió de l’exercici 2011 i es
presenta en forma de relacions d’objectius i actuacions més rellevants de cada un dels
espais que configura la Xarxa, agrupats per Direccions Territorials, que és la forma en què
s’organitza l’Àrea d’Espais Naturals. Aquestes relacions reflecteixen únicament una petita
part de la tasca que es duu a terme al llarg de l’any en aquests espais, és a dir, hi figuren
aquells objectius i actuacions que s’ha considerant important destacar i que, en altres
documents interns, de caràcter més tècnic, van acompanyats d’indicadors que permeten fer
una avaluació periòdica de resultats i prendre decisions per arribar, al final de l’exercici, a
donar compte de l’assoliment dels objectius fixats amb la major objectivitat i transparència
possibles.
El 2011 es caracteritza per ser un any d’ajust pressupostari i això fa que l’exercici de
plantificar les actuacions tingui més sentit que mai ja que caldrà rigor per discernir allò que
és imprescindible del que és necessari o convenient per tal que la davallada pressupostària
alteri el menys possible la prestació dels serveis, el desenvolupament dels programes i el
funcionament de les instal·lacions i equipaments. Tot això sense perdre de vista les
demandes dels municipis amb els quals mantenim diàleg de manera sovintejada i habitual.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Desembre de 2010
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1. Objectius de la Xarxa de Parcs Naturals
1.1. Introducció
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OPN), adscrita a l’Àrea d’Espais Naturals (AEN),
desenvolupa el seu treball, al llarg de l’any, en base a les previsions contingudes en el Pla
d’Objectius i Actuacions.
La missió de l’OPN és la següent:
Preservar els valors naturals i culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió
activa, en equilibri amb el desenvolupament socio econòmic i l’ús social del territori
en aliança amb el món local i la resta d’agents públics i privats del territori. Amb
criteris d’eficàcia i eficiència.

1.2. Eixos i accions estratègics

1. Reforçar el projecte de Xarxa de Parcs en el seu conjunt i de cada un dels espais que
la conformen






Seguir esmerçant esforços en la gestió de la Xarxa de Parcs Naturals, tot entenent
que la xarxa està immersa en un entorn ple de tensions socials i econòmiques en un
context de crisi econòmica que afecta notablement els pressupostos públics
Completar l’esforç iniciat en l’elaboració dels plans temàtics o sectorials (pla d’ús
públic, pla bàsic de prevenció d’incendis forestals, pla de conservació, pla de
desenvolupament...) de cada parc, integrar-los en un pla de gestió i desenvolupar-ne
el seu contingut mitjançant previsions concretes en els programes anuals
Seguir apostant per la innovació, la qualitat i la excel·lència mitjançant la
incorporació d’instruments de gestió (SIGEP)
Optimitzar l’ús dels recursos econòmics disponible en els diferents programes i
activitats i introduir criteris de millora ambiental i d’accessibilitat en les actuacions de
l’ÀEN tant pel que fa a projectes

2. Apropar la gestió dels parcs als ajuntaments i reforçar les polítiques municipals en
temes concurrents tot incidint positivament en el territori




Mantenir l’impuls iniciat en relació a la participació dels ajuntaments en la
programació de les activitats dels parcs; reunions bilaterals i manteniment del
contacte d’una manera programada
Mantenir vius els òrgans de participació en la gestió renovats recentment: consells
coordinadors, comissions consultives i òrgans col·legiats del consorcis
Incidir positivament en la gestió territorial i de participar activament en el debat
territorial obert a Catalunya, fent aportació de l’experiència en planificació i gestió
d’espais naturals i dels espais forestals que té l’ÀEN
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3. Incrementar la projecció social





Garantir la qualitat dels equipaments, programes i serveis i desenvolupar processos
d’obtenció de certificacions (Q de Qualitat Turística, SIQTED, Carta Europea del
Turisme...)
Definir una estratègia concreta per establir vincles amb l’activitat econòmica que, per
la seva naturalesa, tingui relació amb els objectius del parc
Desenvolupar les previsions contingudes en els Plans d’Ús Públic dels parcs
aprovats
Recolzar la posada en valor dels productes i serveis que ofereix el territori de la
Xarxa de Parcs amb la finalitat de mantenir uns espais amb vitalitat econòmica i
social

4. Incrementar l’eficiència a partir de la programació de la gestió i la millora dels treball
transversal dins de l’ÀEN i dins de l’OTPN





Millorar les comissions creades com a instruments de coordinació transversal per
aconseguir un veritable treball en xarxa
Seguir la programació de la gestió mitjançant el Pla d’Objectius i Actuacions,
incorporant processos de seguiment i avaluació de la gestió
Millorar els instruments de coordinació transversal entre les diverses oficines de
l’ÀEN
Fer els ajusts estructurals necessaris per aconseguir avançar en la direcció
establerta per la direcció de l’ÀEN en un escenari de major flexibilitat i eficiència.

El programa d’activitats del 2011 s’estructura de manera semblant al 2010 :

Índex del Programa d’activitats
1. Conservació i tractament físic del territori
1.1.
Activitats de conservació i restauració
1.2.
Activitats de prevenció i gestió del territori
2. Foment del desenvolupament i participació
2.1.
Consells, comissions i convenis
2.2.
Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.3.
Infrastructures i serveis generals
3. Ús social i educació ambiental
3.1.
Creació i manteniment d’equipaments
3.2.
Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions
4. Activitats generals
4.1.
Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2.
Activitats generals i de suport
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El 2011 segueix vigent el conveni de col·laboració amb l’Obra Social de la Caixa que ha de
permetre fer projectes de gestió i millora del territori. També segueix vigent el conveni de
col·laboració amb el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino que ha de permetre
executar projectes de millora a la Reserva de la Biosfera del Montseny i d’altres subvencions
de diversos organismes (Fundación Biodiversidad, programes europeus...) D’altra banda la
disponibilitat pressupostària de l’OTPN del 2011, pel que fa als capítol 2,4 i 6, decreix en
relació als exercicis anteriors. Això es tradueix en un necessari ajust de la despesa ordinària
i la supressió de les inversions finalistes (es mantindran únicament les partides genèriques.
Aquest fet però es veurà compensat, en part i en alguns parcs, per haver obtingut
finançament específic extern per algunes accions. Per la seva part els Consorcis dels espais
naturals protegits de GUI, SLI, SMA i FOX, També veuran retallada la seva disponibilitat
pressupostària pel 2011 i hauran d’ajustar els seus propis pressupostos.

1.3.

Directrius de l’OPN per a la Xarxa de Parcs Naturals

Programes i subprogrames

1. Conservació i
tractament físic
del territori

2. Foment del
desenvolupament
i participació

Directrius OPN

1.1. Activitats de
conservació i
restauració
1.2. Activitats de
prevenció i gestió del
territori

Avançar en la formulació dels Plans de
Conservació
Optimitzar el Dispositiu de Prevenció
d’Incendis i les estratègies d’actuació

2.1. Consells,
comissions i convenis

Promoure la creació de fòrums de
participació en els parcs

2.2. Polítiques de
foment: agrícola,
forestal, de serveis i
cultural

Impulsar accions estratègiques de foment
del desenvolupament
Executar el pla de manteniment de la
xarxa viària i
garantir la qualitat continuada dels
elements bàsics de senyalització
Dissenyar el Pla director d’itineraris i
desenvolupar-ne les accions prioritàries.
Seguir vetllant per l’adequació normativa
dels equipaments

2.3. Infrastructures i
serveis generals

3. Ús social i
educació
ambiental

4. Activitats
generals

3.1. Creació i
manteniment
d’equipaments
3.2. Activitats d’ús
social, educació
ambiental i publicacions

Executar les accions prioritàries previstes
pel 2011 als Plans d’Ús Públic

4.1. Activitats de
planificació, seguiment i
avaluació

Implantar millores derivades de l’ús
habitual dels sistemes d’avaluació de la
gestió i de la gestió de les infrastructures
(xarxa viària)

4.2. Activitats generals i
de suport

Implantació del circuit d’expedients a
través del SIGEP
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P1.4. Proposta general d’inversions
1.4.1. Inversions OTPN
Partides genèriques
A1102

61100

Millora i manteniment xarxa bàsica de camins

240.000,00 €

A1102

61901

Actuacions conveni Ministeri Medi Ambient

140.000,00 €

A1102

61900

Senyalització de parcs

A1102

62500

Mobiliari i estris. Inversió nova

A1102

63200

Adaptacions tècniques equipaments públics

230.000,00 €

A1102

63201

Sistemes de qualitat de la xarxa d’ús públic

70.000,00 €

50.000,00 €
60.000,00 €

Partides específiques
A1103

61100

Eix viari Olivella-Plana Novella-Rat Penat

GRF

81.000,00 €

A1103

62200

Can Bosc fase VI

MCO

250.000,00 €

A1102

63202

Reposició instal·lació prevenció d’incendis

GRF

50.000,00 €

A1103

63201

Remodelació edifici coll d’Estenalles

SLL

70.000,00 €

1.4.2. Conveni Caixa OTPN
Àmbit: DTN
Arranjament i millora dels accessos i l’entorn del Turó de
l’Home

MSY

200.000,00 €

P198

Protecció i millora d’elements del patrimoni històric i cultural

GUI

100.000,00 €

P199

Instal.lació d’una caldera de biomassa i d’un sistema de
subministrament de calor als equipaments del parc.

MTQ

100.000,00 €

FOX

150.000,00 €

GRF+OLE

200.000,00 €

SLL

200.000,00 €

SLI+SMA

180.000,00 €

MCO

190.000,00 €

P197

Àmbit: DTW
P192

Gestió Forestal per a la millora dels boscos de pi blanc

P193

Gestió agroforestal per a la recuperació i millora dels hàbitats.

P194

Restauració i millora dels àmbits centrals del parc

Àmbit: DTE
P195

Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera

P196

Gestió integral dels àmbits de ribera

Àmbit: XARXA DE PARCS NATURALS
P203

Anàlisi dels boscos del Vallès Occidental i redacció del projecte
forestal per a la producció de biomassa.

XPN

38.000,00 €

P202

Programa “Viu el Parc” i “Coneguem els nostres parcs”

XPN

37.500,00 €

2. Objectius i actuacions per àmbits territorials
2.1. Direcció Territorial Nord (DTN)
La Direcció territorial Nord (DTN) inclou el Parc natural del Montseny (MSY), l’Espai natural
de les Guilleries – Savassona (GUI) i el Parc del Castell de Montesquiu (MTQ) i es
configura, doncs, com l’àmbit de gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona,
situat a la meitat nord de la província. Des del punt de vista administratiu, cal assenyalar que
la gestió d’aquests tres espais protegits transcendeix els límits estrictes de la província de
Barcelona.
La Diputació de Girona comparteix amb la Diputació de Barcelona la gestió del Parc del
Montseny perquè una tercera part de la seva extensió està dins de la comarca gironina de la
Selva; en el cas del Parc del Castell de Montesquiu, l’Ajuntament gironí de Vidrà, malgrat no
tenir cap part del seu terme municipal dins de l’espai protegit , participa al Consell
Coordinador del Parc i està molt implicat en alguns programes, atès que la subcomarca del
Bisaura inclou aquest municipi de la província de Girona; finalment, si bé el Consorci de
l’Espai natural de les Guilleries – Savassona està format únicament per municipis
barcelonins, és evident que el massís de les Guilleries -i l’espai natural que duu el mateix
nom- s’estén per la comarca de la Selva com un espai forestal amb una certa homogeneïtat.
La fórmula del consorci ofereix, sens dubte, una interessant alternativa, també per a la
gestió de l’espai d’interès natural.
Aquestes consideracions no fan altra cosa que confirmar que òbviament els espais naturals
no coneixen els límits administratius, però constitueixen àmbits de gestió, on es destinen
recursos públics per tal de donar resposta a l’alta valoració social que mereixen els
paisatges que protegeixen. D’altra banda, en la mesura que la legislació ambiental i
urbanística així com el planejament territorial del país han anat avançant i han anat
consolidant un model que s’ha de fonamentar en el desenvolupament sostenible, els espais
naturals protegits es configuren cada vegada més com a espais definits per la intensitat de
la seva gestió.
El Parc del Montseny compta ja des de finals de 2008 amb un nou Pla especial, que ja
s’està desplegant. En l’àmbit normatiu i de l’ordenació, durant el 2011 s’ha d’impulsar
l’aprovació d’un nou decret d’ampliació del Parc natural que hauria de permetre unificar amb
uns sols límits, els del Pla especial actual, les diferents figures de protecció que concorren
en aquest espai: el Parc natural, l’Espai d’interès natural i el Lloc d’interès comunitari de la
Xarxa Natura 2000. D’altra banda, la revisió de la figura “Reserva de la biosfera del
Montseny”, creada l’any 1978, en el marc del Programa Mab de la UNESCO ofereix la
oportunitat no sols d’ajustar els seus límits sinó d’ampliar-los considerablement i revisar, al
mateix temps, el contingut mateix i la gestió d’aquesta categoria internacional. Precisament,
durant l’any 2011, aprofitant la condició de reserva de la biosfera del Montseny, es vol
continuar avançant en la formulació i execució de projectes en les zones i àmbits prioritaris i
a través d’un nou conveni amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.
L’Espai natural de les Guilleries i Savassona, ampliat ja amb la incorporació, mitjançant un
conveni amb l’Ajuntament, dels terrenys inclosos al PEIN dins del municipi de Sant Sadurní
d’Osormort, es planteja, durant l’any 2011, consolidar la seva estructura tècnica de gestió,
concloent i donant estabilitat als llocs de treball vinculats d’una manera més directa a aquest
espai protegit. Això ha de permetre reforçar aquells aspectes que l’espai natural ha anat
desenvolupant els darrers anys: la configuració d’un sistema d’equipaments i serveis per a
l’ús social, el manteniment de la xarxa viària bàsica i la contribució a la restauració i millora
dels elements més destacables del patrimoni natural i cultural; a banda de cercar la major
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eficàcia i eficiència possibles en els serveis als habitants i a les persones que hi duen a
terme activitats econòmiques o recreatives dins d’aquest espai, que es situa, en aquest
aspecte, com un dels que enregistra un major dinamisme dins de la Xarxa de Parcs.
El Parc del Castell de Montesquiu aborda el 2011 amb tres reptes importants: la implantació
d’una nova fórmula de gestió del Castell i dels serveis que s’hi ofereixen mitjançant un
conveni amb el Consorci de les Valls del Ges, Orís i Bisaura, amb l’objectiu de mantenir els
nivells de qualitat assolits amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montesquiu, però amb la
voluntat de desenvolupar en la major mesura possible l’aportació del castell al
desenvolupament econòmic del Bisaura; la posada en funcionament de l’Escola de natura
de Les Codines, que, un cop acabat el projecte de rehabilitació, reuneix les condicions
necessàries per a ser un equipament pedagògic d’excel·lència; i, finalment, la consolidació i
desenvolupament, amb la important aportació de finançament europeu, de La Solana com
un equipament innovador al país, dedicat a la formació en l’àmbit forestal i de les activitats
agràries en general.
Finalment, cal no oblidar que l’any 2011 es presenta encara com un any de severa contenció
en las despesa pública, la qual cosa comportarà, sens dubte, restriccions pressupostàries,
però també un esforç en la recerca de la màxima eficiència i de fórmules de finançament
compartit. D’altra banda, l’any 2011 coincideix, en l’àmbit local, amb el final d’una legislatura
i l’inici d’una de nova, la qual cosa aconsella abordar un programa d’actuacions centrat en la
finalització de projectes, sense renunciar, però, a apuntar propostes o línies d’actuació per
als projectes futurs.
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2.1.1. Parc Natural del Montseny (MSY)
L’any 2011 es presenta com un any d’especial rellevància pel que fa al projecte d’ampliació
de la figura de Parc Natural, amb la qual es vol apostar per una conservació activa de tot el
territori ampliat amb el nou Pla Especial, estenent a tot aquest àmbit el règim de protecció
que el Decret de l’any 1987 limitava a oc més de disset mil hectàrees. Aquest projecte
juntament amb la redacció del Pla de Conservació del Parc natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny suposen un pas endavant molt important per a un espai tant humanitzat i
singular com el Montseny, amb un patrimoni natural i cultural de gran riquesa i diversitat, la
protecció del qual es vol, en definitiva, reforçar.
Els altres dos reptes importants des de la gestió i que s’abordaran al llarg del 2011 son
l’adaptació de la figura de la Reserva de la Biosfera a les directrius que venen marcades des
de la UNESCO i que permetran tractar el territori del Montseny amb clau de
desenvolupament sostenible, posant èmfasi en aquelles zones on es concentra la població, i
l’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible, com a eina de treball conjunt entre les
entitats públiques i privades, amb l’objectiu d’aprofundir en la compatibilitat entre el turisme i
la conservació.
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de Conservació

Actuacions
1 Execució de la darrera fase del Pla de Conservació
2 Divulgació del Pla de Conservació del Parc
3 Integració de la informació de gestió al Sistema d'Informació del Montseny (SIMSY)
4 Actuacions de seguiment d'espècies d'especial interès
5 Actuacions de seguiment del cranc ibèric

Objectiu 1.1.2

Redactar i desenvolupar el pla de gestió cinegètica

Actuacions
1 Completar l'elaboració del pla de gestió cinegètica del parc

Objectiu 1.1.3

Executar actuacions de recuperació d'espais oberts, hàbitats i
restauració del paisatge

Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts al Pla de la Calma
2 Restauració del Puig Sesolles i l'entorn del Turó de l'Home
3 Realització dels treballs silvícoles en castanyedes de finques públiques i privades
4 Execució del projecte de restauració dels hàbitats d'amfibis, 2ª fase
5 Execució del projecte de restauració de l'estanyol de Santa Fe

Objectiu 1.1.4

Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic, arqueològic i cultural

Actuacions
1 Desenvolupar actuacions del pla director del conjunt monumental de Tagamanent
2 Comptar amb el Pla director de restauració del Castell de Montclús
3 Col·laborar en l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Montseny
4 Desenvolupar les actuacions derivades del pla d'accessos del Castell de Montsoriu
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i desenvolupar el pla director d'infrastructures de prevenció
d'incendis

Actuacions
1 Aprovar el pla de prevenció d'incendis
2 Difusió del pla de prevenció d'incendis
3 Adequació de les infrastructures de prevenció d'incendis

Objectiu 1.2.2

Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques

Actuacions
1 Elaborar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Can Tarrés
2 Redacció del Pla d'Ordenació de la finca de Matagalls

Objectiu 1.2.3

Redactar els contractes d'arrendament o concessió de finques
públiques

Actuacions
1 Elaborar el contracte d'arrendament de pastures de la finca de la Morera
2 Elaborar el contracte d'arrendament de pastures de Can Pla
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Realitzar reunions periòdiques amb els Ajuntaments i la Generalitat
per tal d'abordar els temes d'interès comú

Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació necessàries per a dur a terme el programa del 2011
2 Celebrar una reunió per analitzar les propostes del programa d'actuacions 2012

Objectiu 2.1.2

Desenvolupar el conveni de col·laboració entre les dues diputacions,
Barcelona i Girona, per a la gestió del Parc

Actuacions
1 Celebrar les reunions de la Comissió de Coordinació de les dues Diputacions
2 Adaptació de la imatge corporativa a la gestió de les dues diputacions

Objectiu 2.1.3

Aprovar nous convenis de col·laboració amb Ajuntaments per a la
gestió de l'ús públic i el desenvolupament, i amb particulars per a la
gestió dels recursos naturals

Actuacions
1 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per al funcionament del nou punt
d'informació
2 Aprovar el conveni amb el Bisbat de Terrassa per a lla construcció i gestió d'una àrea d'aparcament
al nucli de Cànoves
3 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament del Brull per a la millora del nucli urbà
4 Redactar i aprovar els convenis/compareixences pels treballs silvícoles en les castanyedes de
finques privades
5 Redactar i aprovar els convenis/compareixences pels treballs de recuperació d'espais agroforestals
en finques privades
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Objectiu 2.1.4

Participació del parc natural del Montseny en les reunions i grups de
treball de la xarxa de reserves de la biosfera, d'Europarc - Espanya i
d'altres organismes nacionals i internacionals

Actuacions
1 Assistir a les reunions del consell de gestors de la xarxa espanyola de reserves de la biosfera
2 Participar en el grup de treball de conservació de la secció espanyola d'Europarc
3 Participar en el grup de treball de Comunicació de la xarxa de reserves de la biosfera espanyoles
4 Participar en la preparació i realització de les reunions de la Comissió de Seguiment del conveni
amb el MMARM

Objectiu 2.1.5

Dinamitzar els convenis d'agermanament existents

Actuacions
1 Executar les actuacions del pla de treball Montseny - Cévennes
2 Executar les actuacions del pla de treball La Amistad- Montseny
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Col·laborar amb les iniciatives municipals i/o privades d'aprofitament de boscos per biomassa
2 Col·laborar amb la SAT la vall de Sant Marçal i l'Agrobotiga del Montseny
3 Seguiment del conveni amb l'Associació de Propietaris del Montseny
4 Aprovar un nou conveni amb la propietat de Coll Castellar
5 Seguiment del conveni amb l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny
6 Tancament del dossier de candidatura de la CETS (Carta Europea Turisme Sostenible)

Objectiu 2.2.2

Col·laborar amb els municipis pel procés d'obtenció de les Agendes
21 locals

Actuacions
1 Assistir a les diferents reunions de participació per a l'obtenció de les agendes 21 dels municipis de
l'àmbit de la CETS que encara no en tenen
2 Col·laborar amb les administracions promotores del projecte
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Incidir en la millora de la recollida selectiva a alguns municipis del
Parc

Actuacions
1 Realitzar obres d'integració paisatgística en els punts de recollida d'escombraries de Fogars de
Montclús, Montseny i Campins
2 Realitzar una campanya de comunicació i divulgació a les escoles dels municipis on es col·labora
amb la selecció de residus

Objectiu 2.3.2

Garantir el bon estat de la xarxa viària bàsica

Actuacions
1 Executar el projecte d'arranjament de la pista d'accés a l'aparcament de Vallforners
2 Arranjar la pista d'accés al Polell des de Vallmanya
3 Intervenir en el projecte d'arranjament de la pista de Gualba-Riells
4 Executar el projecte d'arranjament de la pista de La Costa al Montseny

Objectiu 2.3.3

Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport
públic col·lectiu i en l'extensió de les noves tecnologies de
comunicació

Actuacions
1 Donar suport a les iniciatives municipals en la implantació de noves tecnologies de comunicació
2 Donar suport a les iniciatives municipals per a la implantació i ampliació del transport públic al Parc
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar els projectes d'obres necessaris als equipaments de
nova creació

Actuacions
1 Execució de les obres d'arranjament dels exteriors de la Masia Mariona
2 Col·laborar en l'execució del projecte d'obres i instal·lacions de la masia de Masjoan
3 Executar les obres necessàries per a la posada en marxa de l'equipament de Fontmartina
4 Executar les obres necessàries per la posada en marxa de Can Gorgs

Objectiu 3.1.2

Formular propostes i programes d'actualització i millora de les
instal·lacions i serveis d'equipaments del parc

Actuacions
1 Executar les obres necessàries per a la legalització de Can Lleonart
2 Dissenyar l'oferta de serveis de Santa Fe
3 Realitzar obres d'adequació de les instal·lacions de la Rectoria de Vallcàrquera
4 Realitzar obres d'adequació a normativa del Centre d'Informació de Fogars de Montclús
5 Executar les actuacions de millora de la Masia de La Morera

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en els projectes d'equipaments municipals

Actuacions
1 Intervenir en l'execució del projecte de punt d'informació de Coll de Castellar
2 Col·laborar en l'execució del projecte de centre d'informació de Riells

Objectiu 3.1.4

Gestionar les exposicions permanents

Actuacions
1 Completar l'exposició "El Montseny: un diàleg entre l'home i el territori"
2 Completar l'exposició de l'Univers Patxot
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Objectiu 3.1.5

Implantar la nova senyalització en itineraris existents i completar les
obres dels itineraris de nova implantació

Actuacions
1 Elaborar una proposta de pla d'itineraris, que inclogui la proposta d'homologació de senders
2 Disseny i implantació de la senyalització interpretativa del parc
3 Implantar la senyalització en aquells itineraris que encara no ho estan
4 Ampliar l'oferta d'itineraris autoguiats

21

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Elaborar i aprovar els plans i programes d'ús públic i educació
ambiental

Actuacions
1 Desenvolupar i divulgar propostes sobre el programa d'educació ambiental del Parc
2 Elaborar i aprovar el pla de millora de la Qualitat per a l'any 2011 i les propostes de revisió del
sistema

Objectiu 3.2.2

Desenvolupar el programa "El Montseny a l'escola"

Actuacions
1 Difondre els objectius i el marc general del programa "El Montseny a l'escola"
2 Elaborar la documentació de la unitat de programació del cicle superior del programa "El Montseny
a l'escola"

Objectiu 3.2.3

Editar i presentar noves publicacions

Actuacions
1 Editar i presentar el catàleg de l'exposició sobre l'exposició "El Montseny. Un diàleg entre l'home i el
territori"
2 Editar i presentar el catàleg de l'exposició "Univers Patxot"
3 Editar fulletons de nous itineraris autoguiats al parc
4 Editar i presentar l'atlas d'ocells nidificants
5 Editar la VII Trobada d'estudiosos del Parc

Objectiu 3.2.4

Realitzar les jornades tècniques i trobades previstes

Actuacions
1 Presentar el Pla de conservació del Montseny com un exemple de bones pràctiques
2 Presentar el Pla de Prevenció d'Incendis
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Realitzar les accions que siguin necessàries per a la implantació
efectiva del Pla Especial

Actuacions
1 Realització d'una jornada de formació sobre el nou Pla Especial adreçada a tècnics municipals

Objectiu 4.1.2

Garantir la millora continuada de la gestió fent-ne el seguiment
mitjançant els instruments existents

Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Incorporació de nous vehicles destinats a la renovació del parc mòbil

Actuacions
1 Incorporació de vehicles pel personal tècnic del parc

Objectiu 4.2.2

Implantar el Sistema d'Informació Geogràfica de gestió de la Xarxa de
Parcs en entorn web (SIGEP)

Actuacions
1 Implantar l'aplicatiu de senyalització
2 Implantar l'aplicatiu de gestió d'expedients
3 Completar l'aplicatiu d'equipaments
4 Implantar l'aplicatiu de prevenció d'incendis
5 Col·laborar en la implantació de nous aplicatius i capes d'informació

Objectiu 4.2.3

Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al
personal propi com al personal del dispositiu d'informació i dels
equipaments

Actuacions
1 Organitzar i dur a terme una jornada de formació destinada al personal del dispositiu d'informació i
dels equipaments
2 Realitzar la sessió formativa d'acollida al sistema "Q" de Qualitat per al personal nou

Objectiu 4.2.4

Elaborar documents de gestió del Parc

Actuacions
1 Lliurar a la Unitat de publicacions l'esborrany de memòria anual del Parc, en el termini previst
2 Lliurar la proposta de programa 2012 en el termini previst
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2.1.2. Espai Natural de les Guilleries-Savassona
(GUI)
El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona, es planteja el Pla d’objectius i
actuacions pel 2011 amb el repte d’aconseguir que l’ajust pressupostari afecti el menys
possible a la prestació de serveis, al desenvolupament dels programes i al funcionament de
les instal·lacions i equipaments. Per tal d’aconseguir això és necessari fer un gran esforç de
planificació per tal d’establir prioritats i plantejar estratègies que permetin arribar a la màxima
eficiència en la consecució d’objectius.
En relació al pla de seguiment es continuarà amb els estudis d’avifauna, ropalòcers, cranc
ibèric i flora amenaçada. Dins del marc de col·laboració amb la Caixa està previst donar
continuïtat al “Pla de restauració de basses i zones humides” (Conveni caixa 2010) amb la
restauració de tres fonts, una bassa i del Torrent de Folgueroles, així com, actuacions de
protecció i millora d’elements del patrimoni històric cultural de l’Espai Natural (Conveni Caixa
2011).
En relació a les infrastructures, les actuacions estaran centrades en l’execució de millores
puntuals a la xarxa viària inclosa al pla de camins de forma que quedi garantida la seguretat
i l’accessibilitat.
Pel que fa a la campanya de vigilància contra incendis forestals es desenvoluparà amb els
mateixos efectius que en campanyes anteriors i es mantindran els esforços per tal
d’aconseguir la màxima eficiència en la intervenció i detecció de situacions de risc.
Finalment, cal remarcar que al 2011 es millora el servei de proximitat i efectivitat de la gestió
al territori i s’amplia l’oferta d’equipaments i serveis vinculats a l’ús públic amb la
consolidació de l’oficina de l’Espai Natural de les Guilleries - Savassona, les obres
d’ampliació del centre d’informació de Sant Julià de Vilatorta, la redacció del projecte de
l’àrea de lleure del pantà de Sau, l’entrada en funcionament de l’àrea d’esplai dels Vernets
de Ca la Marta i dels itineraris del Torrent del Lledoner, Puigsec, Sant Feliuet de Savassona
i Puig del Far.
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de Conservació

Actuacions
1 Desenvolupar el programa de conservació d'hàbitats i espais oberts per a la gestió cinegètica
2 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions de ropalòcers
3 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions d'ocells comuns
4 Donar continuïtat a l'estudi de les poblacions de cranc ibèric
5 Donar continuïtat a l'estudi de flora amenaçada

Objectiu 1.1.2

Executar actuacions de recuperació d'espais oberts, hàbitats i
restauració del paisatge

Actuacions
1 Realitzar actuacions de col·laboració amb les societats de caçadors
2 Recuperació d'espais oberts dins del programa de conservació d'hàbitats
3 Restauració de tres fonts i 1 bassa i senyalització dels itineraris del Pla de restauració de fonts i
zones humides
4 Restauració del Torrent de Folgueroles

Objectiu 1.1.3

Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic i arqueològic

Actuacions
1 Desenvolupament del Pla Director de l'entorn de Sant Feliuet de Savassona
2 Actuacions d'ordenació del patrimoni arqueològic de Vilanova de Sau
3 Actuacions de millora a l'entorn del Castell de Bellpuig
4 Actuacions de millora a l'entorn del poblat ibèric del Puigcastellet
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i desenvolupar el pla director d'infrastructures de prevenció
d'incendis

Actuacions
1 Desenvolupar el condicionament de la xarxa de punts d'aigua
2 Desenvolupar el condicionament de la xarxa viària
3 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Vilanova de Sau
4 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Portal de Guilleries
5 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Sant Sadurní d'Osormort
6 Desenvolupar la campanya de Vigilància i Prevenció d'Incendis de 2011

Objectiu 1.2.2

Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques

Actuacions
1 Realitzar els treballs silvícoles de l'àrea forestal de la Font Trobada
2 Realitzar treballs silvícoles de manteniment a l'àrea d'esplai dels Vernets de Ca la Marta
3 Realitzar treballs silvícoles de manteniment de la finca del Castell de Bellpuig de Sant Julià de
Vilatorta
4 Preparar una proposta - conveni de gestió dels recursos hídrics de la presa de la Font Trobada
5 Elaborar el projecte de reordenació de la zona d'horts de Folgueroles
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar en les reunions del Consell General i realitzar reunions
periòdiques amb els Ajuntament per tal de revisar la programació

Actuacions
1 Participació en les tres reunions del Consell General del Consorci, presentant l'informe de gestió
2 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa 2012 amb la totalitat de municipis del
Consorci

Objectiu 2.1.2

Desenvolupar els convenis de col·laboració amb altres entitats i
aprovar convenis amb particulars per a l'ús públic o per a la gestió
dels recursos naturals

Actuacions
1 Adaptar les línies d'actuació a la nova organització del Consorci de Turisme de la Vall de SauCollsacabra per a identificar àmbits d'interès comú
2 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de Cases de Colònies
3 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Turisme de Vilanova de Sau
4 Posada en marxa del projecte d'itineraris literaris web, "Llocs escrits de l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona", com a col·laboració amb la Casa-Museu Verdaguer
5 Elaboració d'un conveni amb els propietaris de la finca de Sant Feliuet de Savassona i l'Ajuntament
de Tavèrnoles per tal de desenvolupar el Pla director de l'entorn de Sant Feliuet de Savassona
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Elaborar la proposta d'adjudicació de les subvencions 2011

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa "Viu el Parc"

Actuacions
1 Assistir a les reunions de preparació dels actes del programa " Viu el Parc"
2 Donar continuïtat a l'ampliació del programa "Viu el Parc" per a l'any 2011
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització

Actuacions
1 Implantar la senyalització de quatre nous itineraris
2 Instal·lació de senyalització interpretativa a cinc itineraris i indrets
3 Instal·lació de senyalització vinculada al nou equipament de l'"Àrea d'esplai dels Vernets de Ca la
Marta"

Objectiu 2.3.2

Desenvolupar el pla de camins i garantir el bon estat de la xarxa viària

Actuacions
1 Executar actuacions de manteniment de la xarxa viària inclosa al Pla de camins

30

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Posar en funcionament l'"Àrea d'esplai dels Vernets de Ca la Marta" i
elaborar i executar dos projectes d'equipament i serveis

Actuacions
1 Equipar l'interior del Punt d'informació de l'"Àrea d'Esplai dels Vernets de Ca la Marta"
2 Executar el projecte d'ampliació del Centre d'Informació de Sant Julià de Vilatorta
3 Elaborar el projecte d'ordenament de l'àrea de lleure de l'embassament de Sau
4 Elaborar i executar la primera fase del projecte d'ordenament de l'àrea de l'embassament de Sau

Objectiu 3.1.2

Desenvolupar la xarxa d'itineraris de l'espai natural

Actuacions
1 Aprovar i desenvolupar com a document de gestió el pla d'itineraris, que inclogui la proposta
d'homologació com a senders de la FEEC
2 Executar la segona fase del projecte d'itinerari adaptat de Sau
3 Executar l'itinerari del Torrent del Lledoner
4 Executar l'itinerari de Puigsec
5 Executar l'itinerari del Puig del Far (Roc del Migdia)
6 Executar l'itinerari de Sant Feliuet de Savassona
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Aprovar el Pla d'ús públic i elaborar el Pla d'itineraris

Actuacions
1 Aprovar el Pla d'ús públic de l'espai natural
2 Divulgar el Pla d'ús públic de l'espai, mitjançant la seva inserció a la pàgina "web"

Objectiu 3.2.2

Desenvolupar els programes educatius

Actuacions
1 Desenvolupar el programa "Coneguem els nostres parcs" i "Viu el Parc" a les escoles, participant
en les reunions de seguiment
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Integrar l'àmbit del municipi de Sant Sadurní d'Osormort a l'àmbit de
gestió del Consorci de l'espai natural

Actuacions
1 Recopilació d'informació i elaboració estudis previs per a la modificació del Pla Especial de l'espai
natural
2 Consolidar la integració del municipi de Sant Sadurní d'Osormort en l'emissió d'informes previs, els
estudis i projectes de conservació i el Pla de prevenció d'incendis

Objectiu 4.1.2

Millorar la capacitat de seguiment i control de l'emissió dels informes
tècnics preceptius

Actuacions
1 Baixar el temps mitjà d'emissió dels informes tècnics preceptius
2 Participar en la fase final del seguiment de la DIA de la línia MAT

Objectiu 4.1.3

Garantir la millora continuada de la gestió fent-ne el seguiment
mitjançant els instruments existents

Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Implantar el Sistema d'Informació Geogràfica de gestió de la Xarxa de
Parcs en entorn web (SIGEP)

Actuacions
1 Introducció i actualització de dades de les agrupacions i mailings del parc a la base de dades del
SIGEP
2 Introducció i actualització de dades de l'aplicatiu de senyalització
3 Consolidar l'aplicatiu de gestió d'expedients
4 Consolidar l'aplicatiu d'equipaments
5 Consolidar l'aplicatiu de prevenció d'incendis
6 Col·laborar en la implantació de nous aplicatius i capes d'informació

Objectiu 4.2.2

Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al
personal propi com al personal dels equipaments

Actuacions
1 Organitzar i dur a terme una jornada trimestral de coneixement pràctic del territori destinada al
personal dels equipaments d'informació

Objectiu 4.2.3

Elaborar documents de gestió de l'espai natural

Actuacions
1 Elaborar la memòria anual de l'espai
2 Lliurar la proposta de programa 2012 en el termini previst
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2.1.2. Parc del Castell de Montesquiu (MTQ)
El Parc del Castell de Montesquiu té com a objectius genèrics a desenvolupar durant
l’exercici 2011, continuar les accions empreses en exercicis anteriors i consolidar la gestió
de tot l’àmbit agrari i forestal. Es pretén renovar el Pla de gestió i millora forestal que ha de
contemplar la recuperació d’un bosc equilibrat i on la introducció del bestiar, principalment
vacum i oví, ajudin al manteniment del sotabosc, sense impedir la regeneració de la massa
forestal.
Com espai amb voluntat territorial i on l’activitat econòmica juga un paper primordial, la
col·laboració amb la gestió del Centre de formació forestal especialitzada i, recentment, amb
el nou Centre de formació ramadera, ubicats a l’equipament de la Solana, són accions
importants a desenvolupar.
Amb la voluntat de mantenir la qualitat d’acollida, l’atenció del públic visitant i de consolidar
la gestió del principal equipament del parc, el Castell de Montesquiu i el seu Centre de
recursos, es comptarà amb la participació del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura,
amb la voluntat de contribuir encara més a la dinamització econòmica i a l’oferta cultural del
territori.
Finalment, en una etapa de contenció pressupostària, es pretén acabar les accions iniciades
anteriorment. La posada, de nou, en funcionament de l’Escola de natura de les Codines, la
realització de la segona fase de l’itinerari adaptat, als jardins del castell de Montesquiu, la
restauració i millora de l’equipament de la Solana, dins d’un programa europeu, la
continuació de la millora de la senyalització del conjunt de l’espai protegit i el manteniment
de tota la xarxa viària són accions a emprendre durant l’exercici 2011.
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Realitzar estudis d'espècies prioritàries de conservació

Actuacions
1 Continuar el tractament de les dades meteorològiques

Objectiu 1.1.2

Millorar les infrastructures de prevenció d'incendis

Actuacions
1 Revisar i fer les adaptacions necessàries a la xarxa viària per al pas de vehicles pesats de
prevenció d'incendis amb la col·laboració de Bombers de Torelló
2 Mantenir reunió amb la Oficina tècnica de prevenció municipal d'Incendis Forestals per renovar els
plans de prevenció d'incendis dels municipis del Parc
3 Adequar l'espai de l'hidrant de les Codines per facilitar la mobilitat dels camions de bombers

Objectiu 1.1.3

Executar accions de restauració del paisatge i recuperació d'espais
oberts

Actuacions
1 Fer el seguiment de les herbes en zones forestals a la finca de les Codines
2 Realitzar els treballs pel control de plagues en les pinedes de pi roig
3 Fer el seguiment del conveni amb la Facultat de Veterinària de la UAB pel seguiment de les herbes
en zones de pastura d'ovelles
4 Realització de treballs de recuperació del Pla del Vedellar
5 Realització de treballs de millora de la zona de la riera de Sora
6 Millora als camps de les Codines
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i executar plans, projectes i contractes d'arrendament de les
finques públiques agrícoles

Actuacions
1 Redactar i aprovar contractes de les zones agrícoles de les diferents finques del Parc (St. Moí,
Planesses, La Solana, Casanova del Castell, Les Codines)
2 Estudiar la possibilitat de contractes agraris de les zones forestals de les diferents finques del Parc
(St. Moí; Planeses, La Solana i La Casanova del Castell; i Les Codines)
3 Fer el seguiment dels treballs del Pla de gestió forestal
4 Redactar la modificació del PTGMF de les finques
5 Continuar els treballs per a l'ordenació dels horts de Montesquiu
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar en les reunions del Consell Coordinador i realitzar reunions
periòdiques amb els Ajuntament per tal de revisar la programació

Actuacions
1 Participar en les dos reunions del Consell Coordinador, presentant l'informe de gestió
2 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa de l'any vinent amb la totalitat de
municipis del Parc

Objectiu 2.1.2

Desenvolupar els convenis de col·laboració amb altres entitats i
aprovar convenis amb particulars per a l'ús públic o per a la gestió
dels recursos naturals

Actuacions
1 Fer el seguiment del conveni amb el Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura per a la gestió del Castell
de Montesquiu i la campanya d'informació
2 Fer el seguiment del conveni de cessió de l'arxiu històric del Castell de Montesquiu
3 Participar en altres activitats del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
4 Participar conjuntament amb el Consorcis Ripollès Desenvolupament i Vall del Ges, Orís i Bisaura,
per la gestió del Centre de formació ramadera
5 Participar en reunions i altres activitats del Consorci Turístic de Paisatges del Ter
6 Participar en reunions i altres activitats de l'Agrupació de propietaris forestals Serra de BellmuntCollsacabra
7 Fer el seguiment amb CEDINSA de les zones afectades per el desdoblament de la C-17
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Desenvolupar la línia de subvencions a les activitats econòmiques
compatibles amb els objectius del Pla especial i col·laborar en les
iniciatives de promoció econòmica

Actuacions
1 Promoure la utilització de les subvencions a particulars per part d'arrendataris i concessionaris
2 Fer el seguiment de la subvenció del programa Leader per les obres de millora del Centre de
formació forestal especialitzada de la Solana

Objectiu 2.2.2

Desenvolupar el programa "Viu el Parc" i col·laborar en els programes
culturals que es duen a terme al Castell

Actuacions
1 Realització del programa " Viu el Parc"
2 Realització d'exposicions a la Cabanya del Castell
3 Propostes de noves activitats culturals
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Executar obres de manteniment de pistes

Actuacions
1 Manteniment i millora xarxa viària
2 Executar obres de millora a la pista de l'antiga captació
3 Executar les obres de millora del tram entre el camí de la Solana i el camí de font Codineta
4 Adjudicar contracte de manteniment de la xarxa viària

Objectiu 2.3.2

Executar obres per la millora en la captació i depuració d'aigua

Actuacions
1 Fer el manteniment de l'estació de cloració i de la xarxa de distribució d'aigua
2 Realitzar el manteniment i neteja de les fosses sèptiques
3 Executar el manteniment dels sistemes de bombeig i de les infrastructures

Objectiu 2.3.3

Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització

Actuacions
1 Senyalització dels dos itineraris homologats com a GR (Ruta del Romànic, Camí Vora Ter)
2 Implantar la senyalització dels jardins del castell
3 Implantar la senyalització a l'interior del castell
4 Implantar nova senyalització del mirador de la Rovira
5 Senyalització general de la xarxa viària

Objectiu 2.3.4

Executar obres de plataformes per a contenidors per a la recollida
selectiva d'escombraries

Actuacions
1 Fer plataformes per a contenidors de recollida selectiva
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Executar o col·laborar en l'execució dels projectes de millora i
rehabilitació dels equipaments del Parc

Actuacions
1 Manteniment del Castell de Montesquiu
2 Seguiment de les obres de l'Escola de Natura de Les Codines
3 Gestió de l'Àrea d'acampada juvenil Devesa de les Codines
4 Manteniment i millores a la Masoveria (Oficina del parc)
5 Manteniment de la Masia de Sant Moí
6 Manteniment i millores a la Solana (Aula Forestal) (Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura)
7 Conservació de la sala d'exposicions la Cabanya del Castell
8 Realització d'un mirador a la zona de la Rovira
9 Realització del projecte per a la instal·lació d'una caldera de biomassa pels equipaments centrals
del parc (programa Caixa)

Objectiu 3.1.2

Fer el seguiment de la concessió administrativa d'equipaments del
Parc

Actuacions
1 Fer el seguiment de l'adjudicació de la concessió administrativa de la Casanova del Castell
2 Redactar i adjudicar la concessió administrativa de l'Escola de Natura de les Codines
3 Proposta de gestió per a l'àrea d'acampada juvenil la Devesa de les Codines
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desenvolupar els programes educatius i completar el projecte
d'itinerari adaptat

Actuacions
1 Realitzar les jornades tècniques de tardor al Centre de Recursos
2 Elaborar i executar el projecte d'itinerari adaptat als jardins del Castell (2a fase)
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Completar la implantació dels aplicatius del SIGEP

Actuacions
1 Completar les bases de dades
2 Implantar els nous aplicatius del SIGEP
3 Consolidar la implantació de l'aplicatiu d'informes i expedients
4 Consolidar la implantació dels aplicatius d'equipaments i de senyalització
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al
personal propi com al personal dels equipaments

Actuacions
1 Fer seguiment de les activitats formatives

Objectiu 4.2.2

Elaborar la memòria anual de gestió de l'espai natural i la proposta de
programa de l'any vinent

Actuacions
1 Elaborar la memòria anual del Parc
2 Lliurar la proposta de programa de l'any vinent en el termini previst
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2.2. Direcció Territorial Oriental (DTE)
La Direcció territorial Oriental (DTE) inclou els parcs de la Serralada de Marina (SMA),
Serralada Litoral (SLI) i Montnegre i el Corredor (MCO), tots tres situats en la serralada
litoral central catalana.
En l’àmbit de la planificació, el 2011 serà un any en què previsiblement es produirà un avenç
molt important en els processos de revisió del Pla Especial del parc del Montnegre i el
Corredor i en el d’ampliació de l’Espai d’Interès Natural que gestiona el parc de la Serralada
Litoral. En el cas del parc de la Serralada de Marina, responent a la petició municipal de
Sant Fost de Campsentelles es dibuixaran les estratègies més idònies per tal de poder
homogeneïtzar la gestió del sòl no urbanitzable d’aquest municipi amb la dels altres
municipis del Consorci que tenen terrenys dins del parc.
La situació macroeconòmica, que previsiblement tocarà fons aquest 2011, continuarà
reflectint-se en els pressupostos. Per tant, caldrà continuar treballant en la línia que va guiar
les prioritats pel 2010, optimitzant, encara més si és possible, l’eficiència de programes de
gestió bàsics, com ara el manteniment d’infraestructures, o el desplegament dels dispositius
de vigilància d’incendis. Això s’haurà de traduir en la cerca de nous mecanismes eficients de
coordinació entre administracions, així com en l’assaig de noves estratègies d’actuació, a
partir de la reflexió del funcionament dels circuits actuals i la redefinició d’estàndards
d’avaluació de la gestió. Es preveu que el 2011 puguin entrar definitivament en
funcionament, i a ple rendiment, els aplicatius informàtics de seguiment de circuits
administratius i de control de la qualitat, la qual cosa ha de permetre obtenir avenços
significatius en aquests aspectes.
Serà també una oportunitat per reforçar els programes que no porten associada una
despesa directa en concepte d’inversió, i que poden ser millorats des de la feina del dia a
dia. Especialment, serà un moment idoni per revisar i establir protocols de comunicació entre
els parcs i el territori, ja sigui amb els ajuntaments i altres administracions, així com amb el
ventall d’agents socials que desitgen participar, des d’òrgans formalment constituïts, per fer
aportacions per millorar la gestió d’aquests espais.
Finalment, cal fer esment a les eleccions municipals, que marcaran l’acabament i inici d’una
nova etapa de mandat que, d’una o altra manera tindrà el seu reflex en les indicacions per al
tancament de l’exercici 2011 i en les directrius de cara al proper quatrienni. Des del punt de
vista d’organització i funcionament dels espais de la DTE, cal fer esment l’embranzida que
s’ha donat al parc de la Serralada Litoral, en base a la nova estructura directiva i
especialment amb l’impuls aportat amb la incorporació de la Gerent, així com a la
consolidació de la gestió directiva a Serralada de Marina i al manteniment d’un molt alt nivell
d’eficiència i qualitat de la gestió al veterà parc del Montnegre i el Corredor, que l’any passat
va complir el 20è aniversari de la seva aprovació. El 2010 també es va produir el relleu del
tècnic en ús públic adscrit a la Unitat d’Ús Públic i Educació Ambiental de la DTE, amb la
incorporació d’una persona procedent d’una altra Àrea de la Diputació de Barcelona, que de
ben segur també marcarà un punt d’inflexió en la gestió de l’ús públic en aquests tres parcs,
i que permetrà entomar amb més potència el desplegament dels Plans d’Ús Públic i la
consolidació i l’ampliació de programes com el Viu el Parc, sempre amb el concurs i
cooperació dels municipis que conformen aquest projecte territorial.
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2.2.1. Parc de la Serralada de Marina (SMA)
El parc de la Serralada de Marina situat a l’extrem meridional d’aquesta serralada, en el
sector conegut com la serra de la Conreria, és gestionat en base al Pla especial aprovat
l’any 2002, pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina, que vetlla pel compliment de les
seves disposicions normatives i pel desenvolupament dels recursos naturals del Parc.
També té com a objectiu fer compatibles les activitats de lleure dels ciutadans de l’àrea
metropolitana, recollint la tradicional utilització de la Serralada com a espai d’esbarjo, amb la
preservació del seu patrimoni natural.
El programa d’objectius i actuacions que plantegem per l’any 2011 ve marcat evidentment
pels ajustos pressupostaris i la disponibilitat, per tant, de menys recursos, la qual cosa serà
substituïda per l’aprofitament, encara més, dels recursos tècnics i humans propis.
Tenint present aquestes restriccions i tenint clar el que la ciutadania espera de nosaltres,
sabem que comptem amb bons equips de professionals al parc que ajudaran
indiscutiblement a poder desenvolupar els objectius plantejats: la embranzida donada al pla
de conservació, en elaboració amb recursos propis, tant del parc, com de l’Oficina Tècnica
de Planificació i Anàlisi Territorial de l’Àrea d’Espais Naturals; el desenvolupament d’un dels
aspectes més significatius del Pla d’Ús Públic, com és el Pla d’Itineraris, que una vegada
més, en aquest parc serà desenvolupat amb els recursos tècnics i humans amb què
afortunadament compta aquesta Casa, permetrà continuar amb un grau satisfactori el
desenvolupament de les grans línies estratègiques.
Planificar, consensuar prioritats amb els ajuntaments ha estat la tasca prioritària a l’hora de
plantejar-nos les actuacions de l’any 2011 per fer allò que és imprescindible: continuar
apostant pel sistema de prevenció i vigilància d’incendis consolidat en aquest parc, que tan
bons resultats ens ha donat en els últims anys; continuar amb l’arranjament de l’extensa
xarxa de camins del parc, imprescindible també per les tasques de vigilància, emergències,
extinció d’incendis i d’ús públic; mantenir un bon nivell en la neteja i recollida de brossa i
deixalles, sense oblidar mecanismes necessaris per dissuadir i educar vers aquest
problema; mantenir el nivell de qualitat i servei en els diferents equipaments d’ús públic que
tot just acaben d’endegar, així com consolidar els més veterans... Són aspectes que, tot i
l’ajust pressupostari, no poden i no quedaran desatesos.
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades
2 Definir les actuacions de gestió per a la conservació
3 Organitzar la informació bàsica relativa al Pla de Conservació per tal que sigui accessible i fàcilment
localitzable amb els aplicatius de gestió en xarxa

Objectiu 1.1.2

Execució d'actuacions de millora d'hàbitats, i de conservació de flora
i fauna i de restauració del paisatge

Actuacions
1 Completar la execució de les actuacions previstes en el projecte de gestió dels ecosistemes
forestals i de ribera a realitzar en el període 2009, 2010 i planificar i executar les actuacions 2011
en el marc del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
2 Executar actuacions de restauració en indrets d'especial interès (riera Sant Jeroni, actuacions
puntuals als marges del riu Besòs...)

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Fer una relació de les fonts i de les actuacions bàsiques prioritàries on s'anirà actuant segons
disponibilitats pressupostàries
2 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics del poblat ibèric de Les Maleses, participant
en les actuacions que es derivin del Pla Director
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Optimitzar el desplegament del dispositiu de prevenció d'incendis i
les estratègies d'actuació

Actuacions
1 Mantenir el nivell de qualitat en el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en
detecció i primera intervenció
2 Estendre les mesures bàsiques preventives a qualsevol moment de l'any en què es donin
situacions de risc molt alt d'incendi
3 Consolidar la coordinació amb altres administracions i agents competents en la lluita contra els
incendis forestals

Objectiu 1.2.2

Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de les infraestructures de prevenció d'incendis
2 Analitzar solucions per a resoldre situacions singulars en llocs estratègics (camí Carener St. FostBadalona)
3 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar activament en la programació, seguiment, execució i
difusió de les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de
La Caixa

Actuacions
1 Participar en les reunions periòdiques de coordinació interna a l'Àrea d'Espais Naturals
2 Elaborar la proposta d'actuacions per l'any 2012

Objectiu 2.1.2

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els
ajuntaments i els agents socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics municipals i promoure
trobades periòdiques monogràfiques
2 Promoure la creació de fòrums de participació de les entitats en el conjunt de la Xarxa de Parcs i
dissenyar mecanismes explícits de participació en el parc
3 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs i
associacions de voluntaris
4 Participar en el disseny d'un espai web específic per a facilitar la participació de les Entitats en la
gestió del parc

Objectiu 2.1.3

Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta

Actuacions
1 Realitzar el seguiment dels convenis per a la gestió de l'ús públic (,Can Miravitges, Centre de
Documentació i Punt d'informació de La Virreina)
2 Establiment i seguiment d'altres convenis de gestió
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Participar activament en les estratègies i plans de desenvolupament econòmic del sector primari
que sorgeixin en el context territorial del parc
2 Avaluar l'impacte derivat de la modificació de les bases d'atorgament de subvencions del parc

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Garantir l'existència de mesures necessàries per fer accessible el programa escolar de Viu el Parc
a persones discapacitades
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Executar el pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Consolidar els mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i
complementar les actuacions a dur a terme

Objectiu 2.3.2

Garantir un bon nivell de qualitat dels elements de senyalització i
millorar els senyals d'accés al parc

Actuacions
1 Adequar la senyalització a la normativa vigent (rètols ctres., elements obsolets...)
2 Elaborar, conjuntament amb l'ajuntament, la part de senyalització del projecte de Porta de Parc a la
rotonda de Can Ruti
3 Fer més eficients els mecanismes de manteniment i reposició de la senyalització
4 Proveir de plafons explicatius els elements més rellevants del patrimoni (Les Maleses, turó d'en
Boscà)

Objectiu 2.3.3

Optimitzar i coordinar amb els ajuntaments els mecanismes de neteja
i recollida de deixalles

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats i definir
estratègies per reduir els punts d'acumulació de deixalles
2 Millorar el disseny i la funcionalitat dels punts de concentració de deixalles (reubicacions de
contenidors, tancaments de recintes de contenidors...)
3 Fer el seguiment dels punts on s'han tret els bidons d'escombraries i finalitzar la seva retirada
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el pla director d'itineraris

Actuacions
1 Redactar el Pla Director d'itineraris
2 Definir criteris per a la implantació dels itineraris (afavorint la reducció de senyals) i per
compatibilitzar-ne les diferents modalitats (a peu, en BTT, a cavall)
3 Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments, en la implantació d'itineraris a Tiana (Montalegre,
turó de Galzeran), Badalona (Font de l'Amigó, voltants de Sant Jeroni), Montcada i Reixac (marges
del riu Besòs)

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic,
garantint l'adequació normativa i les millores ambientals i
d'accessibilitat dels equipaments existents

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en les propostes d'ordenació de l'ús públic (racionalització dels
camins al voltant de Can Alemany, barbacoes del berenador de can Ruti, dinamització del PI La
Virreina)
2 Elaborar una relació prioritzada de millores a dur a terme en l'àmbit de l'eficiència energètica i
l'ambientalització
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desplegar les actuacions prioritàries previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Avançar en la implantació del Centre de Documentació del parc

Objectiu 3.2.2

Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats relacionats amb el parc
2 Desenvolupar, en coordinació amb els ajuntaments, els programes d'activitats que es duen a terme
en els equipaments del parc i fer-ne el seguiment

Objectiu 3.2.3

Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar
conductes més sostenibles

Actuacions
1 Assajar mesures dissuassòries i de sensibilització per incidir en l'actitud dels usuaris del parc
envers els avantatges de conservar els punts d'elevada freqüentació del parc lliures de bidons o
contenidors de recollida de deixalles

Objectiu 3.2.4

Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

Actuacions
1 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc
2 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
3 Elaborar un protocol de llocs de distribució i de tipus de publicacions
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Objectiu 3.2.5

Millorar la informació relativa a la freqüentació del parc (quantificació
i distribució) i analitzar possibles conflictes

Actuacions
1 Definir un protocol per mesurar la freqüentació del parc
2 Col·laborar en l'anàlisi de les mesures a adoptar en cas d'evacuació en llocs d'elevada freqüentació
3 Implantar sistemes de comptatge de visitants al Centres d'informació en format aplicatiu o paper,
segons disponibilitats (Can Ruti, La Virreina, Observatori)
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes
d'avaluació de la gestió

Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió de la xarxa viària utilitzant els mecanismes
de seguiment adients

Objectiu 4.1.2

Dissenyar eines automatitzades pel seguiment de convenis i
contractes

Actuacions
1 Aportar la informació existent al parc per tal de trobar el mecanisme més adient per automatitzar el
seguiment de convenis i contractes
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o
d'altres)

Actuacions
1 Explotar els resultats de l'enquesta destinada a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels
parcs en relació als equipaments d'ús públic
2 Dissenyar un mètode per a recollir informació sobre l'impacte de la gestió de la xarxa viària del parc
(estat de manteniment, interaccions entre modalitat d'ús, ...)

Objectiu 4.2.2

Continuar impulsant el funcionament del sistema d'informació
geogràfica de la Xarxa de Parcs en entorn web (projecte SiGEP)

Actuacions
1 Consolidar la implantació de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la
qualitat de la gestió
2 Avançar en el desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i presa de decisions a partir de l'explotació
de les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat

Objectiu 4.2.3

Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla Especial

Actuacions
1 Impulsar mecanismes per regular l'accés motoritzat i coordinar els diferents efectius desplegats
sobre el territori per millorar la vigilància del parc

Objectiu 4.2.4

Garantir la transferència continuada de coneixements elaborats en les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal
per a aconseguir un veritable treball en xarxa

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori
2 Impulsar la creació d'altres comissions adients per a la gestió dels parcs
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Objectiu 4.2.5

Celebrar la II Trobada d'estudiosos dels parcs de la Serralada Litoral
Central

Actuacions
1 Participar activament en l'organització i desenvolupament de la II Trobada d'Estudiosos dels parcs
de la Serralada Litoral Central
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2.2.2. Parc de la Serralada Litoral (SLI)
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és l’actor i protagonista bàsic de la gestió del
patrimoni natural, cultural i històric d’un sector d’alt interès de la Serralada Litoral
Catalana. La potenciació de la figura d’ens gestor de l’espai protegit i l’impuls del procés
d’ampliació de l’EIN són objectius clau en l’etapa de gestió que es consolida l’any 2011.
El context econòmic global implicarà l’esforç d’optimització del treball en la recerca de
mecanismes de coordinació entre administracions, impuls de programes sense despesa
associada i recerca col·laboracions econòmiques externes. El repte és, en el marc actual,
mantenir i enriquir l’impuls de gestió iniciat l’any 2010.
En la gestió de l’espai natural protegit destaca l’impuls continuat a la redacció del Pla de
Conservació del parc, iniciant aquest 2011 la fase de diagnosi que conduirà a la definició
d’objectius prioritaris de conservació i redacció del Pla d’actuacions l’any 2012. La
conservació del patrimoni arqueològic i natural es consolida per mitjà de la inauguració l’any
2011 de l’itinerari de patrimoni arqueològic i la finalització del catàleg de restauració de fonts
i basses del parc.
El desenvolupament econòmic de les activitats intrínseques i tradicionals del parc presenta
com a eix central l’impuls de la gestió forestal, en coordinació amb les associacions de
defensa forestal i les associacions de propietaris forestals. El foment de l’activitat
agroturística i gastronòmica és l’altre eix prioritari, desenvolupat a través de la
consolidació i creixement del programa Parc a Taula i l’impuls d’estratègies de foment al
desenvolupament.
La gestió de l’ús públic al llarg de 2011 estarà basada en el desenvolupament i execució de
les actuacions definides al Pla d’ús públic del parc, finalitzat el 2010 en el marc del procés
d’actualització, completant la xarxa d’equipaments i la redacció del Pla director d’itineraris
del Parc de la Serralada Litoral.
L’etapa d’impuls del projecte de gestió del Parc de la Serralala Litoral es consolida al llarg de
2011, afegint convenciment i energia a l’any de gestió que neix i continua creixent amb
força.
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Finalitzar la fase II de recopilació d'estudis i treballs tècnics
2 Iniciar la fase III de diagnosi de prioritats de conservació i estat de conservació del parc i detectar
les mancances d'estudis existents

Objectiu 1.1.2

Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts
i restauració del paisatge

Actuacions
1 Completar l'execució de les actuacions de millora d'hàbitats previstes pel període 2010-11 en el
conveni amb l'Obra Social de La Caixa (actuacions al Torrent de Cuquet i sector de Sant Mateu)
2 Executar les actuacions de millora de l'estat fitopatològic de les pinedes del parc
3 Completar la redacció del catàleg de fonts i basses del parc
4 Executar les actuacions prioritàries de millora de basses i fonts previstes en el catàleg (valorar la
priorització d'actuació al Torrent de Fonoll i la Font de Santa Caterina)

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Executar actuacions prioritàries de conservació dels elements del patrimoni arqueològic del parc
(Vall de Rials, restauració de l'accés a la Cova de la Granota, la Cova de Can Nadal i la Cova de
les Encantades)
2 Elaborar material divulgatiu per posar en valor la ruta de patrimoni arqueològic del parc
3 Organitzar activitats de divulgació i promoció de la ruta de patrimoni arqueològic del parc
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Optimitzar el desplegament del dispositiu de prevenció d'incendis i
les estratègies d'actuació

Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 1.2.2

Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua i dels punts de guaita existents en coordinació amb
altres administracions i agents implicats
3 Completar la xarxa de punts d'aigua i de guaita d'acord amb les previsions del Pla Bàsic de
Prevenció d'Incendis
4 Executar les actuacions de creació i manteniment de franges de baixa combustibilitat corresponents
a la planificació 2011
5 Definir mecanismes per a l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge

Objectiu 1.2.3

Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal en coordinació amb altres
administracions i agents implicats

Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del parc
2 Cooperar amb els ajuntaments en la planificació de la gestió forestal de finques de titularitat
municipal
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar activament en la programació, seguiment, execució i
difusió de les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de
La Caixa

Actuacions
1 Participar en les reunions periòdiques de coordinació interna de l'Àrea d'Espais Naturals
2 Elaborar la proposta d'actuacions per l'any 2012

Objectiu 2.1.2

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els
ajuntaments i els agents socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Potenciar el paper de l'Assemblea d'Entitats del Parc com a òrgan de participació, completant la
participació equilibrada dels diversos sectors d'ús públic
2 Promoure la creació de fòrums de participació en el conjunt de la Xarxa de Parcs
3 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc
4 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
5 Avançar en la consolidació d'Associacions de Propietaris Forestals i recolzar-ne les existents com a
element clau de la gestió forestal al parc
6 Analitzar les possibles fórmules de desenvolupament de la normativa en forma de manual de bones
pràctiques de gestió forestal i agrícola com a element clau del la gestió al parc
7 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs i
associacions de voluntaris
8 Participar en el disseny d'un espai web específic per a facilitar la participació de les Entitats en la
gestió dels parcs

Objectiu 2.1.3

Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta

Actuacions
1 Establir i realitzar el seguiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió
dels equipaments previstos en el PUP
2 Establir i realitzar el seguiment de fórmules de col·laboració amb els ajuntaments (actuacions
especifiques de la pedrera de la Feu i la finca de Sant Mateu)
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Ampliar el programa Parc a Taula

Actuacions
1 Revisar i aplicar els criteris de selecció d'establiments i productors adherits al Parc a Taula, amb
l'objectiu d'assegurar l'optimització de la qualitat del programa
2 Impulsar el nombre de participants del sector primari al programa Parc a Taula en col·laboració amb
ajuntaments
3 Ampliar el nombre de participants del sector terciari al programa Parc a Taula en col·laboració amb
ajuntaments
4 Ampliar la difusió del programa Parc a Taula a oficines i consorcis de Turisme de Vallès i Maresme
(col·laboració amb Consorci Turisme Maresme i Vallès Oriental)

Objectiu 2.2.2

Impulsar accions estratègiques complementàries de foment del
desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Detectar accions de col·laboració en foment socioeconòmic derivades dels Plans d'Acció Local i les
Auditories mediambientals dels municipis del parc
2 Participar activament en les estratègies pel desenvolupament que sorgeixin del món local i de les
administracions (Parc arqueològic de la Roca del Vallès)
3 Col·laborar i impulsar accions de foment del desenvolupament econòmic en col·laboració amb
l'Àrea d'Espais Naturals

Objectiu 2.2.3

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Garantir l'existència de mesures necessàries per fer accessible el programa escolar de Viu el Parc
a persones discapacitades
2 Ampliar la participació al Programa Viu el Parc, en coordinació amb activitats ja existents en els
municipis del parc
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Objectiu 2.2.4

Participar activament en fires i activitats per a la promoció i
dinamització d'empreses de serveis i productors locals

Actuacions
1 Treballar conjuntament per a la promoció de productors en fires i mercats locals
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries (valorar solucions per casos de tractament singular: camí del pujador
de la Font Picant a Cabrera Mar, camí de la Serra de Teià i camí Can Boquet - Sant Sebastià de
Vilassar de Dalt)
2 Aplicar mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme

Objectiu 2.3.2

Garantir un bon nivell qualitat dels elements de senyalització i
millorar els senyals d'accés a parc

Actuacions
1 Definir propostes de millora de la senyalització informativa (mapa del parc, senyalització de
pertinença al consorci a l'entrada de la població, senyalització de l'accés al Castell de Burriac i al
turó de Montcabrer)
2 Completar la instal·lació del conjunt de plafons informatius representatius del patrimoni cultural i
arqueològic del parc
3 Completar la senyalització dels accessos al parc des de la xarxa de carreteres i les poblacions en
col·laboració amb Ajuntaments

Objectiu 2.3.3

Optimitzar les estratègies de recollida d'escombraries adaptant-les a
sistemes sostenibles

Actuacions
1 Reduir els punts d'acumulació d'escombraries i adaptar els recorreguts de recollida per millorar-ne
l'eficiència
2 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats (Planes
Montcabrer-Cabrils)
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el pla director d'itineraris

Actuacions
1 Completar la redacció del Pla director d'itineraris
2 Mantenir mecanismes de coordinació amb administracions i entitats que promouen la creació
d'itineraris
3 Avançar en la implantació d'itineraris del pla director d'itineraris del parc en col·laboració amb
Ajuntaments

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic, garantint-ne l'adequació a la normativa i millorant el seu nivell
d'ambientalització

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en l'elaboració de plans d'ordenació de l'ús públic i altres
equipaments i serveis de l'ús públic en el marc del Pla d'Ús Públic (valorar la priorització d'actuació
a l'àrea de lleure de Nou Pins d'Alella, àrea de lleure la Font Picant d'Argentona, aparcament de la
Font Picant de Cabrera de Mar, Mirador de Can Planas, mirador de Turó dels Oriols de Cabrera de
Mar, centre d'interpretació del turó de les Tres Creus de Montornès del Vallès)
2 Impulsar el funcionament i valorar propostes de nous punts d'informació (Can Lleonart, Can Barba,
Masia Carrencà, Can Coll, Can Girona, Can Nadal-Can Maimó, turó de les Tres Creus, centre de
documentació a Can Manyé)
3 Impulsar el canvi de localització de seu del Consorci a Can Magarola (Alella)
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desplegar les actuacions prioritàries previstes en el Pla d'Ús Públic
amb el suport d'agents socials

Actuacions
1 Executar actuacions prioritàries previstes en el Pla d'Ús Públic, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Utilitzar i fer el seguiment de l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació

Objectiu 3.2.2

Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats dels municipis del parc
2 Desenvolupar, en coordinació amb els ajuntaments, l'oferta d'activitats que es duen a terme en els
equipaments del parc per adaptar-la a les disponibilitats econòmiques i fer-ne el seguiment

Objectiu 3.2.3

Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar
conductes més sostenibles

Actuacions
1 Assajar mesures dissuassòries i de sensibilització per incidir en l'actitud dels usuaris del parc
envers els avantatges de conservar els punts d'elevada freqüentació del parc lliures de bidons o
containers de recollida de deixalles
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Avançar en el procés d'ampliació de l'EIN en col·laboració amb els
ens consorciats i amb la participació dels agents territorials

Actuacions
1 Fer el seguiment i impuls de proposta d'ampliació de l'EIN presentada al Departament de Medi
Ambient i Habitatge
2 Avançar en la delimitació definitiva del nou àmbit, en la zonificació normativa i la definició
d'instruments de gestió dels sectors de nova incorporació en col·laboració amb ajuntaments

Objectiu 4.1.2

Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes
d'avaluació de la gestió

Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió de la xarxa viària utilitzant els mecanismes
de seguiment adients

Objectiu 4.1.3

Participar en el disseny d'eines automatitzades pel seguiment de
convenis i contractes

Actuacions
1 Aportar la informació existent al parc per tal de trobar el mecanisme més adient per automatitzar el
seguiment de convenis i contractes
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o
d'altres)

Actuacions
1 Explotar els resultats de l'enquesta destinada a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels
parcs en relació als equipaments d'ús públic
2 Dissenyar un mètode per a recollir informació sobre l'impacte de la gestió de la xarxa viària del parc
(estat de manteniment, interaccions entre modalitats d'ús,...)

Objectiu 4.2.2

Continuar impulsant el funcionament el sistema d'informació
geogràfica de la Xarxa de Parcs en entorn web (programa SiGEP)

Actuacions
1 Consolidar la implantació de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients i dels de gestió de la
qualitat
2 Avançar en el desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i presa de decisions a partir de l'explotació
de les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat

Objectiu 4.2.3

Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla Especial

Actuacions
1 Treballar en la detecció i seguiment de la circulació motoritzada, organitzant actuacions conjuntes
als punts d'elevada freqüentació en coordinació amb Ajuntaments, Agents Rurals i Mossos
d'Esquadra
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'Administracions implicades
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Objectiu 4.2.4

Garantir la transferència continuada de coneixements elaborats en les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal
per a aconseguir un veritable treball en xarxa

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori
2 Impulsar la creació d'altres comissions adients per a la gestió dels parcs

Objectiu 4.2.5

Celebrar la II Trobada d'estudiosos dels parcs de la Serralada Litoral
Central

Actuacions
1 Participar activament en l'organització i desenvolupament de la II Trobada d'Estudiosos dels parcs
de la Serralada Litoral Central
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2.2.3. Parc del Montnegre i el Corredor (MCO)
Durant l’any 2010, s’han fet passos significatius en el llarg camí que cal recórrer per a
l’aprovació del nou Pla Especial. S’ha avançat en la definició de l’àmbit, en l’elaboració
d’estudis de base i s’ha iniciat un procés de participació que pot ser molt productiu.
El desenvolupament del Pla de Participació és una magnífica oportunitat que cal aprofitar
per assolir uns nivells d’implicació més elevats de tots els estaments socials en el projecte
que constitueix el parc. Al llarg de la primera ronda de reunions celebrada amb entitats i
agents territorials s’ha posat de manifest el desig compartit de garantir la conservació dels
valors d’aquest espai. Tanmateix, s’ha constatat la voluntat de diàleg de tots els sectors que,
ben segur, afavorirà un debat constructiu a l’hora de trobar el màxim consens sobre la futura
normativa.
En les sessions realitzades a la passada tardor s’han anat repetint algunes idees clau: que
ens cal un parc ben conservat, integrat i connectat al seu entorn on, a més a més, s’hi pugui
viure bé, on es doni suport al sector primari -agrícola, ramader i forestal-, on amb una bona
regulació de l’ús públic i de l’accés motoritzat es garanteixi el respecte a la propietat i s’evitin
conflictes entre diferents tipologies d’usuaris. És compartit el sentiment que el parc no és
solament un instrument per a la protecció dels sistemes naturals, sinó també un factor per al
desenvolupament equilibrat que hauria d’afegir valor i reforçar la identitat i la imatge d’un
territori amb forta personalitat.
Hem d’enfrontar l’any 2011 com una etapa molt transcendent en el procés de revisió. Amb
els nous equips de govern municipals s’haurà d’acabar de perfilar la delimitació final de
l’espai protegit. Fet aquest pas, podrem iniciar les dinàmiques de participació amb els
propietaris de finques que amb l’ampliació quedin integrades al parc, per tal de recollir les
seves aportacions i aconseguir que sentin el parc com a seu, com una oportunitat i una
garantia de futur.
Paral·lelament continuarà el debat amb les administracions municipals i els agents territorials
implicats, que ha de permetre definir unes noves eines de gestió i planificació millorades i
adaptades al nostre temps i, també, perfeccionar i potenciar els mecanismes de participació.
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació, a escala de parc
2 Organitzar la informació bàsica relativa als Plans de conservació per tal que sigui accessible i
fàcilment localitzable amb els aplicatius de gestió en xarxa

Objectiu 1.1.2

Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts
i restauració del paisatge

Actuacions
1 Completar l'execució de les actuacions de millora d'hàbitats previstes en el projecte d'ordenació i
gestió dels boscos i hàbitats de ribera a realitzar en el període 2009 i 2010-11, en el marc del
conveni amb l'Obra Social de La Caixa
2 Executar intervencions de millora d'elements singulars i indrets d'interès (alzina de Can Colomeró,
alzines de coll de Basses,...)

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Col·laborar en la rehabilitació d'elements del patrimoni arqueològic (dolmen de Pedra Arca, menhir
de Collsacreu,...)
2 Editar material divulgatiu per posar en valor el conjunt de megàlits més coneguts del parc
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Optimitzar el desplegament del dispositiu de prevenció d'incendis i
les estratègies d'actuació

Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions i agents competents en la lluita contra els incendis
forestals

Objectiu 1.2.2

Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis i dels punts d'aigua en
coordinació amb altres administracions i agents implicats
2 Promoure l'ús dels ramats per al manteniment de les franges de baixa combustibilitat

Objectiu 1.2.3

Dur a terme accions per a la rehabilitació i gestió del patrimoni públic

Actuacions
1 Executar els treballs previstos en el projecte de rehabilitació de Can Bosc (fases 5 i 6)
2 Continuar elaborant plans de gestió i ordenació de les finques públiques i executar actuacions
planificades
3 Cooperar amb els ajuntaments en la planificació de la gestió forestal de finques de titularitat
municipal
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar activament en la programació, seguiment, execució i
difusió de les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de
La Caixa

Actuacions
1 Participar en les reunions periòdiques de coordinació interna de l'Àrea d'Espais Naturals
2 Elaborar la proposta d'actuacions per l'any 2012

Objectiu 2.1.2

Mantenir i millorar els instruments de participació i diàleg amb els
ajuntaments, els agents socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Reforçar el paper de Comissió Consultiva com a òrgan de participació de les entitats en el procés
de revisió del pla
2 Promoure la creació de fòrums de participació en el conjunt de la Xarxa de Parcs
3 Participar en el disseny d'un espai web específic per a facilitar la participació de les Entitats en la
gestió dels parcs

Objectiu 2.1.3

Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta

Actuacions
1 Revisar els convenis de col·laboració amb els ajuntaments
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament

Actuacions
1 Completar els treballs preparatoris per a poder desenvolupar programes de desenvolupament (Parc
a Taula o similars)
2 Participar en les estratègies i plans de desenvolupament econòmic del sector primari que sorgeixin
en el context territorial del parc

Objectiu 2.2.2

Participar activament en fires i activitats per a la promoció i
dinamització d'empreses de serveis i productors locals

Actuacions
1 Tenir presència i col·laborar en fires i mercats locals (com la Fira del Bosc de Canyamars o la Fira
del Bosc i la Terra de Vallgorguina)
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Definir i executar un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Coordinar-se amb tots els agents implicats per concretar i complementar les actuacions a dur a
terme

Objectiu 2.3.2

Garantir un bon nivell de qualitat dels elements de senyalització i
millorar els senyals d'accés al parc i d'altres elements d'interès

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments per a l'adequada senyalització dels accessos al parc des de la
xarxa de carreteres i les poblacions
2 Fer més eficients els mecanismes de manteniment i reposició dels elements de senyalització
3 Proveir de plafons explicatius els elements més rellevants del patrimoni arquitectònic (Pou de Glaç
de Canyamars, aqüeducte romà de Pineda, dolmen de Pedra Arca,...)

Objectiu 2.3.3

Optimitzar les estratègies de recollida d'escombraries per fer-les més
sostenibles

Actuacions
1 Reduir els punts d'acumulació d'escombraries i adaptar els recorreguts de recollida per millorar-ne
l'eficiència
2 Adequar les instal·lacions de recollida selectiva per reduir-ne l'impacte visual (Olzinelles, pont de
Can Pradell,...)
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el pla director d'itineraris

Actuacions
1 Establir mecanismes de coordinació amb altres administracions i entitats que promouen la creació
d'itineraris
2 Definir criteris per a la implantació de nous itineraris (afavorint la reducció de senyals) i per
compatibilitzar-ne les diferents modalitats (a peu, en BTT, a cavall)
3 Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments, en la implantació d'itineraris a Dosrius
(Canyamars), Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró (sector de Mata), Pineda, Sant Cebrià i
Sant Iscle de Vallalta, Vilalba Sasserra i Vallgorguina (riera)

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic, garantint-ne l'adequació a la normativa i millorant el seu nivell
d'ambientalització

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en l'elaboració de plans d'ordenació de l'ús públic (entorn de
Sobirans a Arenys de Munt, riera de Pineda) i en el disseny de propostes per a la creació de nous
equipaments (Parc Forestal de Mataró, Museu del Bosc de Sant Celoni)
2 Impulsar el funcionament dels nous centres d'informació (masoveria de Can Jalpí d'Arenys de Munt,
Museu de Fogars de la Selva, Oficina de Turisme de l'Hospital Vell de Sant Celoni)
3 Realitzar actuacions de millora en els equipaments centrals d'ús públic (qualitat, oferta de serveis,
accessibilitat i eficiència ambiental) (Àrea d'Esplai del Corredor, Centre d'Informació d'Hortsavinyà i
entorn de Sant Martí de Montnegre)
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desplegar les actuacions prioritàries previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Executar les actuacions prioritàries previstes pel 2011, d'acord amb les disponibilitats econòmiques
de l'exercici

Objectiu 3.2.2

Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats dels municipis del parc
2 Desenvolupar, en coordinació amb els ajuntaments, l'oferta d'activitats que es duen a terme en els
equipaments del parc per adaptar-la a les disponibilitats econòmiques i fer-ne el seguiment

Objectiu 3.2.3

Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar
conductes més sostenibles

Actuacions
1 Assajar mesures dissuassòries i de sensibilització per incidir en l'actitud dels usuaris del parc
envers els avantatges de conservar els punts d'elevada freqüentació del parc lliures de bidons o
contenidors de recollida de deixalles
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Desenvolupar el procés de revisió del Pla Especial en col·laboració
amb els ajuntament i amb la participació dels agents territorials

Actuacions
1 Desenvolupar el Pla de Participació
2 Participar activament, al costat dels ajuntaments, en l'elaboració de la nova normativa, la delimitació
dels àmbits normatius i la definició dels nous instruments de gestió

Objectiu 4.1.2

Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes
d'avaluació de la gestió

Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió de la xarxa viària utilitzant els mecanismes
de seguiment adients

Objectiu 4.1.3

Participar en el disseny d'eines automatitzades pel seguiment de
convenis i contractes

Actuacions
1 Aportar la informació existent al parc per tal de trobar el mecanisme més adient per automatitzar el
seguiment de convenis i contractes
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o
d'altres)

Actuacions
1 Explotar els resultats de l'enquesta destinada a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels
parcs en relació als equipaments d'ús públic
2 Dissenyar un mètode per a recollir informació sobre l'impacte de la gestió de la xarxa viària del parc
(estat de manteniment, interaccions entre modalitats d'ús,...)

Objectiu 4.2.2

Continuar impulsant el funcionament del sistema d'informació
geogràfica de la Xarxa de Parcs en entorn web (programa SiGEP)

Actuacions
1 Consolidar la implantació de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients i els de gestió de la qualitat
2 Avançar en el desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i presa de decisions a partir de l'explotació
de les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat

Objectiu 4.2.3

Garantir la transferència continuada de coneixements elaborats en les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal
per a aconseguir un veritable treball en xarxa

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori
2 Impulsar la creació d'altres comissions adients per a la gestió dels parcs

Objectiu 4.2.4

Celebrar la II Trobada d'estudiosos dels parcs de la Serralada Litoral
Central (VI del Parc del Montnegre i el Corredor)

Actuacions
1 Participar activament en l'organització i desenvolupament de la II Trobada d'Estudiosos dels parcs
de la Serralada Litoral Central (VI del Parc del Montnegre i el Corredor)
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2.3. Direcció Territorial Occidental (DTW)
La Direcció territorial Occidental (DTW) inclou els parcs de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
(SLL), Garraf (GRF), Olèrdola (OLE) i Foix (FOX).
En l’àmbit de la planificació, el 2011 serà un any en què previsiblement finalitzarà el procés
de revisió i ampliació del Pla Especial del parc del Foix.
La situació macroeconòmica, que previsiblement tocarà fons aquest 2011, continuarà
reflectint-se en els pressupostos. Per tant, caldrà continuar treballant en la línia que va guiar
les prioritats pel 2010, optimitzant, encara més si és possible, l’eficiència de programes de
gestió bàsics, com ara el manteniment d’infraestructures, o el desplegament dels dispositius
de vigilància d’incendis. Això s’haurà de traduir en la cerca de nous mecanismes eficients de
coordinació entre administracions, així com en l’assaig de noves estratègies d’actuació, a
partir de la reflexió del funcionament dels circuits actuals i la redefinició d’estàndards
d’avaluació de la gestió. Es preveu que el 2011 sí que puguin entrar en funcionament, a ple
rendiment, els aplicatius informàtics de seguiment de circuits administratius i de control de la
qualitat, ha de permetre obtenir avenços significatius en aquests aspectes.
Serà també una oportunitat per reforçar els programes que no porten associada una
despesa directa en concepte d’inversió, i que poden ser millorades des de la feina del dia a
dia. Especialment, serà un moment idoni per revisar i establir protocols de comunicació entre
els parcs i el territori, ja sigui amb els ajuntaments i altres administracions, com amb el
ventall d’agents socials que desitgen participar, des d’òrgans formalment constituïts, per fer
aportacions per millorar la gestió d’aquests espais. En aquest sentit, cal destacar el
funcionament de les comissions consultives renovades a SLL i al GRF, i altres processos
participatius com els de la Carta europea de turisme sostenible (CETS), Q de Qualitat,
SICTED, Xarxa de productes de la Terra, etc...
Dins l’actual escenari de restricció pressupostaria, es continuarà desenvolupant, en la
mesura del possible, la millora de la vialitat al GRF i d’equipaments com el Marquet de les
Roques a SLL, en definitiva aquelles infrastructures i equipaments considerats estratègics
en els plans directors d’ús públic.
Paral·lelament, es considerarà una prioritat la col·laboració entre equipaments i programes
promoguts dins la xarxa de parcs, per tal de fomentar la màxima eficiència i eficàcia dels
seus objectius.
Així mateix, s’aprofundirà en la cerca i participació de programes europeus de cofinançament, vinculats al desenvolupament dels objectius estratègics de la xarxa de parcs.
Finalment, cal fer esment a les eleccions municipals, que marcaran l’acabament i inici d’una
nova etapa de mandat que, d’una o altra manera tindrà el seu reflex en les indicacions per al
tancament de l’exercici 2011 i en les directrius de cara al proper quatrienni. Des del punt de
vista d’organització i funcionament dels espais de la DTW, cal fer esment a la creació de la
unitat de ús públic de la DTW, que de ben segur marcarà un punt d’inflexió en la gestió de
l’ús públic en aquests quatre parcs, i que permetrà entomar amb més potència la
consolidació i l’ampliació de programes com el Parc a Taula i el Viu el Parc, i equipaments
com el Marquet de les Roques i Vallgrassa, sempre amb el concurs i cooperació dels
municipis que conformen aquest projecte territorial.
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2.3.1. Parc del Garraf (GRF)
Les prioritats per al proper exercici tenen a veure amb la millora de la xarxa viària
secundària a partir del Pla d’Infrastructures del Parc del Garraf i d’Olèrdola. Aquestes
actuacions seguiran executant-se coordinadament amb altres administracions i els
ajuntaments que duen a terme els Plans d’Actuacions Municipals per garantir correctament
el desenvolupament del dispositiu del Pla de Prevenció d’Incendis.
Vers la campanya de prevenció d’incendis s’instal·larà la nova torre al Puig de l’Àliga i es
faran les millores necessàries a la torre del Puig de la Mola. També s’adquirirà un vehicle
pick-up per tasques de vigilància a la campanya.
Es millorarà la senyalització d’accés al parc des dels municipis especialment des de Sant
Pere de Ribes i Avinyonet a la vegada es facilitarà la connexió amb la xarxa d’itineraris del
parc.
A través del Conveni amb “la Caixa” es donarà continuïtat a l’execució iniciada l’any 2010
vers el Projecte de restauració i gestió del paisatge potenciant espais oberts i els treballs
forestals corresponents en finques públiques. Es fomentarà la recuperació agrícola i
ramadera al parc destacant les tasques de manteniment del sotabosc per mantenir una
càrrega de combustible baixa.
Dins el mateix conveni hi ha l’arranjament i senyalització de la ruta dels Castells amb la
incorporació del camí Ral en algun dels seus trams.
Davant les iniciatives municipals vers la biomassa com a font d’energia es donarà tot el
suport necessari perquè els treballs forestals que es duen a terme des del parc puguin
incorporar aquest combustible als indrets d’emmagatzematge.
Es mantindrà la dinamització dels equipaments que es va dur a terme en aquest últims anys
per aconseguir el manteniment del distintiu de qualitat SICTED tot intentant fer un pas més
per iniciar protocols per aconseguir la Q de qualitat.
Tindrà un paper important la reintroducció de la tortuga mediterrània després de comprovar
que es reprodueix perfectament en estat salvatge tot i l’alta predació que té per part del porc
senglar.
L’àliga perdiguera serà motiu d’estudi a través de les càmeres instal·lades als diferents nius
així com el seguiment dels exemplars gràcies als dispositius que porten cadascun dels
individus.
Les millores d’hàbitat a la Zona de Caça Controlada està donant molt bons resultats
especialment amb l’augment de la població de perdiu i conill; això fa que aquesta gestió
modèlica pugui ser incorporada per les diferents àrees privades de caça.
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades
2 Definir les actuacions de gestió

Objectiu 1.1.2

Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna

Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts per la recuperació de les espècies presa de l'àliga perdiguera
2 Donar suport tècnic a l'APC i a l'Ajuntament de Sitges per recuperar l'entorn de Mas Maiol
3 Assessorar en la gestió de la finca d'Eramprunyà i segons possibilitats econòmiques recuperar
algun conreu
4 Recuperar conreus a Can Vendrell (Conveni Caixa)
5 Realitzar treballs de recuperació de l'estepa d'arenal (Conveni Caixa)

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics del dolmen del Campgràs
2 Col·laborar amb els dissenys de plafons explicatius el Centre d'Interpretació del Petit Casal
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Optimitzar el Dispositiu de Prevenció d'Incendis i les estratègies
d'actuació

Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals
3 Coordinar-se amb les diferents ADF'S i el GIA d'Avinyonet

Objectiu 1.2.2

Executar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua
3 Garantir el funcionament dels punts de guaita existents
4 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge
5 Instal·lació de la Torre al Puig de l'Àliga i plantejar una nova torre a la Mola
6 Manteniment de la plataforma de l'heliport de la Pleta

Objectiu 1.2.3

Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal amb ramats de cabres

Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del Parc
2 Coordinar-se amb l'Ajuntament de Begues per les actuacions amb els ramats
3 Potenciar la relació amb els ajuntaments interessats en l'aprofitament de la biomassa
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar activament en la programació, seguiment, execució i
difusió de les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de
La Caixa

Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2012

Objectiu 2.1.2

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els
ajuntaments

Actuacions
1 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals

Objectiu 2.1.3

Millorar els instruments de participació i diàleg amb els agents
socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Identificar el conjunt d'entitats del territori amb interessos concurrents en la gestió del parc
2 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs
3 Participar en el disseny d'un espai web d'accés restringit per a facilitar la participació de les Entitats
en la gestió dels parcs
4 Dissenyar mecanismes explícits de coordinació amb les ADF per treballar conjuntament les
actuacions derivades del Pla Director d'Infrastructures de Prevenció d'Incendis

Objectiu 2.1.4

Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta

Actuacions
1 Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió dels equipaments
previstos en el PUP
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Desenvolupar programes de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Fer el seguiment de la recuperació de camps agrícoles i buscar noves opcions a través de les APC
i en concret amb Sitges
2 Participar activament en les estratègies pel desenvolupament econòmic que sorgeixen del
programa Parc a Taula

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Ampliar el programa escolar de "Viu el Parc" a persones amb discapacitats i grups d'educació
especial
2 Coordinar activitats municipals i del parc dins el programa Viu el Parc

Objectiu 2.2.3

Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió
del parc

Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del parc a través del mitjans
locals de comunicació
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Donar suport tècnic per millorar l'accés de la Trinitat fins el Coll de la Fita
3 Col·laborar amb l'equip tècnic de Vilanova per redactar les condicions tècniques a l'hora de fer el
manteniment i millora de pistes
4 Col·laborar amb l'Ajuntament d'Olesa per regular l'accés a la pista de l'Esquerrà a l'època de
recollida de bolets

Objectiu 2.3.2

Millorar la senyalització i els altres elements del mobiliari exterior del
parc

Actuacions
1 Treure senyalització antiga pròpia i d'altres administracions
2 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic, mural del parc,...)
3 Senyalitzar els accessos al parc des de la xarxa de carreteres i nuclis urbans dels municipis
especialment des d'Avinyonet
4 Millorar la senyalització d'accés i informació de Vallgrassa

Objectiu 2.3.3

Optimitzar i coordinar amb els ajuntaments els mecanismes de neteja
i recollida de deixalles

Actuacions
1 Definir estratègies per deduir els punts d'acumulació de deixalles
2 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa,
millores ambientals i d'accessibilitat)

Actuacions
1 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització
2 Dissenyar les millores necessàries per reactivar el Centre d'Espeleologia d'Olesa de Bonesvalls
3 Finalitzar les millores necessàries per adequar les plaques fotovoltàiques a les necessitats de
l'Oficina del Parc a La Pleta
4 Legalització dels abocaments d'aigua dels equipaments amb depuració d'aigües tipus llacunatge
5 Actuacions de millora per reduir els riscos en els llocs de treball detectats per l'Oficina de Riscos
Laborals

Objectiu 3.1.2

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris

Actuacions
1 Desenvolupar el pla director d'itineraris
2 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb Consells Comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT en el parc i el seu
entorn
3 Definir el traçat dels itineraris proposats pels ajuntaments
4 Senyalitzar el GR Ruta dels Castells incloent el Camí Ral en els trams d'Olesa i Begues
5 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
6 Preparar el material per reeditar els tríptics que s'estan esgotant
7 Finalitzar la senyalització de l'itinerari de Cal ganxo a la Morella

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l'ordenació de les activitats d'ús públic
2 Donar suport tècnic per incorporar Mas Maiol com a punt d'informació
3 Donar suport tècnic per a incorporar empreses del Parc a Taula com a punts d'informació
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Objectiu 3.1.4

Millorar el coneixement del nombre d'usuaris i indrets més habituals
al parc

Actuacions
1 Definir un protocol per mesurar la freqüentació del parc
2 Col·laborar en l'anàlisi de les mesures a adoptar en cas d'evacuació en llocs d'elevada freqüentació
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada de les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Implantar l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet
3 Avaluar el nombre d'usuaris comptabilitzats automàticament en els itineraris de la Pleta i Can Grau

Objectiu 3.2.2

Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats
2 Realitzar amb els participants del Parc a taula sessions de coordinació i formació

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

Actuacions
1 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
2 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Elaborar documents de gestió del Parc

Actuacions
1 Redactar programes de gestió d'activitats
2 Detectar punts de discrepància entre la fase cartogràfica del Pla Especial del Garraf a l'AEN i la
aprovada per la Generalitat
3 Planificació detallada de les actuacions definides en el PBI
4 Organització de l'arxiu de documents georeferenciats (capes Shape)

Objectiu 4.1.2

Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes
d'avaluació de la gestió

Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o
d'altres)

Actuacions
1 Explotació dels resultats de l'enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic

Objectiu 4.2.2

Posar en funcionament el sistema d'informació geogràfica de la Xarxa
de Parcs en entorn web (programa SIGEP)

Actuacions
1 Posada en marxa de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la qualitat
de la gestió
2 Introducció de les fitxes de rètols del Parc

Objectiu 4.2.3

Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la
normativa

Actuacions
1 Treballar en la detecció i seguiment de la circulació motoritzada, organitzant actuacions conjuntes
als punts d'elevada freqüentació en coordinació amb ajuntaments, Agents Rurals i Mossos
d'Esquadra i Guàrdia Civil
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2.3.2. Parc del Foix (FOX)
Un cop superada la llarga fase de redacció i aprovació per part dels municipis interessats,
del nou Pla Especial del Parc del Foix, s’espera la aprovació definitiva per part de la
Generalitat a primers d’any. L’entrada en vigència d’aquest nou pla que suposa un canvi en
la delimitació del parc i una adaptació normativa a l’estat actual de les figures de protecció
que ens afecten, suposara una tasca d’informació als veïns inclosos dins del nou àmbit, i
una reedició de tota la informació del parc que s’hagi d’adaptar.
L’entrada de la Fundació Abertis com a membre del Consorci del Parc del Foix, obre també
moltes possibilitats amb una interessant col·laboració amb aquesta entitat pionera en l’estudi
i divulgació del medi ambient. També està previst incrementar col·laboracions amb entitats
culturals locals i de defensa del riu Foix, participant en actes i publicacions pròpies
d’aquestes, i el·laborant conjuntament estratègies de divulgació i conservació..
Pel que fa a la conservació, es preveu continuar amb les aclarides de boscos de pi blanc en
regeneració iniciades fa tres anys dins del programa de col·laboració amb l’Obra Social de la
Caixa, així com la recuperació del bosc de ribera del riu Foix. També figura com a objectiu
important, la vigilància i protecció de la zona ZEPA, amb millores del control de l’àliga
cuabarrada (càmeres de vigilància en el niu i l’entorn) i millores del medi que representin un
suport a la cria i alimentació de la mateixa. En la prevenció i vigilància d’incendis, es
mantindrà el mateix dispositiu que anys anteriors, millorat amb el nou disseny coordinat amb
el parc del Garraf, i amb la nova torre de guaita que s’està construint al Puig de l’Àliga. Pel
que fa a la conservació del patrimoni i a la divulgació i l’ús públic, es preveu acabar els
estudis arqueològics a l’ermita de Sant Llorenç de la Sanabra i senyalitzar l’itinerari circular
que aprofitarà pedagògicament tota aquesta zona de la Sanabra i barranc de Sant Llorenç.
El manteniment de la xarxa viària principal de camins forestals del parc serà també una
prioritat, en la mesura que ho permeti el pressupost.
Finalment, en el marc del desenvolupament, es preveu fer extensives les subvencions del
parc als propietaris agraris i forestals i a entitats culturals, inclosos dins del nou àmbit del pla
especial, i per tant per primer cop, als propietaris i entitats de Santa Margarida i Monjos
inclosos en aquest àmbit. Es segueix amb els programes Viu el Parc i el Parc a Taula,
preveient incrementar la participació de restauradors i productors del parc del Foix en aquest
darrer.
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació tenint en compte el nou àmbit territorial
2 Continuar l'anàlisi dels resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc

Objectiu 1.1.2

Restauració forestal

Actuacions
1 Neteja de zones de pi blanc amb densitat excessiva

Objectiu 1.1.3

Executar la 4a fase de la recuperació del riu Foix

Actuacions
1 Executar la 4a fase de recuperació del riu Foix a Santa Margarida i els Monjos
2 Eliminar l'excés de canya americana amb nous mètodes

Objectiu 1.1.4

Vigilància i seguiment de l'àliga cuabarrada

Actuacions
1 Realitzar el seguiment de l'àliga a través de les càmeres instal·lades sobre el terreny
2 Incrementar la vigilància i control de l'entorn de l'àliga

94

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu

Actuacions
1 Aplicar el nou disseny del dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció
i primera intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals
3 Construcció i posada en funcionament d'una nova torre de guaita al Puig de l'Àliga
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Organització del Fluxe d'informació i col·laboració amb la Fundació
Abertis

Actuacions
1 Organització de reunions i visites amb personal de la Fundació Abertis

Objectiu 2.1.2

Col·laboració amb altres entitats del entorn del parc

Actuacions
1 Incrementar la col·laboració amb el Grup d'Estudis Rapitencs
2 Organitzar la col·laboració amb entitats de protecció i estudi del Riu Foix
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Desenvolupar programes de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Impulsar, mantenir i millorar els desenvolupament dels programes Parc a Taula i Viu el Parc
2 Implementar la participació de Santa Margarida i els Monjos en el programa de subvencions

Objectiu 2.2.2

Participar en la millora de les explotacions vitícoles del parc

Actuacions
1 Col·laborar amb el DARP en la implantació de mètodes de lluita biològica contra plagues de la vinya
2 Participació al programa Biodivine
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries

Objectiu 2.3.2

Senyalitzar els punts clau del parc

Actuacions
1 Senyalització de fonts
2 Senyalització de rutes
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupament de la 2a fase de l'itinerari de Sant Llorenç de la
Sanabra

Actuacions
1 Estudi de consolidació de les restes de l'ermita
2 Obres de consolidació de les restes de l'ermita
3 Senyalització i difusió de l'itinerari de Sant Llorenç
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Definir les actuacions de les activitats més freqüents segons el PUP (pesca, escalada i BTT)

Objectiu 3.2.2

Edició d'una guia de natura del Parc del Foix

Actuacions
1 Edició i difusió de la guia

Objectiu 3.2.3

Difusió de la nova delimitació de l'àmbit del Pla Especial

Actuacions
1 Redisseny dels desplegables del parc amb la nova delimitació
2 Estudi i correcció de totes les publicacions que estiguin afectades per aquest canvi de límits
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Aprovació definitiva del nou Pla Especial del Parc del Foix

Actuacions
1 Informació i presentació als veïns afectats per l'ampliació de l'àmbit del Pla Especial
2 Inici de la informació urbanística dins del nou àmbit del Pla Especial

Objectiu 4.1.2

Implantar millores derivades de l'us habitual dels sistemes
d'avaluació de la gestió

Actuacions
1 Millorar les condicions de permanència al SIQTED
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Desenvolupar la gestió a través del sistema d'informació geogràfica
de la Xarxa de Parcs en entorn web (programa SIGEP)

Actuacions
1 Millorar l'eficiència i la qualitat de la gestió a través de la posada en marxa de l'aplicatiu de gestió
d'informes i expedients i d'altres aplicacions del SIGEP
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2.3.3. Parc d’Olèrdola (OLE)
Les prioritats per al proper exercici tenen a veure amb la millora de la xarxa viària
secundària a partir del Pla d’Infrastructures del Parc del Garraf i d’Olèrdola. Aquestes
actuacions seguiran executant-se coordinadament amb altres administracions i els
ajuntaments que duen a terme els Plans d’Actuacions Municipals per garantir correctament
el desenvolupament del dispositiu del Pla de Prevenció d’Incendis.
Vers la campanya de prevenció d’incendis s’instal·larà la nova torre al Puig de l’Àliga i
s’adquirirà un vehicle pick-up per tasques de vigilància a la campanya.
Es millorarà la canalització d’aigua des de la font de Fontanilles fins a la bassa de prevenció
d’incendis.
A través del Conveni amb “la Caixa” s’arranjarà i senyalitzarà la ruta dels Castells amb la
incorporació del camí Ral en algun dels seus trams. El mateix conveni permetrà continuar
amb el seguiment de les actuacions de restauració de la zona cremada l’any 2003.
Davant les iniciatives municipals vers la biomassa com a font d’energia es donarà tot el
suport necessari per que els treballs forestals que es duen a terme des del parc puguin
incorporar aquest combustible als indrets d’emmagatzematge.
Es mantindrà la dinamització dels equipaments que es va dur a terme en aquest últims anys
per aconseguir el manteniment del distintiu de qualitat SICTED tot intentant fer un pas més
per iniciar protocols per aconseguir la Q de qualitat.
Tindrà un paper important la reintroducció de la tortuga mediterrània després de comprovar
que es reprodueix perfectament en estat salvatge tot i l’alta predació que té per part del porc
senglar.
L’àliga perdiguera serà motiu d’estudi a través de les càmeres instal·lades als diferents nius
així com el seguiment dels exemplars gràcies als dispositius que porten cadascun dels
individus.
Continuarem mantenint les converses amb els ajuntaments i Generalitat vers la posada en
valor de les Coves de la Vall. Darrerament es treballa amb la possibilitat que hi pugui haver
algun promotor per desenvolupar el Pla Director d’aquest patrimoni.
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació
2 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades

Objectiu 1.1.2

Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna

Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts per la recuperació de les espècies presa de l'àliga perdiguera

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Continuar la col·laboració amb els treballs de manteniment de les balmes de Can Castellví
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Optimitzar el Dispositiu de Prevenció d'Incendis i les estratègies
d'actuació

Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 1.2.2

Executar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua
3 Completar la xarxa de punts de guaita d'acord amb les previsions del PBI
4 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge
5 Instal·lació de la nova Torre del Puig de l'Àliga
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar activament en la programació, seguiment, execució i
difusió de les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de
La Caixa

Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2012

Objectiu 2.1.2

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els
ajuntaments

Actuacions
1 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals

Objectiu 2.1.3

Millorar els instruments de participació i diàleg amb els agents
socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Identificar el conjunt d'entitats del territori amb interessos concurrents en la gestió del parc
2 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs
3 Participar en el disseny d'un espai web d'accés restringit per a facilitar la participació de les Entitats
en la gestió dels parcs
4 Dissenyar mecanismes explícits de coordinació amb les ADF per treballar conjuntament les
actuacions derivades del Pla Director d'Infrastructures de Prevenció d'Incendis

Objectiu 2.1.4

Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta

Actuacions
1 Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió dels equipaments
previstos en el PUP
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents
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Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Desenvolupar programes de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Definir una proposta per optimitzar els criteris i barems d'otorgació de subvencions del parc
2 Participar activament en les estratègies pel desenvolupament econòmic que sorgeixen del
programa Parc a Taula

Objectiu 2.2.2

Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió
del parc

Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del Parc, a traves dels mitjans
de comunicació
2 Coordinar activitats municipals i del parc dins el Programa Viu el Parc

Objectiu 2.2.3

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del parc a través dels mitjans
locals de comunicació
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Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries

Objectiu 2.3.2

Millorar la senyalització i els altres elements del mobiliari exterior del
parc

Actuacions
1 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmica, mural del parc,...)
2 Senyalitzar els accessos al parc des de la xarxa de carreteres especialment des de la nova variant
de la C 15

Objectiu 2.3.3

Optimitzar i coordinar amb els ajuntaments els mecanismes de neteja
i recollida de deixalles

Actuacions
1 Definir estratègies per reduir els punts d'acumulació de deixalles
2 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
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Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa,
millores ambientals i d'accessibilitat)

Actuacions
1 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització

Objectiu 3.1.2

Dissenyar el Pla Director d'itineraris i desenvolupar les accions
prioritàries

Actuacions
1 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb Consells Comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT en el parc i el seu
entorn
2 Redacció del Pla d'itineraris
3 Senyalitzar el GR Ruta dels Castells
4 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
5 Preparar el material per reeditar els tríptics que s'estan esgotant

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l'ordenació de les activitats d'ús públic
2 Actualitzar el conveni d'informació amb l'Ajuntament d'Olèrdola
3 Donar suport tècnic per a incorporar empreses del Parc a Taula com a punts d'informació

Objectiu 3.1.4

Millorar el coneixement del nombre d'usuaris i indrets més hàbitats al
parc

Actuacions
1 Definir un protocol per mesurar la freqüentació del parc
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Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada de les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Implantar l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet

Objectiu 3.2.2

Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats
2 Realitzar amb els participants del Parc a Taula sessions de coordinació i formació

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

Actuacions
1 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del parc (mitjans
de comunicació, audiovisuals, publicacions)
2 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc
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Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Elaborar documents de gestió del parc

Actuacions
1 Redactar programa d'activitats
2 Planificació detallada de les actuacions definides en el PBI
3 Organització de l'arxiu de documents georeferenciats (capes Shape)

Objectiu 4.1.2

Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes
d'avaluació de la gestió

Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió, a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment
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4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o
d'altres)

Actuacions
1 Explotació dels resultats de l'enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic

Objectiu 4.2.2

Posar en funcionament el sistema d'informació geogràfica de la Xarxa
de Parcs en entorn web (programa SIGEP)

Actuacions
1 Posada en marxa de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la qualitat
de la gestió

Objectiu 4.2.3

Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la
normativa

Actuacions
1 Treballar en la detecció i seguiment de la circulació motoritzada, organitzant actuacions conjuntes
als punts d'elevada freqüentació en coordinació amb Ajuntaments, Agents Rurals i Mossos
d'Esquadra i la Guàrdia Civil
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2.3.4. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
(SLL)
La voluntat de fer del parc un referent al servei dels municipis que l’integren i de la societat
que el gaudeix, ha anat quallant fins arribar a sol·licitar l’adhesió a la Carta Europea de
Turisme Sostenible. L’any 2011 serà el de la certificació i l’inici de les actuacions previstes
pels propers 5 anys. Caldrà consolidar el treball en participació social i en coordinació amb
altres entitats i institucions en els diferents camps de la gestió. Fonamentalment el
desenvolupament i l’ús públic, però també en conservació i restauració del patrimoni natural
i cultural. Es poden destacar accions com el programa cultural del Marquet de les Roques
En l’àmbit de la conservació, és previst executar, en conveni amb l’Obra Social “La Caixa” el
projecte de valoració i restauració del patrimoni que fa especial èmfasi en la restauració dels
llocs més freqüentats del Montcau, a més dels camins de La Mola, les riberes del Ripoll i
espais oberts per a la fauna. Hi ha dos projectes de gran importància: el projecte de
conservació del cranc de riu autòcton i la recuperació dels herbeis d’Arenaria (codines altes),
tot i que el repte està en la redacció del Pla de Conservació del parc.
Col·laborant amb els municipis i amb l’Àrea de Cultura de la pròpia Diputació de Barcelona,
és necessari, si més no, establir un programa d’actuacions sobre el patrimoni cultural. La
restauració i valoració d’elements de gran importància com sínies, tines del vi, barraques,
forns, etc. que hi ha àmpliament distribuïdes pel territori és fonamental per a transmetre els
valors d’altres generacions.
Diversos projectes de rehabilitació i millora dels equipaments existents (Marquet de les
Roques, masoveria del Marquet, Centre d’Informació del Coll d’Estenalles i Torrent de
l’Escaiola) integrant els conceptes de la sostenibilitat en l’ús dels recursos, contribuiran a
consolidar la xarxa d’equipaments públics i de qualitat del parc a on desenvolupar activitats
culturals, de lleure, d’interpretació, d’educació i de recerca al servei de la societat i dels
promotors de l’entorn que ho considerin.
No es deixaran de banda, ans al contrari, els programes i projectes que es desenvolupen
habitualment i que han anant donant prestigi i solvència al parc com: la recollida selectiva de
residus, el manteniment de la xarxa viària, el programa d’itineraris guiats en cap de
setmana, la senyalització d’itineraris municipals i masies, la certificació en el sistema Q de
qualitat turística en Espais Naturals Protegits, el Programa cultural “Viu el Parc”, el programa
“Coneguem els nostres Parcs”, el Parc a Taula, les activitats de voluntariat, etc.
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Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació

Actuacions
1 Execució de la 1a fase del Pla de conservació del Cranc de riu autòcton
2 Realització del cens de la població de duc (Bubo bubo) al parc
3 Realització del cens de cabirol (Capreolus capreolus) al parc
4 Redacció i execució de la 1a fase del Pla de conservació de Arenaria
5 Execució del Pla de conservació de la Iolana iolas

Objectiu 1.1.2

Desenvolupar els Plans d'ordenació redactats en el marc del conveni
amb l'Obra Social de La Caixa

Actuacions
1 Execució del projecte de Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (P-183, 2010)
2 Redacció del projecte de Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (P-194, 2011)

Objectiu 1.1.3

Realitzar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic i arqueològic

Actuacions
1 Restaurar i valorar l’Opus spicatum de la Feixa Llarga
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1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Presentar el Pla Director d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis

Actuacions
1 Execució dels treballs forestals previstos

Objectiu 1.2.2

Millorar la gestió del patrimoni públic a través de l'avenç en la
planificació de la gestió de les finques públiques

Actuacions
1 Execució de la 2a Fase del Pla de gestió de la finca La Vall-Les Refardes
2 Executar el projecte d’explotació vitivinícola de la Vall d’Horta

Objectiu 1.2.3

Gestionar els plans i/o contractes d’arrendament o concessió de
finques públiques

Actuacions
1 Seguir i controlar el contracte d’arrendament de la Finca del Marquet i de La Muntada
2 Seguir i controlar el contracte d’arrendament de pastures de les finques públiques
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Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar activament en la programació, seguiment, execució i
difusió de les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de
La Caixa

Actuacions
1 Participar en les reunions de coordinació amb l’OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2011-2012
3 Col·laborar en la redacció i /o difusió de notes de premsa

Objectiu 2.1.2

Millorar els mecanismes de participació dels agents socials en la
gestió del parc

Actuacions
1 Gestionar l’espai WEB de relació amb les entitats que formen part del cens d’entitats del parc
2 Gestionar l’espai WEB de relació entre els membres del Fòrum Permanent de la CETS
3 Participar en les activitats del grup de treball dels 3 Monts
4 Dinamitzar les sessions de treball amb les entitats que organitzen activitats socials multitudinàries al
parc per a l’elaboració d’un manual de bones pràctiques
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Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Col·laborar amb les associacions de productors i/ agricultors de l’àmbit del parc
2 Executar el Programa Parc a Taula

Objectiu 2.2.2

Adhesió a la CETS

Actuacions
1 Certificar el parc d’acord amb la sol·licitud d’adhesió a la CETS
2 Signar el conveni de col·laboració amb els consorcis de promoció turística (Valls del Montcau,
Vallès Occidental, Moianès i l’Ajuntament de Terrassa ) per a la impulsió del grup de treball i la
secretaria de la CETS
3 Executar el programa d’activitats del 2011

Objectiu 2.2.3

Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió
del Parc, mitjançant els mitjans locals de comunicació

Actuacions
1 Participació en la redacció d’articles de la revista Voltant pel parc
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Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Millorar la senyalització del parc

Actuacions
1 Substituir els mapes-mural del parc
2 Completar la substitució de fites d’itineraris
3 Completar la senyalització interpretativa
4 Senyalitzar els àmbits de regulació de l’escalada al parc

Objectiu 2.3.2

Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària

Actuacions
1 Arranjament de 35 km de camins

Objectiu 2.3.3

Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport
públic col·lectiu

Actuacions
1 Redactar i aprovar el conveni per al transport públic Bus Parc per l’any 2011
2 Coordinació amb els municipis de Terrassa, Rellinars, Vacarisses i Castellbell i el Vilar per a veure
d’ampliar el servei de transport públic Bus Parc als festius i caps de setmana
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Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris

Actuacions
1 Redactar el Pla d’itineraris del parc

Objectiu 3.1.2

Adaptar equipaments amb dèficits d’accessibilitat i incorporar
elements orientats a persones amb discapacitats sensorials

Actuacions
1 Millorar l’accessibilitat a l’escola de natura de a la Muntada

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic

Actuacions
1 Projecte de adaptació a l’entorn del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
2 Execució del Projecte de Remodelació de l’Àrea d’Esplai del Torrent de l’Escaiola
3 Execució del projecte de substitució de les cobertes de la masoveria del Marquet de les Roques
4 Redacció del Pla director del Marquet de les Roques
5 Execució de la 1a fase del projectes del Pla director del Marquet de les Roques
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Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Presentar i executar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic per
aquest any

Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada les actuacions previstes pel present exercici d'acord amb la
disponibilitat pressupostària real

Objectiu 3.2.2

Implantar la nova senyalització en itineraris i completar-la amb
senyalització interpretativa

Actuacions
1 Elaborar un pla de gestió dels elements patrimonials a valorar
2 Elaborar una llista de centres d'interès
3 Disseny i implantació de la senyalització interpretativa per valorar els centres d’interès

Objectiu 3.2.3

Elaborar una propostes de planificació de programes d’ús públic i
educació ambiental

Actuacions
1 Elaborar i aprovar el pla de millora de la Qualitat per a l’any 2011 i les propostes de revisió del
sistema
2 Elaborar el programa d’educació ambiental del parc
3 Executar les accions previstes al pla de comunicació del Pla d’accessos a la Mola i al Montcau

Objectiu 3.2.4

Editar publicacions

Actuacions
1 Editar fulletons dels nous itineraris autoguiats el parc
2 Reeditar publicacions
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Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Implantar i utilitzar els aplicatius SIGEP per millorar la gestió

Actuacions
1 Integrar les bases de dades de persones del parc a la base de dades del SIGEP
2 Implantar l’aplicatiu de Flora i Fauna
3 Implantar l’aplicatiu de gestió d’expedients
4 Implantar l’aplicatiu de mobiliari exterior
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Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Proposar i/o organitzar activitats formatives per a personal propi o
col·laborador

Actuacions
1 Elaborar i executar un programa formatiu per al personal del Dispositiu de Informació
Personalitzada (DIP) i dels equipaments
2 Realitzar la sessió formativa d’acollida al Sistema Q de qualitat en ENP pel personal nou
3 Participar en la elaboració i execució del programa de formació per al personal del Pla de Vigilància
i Prevenció d’Incendis Forestals

Objectiu 4.2.2

Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada

Actuacions
1 Realitzar accions conjuntes amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local

Objectiu 4.2.3

Elaborar documents de gestió del parc

Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del parc
2 Redactar el programa d’activitats 2012
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