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Preàmbul
El present document és la reflexió que fa l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals en el moment de confeccionar el Programa d’activitats i la proposta de
pressupost de 2006. Conté tres parts.
La primera és la formulació dels objectius de gestió del conjunt de la Xarxa
de Parcs Naturals a partir 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.
La segona és la formulació de les idees força de cada un dels espais que
configura la Xarxa i la definició de les prioritats que poden inspirar la gestió dels
exercicis 2006 i 2007. En el benentès que el 2007 s’inicia una nova legislatura
en la qual es poden formular nous objectius.
Finalment, la tercera és el Programa d’activitats 2006 i la corresponent
proposta d’inversions.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Desembre 2005

1. Objectius de la Xarxa de Parcs Naturals
1.1. Introducció
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OTPN, des d’ara) es va estructurar el juny
de 2004, ara fa poc més d’un any. Va ser creada en el si de l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona (AEN, des d’ara) com a oficina
especialitzada en la gestió d’espais naturals i va integrar els espais de gestió
directa que fins llavors eren gestionats pel Servei de Parcs Naturals i els espais
consorciats gestionats pel Servei d’Acció Territorial.
Durant el segon semestre del 2004 i el primer semestre del 2005 s’ha posat a
prova la seva organització que va ser dissenyada a principis del 2004. Ara és el
moment de fer una primera estimació dels objectius que l’AEN va fixar per
aquesta Oficina i que es fonamentaven en:
1. Reforçar el projecte de cada un dels espais de la Xarxa mitjançant
accions de planificació i gestió.
2. Apropar la gestió dels parcs als ajuntaments i reforçar les polítiques
municipals en temes concurrents.
3. Incrementar l’eficiència a partir de la programació de la gestió i
l’avaluació i el treball transversal dins de l’AEN i dins de l’OTPN.
4. Garantir la qualitat dels equipaments, programes i serveis.
En l’ordre intern:
•
•
•
•

•

•

•

S’ha consolidat la nova organització, tot i que també s’han detectat
febleses que s’estan analitzant per tal de proposar correccions i ajustos.
S’han realitzat modificacions estructurals en l’àmbit pressupostari.
S’ha avançat en la definició d’objectius; tant els generals pel conjunt de
la Xarxa com els particulars de cada espai i la programació de les
activitats a desenvolupar.
S’han adequat els programes informàtics de seguiment de la gestió i de
comptabilitat del conjunt de la Xarxa tot i que no han estat disponibles i
per tant no s’han pogut explotar; al menys durant el primer semestre de
l’any.
Pel que fa a l’avaluació de la gestió s’ha fet un intent no gaire reeixit
d’establir un vincle entre els indicadors trimestrals de gestió que realitza
el Servei de Programació i els indicadors d’avaluació de la gestió que
ens permetin estimar el nivell d’assoliment dels objectius marcats.
S’han creat comissions temàtiques en diferents àmbits: la de
Conservació, la d’Ús Social, la de Foment, la d’Equipaments d’Educació
Ambiental i Ús Públic, i la de Formació que han de ser instruments de
coordinació transversal i que han començat a desenvolupar i proposar
criteris, metodologies i instruments comuns.
S’han desenvolupat diverses accions formatives adreçades a diversos
col·lectius.
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En l’ordre extern:
•
•
•

•

S’ha mantingut i/o millorat la relació amb els ajuntaments i altres agents
i interlocutors.
En alguns parcs s’han fet passes encaminades a la formulació o
reformulació d’un projecte que vinculi i doni satisfacció a les aspiracions
del territori i la seva gent.
S’ha avançat, encara que poc en general, en la millora de la qualitat
dels programes, serveis i equipaments, en la revisió de les estratègies
de prevenció d’incendis forestals, en la formulació de plans de
conservació i en la definició dels plans d’ús públic i dels plans de
foment.
S’ha mantingut o incrementat la projecció exterior i la imatge de la
Xarxa de Parcs Naturals

1.2. Pla de Mandat
La proposta de Programa d’activitats de la Xarxa de Parcs Naturals té el seu
encaix en els objectius del Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona 2004 –
2007 i que són els següents:
A. Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització
del món local, d’acord amb el model de xarxa de municipis de la
Diputació de Barcelona.
B. Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la
finalitat de ser més eficients en la promoció dels valors naturals i en
equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
C. Projectar i divulgar en la societat civil el paper de la Xarxa de Parcs
Naturals, afavorint els valors de respecte i protecció del medi natural
perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
D. Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de
propietaris per tal de recuperar les superfícies forestals cremades,
pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal
E. Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat
municipal.

1.3. Contingut del Programa d’activitats 2006
L’exercici 2006 és el darrer any sencer de la present legislatura i, per tant, cal
anar tancant els compromisos adquirits i preparar les línies d’actuació de la
següent legislatura.
El programa d’activitats del 2006 s’estructura de manera semblant al 2005 amb
algun canvi:
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Índex del Programa d’activitats
1. Conservació i tractament físic del territori
1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
1.1. Activitats de gestió del patrimoni públic
1.2. Activitats de seguiment del planejament i de presència territorial
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. Infraestructures 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

El quadre següent expressa la similitud conceptual entre les definicions de les
activitats contingudes en la proposta de programa dels espais naturals i els
objectius del Pla de Mandat 2004-2007.
Índex del programa
1. Conservació i
tractament físic del
territori
2. Foment de
desenvolupament i
participació
3. Ús social i educació
ambiental
4. Activitats generals

fitxa
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
4.1
4.2

Objectius del Pla d’Acció
B
C
D
X
XX
XX

A

XX
XX

XX
X

XX

X
X

X
X

XX
X

XX
X
X

E

XX
XX
X

(XX: identificació estricta)
(X: nivell de coincidència elevat)

El programa de l’exercici 2006 està condicionat per l’existència d’un important
conveni de col·laboració amb la Caixa de Pensions i d’Estalvis (“la Caixa”) que
ha incrementat substancialment la capacitat d’inversió a la Xarxa de Parcs
Naturals especialment pel que fa a la incorporació de millores als sistemes
agraris i forestals, espais fluvials, espais oberts i infraestructures. Aquesta
circumstància augmenta el potencial inversor i incrementa les càrregues de
treball. En aquest sentit, l’Àrea d’Espais Naturals ha creat una petita estructura
de suport tècnic.
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1.4. Línies bàsiques comunes a tota la Xarxa de Parcs Naturals
1.4.1. Conservació i tractament físic del territori









Seguiment dels processos de revisió del planejament.
Anàlisi de les situacions urbanístiques contràries a planejament i
formulació de propostes d’actuació.
Propostes de millora de l’encaix paisatgístic d’indrets singulars.
Formulació de Plans de Conservació.
Redacció dels plans d’infraestructures de prevenció d’incendis a partir
dels plans municipals i consolidació de les estratègies de vigilància i
prevenció.
Avaluació dels dèficits en la gestió del patrimoni immoble de la
Corporació, tant pel que fa a les edificacions com al conjunt de les
finques rústiques, avançant en el planejament de la gestió dels seus
recursos.
Programació de les accions de restauració d’espais estratègics.

1.4.2. Foment del desenvolupament i participació






Millora del funcionament de consells i comissions.
Programació de debats sectorials amb els agents implicats.
Reforçament de la Comissió de Foment i definició d’estratègies.
Programació d’actuacions que tinguin per objecte incidir en la millora del
teixit econòmic dels municipis mitjans i petits.
Estructurar l’oferta turística de la Xarxa de Parcs Naturals i crear
instruments per a la seva gestió.

1.4.3. Ús social i educació ambiental









Reforçament de la Comissió d’Ús Social i definició d’estratègies.
Reforçament de la Comissió d’Equipaments d’Educació Ambiental i Ús
Públic i definició d’estratègies i treball en Xarxa.
Seguiment dels treballs encaminats a la implantació del sistema de
qualitat turística als equipaments i serveis.
Adequació a la legalitat de tots els equipaments i serveis i millora dels
estàndards de qualitat, especialment pel que fa a seguretat, salubritat i
eficiència energètica.
Establiment de protocols de manteniment de les instal·lacions i els
equipaments per tal de garantir els estàndards de qualitat .
Reforçament i extensió dels programes “Coneguem els Nostres Parcs”
i “Viu el Parc” a tots els espais de la Xarxa.
Increment de la participació d’empreses, entitats i administracions en
l’execució de programes i la gestió d’equipaments.
Formulació dels plans d’ús públic de cada espai.
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1.4.4. Activitats generals






Posada a punt dels programes informàtics de seguiment de la gestió i
de comptabilitat, avançant en la implantació del sistema d’informació
geogràfica aplicat a la gestió.
Seguiment del programa de formació.
Seguiment de les comissions temàtiques que s’han creat.
Reformulació dels plans de seguiment de paràmetres ecològics, per tal
que esdevinguin un instrument d’avaluació de la gestió.
Manteniment dels compromisos de col·laboració subscrits en els
protocols d’agermanament i convenis de col·laboració.

Per la seva importància, es destaquen els principals temes que caldria impulsar
des d’ara fins al final de la legislatura amb la finalitat de contribuir a la
formulació del Pla de treball de la legislatura 2007–2010 per a la Xarxa de
Parcs Naturals:










Seguiment dels processos de revisió del planejament iniciats o
pendent de ser-ho: Montseny, Montnegre i el Corredor, Foix i Sant
Llorenç del Munt i l’Obac.
Redacció dels plans d’infraestructures de prevenció d’incendis a partir
dels plans municipals.
Formulació de plans de conservació per a cada un dels espais de
Xarxa, amb visió integral contemplant les diverses variables que
intervenen en la definició dels valors del territori.
Millora del funcionament de consells i comissions. Revisió dels
instruments de participació.
Estructuració de l’oferta turística i l’estratègia de foment de la Xarxa de
Parcs Naturals a partir de l’inventari de recursos públics i privats i
posada en marxa dels instruments per a la seva gestió.
Seguiment dels treballs encaminats a la implantació del sistema de
qualitat turística dels equipaments i serveis.
Increment de la participació d’empreses, entitats i administracions en
l’execució de programes i la gestió d’equipaments.
Posada a punt dels programes informàtics de seguiment de la gestió i
de comptabilitat i avançant en la implantació del sistema d’informació
geogràfica aplicat a la gestió.
Formulació dels plans d’ús públic de cada espai.
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2. Prioritats de cada espai
2.1. Parc Natural del Montseny. Codi 1211
És un espai protegit consolidat, extens i complex, que gaudeix d’un alt grau de
valoració social i que disposa d’una important xarxa d’equipaments en els quals
s’ha fet un esforç de millorar-ne la qualitat mitjançant la implantació del sistema
de qualitat turística. És l’espai més visitat de la Xarxa i, en aquests moments,
afronta bàsicament el repte de cloure el procés de revisió del planejament i, per
tant, de definir un model de gestió per als propers anys que el mantinguin com
un dels referents de gestió dels parcs naturals del nostre entorn.
Les prioritats pels propers exercicis tenen a veure amb la renovació i
dinamització dels equipaments i serveis en termes de qualitat, l’adequació de la
xarxa viària i els vials d’accés a nuclis d’equipaments, l’adquisició estratègica
de sòl en zones culminals o per l’extinció d’activitats extractives, la restauració i
gestió del paisatge i la posada en marxa d’accions de foment, Aquestes
accions és poden relacionar com segueix:








Desenvolupar i completar la xarxa bàsica d’equipaments i serveis
públics, posant l’accent en la qualitat de la gestió.
Millorar la xarxa viària bàsica.
Desenvolupar programes d’intervenció en el medi físic: gestió d’hàbitats,
restauració del paisatge i gestió del patrimoni immoble.
Desenvolupar el Programa de seguiment de paràmetres ecològics i
socioeconòmics validat i dotat dels instruments d’anàlisi necessaris.
Desenvolupar programes de foment, incidint en estratègies
participatives.
Desenvolupar programes de posada en valor del patrimoni arquitectònic
i cultural.
Completar l’adquisició de finques amb valor estratègic per a la gestió.

A continuació es recullen de manera resumida, les línies generals de les
actuacions pels propers anys.
2005

Línies bàsiques
Adquisició de finques i patrimoni
Acceptació del llegat Patxot
Accés al turó de l’Home (Penyacans)
ZNRQ de les Agudes
Zona culminal Matagalls (la Vila)
Can Ramis (Santa Fe)
Drets miners de la pedrera del Samon
Drets miners de la pedrera del Tubau
Equipaments i serveis
Casanova de Sant Miquel
Centre d’Informació de Mosqueroles
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2006

2007

2008

2009

Casal de Cultura de Montseny
Centre d’Informació de Gualba
Punt d’informació de Tagamanent (C-17)
Rectoria de Riells
Can Patxot
Millores al càmping de Fontmartina
Fontmartina
Vall de Santa Fe
Alberg del Puig
Vallforners
Instal·lació punts d’informació interactius
Manteniment i millora d’equipaments
Centre d’informació del Brull
Xarxa viària
Pista del Pla de la Calma
Pista de la Pedralba
Pista de Vallcàrquera
Pista de Vallforners
Pista Gualba–Campins
Pista Gualba–Riells
Arranjament de l’asfaltat Riera de Ciuret
Restauració i gestió del paisatge
Pla director del turó de l’Home (5)
Restauració de La Calma
Recuperació de pastures i espais oberts
Gestió forestal
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
Restauració del massís del Matagalls
Restauració de pedreres
Millores infraes. de prevenció d’incendis
Restauració del patrimoni arquitectònic
Turó de Montgrós
Castell de Montclús
Pous de glaç
Santa Maria de Tagamanent
Aiguafreda de Dalt
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2.2. Espai Natural de les Guilleries i Savassona. Codi 1212
Es troba encara en una fase incipient i cal dotar-lo d’un projecte territorial, en el
qual necessàriament tindran un pes important les solucions per a la gestió
forestal i pel desenvolupament de l’ús social.
Les prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb el desplegament dels
equipaments i serveis públics per a l’ús social, el tractament d’alguns eixos
viaris, la construcció de la seu administrativa i el desplegament de programes
culturals i pedagògics, i són les següents:







Consolidar el funcionament dels centres d’informació de Folgueroles i
Sant Julià de Vilatorta.
Adequació dels eixos viaris i creació d’àrees d’aparcament i miradors.
Donar continuïtat a les polítiques de foment i de subvencions a
particulars per a la millora d’infraestructures.
Posada en marxa d’un pla de conservació a través bàsicament de
mesures de foment i convenis amb els propietaris i protocols de
seguiment.
Recuperació de l’antic embassament de la Font Trobada.
Establiment d’un conveni amb la propietat del castell de Sant Llorenç de
Munt, que faci possible el seu ús com equipament de l’espai natural.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Equipaments i serveis
Construcció de la seu del Consorci
Dotacions gràfiques de l’edifici de la seu
Millores en el centre d’informació de
Folgueroles
Arranjament d’àrees de lleure i
d’aparcament
Implantació del programa “Viu el parc”
Xarxa viària
Obres de millora de la Xarxa viària
Restauració i gestió del paisatge
Implementació del Pla se seguiment
Gestió d’espais fluvials
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
Restauració del patrimoni arquitectònic
Millores del castell de Sant Llorenç de
Munt (accés)
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2006

2007

2008

2009

2.3. Parc del Castell de Montesquiu. Codi 1213
És un parc petit, format per una única finca propietat de la Diputació de
Barcelona, que ha de funcionar com un nucli d’equipaments de qualitat i com a
espai experimental per a assajar pràctiques de gestió del medi natural.
Les prioritats pels propers exercicis tenen relació amb la gestió de l’important
conjunt d’equipaments públics, amb la definició i adequació de la xarxa viària i
amb la gestió activa del paisatge i, molt concretament, del patrimoni forestal.
Són les següents:









Acabar les diferents fases de rehabilitació i millora de l’Escola de Natura
Les Codines accentuant la seva qualitat i associant-ne la gestió de
l’oferta educativa del parc.
Desenvolupar una nova modalitat de gestió del Castell com a
equipament cultural i recurs turístic, millorant la seva dotació i potenciant
el seu paper dinamitzador de l’economia local i generador d’una oferta
cultural de qualitat.
Consolidar la gestió, a través de la concessió administrativa, de la
Casanova del Castell.
Estudiar alternatives d’ús per a la masia de la Solana, l’àrea d’acampada
de Planeses i, eventualment, la masoveria de Sant Moí.
Definir i adequar la xarxa viària bàsica del Parc i els vials per a prevenció
d’incendis forestals. Estudiar una possible via d’accés a Sant Moí per la
part baixa de la finca, com a alternativa a l’accés actual des de la pista
de Llaers.
Desenvolupar programes pilot de gestió activa del medi natural i, d’una
manera específica en l’àmbit forestal i de tractament dels espais fluvials.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Gestió de la finca
Pla tècnic de gestió i millora forestal
Gestió de pastures
Ordenació dels horts
Masoveria de Planeses
Equipaments i serveis
Subministrament d’aigua als
equipaments
Rehabilitació i millora de les Codines
Obres d’accessibilitat al castell
Digitalització de l’audiovisual
Arranjament d’exteriors: jardí i mirador.
Dotació de material tècnic i instal·lacions
al castell
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2006

2007

2008

2009

Xarxa viària
Accés rodat a Sant Moí
Restauració i gestió del paisatge
Gestió d’espais fluvials
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
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2.4. Parc de la Serralada de Marina. Codi 1221
El Parc de la Serralada de Marina es troba en fase de consolidació i
desenvolupament després de l’aprovació del Pla especial l’any 2002. Donada la
incidència dels incendis forestals en l’àmbit del Parc sembla prioritària l’acció
de foment i gestió de les àrees forestals afectades per incendis i de les àrees
forestals degradades. Igualment cal planificar i desenvolupar la xarxa
d’equipaments, així com planificar i desenvolupar l’ús social.
Les prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb el desplegament dels
equipaments i serveis públics per a l’ús social, la millora de la xarxa viària i de
les infraestructures de prevenció d’incendis, les accions encaminades a la
conservació i la millora d’hàbitats, amb especial atenció a les zones humides i
les actuacions de restauració de la coberta forestal afectada per incendis
anteriors. Són les següents:







Adaptació de la senyalització.
Millores al centre de Gestió.
Millora de la xarxa viària, punts de guaita, punts d’aigua i creació de
franges de seguretat.
Creació d’equipaments i serveis.
Redacció d’un pla de gestió integral dels espais forestals degradats o
afectats per incendis, i treballs de millora d’aquests espais forestals.
Programes d’intervenció en el medi físic: gestió d’habitats, amb
especial atenció a les zones humides.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Equipaments i serveis
Adaptació de la senyalització
Punts d’informació: Santa Coloma de
Gramanet, Badalona i Montcada i Reixac
Rehabilitació de les façanes, interiors i
exteriors del centre de Gestió
Itineraris de la font dels Avellaners i la
font del Tort
Millores al berenador de can Ruti
Xarxa viària i infraestructures
Millora de la xarxa viària i obres de
fàbrica
Rotonda de la carretera Vallensana
Millora del camí de can Piqué
Millora del camí carener de Badalona a
Sant Fost de Campsentelles
Millora del camí de Sant Jeroni
Creació de franges de seguretat
18

2006

2007

2008

2009

Millora d’infraestructures per a la
prevenció d’incendis
Restauració i gestió del paisatge
Projecte de reforestació
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna i flora
Recuperació de mines, fonts i cursos
d’aigua
Restauració de patrimoni arquitectònic
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2.5. Parc de la Serralada Litoral. Codi 1222
El Parc de la Serralada Litoral es troba en una fase incipient i cal desenvolupar
un projecte territorial, en el qual necessàriament tindrà un pes important les
solucions per a la gestió forestal i pel desenvolupament de l’ús social. Les
prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb el desplegament dels
equipaments i serveis públics per a l’ús social, la millora de la xarxa viària i de
les infraestructures de prevenció d’incendis. Tot això d’acord amb les previsions
del Pla Director del Parc; i són les següents:






Adaptació de la senyalització.
Adequació i instal·lació de punts de guaita.
Millora de la xarxa viària.
Rehabilitació del magatzem de Santa Agnès de Malanyanes.
Posada en marxa d’equipaments i serveis.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Equipaments i serveis
Adaptació de la senyalització
Rehabilitació d’un magatzem a Santa
Agnès de Malanyanes
Equipaments previstos en el Pla director
Xarxa viària i infraestructures
Millora de la xarxa viària i obres de fàbrica
Torre de guaita al turó de Sant Mateu
Rehabilitació torre de St. Miquel com a
punt de guaita
Restauració i gestió del paisatge
Implementació del Pla se seguiment
Gestió forestal
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
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2006

2007

2008

2009

2.6. Parc del Montnegre i el Corredor. Codi 1223
És un espai protegit consolidat i extens, amb un marcat caràcter forestal que
afronta els reptes de revisar el seu planejament a petició dels ajuntaments, fer
front a la conservació del patrimoni natural i resoldre les irregularitats
urbanístiques encara existents. S’ha iniciat el projecte de rehabilitació de can
Bosc que ha d’esdevenir l’equipament central del parc al Corredor.
Les prioritats pels propers exercicis s’orienten cap a la revisió del planejament,
la gestió activa de boscos públics i privats, la millora de les infraestructures de
prevenció d’incendis i també cap a completar la Xarxa d’equipaments d’ús
públic. Són les següents:







Finalitzar les diferents fases de rehabilitació i millora de can Bosc i
dotar aquest equipament dels continguts adients.
Completar la Xarxa interior d'instal·lacions d'ús públic mitjançant la
creació d'un equipament al sector de Sant Martí de Montnegre.
Revisar el planejament i contribuir a la resolució de les situacions
urbanístiques irregulars
Millorar les infraestructures de prevenció d’incendis i la Xarxa viària
bàsica.
Definir un model per millorar l'ordenació de l'accessibilitat al parc,
amb especial atenció a la regulació de la circulació motoritzada.
Participar en iniciatives de gestió forestal associada, desenvolupar
plans de conservació del medi físic i del paisatge i actuacions de
gestió activa dels hàbitats d’interès.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Equipaments i serveis
Rehabilitació de can Bosc
Equipament d’ús públic Sant Martí de
Montnegre
Millora conjunt arquitectònic i exteriors
Hortsavinyà
Exteriors i instal·lacions Santuari del
Corredor
Electrificació equipaments del Corredor
Xarxa viària i prevenció d’incendis
Manteniment i millora Xarxa viària
Creació de franges de baixa
combustibilitat
Adequació heliport
Adequació tres punts de guaita
Restauració i gestió del paisatge
Redacció Pla de gestió integral del parc
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2006

2007

2008

2009

Gestió forestal
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
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2.7. Parc del Garraf. Codi 1231
És un parc que, en els darrers anys, ha guanyat reconeixement i valoració
social. Està en fase de recuperació la coberta forestal afectada per importants
incendis i disposa d’un conjunt d’equipaments al servei del públic visitant. El
repte que té plantejat és implantar el sistema de qualitat turística als
equipaments i servei i desenvolupar accions de foment de forma participada.
Les prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb la incorporació de
millores qualitatives en els equipaments, la millora de la xarxa viària i de les
infraestructures de prevenció d’incendis, la gestió activa del paisatge agrícola i
forestal i el desenvolupament d’accions de foment i són les següents:






Incorporar millores qualitatives en els equipaments i serveis.
Crear un punt d’informació per posar en valor els jaciments
arqueològics de Gavà.
Millorar la xarxa viària i les infraestructures de prevenció d’incendis
Desenvolupar la gestió activa del paisatge.
Recuperar el patrimoni arquitectònic i cultural.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Equipaments i serveis
Millora qualitativa dels equipaments
Creació d’un punt d’informació al Parc
Arqueològic de Gavà
Xarxa viària i prevenció d’incendis
Millores del ferm i obres de fàbrica
Franges de seguretat
Millores a les torres de guaita
Restauració i gestió del paisatge
Gestió forestal
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
Restauració del patrimoni
arquitectònic
Barraques de vinya i parets seques
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2006

2007

2008

2009

2.8. Parc del Foix. Codi 1232
El Parc del Foix es troba en fase de consolidació i desenvolupament. En els
propers anys s’han d’afrontar diversos reptes entre els quals la revisió del Pla
especial. També s’han de fer accions decidides envers la millora dels sistemes
fluvials i forestals, posar en marxa la Xarxa d’equipaments de qualitat i
desenvolupar accions de foment, entre elles culminar l’agermanament amb el
Parc Regional de Beigua (Itàlia).
Les prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb incorporar millores al
centre de Serveis de Marina i al castell de Penyafort, posar en marxa les
previsions que derivin del nou planejament i desenvolupar accions de millora
dels sistemes fluvial i forestal i són les següents:







Adaptació de la senyalització.
Millores al Centre de Serveis de Marina.
Millora de la Xarxa viària i creació de franges de seguretat.
Creació d’un equipaments a l’ermita de Lurdes.
Restauració del castell de Penyafort.
Desenvolupar accions de millora de l’àmbit fluvial i forestal.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Equipaments i serveis
Adaptació de la senyalització
Creació equipament a l’ermita de Lurdes
Rehabilitació façanes i exteriors centre
de Gestió
Arranjament de fonts i accessos de
Santa Margarida i els Monjos
Xarxa viària i infraestructures
Millora de la xarxa viària i obres de
fàbrica
Creació de franges de seguretat
Restauració i gestió del paisatge
Restauració del castell de Penyafort
Gestió forestal
Millora àmbit fluvial
Gestió de fauna
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2006

2007

2008

2009

2.9. Parc d’Olèrdola. Codi 1233
És un espai protegit de dimensions reduïdes, caracteritzat pel conjunt
arqueològic del mateix nom. El repte que s’ha d’afrontar en els propers anys es
el de posar en valor conjuntament el patrimoni cultural i el patrimoni natural
desenvolupant el conveni existent entre les diferents administracions que
intervenen en el territori. Així mateix cal impulsar accions de foment i de gestió
activa del paisatge.
Les prioritats pels propers exercicis tenen a veure amb el desenvolupament de
les accions previstes en el conveni referit i en participar en la recuperació i
posada en valor del patrimoni i són les següents:




Participar en la recuperació del patrimoni cultural.
Millora de la Xarxa viària bàsica.
desenvolupar programes de foment i de gestió activa del Desenvolupar
programes de restauració del patrimoni arquitectònic i etnològic.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Equipaments i serveis
Creació d’itineraris de descoberta del
patrimoni
Xarxa viària i prevenció d’incendis
Millores del ferm i obres de fàbrica
Franges de seguretat
Restauració i gestió del paisatge
Gestió forestal
Restauració del patrimoni arquitectònic
Recuperació coves de can Castellví i can
Ximet
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2006

2007

2008

2009

2.10. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Codi 1234
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un espai protegit
consolidat i complex, que ha adquirit un alt grau de valoració social i afronta
bàsicament el repte d’esdevenir un referent al servei dels municipis que
l’integren i del conjunt de la societat que l’utilitza. Cal millorar les instal·lacions
existents configurant una xarxa d’equipaments de qualitat que integri els
conceptes de sostenibilitat en l’ús dels recursos, dotar-se de les
infraestructures necessàries per a la prevenció d’incendis i impulsar accions de
foment i de gestió activa del seu valuós paisatge.
Les prioritats pels propers exercicis tenen a veure amb la millora de les
instal·lacions i la implantació del sistema de qualitat turística als equipaments i
serveis, les millores en les infraestructures de prevenció d’incendis i en la
posada en marxa d’accions de foment i gestió activa del paisatge. Les
relacionem a continuació:






Completar i consolidar la xarxa bàsica d’equipaments, posant l’accent
en la qualitat de la gestió.
Millora de la xarxa viària bàsica.
Consolidar i desenvolupar els programes de foment del
desenvolupament socioeconòmic incidint en projectes estratègics i
prioritaris.
Desenvolupar programes de restauració del patrimoni arquitectònic i
etnològic.
Integrar els programes i projectes de conservació (Xarxa Natura
2000, espècies i hàbitats protegits,...) com a punts forts del foment
local.

A continuació es recullen, de manera resumida, les línies generals de les
actuacions en els propers anys.
2005

Línies bàsiques
Adquisició de finques i patrimoni
Accés a la Mola
Equipaments i serveis
Coll d’Estenalles
Punt d’informació de Matadepera
Àrea de Les Arenes
Àrea de la Riera de Nespres
Àrea del Torrent de l’Escaiola
Garatge de Terrassa
Oficina del Parc a La Mata
Marquet de les Roques
L’Obac
Punts d’Informació Interactiva
La Mola
Les Refardes
Itinerari accessible a l’Obac
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2006

2007

2008

2009

Manteniment i millora d’equipaments
Xarxa viària
Pista de Matarrodona
Pista d’accés a can Robert
Pista de les Refardes
Pista del Marquet de les Roques
Pista de La Muntada
Camí dels Monjos
Camins a peu a la Mola
Aparcament de can Robert
Aparcament de la Torre de l’Àngel
Aparcaments de la BV-1221
Aparcaments del camí dels Monjos
Restauració i gestió del paisatge
Pla director de la vall d’Horta
Restauració de la zona cremada el 2003
Recuperació de pastures i espais oberts
Recuperació d’espais agrícoles
Gestió forestal
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
Restauració de la Mola
Restauració d’immobles fora de normativa
Millores en la infraestructura de prevenció
d’incendis
Restauració del patrimoni arquitectònic
Tines del Flequer
Els Òbits
L’Espluga
Barraques de vinya
Infraestructures hidràuliques
Caus del Guitard
Diversos elements del patrimoni etnològic
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3. Programa d’activitats i proposta d’inversions 2006
3.1. Relació prioritzada d’inversions. Capítol VI
Partides genèriques:
1
60001 Adquisició de terrenys
2
61100 Millora xarxa bàsica de camins

24.000,00 €
315.084,00 €

3

61101 Senyalització de camins

100.000,00 €

4
5

61502 Senyalització de parcs
62300 Adquisició de material inventariable

25.000,00 €
166.000,00 €

6
7

62400 Adquisició de vehicles
62500 Mobiliari i estris. Nova inversió

277.200,00 €
28.840,00 €

8

62501 Mobiliari i estris. Nova inversió

10.300,00 €

9
62502 Senyalització d’edificis
10 63201 Adaptacions tècniques d’equipaments públics

75.000,00 €
67.980,00 €

11 63202 Inversió en el sistema de qualitat de la xarxa
d’ús públic
12 63000 Inversions en el funcionament operatiu en
terrenys
13 63200 Inversions en el funcionament operatiu en
edificis
Total

67.980,00 €
68.093,00 €
68.093,00 €
1.795.000,00 €

Notes: Les partides 7 i 8, es proposa incrementar-les en un 3% .
Les partides 2,10,11,12 i 13, es proposa incrementar-les en un 10% per estar
vinculades al manteniment de les inversions dels exercicis anteriors.
La partida 6 es proposa incrementar-la en un 10% per compensar la retallada
de l’any 2005.

Partides específiques:
14
Rehabilitació de can
Bosc (fase 2)
15
Rehabilitació de can
Patxot (fase 1)
16
Garatge de Terrassa
(fase2)
17
Rehabilitació de les
Codines (fase 2)
18
Millores tècniques en
els equipaments
19
20

Montnegre i el Corredor

240.000,00 €

Montseny

240.000,00 €

Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Montesquiu

130.000,00 €
240.000,00 €

Garraf

100.000,00 €

Centre de gestió
Marina
Escomesa elèctrica als Montnegre i el Corredor
equipaments
28

70.000,00 €
140.000,00 €

21
22

23
24
25
26

27
28
29
30

31
32

Instal·lacions bàsiques
a Vallforners
Remodelació del
Centre d’informació del
Coll d’Estenalles
Rehabilitació del castell
de Penyafort

Montseny

120.000,00 €

Sant Llorenç del Munt i
l’Obac

120.000,00 €

Foix

149.000,00 €

Torre de guaita i punt
d’aigua
Exposició al Casal de
Cultura de Montseny
Inversió pel
funcionament operatiu
del Marquet de les
Roques
Obres d’adequació de
la Casanova
Magatzem a Santa
Agnès de Malanyanes
Capa de rodolada de la
pista del Corredor
Posada en valor de les
coves de can Castellví
i can Ximet
Millores al conjunt de
Tagamanent

Garraf

90.000,00 €

Montseny

90.000,00 €

Sant Llorenç del Munt i
l’Obac

60.000,00 €

Montesquiu

60.000,00 €

Litoral

30.000,00 €

Montnegre i el Corredor

90.000,00 €

Olèrdola

60.000,00 €

Montseny

78.000,00 €

Inversió a la seu de
l‘espai natural

Guilleries-Savassona

62.000,00 €

3.2. Relació prioritzada d’inversions. Capítol VII
1

2

Condicionament de
l’antic ajuntament de
Castellet
Inversió a Mura

Foix

35.220,00 €

Sant Llorenç del Munt i
l’Obac

40.000,00 €
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3.3. Inversions per parcs
Codi 1211. Parc Natural del Montseny
 Rehabilitació can Patxot (fase 1)
 Instal·lacions bàsiques a Vallforners
 Exposició al Casal de Cultura al poble de Montseny
 Millora del conjunt de Tagamanent
Codi 1212. Espai Natural de les Guilleries-Savassona
 Inversió a la seu de l’espai natural

240.000,00 €
120.000,00 €
90.000,00 €
78.000,00 €

62.000,00 €

Codi 1213. Parc del Castell de Montesquiu
 Rehabilitació les Codines (fase 2)
 Obres d’adequació de la Casanova

240.000,00 €
60.000,00 €

Codi 1221. Parc de la Serralada de Marina
 Centre de Gestió

70.000,00 €

Codi 1222. Parc de la Serralada Litoral
 Magatzem Santa Agnès de Malanyanes

30.000,00 €

Codi 1223. Parc del Montnegre i el Corredor
 Rehabilitació can Bosc (fase 2)
 Escomesa elèctrica als equipaments
 Capa de rodolada de la pista del Corredor

240.000,00 €
140.000,00 €
90.000,00 €

Codi 1231. Parc del Garraf
 Millores tècniques als equipaments
 Torre de guaita i punt d’aigua

100.000,00 €
90.000,00 €

Codi. 1232. Parc del Foix
 Condicionament de l’antic ajuntament (cap. VII)

35.220,00 €

Codi. 1233. Parc d’Olèrdola
 Posada en valor de les coves de can Castellví i Ximet

60.000,00 €

Codi. 1234. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
 Garatge Terrassa (fase 2)
130.000,00 €
 Remodelació Centre d’informació call d’Estenalles
120.000,00 €
 Inversió funcionament operatiu del Marquet
60.000,00 €
 Inversió a Mura (cap. VII)
40.000,00 €
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Annexos

Programa d’activitats i
fitxes dels projectes per parcs

Parc Natural
del Montseny

Codi 1211

1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12111 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121111 Vigilància i control del planejament

FITXA 1/13

Context:
El Pla especial de protecció del medi físic i el paisatge del Parc Natural del Montseny, aprovat els anys
1977 i 1978 determina un marc normatiu específic de regulació dins el seu àmbit. La Llei d’espais naturals
12/1985 i el Decret 105/1987 de creació del parc natural, així com el Decret 328/92 del Pla d’Espais
d’Interès Natural, afegeixen normativa de caràcter específic dins l’àmbit del parc. D’altra banda, des
d’aleshores s’ha anat afegint la normativa de caràcter sectorial.
Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació.
Objectius específics:
− Vetllar pel compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori i l’exercici de
la competència d’emissió d’informes previs preceptius de les actuacions que es duguin a terme
dins l’àmbit del parc.
− Vetllar pel patrimoni públic i privat dins del parc.
− Revisar i adaptar el Pla especial al context normatiu, cultural i socioeconòmic actual.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc: serveis tècnics.
− Promotors de les actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
− Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
− Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap

.

Control del compliment de la normativa
Planejament de l’aprofitament cinegètic en finques pròpies1
Revisió del Pla especial2
Control de les activitats extractives
Observacions:
1.

2.

A més d’exercir la competència de participar en el control de les activitats cinegètiques en general,
l’administració del parc ha d’elaborar una estratègia i els plans d’aprofitament cinegètic de les finques de les
quals n’és propietària. .
Es tracta de preveure la contractació d’estudis complementaris als del 2004 per a la revisió del pla (2005) i els
instruments de presentació i divulgació de les propostes i resultats.

Indicadors de resultats:
− Dades estadístiques d’informes preceptius i denúncies emesos.
− Nombre d’incidències relacionades amb els béns patrimonials.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12111 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121112 Plans de prevenció i restauració (I): vigilància i prevenció
d’incendis

FITXA 2/13

Context:
Un dels objectius bàsics del Parc Natural del Montseny és la preservació dels valors naturals i del paisatge,
entenent que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en
constant evolució. D’altra banda, el Montseny és un parc habitat, amb un notable patrimoni edificat. El parc
també té com a objectiu el foment del desenvolupament. En aquest sentit, una de les principals amenaces,
tant pel medi natural com pel patrimoni i les activitats econòmiques és el risc d’incendis forestals. Des de la
gestió del parc es desenvolupen un conjunt de mesures per a la prevenció d’incendis i per tal d’afavorir la
ràpida extinció en cas d’incidents.
Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i
des d’una perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar
les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis
forestals, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Vetllar per la preservació dels valors naturals i del patrimoni públic i privat dins del parc..
− Establir una estratègia de prevenció d’incendis per al conjunt del parc.
− Redactar i executar plans i actuacions destinats a la prevenció i a la vigilància d’incendis forestals,
en especial durant els períodes de major risc.
− Millorar la coordinació amb els altres dispositius de prevenció, vigilància i extinció.
− Actuar de manera conjunta i coordinada, dins l’àmbit del parc, amb els ajuntaments i les ADF.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya: Bombers.
− Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya: Agents Rurals.
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

Redacció del Pla de prevenció d’incendis del parc
Revisió i execució del Pla de vigilància i prevenció d’incendis
Millores en la infraestructura: punts d’aigual1
Millores en la infraestructura: tractaments silvícoles
Millores en la infraestructura: vehicles i equips d’extinció2
Millores en la infrastructura: manteniment i millora torres de guaita3
Observacions:
1.

2.
3.

Des de la gestió del parc es pretén col·laborar anualment en la construcció d’un punt d’aigua, introduint
mesures d’adaptació paisatgística.
Es tracta de completar la dotació de vehicles i equips d’extinció per als vigilants tipus ”A”.
Per a l’any 2006 es preveuen obres de millora a les diferents torres de guaita.

Indicadors de resultats:
− Dades estadístiques d’incidències relacionades amb la vigilància i prevenció d’incendis.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12111 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121112 Plans de prevenció i restauració (II): restauració i gestió
del medi natural i el paisatge

FITXA 3/13

Context:
Un dels objectius bàsics del Parc Natural del Montseny és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent
que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant evolució. La
protecció d’aquests valors requereix sovint d’una actuació positiva, de control, foment i restauració.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
−

Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.

Objectius específics:
−
−
−
−

Preservar els valors natural del Montseny.
Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge.
Restaurar les àrees degradades.
Fomentar el manteniment del paisatge en mosaic (forestal, agrícola i de pastura).

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−
−
−
−
−

Ministeri de Defensa.
Institut Nacional de Meteorologia, Servei de Meteorologia de Catalunya.
Centre Excursionista de Catalunya.
Comissió Consultiva.
Ajuntaments implicats (Tagamanent, El Brull, Montseny, Viladrau...).
Propietaris de finques amb activitat agrícola i ramadera.
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
cap.
42000
VI

1

Seguiment del Pla director del turó de l’Home
2
Restauració del Matagalls
3
Preservació i restauració del paisatge del Pla de la Calma
4
Restauració de pedreres
5
Recuperació dels espais oberts i pastures
Gestió forestal de finques pròpies.
6
Gestió de la flora i de la fauna
7
Conservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic

2007
€

cap.

Observacions:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

A més de les actuacions de reforç de la regeneració natural de la vegetació, resta pendent l’enderroc de
l’edifici de Puig Sesolles i, en aquest cas, el trasllat de les instal·lacions tècniques al recinte militar.
Redacció d’un pla director i execució d’actuacions de restauració i ordenació de l’ús públic (2006=2007).
Actuacions de restauració del paisatge dins del projecte del Parc etnològic de Tagamanent.
Si es formalitza l’adquisició de drets miners d’altres pedreres, caldrà preveure inversions significatives en
restauració i la continuació de la restauració de les mines de Matagalls.
Recuperació d’espais oberts i pastures a través de convenis amb particulars i d’accions a les finques
públiques.
Dins l’anomenada “gestió activa del medi”: gestió d’hàbitats singulars, fràgils, representatius, eradicació,
foment i control d’espècies de fauna i flora.
A través de diverses línies d’actuació (intervenció directa, convenis, subvencions), des de la gestió del parc
s’ha intervingut en la preservació i restauració del patrimoni arqueològic i històric. Donat que es tracta
d’actuacions que tenen una dimensió important d’ús social, les més rellevants s’aborden en aquest
subprograma.

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−
−

Restitució del sòl i cobertura vegetal de les àrees restaurades.
Nombre d’incidències, enregistrades a través del Sistema de Qualitat, referents a l’estat del medi natural.
Control de l’expansió d’espècies al·lòctones (seneci del cap).
Seguiment d’espècies protegides (amfibis, ratpenats, cranc autòcton).
Actuacions (superfície) de recuperació d’espais oberts i pastures.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12111 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121113 Adquisició de terrenys i manteniment del patrimoni

FITXA 4/13

Context:
Entre els diferents instruments que el Pla especial preveu per tal d’assolir els objectius de conservació del territori hi ha
l’adquisició de terrenys estratègics i la possibilitat d’adquirir patrimoni per a assumir la titularitat d’equipaments.
Igualment, és responsabilitat de l’òrgan gestor del parc la gestió directa dels béns patrimonials de la Diputació de
Barcelona i el suport a la gestió d’altres finques públiques.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
−

Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−

Preservar el patrimoni natural i cultural del Montseny, en especial a aquells indrets amb una més alta
valoració.
Adquirir sòl i patrimoni per a preservar els indrets de màxima protecció i les àrees objecte de restauració.
Adquirir sòl i patrimoni per a la creació d’equipaments per tal de desenvolupar el model d’ús públic del parc.
Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
Gestionar el sòl públic i redactar els plans d’ordenació de les finques públiques.
Garantir el correcte funcionament de màquines i eines.

Col·laboradors i interlocutors principals:
−
−
−
−
−

Ajuntaments de l’àmbit del parc.
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Masovers i arrendataris de les finques pròpies.
Comissió Consultiva.
Proveïdors.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

1

Adquisició de patrimoni: permuta de la ZRNQ de les Agudes
2
Adquisició de patrimoni: drets miners de pedreres
3
Manteniment i millora de la xarxa de telecomunicacions
4
Contractes de manteniment
5
Planejament forestal en finques pròpies
Seguiment i elaboració: contractes de masoveria i aprofitaments
Obres de manteniment a les masoveries

Observacions:
1.

2.

3.

4.

5.

Permuta d’una finca forestal de la Diputació de Barcelona, apte per a aprofitament, per una finca particular
d’alt interès per a la protecció.
L’adquisició dels drets miners de determinades pedreres permetria clausurar aquestes activitats extractives
situades dins l’àmbit de reserva natural i procedir a la restauració.
La reorganització de l’àrea d’espais naturals hauria de comportar una revisió de la xarxa de telecomunicacions
del conjunt de parcs.
Als contractes de manteniment ja existents es preveu la incorporació dels de les depuradores i nous equips
audiovisduals.
Es preveu la redacció dels plans de gestió forestal de les finques pròpies, amb el següent ordre: la Traüna. el
Polell, Santa Susanna, Can Terrer, Fontmartina, Santa Fe i Vallforners.

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−
−
−

Nivell d’execució dels projectes.
Superfície de titularitat pública del parc.
Inventari de material.
Indicadors econòmics relacionant la despesa de manteniment respecte cost d’amortització.
Superfície forestal pública amb instruments de planificació (PTGMF).
Estat de conservació de finques i patrimoni.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12112 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121121 Consells, comissions i convenis

FITXA 5/13

Context:
Formant part del conjunt d’activitats orientades a fomentar la participació de la societat en l’execució del Pla, s’han
constituït els òrgans de participació en la gestió del parc, tant política i administrativa (Consell Coordinador) com cívica i
social (Comissió Consultiva), així com l’establiment de convenis o acords amb els Ajuntaments i amb entitats públiques i
privades per a col·laborar en objectius comuns coincidents amb els d‘objectius del Pla Especial.

Objectius generals. Punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 –
2007:
−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el model
en xarxa de la Diputació de Barcelona.

Objectius específics:
−
−
−

−

Garantir la participació i la màxima implicació en la gestió del parc de les administracions amb competències
territorials en el seu àmbit.
Fomentar la participació en la gestió dels diferents sectors socials vinculats al parc.
Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres institucions, entitats, associacions i
particulars per a l’assoliment d‘objectius comuns coincidents amb els del Pla especial.
Impulsar la cooperació i les relacions internacionals i la presència i participació activa en organismes
nacionals i internacionals, en especial a la xarxa de reserves de la biosfera de la Unesco i a la Federació
Europea de Parcs.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−

−
−

Consell Coordinador.
Comissió Consultiva.
Ajuntaments de l’àmbit del parc.
Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres administracions.
Organismes nacionals i internacionals relacionats amb la gestió d’espais naturals.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

1

Revisió del funcionament del Consell Coordinador
2
Revisió del funcionament de la Comissió Consultiva
3
Nous convenis amb ajuntaments per a la gestió de l’ús públic
4
Cooperació internacional: agermanaments

Observacions:
1.

2.

3.

4.

En aquests moments s’ha plantejat al consell coordinador una proposta per a revisar el seu funcionament,
basada en la formació d’un comitè permanent.
S’ha plantejat, també, una proposta de dinamització del funcionament de la Comissió Consultiva, en especial
atenent a la seva participació en la revisió del Pla especial.
Per als propers exercicis, cal preveure el conveni per a la restauració del castell de Montclús amb
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, convenis per a la gestió del centre d’informació de Fogars de
Montclús, del Brull i el punt d’Informació de Tagamanent i, en el futur, un centre d’informació a la nova seu de
l’Ajuntament de Gualba.
Amb una despesa anual en cooperació internacional de 6000 €, es podria reprendre els plans d’acció amb els
dos parcs agermanats, Cévennes (França) i La Amistad (Costa Rica), i a l’hora permetre altres experiències
de cooperació.

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−

Percentatge d’assistència a les reunions dels òrgans de gestió.
Nombre de reunions dels òrgans de participació o comissions que se’n derivin.
Activitats derivades dels convenis de col·laboració en general.
Valoració del funcionament de la participació deduïda de les aportacions i intervencions als òrgans de
participació i d’altres mitjans.
Nivell d’assoliment d’objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12112 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121122 Política socioeconòmica i cultural

FITXA 6/13

Context :
Des de la gestió del parc s’ha desenvolupat una política de foment del desenvolupament social i econòmic
dins l’àmbit del parc i al seu entorn, incentivant les activitats compatibles amb els objectius del Pla
especial i, d’una manera especial, aquelles que suposen un esforç d’adaptació o una aportació de qualitat
per part dels seus promotors. D’altra banda s’ha intervingut de manera directa en la millora de serveis i
infraestructures i i en la programació cultural.
Objectius generals. Punt 2, capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 -2007.
−
Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-les millor als canvis
socioeconòmics i als objectius del Pla especial.
− Afegir una programació cultural a la dels municipis vinculada a l’existència del parc.
− Millorar l’encaix del programa “Viu el Parc” amb la programació cultural dels municipis.
Col·laboradors principals:
− Ajuntaments.
− Persones físiques i jurídiques que viuen dins del parc i/o hi duen a terme activitats econòmiques.
− Entitats culturals de l’àmbit del parc i el seu entorn.
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.
Revisió de les línies de subvencions a particulars
Desenvolupament del programa “Viu el parc”
Desenvolupament del programa “Viu el parc” a les escoles
Incorporació del prog. “Viu el parc” al Sistema de Qualitat1
Observacions:
1.
Inicialment el programa “Viu el parc” no s’ha incorporat al Sistema de Qualitat del parc, però,
atenent a la seva dimensió dins l’ús públic, es preveu la seva incorporació l’any 2006.
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Nombre i import de les subvencions atorgades.
− Ratio de cobertura de les subvencions sol·licitades.
− Nombre de persones que han participat al programa “Viu el Parc”.
− Valoració dels actes del programa “Viu el parc”.
− Nombre d’incidències relacionades amb el programa “Viu el Parc”, un cop incorporat al Sistema
de Qualitat.
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12112 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121123 Infraestructures i serveis generals

FITXA 7/13

Context:
Dins de l’objectiu bàsic de contribució al desenvolupament econòmic de les poblacions del parc i el seu
entorn, l’Àrea d’Espais Naturals segueix una política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora
dels serveis bàsics i de les infraestructures i, especialment pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de
l’espai protegit.
Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Consell Coordinador.
− Comissió Consultiva.
− Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

Recollida selectiva d’escombraries1
Xarxa viària: pista d’accés al Turó de Montgròs
Xarxa viària: pista d’accés a La Morera
Xarxa viària: pista Gualba – Campins2
Xarxa viària: pista Gualba – Riells3
Xarxa viària: manteniment vies asfaltades
Manteniment general de la xarxa viària
Electrificació rural4
Senyalització5
Observacions:
1.

2.
3.
4.

5.

L’any 2005 ha d’entrar en funcionament un nou contracte – conveni per a la recollida selectiva, que ha
d’incloure un capítol de divulgació – comunicació.
La possible inclusió d’aquesta pista dins l’àmbit del nou Pla especial comportarà un esforç de millora del ferm.
Despesa de la Diputació de Girona.
Convé abordar una nova fase en l’electrificació rural amb energies renovables, mitjançant les bases de les
subvencions o mitjançant convenis específics, a partir d’un nou estudi de necessitats.
Continuació de la implantació del nou tipus de senyalització.

Indicadors de resultats:
− Control de l’eficiència en la recollida selectiva d’escombraries.
− Accessibilitat dels equipaments del Pla de la Calma.
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
− Nombre d’incidències, enregistrades a través del Sistema de Qualitat, referents a la xarxa viària.
− Increment i millora de l’electrificació amb energies renovables, en relació amb les necessitats
detectades.
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121131 Creació i manteniment d’equipaments (I)

FITXA 8/13

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta d’objectius, el
Parc Natural del Montseny s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen una sèrie de serveis i
equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
−

Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.

Objectius específics:
−
−
−

Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−
−

Ajuntaments implicats.
Concessionaris i gestors dels equipaments.
Consell Coordinador.
Comissió Consultiva.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006

2007

€

cap.

90.000
60.000
240.000

VI
VI
VI

120.000

VI

€

cap.

1

Obres de legalització i millora dels equipaments
2
Exposició del parc al Casal de Cultura de Montseny
3
Centre d’informació La Rectoria del Brull
4
Can Patxot
5
Centre d’informació de Gualba
6
Punt d’informació i àrea d’esplai de Tagamanent
7
Centre d’informació de la Rectoria de Riells
8
Vallforners
9
Fontmartina
10
Alberg – refugi del Puig

Observacions:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Es vol continuar amb el procés d’adequació a les darreres disposicions normatives dels equipaments del parc.
Es compta ja amb un primer guió per a treballar en una exposició al Casal de Cultura. Durant l’any 2006
s’hauria de materialitzar.
Durant l’any 2005 es va rescindir la concessió administrativa del centre d’informació del Brull, i ara es porta
mitjançant un conveni amb l’Ajuntament. Aquest fet s’aprofitarà per arranjar els exteriors del centre i realitzar
un projecte museístic del poblat ibèric del Turó de Montgrós.
L’acta de compareixença de la donació de Can Patxot assenyala un termini de tres anys per a executar els
projectes arquitectònic i d’usos, destinats a que esdevingui la seu del parc i un equipament cultural.
En el marc del trasllat de l’Ajuntament de Gualba a Can Figueres, aquest consistori planteja la creació, en
aquest immoble, d’un centre d’informació del parc.
A l’inici de la pista del Pla de la Calma des de la C-17, es preveu la construcció d’una àrea d’esplai i un punt
d’informació.
Despesa de la Diputació de Girona.
Durant l’any 2006, s’haurà d’adjudicar un plec de condicions i, en els anys successius, donar suport a la
creació d’un equipament en aquesta edificació.
Si es fa efectiu el trasllat de la seu del parc, l’edifici de Fontmartina esdevindrà un centre per a la recerca.
En relació amb el canvi d’ús de Fontmartina, l’alberg del Puig pot esdevenir un refugi excursionista.

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−
−

Nombre d’usuaris dels equipaments.
Incidències i disconformitats enregistrades pel Sistema de Qualitat.
Enquestes de satisfacció als visitants.
Desenvolupament de l’operació de Can Patxot.
Dotació de projecte a la casa de Vallforners.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121131 Creació i manteniment d’equipaments (II)

FITXA 9/13

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta d’objectius, el
Parc Natural del Montseny s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen una sèrie de nous equipaments.
Dins d’aquesta línia d’actuació, s’intervé en el patrimoni cultural per tal d’afavorir la seva preservació i, al mateix temps,
per a valoritzar-lo a través de la seva integració a la xarxa d’equipaments públics del parc, de manera coordinada amb
les iniciatives municipals.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
−

−

Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el model
en xarxa de la Diputació de Barcelona.

Objectius específics:
−
−
−
−

Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
Desenvolupar un model d’ús públic, integrant els elements del patrimoni cultural dins de la xarxa
d’equipaments i serveis d’ús públic del parc.
Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laborar amb els ajuntaments per tal de formular, a cada municipi, una oferta d’ús públic relacionada amb el
parc, que posi en valors el patrimoni local.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−
−
−

Ajuntaments implicats.
Concessionaris i gestors dels equipaments.
Consell Coordinador i Comissió Consultiva.
Entitats culturals.
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

1

Muralles ibèriques del turó de Montgrós
2
Castell de Montclús
3
Castell de Montsoriu
4
Santa Maria de Tagamanent
5
Aiguafreda de Dalt
6
Santa Susanna, S. Cebrià de la Mora, S. Pere de Vallcàrquera
7
Pous de glaç, fonts, molins... i altres elements

78.000

VI

Observacions:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A les muralles del poblat ibèric del turó de Montgrós coexisteixen la continuació de les excavacions amb les
visites guiades. Un cop millorats els accessos, l’ús públic s’ha de reforçar, amb la realització d’una exposició
permanent al centre d’informació.
Des de la gestió del parc s’està intervenint de fa anys a la restauració/excavació del castell de Montclús. Un
cop exhaurida la via de les subvencions, cal prosseguir amb un conveni estable amb l’Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera, intensificant les actuacions destinades a l’ús públic ( vegi’s fitxa 1.2.).
Al castell de Montsoriu, el Patronat està duent a terme un important projecte d’excavació i restauració, a partir
d’un pla director. En la mesura que es comencin a plantejar els temes associats d’ús públic (accessos,
aparcament, senyalització...), el parc s’hi haurà d’anar involucrant.
Dins del marc de l’oferta cultural del Parc Etnològic de Tagamanent cal abordar la incorporació del conjunt
monumental del turó de Tagamanent.
L’Ajuntament d’Aiguafreda ha plantejat la restauració de l’església i rectoria d’Aiguafreda de Dalt com un
element notable del seu patrimoni cultural vinculat a l’oferta del parc.
A algunes de les ermites de la muntanya, s’estan donant els darrers anys iniciatives dels ajuntaments, a les
quals s’ha donat suport, generalment, a través de les subvencions.
Cal catalogar i determinar línies d’actuació per a un gran nombre d’elements del patrimoni edificat i etnoògic, a
partir dels inventaris que ja existeixen (Parc, MEMGA).

Indicadors de resultats:
−
−
−
−

Nombre i grau d’intervenció en projectes relacionats amb el patrimoni cultural.
Nombre de visitants al turó de Montgrós i al castell de Montclús.
Incidències i disconformitats enregistrades pel Sistema de Qualitat.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121131 Creació i manteniment d’equipaments (III): equipaments
exteriors

FITXA 10/13

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el Parc Natural del Montseny s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es compta amb
una sèrie d’equipaments i serveis lleugers exteriors que tenen, però, una gran importància des del punt de
vista de l’ordenació de l’ús públic i de la qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
−
Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius
de la seva gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
− Associacions d’usuaris i consumidors.
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

Elaboració del pla d’itineraris i senders1
Itinerari adaptat a la vall de Santa Fe2 (*)
Instal·lació de mobiliari exterior3
Arranjament d’àrees d’aparcament4
Senyalització5
Observacions:
1.

2.

3.
4.

5.

Dins del marc de l’elaboració del Pla d’ús públic del parc, resulta ja ineludible l’elaboració del Pla d’itineraris i
senders, per a orientar les actuacions en aquest àmbit.
Es tracta d’oferir, a l’indret més visitat del parc, un servei (itinerari, senyalització...) adaptat a persones amb
discapacitats i mobilitat reduïda.
El mobiliari exterior inclou taules i bancs per a les àrees d’esplai.
Es tracta, bàsicament, d’estendre a la carretera BVc5301 les actuacions que ja s’han fet a la BV-5114 i a la
BV-5119, així com d’habilitar àrees a determinats llocs força freqüentats (Vallforners).
Cal preveure cada any la disposició pressupostària per a anar renovant i implantant la nova senyalització.

Indicadors de resultats:
− Nombre d’itineraris i senders definits i senyalitzats.
− Nombre d’usuaris i valoració de l’itinerari adaptat de Santa Fe.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel Sistema de Qualitat en relació amb: itineraris,
senyalització, àrees d’aparcament, mobiliari exterior
− Nivell d’assoliment dels objectius.
(*) Fitxa 3 de proposta de projectes d’inversions 2005.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121132 Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions

FITXA 11/13

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el Parc Natural del Montseny s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen una
sèrie de serveis i equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius
de la seva gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
− Associacions d’usuaris i consumidors.
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.
Revisió anyal del pla d’informació1
Publicacions2
Exposicions itnerants3
Funcionament del Sistema de Qualitat4
5
Elaboració del pla d’ús públic
Observacions:
1.
Es contempla la revisió anyal del pla d’informació, aplicant l’increment de l’IPC i afegint,
possiblement, un nou informador a Tagamanent per a atendre el punt d’informació.
2.
Malgrat que la partida de publicacions està centralitzada, des de la gestió del parc, es planteja la
necessitat de revisar el fulletó bàsic de benvinguda al parc, així com de trobar una fórmula que
permeti iniciar una línia de publicacions vinculada amb aspectes temàtics i/o equipaments
culturals.
3.
Al parc arriben nombroses iniciatives que proposen la col·laboració en la creació d’exposicions
itinerants, algunes prou interessants. En aquests moments es compta amb tres propostes: La
Gabella (Montseny – Guilleries); CCEN de Viladrau (divulgació general del Montseny) i Universitat
de Barcelona – La Gabella (les masies del Montseny).
4.
El funcionament ordinari del Sistema de Qualitat comporta unes despeses específiques fixes: el
cost de les auditories i la taxa d’utilització de la marca. Cal preveure-ho.
5.
Dins del marc de la revisió del Pla especial i per a ordenar la gestió, és ja inexcusable l’elaboració
del pla d’ús públic. Es compta amb un primer esborrany.
Indicadors de resultats:
− Nombre de publicacions editades i reeditades.
− Nombre d’exposicions itinerants amb intervenció del parc.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel Sistema de Qualitat, funcionament del sistema i
indicadors.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12114 ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
121141 Activitats generals i de suport

FITXA 12/13

Context:
Aquest subprograma fa referència a tots els aspectes relacionats amb la direcció i organització de
personal, el control de la despesa, l’adquisició de material de treball, les tasques de formació del personal,
las tasques docents o de representació i les relacions institucionals.
Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i
des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el funcionament administratiu.
− Garantir les millors condicions de treball possibles per al personal del parc.
− Plantejar la formació del personal sota el criteri de la millora continuada.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Oficines Tècniques i Direcció de Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Personal del parc.
− Proveïdors de material i serveis.
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

Renovació del parc mòbil del parc1
Formació del personal2
Tractament de la informació3
Observacions:
1.

2.

3.

Cada any, cal preveure la renovació del parc mòbil. Per a l’any 2006, es preveu una furgoneta per a la colla de
manteniment i un vehicle per a tècnics.
Malgrat que la formació està centralitzada, des del parc i en el marc del Sistema de Qualitat, caldrà insistir en
la necessitat d’avançar cap a un pla de formació del personal.
Més enllà de la seva aplicació al pla de seguiment de paràmetres (fitxa 5.1.), la implantació d’un sistema
d’informació geogràfica ha de plantejar-se com una eina fonamental per a la gestió en general.

Indicadors de resultats:
− Indicadors d’eficiència en la gestió.
− Grau de satisfacció del personal.
− Nombre d’activitats formatives i assistència.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12114 ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
121142 Pla de seguiment de paràmetres

FITXA 13/13

Context:
Des de la posada en funcionament del Pla de seguiment s’ha recollit abundant informació relativa a paràmetres
fisicoquímics, de vegetació i ecosistemes, de fauna, socials i econòmics i de dinàmica dels processos naturals.
Convé revisar el pla de seguiment i determinar indicadors que permetin avaluar l’estat de salut dels sistemes més
representatiu.
Cal, també, divulgar i facilitar l’ús de la informació acumulada.

Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003-2007
−

−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació.
Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Revisar el Pla de seguiment de paràmetres ecològics.
Prosseguir la realització d’inventaris.
Determinar indicadors per avaluar els sistemes i determinar les tendències
Transferir la informació a un Sistema d’Informació Geogràfica.
Establir pautes de seguiment de les activitats que es duen a terme dins del parc per tal de valorar el seu
impacte.
Subministrar la informació necessària per a l’emissió dels informes previs preceptius i per a orientar la revisió
del Pla especial del parc.
Promoure la divulgació dels estudis i resultats del pla de seguiment de paràmetres ecològics.
Establir convenis i/o protocols de col·laboració amb universitats i entitats acreditades.
Incrementar la participació de la guarderia del parc en les tasques del pla de seguiment.

Col·laboradors principals:
−
−
−

−
−
−
−

Diputació de Girona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Entitats i empreses.
Investigadors locals.
Comissió Consultiva.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Seguiment de paràmetres fisicoquímics: sismològics, meteorològics,
contaminació, hidrologia.
Seguiment de paràmetres biològics: vegetació
Seguiment de paràmetres biològics: fauna
Seguiment de paràmetres socials, econòmics i culturals
Seguiment de processos i interaccions
Tractament i transferència de la informació a un SIG
Seguiment i anàlisi dels estudis per a la revisió del Pla especial
Foment de la recerca i realització d’inventaris

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−

−

Nombre d’estudis realitzats.
Nombre d’equips que han intervingut.
Pressupost destinat.
Presència de publicacions i altres mitjans de divulgació.
Nombre d’indicadors definits.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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2007
cap.

€

cap.

Parc Natural del Montseny
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1
Títol del projecte:
REHABILITACIÓ DE CAN PATXOT (FOGARS DE MONTCLÚS)
Descripció del projecte:
Rehabilitació de la casa i la finca Can Patxot, casal de vacances del patrici Rafael Patxot,
construïda a principis del segle XX a Mosqueroles, la propietat de la qual és en tràmit de cessió
a la Diputació de Barcelona, per tal de dur a terme el projecte de creació d’un equipament
cultural i de trasllat de la seu del Parc Natural del Montseny.
240.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− Es tracta amb aquesta actuació de recuperar un edifici noble, que s’està deteriorant
progressivament, donant-li un ús cultural que permeti, al mateix temps, recuperar la
memòria del mecenes Rafael Patxot.
− Al mateix temps, es dota al Parc Natural del Montseny d’una nova seu, en un edifici
de prestigi, en un indret ben comunicat i amb un millor accés als serveis bàsics que
la seu actual (Fontmartina), que ja resulta insuficient.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu del Pla Especial del
parc i a les normes urbanístiques de Fogars de Montclús.
Compromisos existents:
− La signatura de l’acta de compareixença per a iniciar el procediment de donació de
la propietat de Can Patxot a la Diputació de Barcelona, que es pot formalitzar, abans
de final d’any, obliga a aquesta institució a executar el projecte de rehabilitació en un
termini de tres anys.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Dotació d’un nou equipament cultural al parc, vinculat al nucli urbà de Mosqueroles.
− Dotació d’una nova seu, més àmplia i millor comunicada, al Parc Natural del
Montseny.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− La incorporació de Can Patxot i el seu recinte enjardinat (unes 3 ha l’àmbit del parc i
la recuperació del patrimoni arquitectònic.
− La col·laboració amb diverses entitats i institucions interessades en el projecte .
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Es tracta d’una donació condicionada precisament a l’execució d’aquest projecte i
l’acta de compareixença imposa uns terminis que obliguen a un treball àgil tant pel
que fa al projecte arquitectònic com al projecte d’usos.
Observacions:
− Es compta amb un avantprojecte i amb una valoració preliminar.
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Parc Natural del Montseny
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 2
Títol del projecte:
INSTAL·LACIONS BÀSIQUES DE LA MASIA DE VALLFORNERS
Descripció del projecte:
Realització de les obres necessàries per al subministrament dels serveis bàsics, aigua i energia
elèctrica, així com els obres estructurals de caràcter excepcional a la masia de Vallforners.
120.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− La posada en funcionament d’un nou equipament a la masia de Vallforners, malgrat
que la inversió principal la realitza el concessionari, requereix d’una inversió de la
Diputació, propietària de la finca, en les instal·lacions bàsiques.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús
públic del Pla epecial del parc.
Compromisos existents:
− El plec de clàusules de la concessió de Vallforners obliga a la Diputació de
Barcelona a prendre al seu càrrec les obres relacionades amb el subministrament
dels serveis bàsics; aigua, electricitat i accés.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− La creació d’un nou equipament públic al sector de Cànoves–Vallforners.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− La rehabilitació i manteniment del patrimoni edificat propietat de la Diputació de
Barcelona i, en aquest cas, d’una masia catalogada.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− L’emplaçament de la masia i les dificultats d’accés.
Observacions:
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Parc Natural del Montseny
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 3
Títol del projecte:
PLA DIRECTOR DEL TURÓ DE L’HOME: RESTAURACIÓ DE PUIG SESOLLES (FOGARS
DE MONTCLÚS).
Descripció del projecte:
Enderroc de l’edifici que resta a l’àrea cedida pel Ministeri de Defensa de Puig Sesolles.
Trasllat dels equips de telecomunicació i del transformador al recinte militar. Restauració de la
zona afectada, amb aportació de sòl i sembra, i segona fase de restauració a l’àrea restaurada
72.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− Completar la restauració de l’espai cedit pel Ministeri de Defensa a la Diputació de
Barcelona al cim de Puig Sesolles, un cop constatades les dificultats per a dotar d’un
ús públic a l’edifici que restava sense enderrocar.
− Continuar amb el desplegament del Pa director del turó de l’Home.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu del Pla epecial del
parc i suposa la supressió d’una edificació “fora d’ordenació”.
Compromisos existents:
− No hi ha un compromís específic per a aquesta actuació, però el Pa director del turó
de l’Home ha estat aprovat pels òrgans de participació del parc (consell coordinador i
comissió consultiva) i des d’alguns sectors naturalistes s’ha demanat la naturalització
màxima de Puig Sesolles.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Maximitzar la restauració de tota l’àrea del Puig Sesolles fora del recinte militar.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Concentrar totes les instal·lacions de telecomunicació i els serveis tècnics, civils i
militars, en un únic edifici.
− Millorar l’adaptació a l’entorn del recinte militar.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Caldrà un acord o, potser, un conveni amb l’exèrcit de l’Aire, que gestiona el recinte
militar.
− Suposa un canvi de criteri en relació amb l’opció inicialment adoptada pel que fa a la
ubicació de les instal·lacions de telecomunicació civil, que caldrà explicar a la resta
d’usuaris.
Observacions:
− L’enderroc de l’edifici de Puig Sesolles fa impossible plantejar la realització d’una de
les propostes que formulava el Pla director: a més del trasllat de l’observatori,
actualment desestimat, la creació d’un equipament d’ús públic en aquest edifici.
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Parc Natural del Montseny
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 4
Títol del projecte:
ADQUISICIÓ DE DRETS MINERS (SANT PERE DE VILAMAJOR I MONTSENY)
Descripció del projecte:
Adquisició dels drets miners de dues explotacions (el Samon i el Tubau), per tal de procedir a la
seva clausura i la restauració de les àrees afectades.
420.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− Les pedreres del Samon i del Tubau subsisteixen dins l’àmbit del parc, a causa de la
seva preexistència a l’aprovació del Pla especial i comporten un impacte ambiental
notable. Malgrat que el Pla especial impedeix que aquestes pedreres ampliïn l’àmbit
autoritzat, aquest encara no s’ha exhaurit i la concessió és a llarg termini.
L’adquisició dels drets miners permetria clausurar l’activitat i iniciar la restauració de
les àrees afectades.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació permet clausurar unes activitats discordants amb les disposicions
del Pla especial.
Compromisos existents:
− S’han iniciat contactes amb els titulars de l’explotació de les dues pedreres per tal
d’avançar en una primera valoració. No s’ha signat, però, encara cap compareixença
ni compromís previ.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Finalització dels impactes de les activitats extractives i millora paisatgística en dues
zones incloses dins l’àmbit de parc i a la zona de reserva natural.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− La implicació del parc en projectes de restauració del medi natural i el paisatge,
reforçant així una tendència de la gestió dels darrers anys.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Cal tenir present que els titulars dels drets miners no són els propietaris de les
finques on són emplaçades les pedreres, per la qual cosa, a més de l’adquisició dels
drets miners, caldrà possiblement un conveni amb els propietaris per tal de procedir
a la restauració. Aquest fet comporta, també, dificultats administratives per a dur a
terme l’adquisició.
Observacions:

51

Parc Natural del Montseny
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 5
Títol del projecte:
RESTAURACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL DE TAGAMANENT (TAGAMANENT)
Descripció del projecte:
Intervenció de restauració, consolidació i museització del conjunt monumental del turó de
Tagamanent. Comprèn la coronació de murs, la consolidació de l’església, el tancament del
perímetre, l’ordenació dels accessos i la senyalització informativa i interpretativa.
78.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− El conjunt monumental és propietat de la Diputació de Barcelona que va dur a terme
fa anys obres d’excavació i consolidació de les runes. Des de fa deu anys no s’ha fet
cap més intervenció. En el marc de l’oferta cultural i de lleure que s’ha configurat al
voltant dels nous equipaments del Bellver i l’Agustí, s’ha plantejat també la
necessitat d’incorporar-hi les visites al conjunt monumental de Tagamanent, un cop
adequat per a aquest ús públic. Aquestes obres ho han de fer possible.
Encaix normatiu i legal:
− El Pla especial inclou un nucli d’equipaments tipus “A” a aquest sector del parc i
determina els objectius de promoció i regulació de l’ús públic.
Compromisos existents:
− El model d’ús públic del Pla de la Calma, redactat amb motiu de la creació dels
equipaments del Bellver i l’Agustí i àmpliament divulgat als òrgans de participació del
parc, ha inclòs sempre la incorporació del conjunt monumental del turó de
Tagamanent.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Aquesta actuació permet la restauració i millora de patrimoni arquitectònic d’interès
cultural propietat de la Diputació de Barcelona i substitueix l’ús espontani, que ja es
dóna, per un ús organitzat, amb majors garanties de seguretat i amb una major
qualitat de la visita.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− La implicació del parc en projectes de restauració del patrimoni arquitectònic,
reforçant així una tendència de la gestió que, mitjançant subvencions o convenis,
s’ha donat els darrers anys.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Qualsevol obra al turó de Tagamanent, donat que es tracta d’un lloc no accessible
amb vehicles, presenta dificultats objectives per al trasllat de materials, maquinària i
personal.
Observacions:
− Convindria per a aquesta actuació cercar alguna fórmula de col·laboració amb el
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
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Parc Natural del Montseny
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 6
Títol del projecte:
EXPOSICIÓ DEL CASAL DE CULTURA DEL POBLE DE MONSTENY
Descripció del projecte:
Realització d’una exposició sobre el Parc Natural del Montseny per tal de substituir l’exposició,
ja malmesa i obsoleta, existent al Casal de Cultura del poble de Montseny, el primer
equipament d’aquest tipus que es va posar en funcionament.
90.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− L’any 1982 l’Ajuntament de Montseny i la Diputació de Barcelona van signar un
conveni per a crear un equipament amb una exposició permanent al Casal de
Cultura del poble de Montseny. Amb vint anys de vida, aquesta exposició ja ha estat
tancada al públic, doncs es troba malmesa i desactualitzada. Es pretén substituir-la
per una nova exposició, per tal de tornar a obrir l’equipament.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius de
protecció del medi físic i el paisatge que estableix el Pla especial del parc.
Compromisos existents:
− L’Ajuntament de Montseny ha plantejat reiteradament la necessitat d’aquesta
actuació.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Reobertura d’un equipament amb una exposició renovada i actualitzada.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Dinamització de l’ús social vinculat al parc al nucli de Montseny.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Observacions:
− Es compta amb un guió de la nova exposició i s’ha iniciat la tasca de recopilació
d’informació.
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Parc Natural del Montseny
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 7
Títol del projecte:
CENTRE D’INFORMACIÓ DE LA RECTORIA DEL BRULL: ARRANJAMENT DELS ENTORNS
I PROJECTE MUSEÍSTIC
Descripció del projecte:
Arranjament del entorns del centre d’informació de la Rectoria del Brull, ja que actualment es
troba una mica deteriorat com a conseqüència d’una manca de manteniment des de fa anys.
També es proposa la realització d’un projecte museístic on es pugui explicar el mon dels íbers i
la història del Turó del Montgròs.
60.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− L’any 1993 es va posar en funcionament el Centre d’Informació de la Rectoria del
Brull mitjançant un conveni amb el bisbat de Vic, el qual contemplava l’arranjament
dels entorns per part de Diputació de Barcelona. Des d’aquest centre d’informació es
porta també, des que es van obrir al públic, les visites guiades al poblat ibèric del
Turó de Montgròs, per la qual cosa seria molt important complementar la visita amb
una oferta museística al Centre d’Informació.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius de
protecció del medi físic i el paisatge que estableix el Pla especial del parc.
Compromisos existents:
− L’Ajuntament del Brull ha plantejat reiteradament la necessitat d’aquesta actuació.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Reobertura d’un equipament amb una exposició renovada i actualitzada.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Dinamització de l’ús social vinculat al parc al nucli del Brull.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Observacions:
− Es compta amb la col·laboració del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
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Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

Codi 1212

1212 ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
12121 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121211 Vigilància i control del planejament
121212 Plans de prevenció i restauració

FITXA 1/7

Context:
El Pla especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, aprovat l’any 2003 determina un
marc normatiu específic de regulació dins del seu àmbit. D’altra banda, una part de l’àmbit d’aquest espai està inclosa
dins dels espais d’interès naturals de Guilleries, de Savassona i Collsacabra, d’acord amb el Decret 328/92 del Pla
d’Espais d’Interès Natural, que afegeix normativa de caràcter específic a la normativa de caràcter sectorial vigent.
Un dels objectius bàsics de l’espai és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent que existeixen
determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant evolució. La protecció
d’aquests valors requereix sovint d’una actuació positiva, de control, foment i restauració. D’altra banda, una de les
principals amenaces, tant pel medi natural com pel patrimoni i les activitats econòmiques és el risc d’incendis forestals.
Des de la gestió de l’espai es desenvolupen un conjunt de mesures per a la prevenció d’incendis i per tal d’afavorir la
ràpida extinció en cas d’incident.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003–2007:
−
−

−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació.
Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vetllar pel compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori i l’exercici de la
competència d’emissió d’informes previs preceptius de les actuacions que es duguin a terme dins l’espai.
Vetllar pel patrimoni públic i privat dins de l’espai.
Establir una estratègia de prevenció d’incendis per al conjunt de l’espai.
Redactar i executar plans i actuacions destinats a la prevenció i a la vigilància d’incendis forestals, en
especial durant els períodes de major risc.
Millorar la coordinació amb els altres dispositius de prevenció, vigilància i extinció.
Actuar de manera conjunta i coordinada, dins l’àmbit de l’espai, amb els ajuntaments i les ADF.
Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge.
Restaurar les àrees degradades.
Fomentar el manteniment del paisatge en mosaic (forestal, agrícola i de pastura).

Col·laboradors i interlocutors principals:
−
−
−
−
−
−

Ajuntaments de l’àmbit de l’espai.
Promotors de les actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Agrupacions de Defensa Forestal.
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya: Bombers
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Treballs de vigilància, control de la normativa, vigilància d’incendis
2
Implantació del Pla especial
Treballs silvícoles de prevenció d’incendis.
Coordinació i suport a les ADF
3
Restauració de l’embassament i hortes de la font Trobada
Altres treballs de restauració del medi

2007
cap.

€

cap.

1

Observacions:
3.

4.
5.

Cal progressar en el procés d’homologació dels guardes de Guilleries–Savassona amb la resta de guardes
de la Direcció Territorial Nord.
Elaboració d’informes preceptius i de control mitjançant els fulls generals d’incidències.
Treballs de recuperació de l’embassament i reordenació dels horts aigües avall. Es preveu el desplaçament.
dels tubs de subministrament d’aigua, la reconstrucció de la pressa del torrent de Folgueroles, la reparació
del canal de reg i la gestió del reg compatible amb el manteniment de cabals ecològics.

Indicadors de resultats:
−
−
−
−

Dades estadístiques d’informes preceptius i denúncies emesos.
Dades estadístiques d’incidències relacionades amb la vigilància i prevenció d’incendis.
Actuacions de restauració (superfície) i control dels resultats.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES-SAVASSONA
12121 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121213 Adquisició de terrenys i manteniment del patrimoni

FITXA 2/7

Context:
Entre els diferents instruments que el Pla especial preveu per tal d’assolir els objectius de conservació del territori hi ha
l’adquisició de terrenys estratègics i la possibilitat d’adquirir patrimoni per a assumir la titularitat d’equipaments.
Igualment, és responsabilitat de l’òrgan gestor de l’espai la gestió directa dels béns patrimonials del Consorci i el
suport a la gestió d’altres béns públics.
Cal posar en funcionament un pla de seguiment de paràmetres ecològics que permeti recollir informació relativa a
paràmetres fisicoquímics, de vegetació i ecosistemes, de fauna, socials i econòmics i de dinàmica dels processos
naturals.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003-2007:
−

−

Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació.

Objectius específics:
−
−
−

Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
Gestionar el sòl públic.
Garantir el correcte funcionament de màquines i eines.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−

−
−

Ajuntaments de l’àmbit de l’espai.
Universitats.
Investigadors locals.
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya: Agents Rurals.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Manteniment i millora de la xarxa de telecomunicacions

2007
cap.

1

Observacions:
4.

La reorganització a l’Àrea d’Espais Naturals hauria de comportar una revisió de la xarxa de
telecomunicacions del conjunt de parcs.

Indicadors de resultats:
a.
b.

Inventari de material.
Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització.
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€

cap.

1212 ESPAI NATURA DE GUILLERIES-SAVASSONA
12122 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121221 Consells, comissions i convenis
121222 Política socioeconòmica i cultural

FITXA 3/7

Context:
La participació de la societat en l’execució del Pla especial es fa afectiva a través de l’òrgan de gestió de l’espai, el
consell general del Consorci, així com a través de l’establiment de convenis o acords amb els Ajuntaments i amb
entitats públiques i privades per a col·laborar en objectius comuns coincidents amb els d‘objectius del Pla.
Des de la gestió de l’espai, es desenvolupa una política de foment del desenvolupament social i econòmic dins del
seu àmbit i el seu entorn, incentivant les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial i, d’una manera
especial, aquelles que suposen un esforç d’adaptació o una aportació de qualitat per part dels seus promotors. D’altra
banda es planteja intervenir en la programació cultural

Objectius generals. Punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003-2007:
−
−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació.
Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.

Objectius específics:
−
−
−
−
−

Garantir la participació i la màxima implicació en la gestió del parc de les administracions amb
competències territorials en el seu àmbit.
Fomentar la participació en la gestió dels diferents sectors socials vinculats al parc.
Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres institucions, entitats, associacions
i particulars per a l’assoliment d‘objectius comuns coincidents amb els del Pla especial.
Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-les millor als canvis socioeconòmics i
als objectius del Pla especial.
Afegir una programació cultural a la dels municipis vinculada a l’existència de l’espai protegit, a través de la
implantació del programa “Viu el Parc”.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−

−
−
−
−

Consell General del Consorci.
Ajuntaments de l’àmbit del parc.
Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres administracions.
Persones físiques i jurídiques que viuen dins del parc i/o hi duen a terme activitats econòmiques.
Organismes nacionals i internacionals relacionats amb la gestió d’espais naturals.
Entitats culturals de l’àmbit de l’espai i el seu entorn

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Reunions del Consell General
Convenis amb ajuntaments per a la gestió de l’ús públic
Conveni de col·laboració amb l’Associació de Turisme de Vilanova de
Sau pel foment i la divulgació dels valors naturals i culturals de l’espai
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci i
l’Ajuntament de Vilanova de Sau relatiu a la construcció d’un nou
equipament
Conveni de col·laboració amb les societats de caçadors de Folgueroles,
Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau
Revisió de les línies de subvencions a particulars
Dotació de subvencions a particulars
1
Implantació del programa “Viu el Parc”

Observacions:
1

Iniciar el programa escolar del “Viu el Parc” i fer la Matinal de l’Espai Natural

Indicadors de resultats:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Percentatge d’assistència a les reunions dels òrgans de gestió.
Activitats derivades dels convenis de col·laboració en general.
Nombre i import de les subvencions atorgades.
Ratio de cobertura de les subvencions sol·licitades.
Nombre de persones que han participat al programa “Viu el Parc”.
Valoració dels actes del programa “Viu el Parc”.
Nivell d’assoliment d’objectius.
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2007
cap.

€

cap.

1212 ESPAI NATURA DE GUILLERIES-SAVASSONA
12122 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121223 Infraestructures i serveis generals

FITXA 4/7

Context:
Dins de l’objectiu bàsic de contribució al desenvolupament econòmic de les poblacions del parc i el seu entorn, l’Àrea
d’Espais Naturals segueix una política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de les
infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai protegit.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003-2007:
−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.

Objectius específics:
−
−
−

Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−

Ajuntaments implicats.
Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
Consell General del Consorci.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

cap.

€

2007
cap.

1

Manteniment de la xarxa viària
Pavimentació del camí dels Munts (conveni amb “la Caixa”)
Projecte de reparació del camí de Can Coromines (conveni amb “la Caixa”)
Projecte de reparació i reasfaltat del Camí de Can Tordera (conveni amb “la
Caixa”)
Revestiment de cunetes al camí de Vilanova de Sau a Rupit (conveni amb “la
Caixa”)
2
Senyalització

141.086,00
15.725,64
29.870,48
54.640,88

Observacions:
1.

2.

La xarxa viària de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona necessita d’un programa d’actuacions, dotada
amb un pressupost anual que permeti fer front a un nombre significatiu d’intervencions diverses, que
inclouen, en determinats casos, l’enduriment del ferm amb asfalt, formigó o grava-ciment, la construcció
d’obres de fàbrica i la modificació de traçats. Igualment caldrà definir la xarxa viària amb prioritat d’actuació
per part del Consorci.
Implantació del nou sistema de senyalització.

.

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−

Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
Projectes realitzats de millora de les infrastructures bàsiques.
Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
12123 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121231 Creació i manteniment d’equipaments

FITXA 5/7

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta d’objectius,
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona s’ha de dotar d’una xarxa de serveis i equipaments per a l’ús públic,
dissenyada amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003-2007:
−

Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.

Objectius específics:
−
−
−

Garantir l’ús social de l’espai, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals de l’espai i els objectius de la seva
gestió.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−
−

Ajuntaments implicats.
Consell General de l’espai.
Entitats culturals.
Associacions d’usuaris i consumidors.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

1

Funcionament del punt d’informació de Sant Julià de Vilatorta
Conveni de col.laboració amb el Consorci de Turisme de la Vall de SauCollsacabra per la gestió de l’ús públic i la divulgació dels valors naturals i
2
culturals de l’Espai Natural
3
Millores en el punt d’informació de Folgueroles
4
Habilitació de la seu del Consorci
Dotacions gràfiques del centre d’informació de Vilanova de Sau
5
Col·laboració en la millora del patrimoni cultural
6
Construcció d’àrees de lleure
7
Arranjament d’àrees d’aparcament a les vies principals

309.013,54

Observacions:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Incorporació d’elements nous a l’exposició existent al Punt d’informació de Sant Julià de Vilatorta.
Conveni amb el Consorci de la Vall de Sau-Collsacabra per tal de què les seves instal·lacions puguin
funcionar també com a punt d’informació del Consorci a Tavèrnoles. El marc del conveni també inclourà la
previsió de línies de treball en comú destinades a la gestió de l’ús públic i la divulgació dels valors naturals i
culturals de l’Espai Natural.
Al punt d’informació de Folgueroles, cal preveure la revisió i millora del disseny actual, d’acord amb la nova
imatge gràfica.
Fase inicial de les obres de construcció d’una seu per al Consorci, a Vilanova de Sau.
Es tracta d’analitzar el paper dels elements del patrimoni arquitectònic i etnològic en el model d’ús públic de
l’espai.
Dins l’ordenació de l’ús públic cal determinar la situació i habilitar algunes àrees de lleure als indrets més
freqüentats, en especial, a l’entorn de l’embassament.
Dins l’ordenació de l’ús públic cal determinar la situació i habilitar algunes àrees d’aparcament als principals
eixos viaris.

Indicadors de resultats:
−
−
−

Nombre d’usuaris dels equipaments.
Nivell de desenvolupament dels projectes.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURA DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
12123 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121232 Activitats d’ús social, educació ambiental i
publicacions

FITXA 6/7

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta d’objectius,
l’Espai Natural de Guilleries - Savassona s’ha de dotar d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen una sèrie de
serveis i equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
−

Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.

Objectius específics:
−
−
−

Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−
−

Ajuntaments implicats.
Gestors dels equipaments pedagògics.
Consell General del Consorci.
Associacions d’usuaris i consumidors.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

1

Publicacions
Implantació del programa escolar “Coneguem els nostres parcs”
2
Elaboració del pla d’ús públic

Observacions:
1.
2.

Cal abordar la dotació a l’espai de les publicacions bàsiques: plànol excursionista, tríptics temàtics, guia
Desplegant les previsions del Pla especial i per a ordenar la gestió, cal abordar l’elaboració del pla d’ús
públic.

Indicadors de resultats:
−
−
−
−

Nombre de publicacions editades.
Nombre de persones que han participat al programa “Coneguem els nostres ”.
Valoració dels actes del programa “Viu el Parc”.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURA DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
12124 ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
121241 Activitats generals i de suport
121242 Pla de seguiment de paràmetres ecològics

FITXA 7/7

Context:
−

Aquest subprograma fa referència a tots els aspectes relacionats amb la direcció i organització de personal, el
control de la despesa, l’adquisició de material de treball , les tasques de formació del personal, las tasques
docents o de representació i les relacions institucionals.

Objectius generals. Capítol 9, Gestió d’Espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el model en
xarxa de la Diputació de Barcelona.
Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la promoció
dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva més integradora.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−

−

Aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el funcionament administratiu.
Garantir les millors condicions de treball possibles per al personal de l’espai.
Plantejar la formació del personal sota el criteri de la millora continuada.
Dissenyar el pla de seguiment de paràmetres ecològics.
Iniciar la realització d’inventaris.
Determinar indicadors per avaluar els sistemes i determinar les tendències
Incrementar la participació de la guarderia del parc en les tasques del pla de seguiment.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−

Oficines Tècniques i Direcció de Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals.
Personal de l’espai.
Proveïdors de material i serveis.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

Renovació del parc mòbil del parc
Subministrament de vestuari i equips de protecció individual
Formació del personal
Disseny del pla de seguiment de paràmetres
1
Encàrrec d’estudis específics

Observacions:
1.

Els estudis específics que s’encarregaran seran els següents:
Quiròpters: tipificació de cavitats, caracterització de les espècies forestals i instal·lació de caixes niu.
Papallones diürnes: Incorporació de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona al “Butterfly Scheme” amb
l’estació de Tavertet
Ocells: Seguiment dels programes SYLVIA i SOCC i avaluació de la població de rapinyaires amb
recomanacions per a la gestió.
Castanyer: Projecte inclòs al conveni amb “La Caixa” per a la millora silvícola de les castanyaredes.
-

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−
−
−

Indicadors d’eficiència en la gestió.
Nombre d’estudis realitzats.
Presència de publicacions i altres mitjans de divulgació.
Nombre d’indicadors definits.
Grau de satisfacció del personal.
Nombre d’activitats formatives i assistència.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1

Data: 2006

Títol del projecte:
CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DEL CONSORCI (VILANOVA DE SAU)
Descripció del projecte:
Es tracta de l’execució del projecte de construcció de la seu administrativa del Consorci al
nucli urbà de Vilanova de Sau.
309.013,54 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− Disposar d’una seu administrativa per a situar les oficines i espais de serveis del
Consorci.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’ajusta al text normatiu del Pla especial de l’Espai Natural.
− Aquesta actuació està d’acord amb el planejament urbanístic del municipi de
Vilanova de Sau.
Compromisos existents:
− Existeix un compromís de signatura de conveni entre el Consorci i de la Diputació
de Barcelona pel que fa a la construcció de la seu.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Una major eficàcia en les tasques de gestió administrativa, apropant-la al territori.
− Una major eficiència en la mobilitat als efectes de la gestió de l’espai..
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Observacions:
− Es compta ja amb un avantprojecte arquitectònic.
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 2

Data: 2007

Títol del projecte:
DOTACIONS GRÀFIQUES DEL CENTRE D’INFORMACIÓ DE VILANOVA DE SAU
Descripció del projecte:
Es tracta del disseny i execució del projecte d’exposició permanent i elements gràfics
d’informació que s’ha d’emplaçar a l’edifici de la seu del Consorci, de nova construcció.
€

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− Aquesta actuació ha de permetre aprofitar la construcció de la seu del Consorci per
a disposar, al mateix temps, d’un nou espai dedicat a equipament cultural i
d’informació.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius del Pla
especial de l’espai.
Compromisos existents:
− El compromís de construcció de la seu administrativa del Consorci comporta,
també, l’habilitació d’un espai per a una exposició permanent..
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− La consolidació i millora de l’oferta d’equipaments públics.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Observacions:
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 3

Data: 2006-2007

Títol del projecte:
RESTAURACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE LA FONT TROBADA (FOLGUEROLES)
Descripció del projecte:
Restauració de l’embassament i millora de les hortes de la font Trobada.
€

Import estimat:
Justificació de la conveniència:
− Restauració del paisatge d’un indret singular, completant la restauració de les
hortes de la font Trobada i restaurant l’embassament, el canal de reg i la pressa de
forma que es garanteixi el reg dels horts compatible amb el manteniment de cabals
ecològics.
− Afavorir l’ús social d’aquest indret.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu del Pla especial de
l’Espai Natural.
Compromisos existents:
− L’Ajuntament de Folgueroles ha manifestat el seu interès per aquesta actuació.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− La restauració del paisatge, d’una zona humida i major eficiència del sistema de
reg.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− La intervenció per a afavorir l’ús social d’un indret associat a la vocació
verdagueriana del municipi.
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Observacions:
− L’empresa Sorea, subministradora de l’aigua, realitzarà el trasllat de les canonades
que passen actualment per la pressa amb pressupost propi. Aquesta actuació serà
el pas previ pel desenvolupament del projecte previst.
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Parc del
Castell de Montesquiu

Codi 1213

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12131 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121311 Vigilància i control del planejament

FITXA 1/10

Context:
Al ser el 100% de la propietat del sòl del parc de titularitat pública, la gestió s’ha d’encaminar vers el manteniment de
l’entorn natural.

Objectius generals.
−
−
−

Control del planejament i concretament de les zones d’especial protecció.
Control de les distintes activitats que es desenvolupen al parc, especialment esportives i de cacera.
Vigilància del patrimoni públic.

Objectius específics:
−
−
−

Control i millora de la zona d’horts.
Manteniment de la senyalització de l’àrea privada de caça i control de les zones de seguretat.
Control de les línies elèctriques.

Col·laboradors i interlocutors principals:
−
−
−

Ajuntament de Montesquiu.
Consell Coordinador.
Societat de Caçadors.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Control de compliment de la normativa
Control de les activitats esportives
Control de les zones de seguretat de l’àrea de caça

Observacions:
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
−
−
−

Nombre d’informes realitzats.
Nombre d’usuaris en proves esportives.
Senglars abatuts.

−

Nivell d’assoliment dels objectius.

Qualitatius:
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2007
cap.

€

cap.

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12131 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121312 Plans de prevenció i restauració: vigilància i prevenció
d’incendis

FITXA 2/10

Context:
Manteniment de l’entorn i la preservació del valors naturals i del paisatge. El Pla de prevenció d’incendis forestals és un
dels programes més importants dins la gestió del parc.

Objectius generals:
−
−
−
−
−
−

Aplicació del Pla de vigilància i prevenció d’incendis, amb col·laboració amb l’ADF i millora de la concordança
amb els plans municipals
Manteniment de les zones de seguretat a la xarxa viària i marges de zones agrícoles.
Control i manteniment d’hidrants i col·laboració amb l’ADF pel manteniment del dipòsit pels helicòpters.
Millora de les zones d’especial protecció (zones de ribera).
Recuperació de varietats autòctones de fruiters.
Continuació de l’aplicació del Pla de gestió forestal.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Actualitzar el Pla de prevenció a partir dels plans municipals.
Mantenir actualitzada la cartografia de prevenció a tot l’àmbit de l’ADF a la de Bombers.
Disposar d’un dipòsit d’aigua al municipi de Sora.
Manteniment de les zones de seguretat de la xarxa viària i de les zones agrícoles.
Conservació i millora de les zones de fonts i altres d’alta freqüentació.
Reordenació de les feixes de les Codines afectades per la variant de la C-17.
Restauració del curs fluvial del Ter a la zona del Carbur de Baix.
Ampliació de la plantació de fruiters amb varietats autòctones.
Control de boixos i esbarzers en parcel·les forestals, en col·laboració amb el DARP.
Experiment d’introducció de bestiar oví, en zones agrícoles i forestals.
Restauració de cursos d’aigua.

Col·laboradors i interlocutors principals:
−
−
−
−
−
−
−

Consell Coordinador
Ajuntament del parc
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya (Bombers)
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Agents Rurals)
ADF del Bisaura (Montesquiu, St. Quirze de B, Sta. M. de Besora, Sora i Vidrà)
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (Protecció dels vegetals)
Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Veterinària)

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€

2007
cap.

€

cap.

Restauració de les feixes de les Codines
Millora del mirador de Montesquiu
Projecte i realització d’ordenació de la font del Castell, entrada de Parc
Restauració del curs fluvial del Ter en la zona de parc
Recuperació de varietats autòctones de fruiters
Recuperació de zones forestals

Observacions:
−

La introducció de bestiar oví es farà previ projecte d’implantació en parcel·les experimentals i amb ramats de
25 a 40 caps.

Indicadors de resultats:
−

Dades estadístiques d’incidències relacionades amb la vigilància i prevenció d’incendis forestals.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12131 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121313 Manteniment del patrimoni

FITXA 3/10

Context:
El parc disposa de diverses masies, algunes transformades en equipaments, i dels antics camps de conreu agrícola, que
cal preservar. Als entorns del castell cal mantenir la qualitat paisatgística i la dels seus jardins.

Objectius generals:
−
−
−
−
−

Manteniment dels límits del parc, que són a la vegada de finques propietat de la Diputació de Barcelona.
Gestió de les finques des del punt de vista agrícola i forestal.
Disposar dels elements materials (maquinària) per fer possible el manteniment de les finques.
Realitzar el control de les empreses contractades que desenvolupen serveis de manteniment.
Manteniment i conservació de tots els serveis dels equipaments.

Objectius específics:
−
−
−
−

Renovació de la maquinària antiga.
Control de gestió agrícola i ramadera de la finca de Planeses.
Control de la gestió de la finca de les Codines i de la Casanova.
Projecte de gestió de la finca de la Solana i de Sant Moí.

Col·laboradors i interlocutors principals:
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
cap.
1.200
VI

Renovació de la desbrossadora manual
Renovació d’una màquina de segar
Contracte de neteja de les instal·lacions
Contracte de seguretat
Contracte de manteniment dels equips contra incendis
Contracte de desratització, desinfecció i desinsectació
Contracte de manteniment dels parallamps
Contracte de manteniment dels equips elevadors
Contracte de manteniment de foses sèptiques
Contracte de manteniment dels cloradors

2007
€

II
II
II
II

1.000
22.000
1.100
1.000
2.300

VI

22.000
1.100
1.000
2.300
1.200
2.300
1.500

Ii
II
II

1.200
2.300
1.500

ii
II
II

Observacions:
−
−

La desbrossadora manual actual té moltes reparacions el que fa aconsellable la seva renovació.
Es preveu la renovació de la màquina de segar per l’any 2007.

Indicadors de resultats:
-

Nivell d’execució dels projectes.
Inventari de material.
Estat de conservació de les finques.
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cap.

II
II
ii

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12132 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121321 Consell, comissions i convenis

FITXA 4/10

Context:
Per l’execució del Pla de gestió, el parc disposa del Consell Coordinador, òrgan de participació, on hi són
representats els municipis amb terme municipal dins l’espai protegit i altres institucions amb competències
territorials.
Objectius específics:
−
Conveni del Pla d’Informació.
−
Conveni del Pla de prevenció d’incendis forestals.
−
Convenis amb les universitats.
−
Conveni amb Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.
−
Conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona (Jardí Botànic).
−
Conveni amb les AHC’s, de Vic, i l’Oficina de Difusió Artística (Àrea de Cultura) pel
desenvolupament de la Quinzena d’Art de Montesquiu (QUAM).
−
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Quirze i el Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona per a la gestió del Centre de Documentació.
−
Conveni amb l’Escola de Formació de Quintanes (Masies de Voltregà).
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntament de Montesquiu.
− Ajuntaments del Bisaura.
− Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Departament d’Ecologia.
− Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Veterinària.
− Universitat Politècnica de Catalunya.
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Conveni sobre el Pla d’Informació
Conveni per ubicar el Centre de Recursos a la biblioteca de St. Quirze
Conveni per fer pràctiques alumnes de Quintanes

Observacions:
Indicadors de resultats:
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cap.

€

2007
cap.

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12132 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121322 Política de foment: agrícola, forestal, de serveis
i cultural

FITXA 5/10

Context:
L’activitat agrària del parc és ajudada i potenciada mitjançant ajudes tècniques i subvencions. També es col·labora i
s’ajuda a l’activitat cultural de les entitats del Bisaura, a part de l’activitat cultural que desenvolupa el parc: Viu el Parc,
Mostra d’Arts Vives, activitats al Centre de Recursos i al Castell de Montesquiu i les exposicions a la Cabanya del
Castell.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ajudar a les entitats perquè desenvolupin activitats dins del parc i/o als pobles amb territori dins l’espai
protegit.
Col·laborar i ajudar al desenvolupament de la Quinzena d’Art de Montesquiu (QUAM).
Participar, amb els ajuntaments. en el desenvolupament del programa Viu el Parc.
Potenciar la realització de la Mostra d’Arts Vives, com a marca del parc.
Continuar en la gestió de la sala d’exposicions La Cabanya del Castell.
Amb l’Agrupació Cívica i Cultural Bisaura col·laborar amb l’organització del Ballabisaura en el Parc.
Col·laborar amb el Consorci Turístic de Paisatges del Ter.
Estudiar noves iniciatives culturals que ajudin a fer conèixer millor el parc i el Castell de Montesquiu.
Ajudes (subvencions) a empreses agràries i de serveis.

Col·laboradors i interlocutors principals:
−
−
−
−

Entitats del Bisaura.
Oficina de Difusió Artística, Àrea de Cultura.
Conselleria de Cultura, Direcció de Patrimoni Cultural.
Ajuntaments del Bisaura.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Tramitació de subvencions agràries
Tramitació de subvencions culturals
Realització programa Viu el Parc
Realització Mostra d’Arts Vives
Col·laboració Quinzena d’Art de Montesquiu (QUAM)
Noves iniciatives culturals

Observacions:
Indicadors de resultats:
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2007
cap.
IV
IV
VI
VI

€

cap.
IV
IV
VI
VI

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12132 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121323 Infraestructures i serveis generals

FITXA 6/10

Context:
El parc disposa de diverses infraestructures pròpies al servei de la població local i del visitant en general. La xarxa de
camins, tancada a la circulació motoritzada, és molt utilitzada pels veïns dels pobles més propers, per a activitats
esportives i de lleure.
La xarxa d’aigua és pròpia i dona servei als equipaments del parc i a alguna font pública.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La xarxa bàsica de camins cal mantenir-la en bones condicions, per raons de seguretat i per poder
desenvolupar les tasques de vigilància i manteniment.
Cal millorar aquesta xarxa i ampliar-la amb un nou accés, per l’interior del parc, a Sant Moí, que facilitaria la
comunicació i milloraria la vigilància d’aquest indret.
Millorar la senyalització dels entorns del castell, especialment la zona de l’aparcament i els jardins.
Millora de la senyalització dels equipaments.
Millora de la senyalització interior del Castell.
Recuperar uns 30 Km de camins secundaris, per a la gestió i la prevenció d’incendis.
Dotar els aparcament de senyalització horitzontal.
Manteniment i conservació de tota la xarxa d’aigua.
Dotar de drenatge les carreteres d’accés al Castell.

Col·laboradors i interlocutors principals:
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Manteniment de la xarxa viària
Projecte camí a Sant Moí
Camí a Sant Moí (I fase)
Camí a Sant Moí (II fase)
Senyalització entorns exteriors del Castell
Senyalització interior del Castell
Senyalització general del parc
Drenatge carretera d’accés al Castell (I fase)
Drenatge carretera d’accés al Castell (II fase)
Manteniment i millora de la xarxa d’aigua i dels pous
Senyalització horitzontal de vials i aparcaments
Recuperació de camins secundaris (I fase)
Recuperació de camins secundaris (II fase)

Observacions:
Indicadors de resultats:
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2007
cap.

€

cap.

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12133 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121331 Creació i manteniment d’equipaments

FITXA 7/10

Context:
El Parc del Castell de Montesquiu, a part dels seus objectius de manteniment dels seus valors naturals, té una clara
voluntat cultural, aprofitant el que representa el propi Castell de Montesquiu.
Per tal de garantir l’ús social, a part de l’ús cultural, el parc disposa d’un model d’ús públic i, conseqüentment, d’una
xarxa d’equipaments culturals, pedagògics i de lleure a disposició de distints col·lectius.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Garantir l’ús cultural i social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels seus valors naturals i
paisatgístics.
Manteniment i potenciació de l’activitat cultural del Castell de Montesquiu i de les exposicions mensuals que
es realitzen a la Cabanya
Restaurar els materials exposats del Castell de Montesquiu, quadres, pintures, fotografies, aparells i altres
objectes.
Potenciació de les activitats que es desenvolupen al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu.
Difusió del Centre de Recursos per a la seva utilització per entitats públiques i privades del territori i en
general per a qualsevol altre col·lectiu
Adequació i ampliació de l’Escola de la Natura de les Codines
Millores a la Cabanya del Castell. Per a dotar-la de plafons mòbils per a augmentar les seves possibilitats
d’exposició. Millorar la il·luminació interior i dotar la sala d’un espai per a magatzem.
Ampliar el rec i la il·luminació dels jardins del Castell.
Consolidar els murs dels jardins de la Masoveria i del Castell
Adequar i senyalitzar la zona forestal dels jardins del castell per a fer-la visitable. Recuperar la font de
l’entrada.
El Castell de Montesquiu s’ha de dotar de senyalització interior, i d’un aparell elevador per facilitar l’accés als
minusvàlids a la sala de l’audiovisual. S’han de col·locar baranes a l’accés al Castell, per fer-lo més còmode i
segur per a la gent gran. S’ha d’aplicar mesures per a fer el seu manteniment més sostenible.
S’ha de dotar el Centre de Recursos d’aparells per poder fer video-conferències, d’ordinador amb diverses
pantalles de taula a la sala d’actes i d’altres complements adequats a una sala de conferències. S’ha de
millora la seva il·luminació.
Acabar les obres de la Masoveria: il·luminació sala de reunions i decoració dels espais de recepció.
Dotar de parallamps la Casanova, Planeses, les Codines i la Solana.
Realitzar les obres per a la legalització de la Casanova, entre d’altres, de sortida d’emergència.
Treballs de reordenació de les feixes afectades per les obres de la variant de la C-17.
Estudiar la utilització de la Solana.

Col·laboradors i interlocutors principals:
−
−
−

Ajuntament de Montesquiu.
Consell Coordinador.
Escola d’Arts i Oficis (Diputació de Barcelona).

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Cabanya del Castell. Canviar vidres
Cabanya del Castell. Adquisició de plafons mòbils i altres millores
Cabanya del Castell. Manteniment general
Jardins del Castell. Rec per aspersió i instal·lació elèctrica
(1)
Jardins del Castell. Retolació de tots els arbres i altres plantes
Jardins de la Masoveria. Coronament murs exterior (II fase)
Jardins de la Masoveria. Coronament murs exterior (III fase)
Jardins de la Masoveria. Acabar zona porta exterior dels jardins
Masoveria. Manteniment general
Masoveria. Il·luminació sala de reunions i oficines
Masoveria. Acabament obres de decoració interiors
Castell de Montesquiu. Aparell elevador sala audiovisual
Castell de Montesquiu. Cancell entrada
Castell de Montesquiu. Millores botiga i caixa registradora
Castell de Montesquiu. Col·locació de baranes exteriors
Castell de Montesquiu. Restauració pintures i fotografies
Castell de Montesquiu. Digitalització audiovisual
Castell de Montesquiu. Senyalització interior
Castell de Montesquiu. Manteniment de l’edifici
Castell de Montesquiu. Aplicació d’energies renovables
Castell de Montesquiu. Reparació terra entrada i accés botiga
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10.000

2007
cap.

€

cap.

VI

60.000

VI

Centre de Recursos. Compra material conferències
Centre de Recursos. Millora sala d’actes: llum, taula presidència
Centre de Recursos. Cremallera accés sala d’actes
Casanova. Parallamps
Casanova: Sortida d’emergència
Casanova. Il·luminació exteriors i aparcament
Casanova. Portes inífugues
Casanova. Obres de legalització de l’equipament
Casanova. Portar aigua potable a la Cabanya
Escola de la Natura de les Codines. Obres d’ampliació (II fase)
Àrea de les Codines. Treballs legalització
Àrea de les Codines. Treballs de restauració feixes
Àrea de les Codines. Manteniment general
(2)
Àrea de les Codines. Comptador xarxa d’aigua
Planeses. Parallamps
Planeses. Adequar els exteriors
Itineraris excursionistes. Senyalització i manteniment
Àrea d’acampada de Planeses. Posta en funcionament de nou
La Solana. Estudi de viabilitat i posada en funcionament
Sant Moí. Manteniment general

Observacions:
1
2

Amb la col·laboració de l’Institut Botànic de Barcelona
Exigència de l’Agencia Catalana de l’Aigua..

Indicadors de resultats:
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10.000

VI

20.000

VI

10.000
30.000

VI
VI

240.000

VI

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12133 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121332 Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions

FITXA 8/10

Context:
El parc disposa d’equipaments oberts al públic durant tot l’any, amb una vocació eminentment cultural i turística. el que fa
que es disposi d’un Pla d’informació de forma permanent.

Objectius generals
−
−
−

Divulgar la Xarxa de Parcs Naturals i el paper que juguen en la societat respecte a la protecció del medi
ambient.
Orientar al visitant en general, i el que visita al castell en particular, perquè en tot moment se senti informat i
atès.
Transmetre al visitant els missatges de respecte a la natura i culturals del parc i facilitar la informació escrita
adient.

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pla d’Informació permanent.
Col·laboració amb el Cercle d’Amics dels Parcs Naturals.
Col·laboració amb la Quinzena d’Art i Quinzena Jove (QUAM).
Mostra d’Arts Vives (MAV) i programa pedagògic Viu el Parc.
Publicacions d’itineraris excursionistes.
Desplegable del Parc en gallec i euskera i altres informacions.
Actualització de programes pedagògics.
Exposicions d’art a La Cabanya del Castell.
Seminaris, conferències i jornades al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu.
Col·laboració amb la Cursa del Castell de Montesquiu.
Col·laboració amb els Jocs Florals de Montesquiu.
Col·laboració amb el BallaBisaura i el CantaBisaura a la Casanova i a la Cabanya del Castell.
Projecte d’una Trobada de Cant Improvisat.

Col·laboradors i interlocutors principals:
−
−
−
−
−

Àrea de Cultura (ODA) de la Diputació de Barcelona
H Associació per a les Arts Contemporànies.
Escoles d’Art de Vic, Manlleu i Torelló.
Ajuntament de Montesquiu.
Associació Cívica i Cultural Bisaura.

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
Pla d’Informació
Col·laboració Quinzena d’Art (QUAM) (1)
Mostra d’Arts Vives
Exposicions (Inauguracions)
Cursa del Castell de Montesquiu (subvenció)
Jocs Florals de Montesquiu (subvenció)
BallBisaura (subvenció)
Reedició de publicacions del parc

Observacions:
Indicadors de resultats:
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2005
€
cap.
70.000
IV

2006
€
70.000

cap.
IV

18.000

18.000

IV

IV

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12134 ACTIVITATS GENERALS
121341 Activitats generals i de suport

FITXA 9/10

Context:
Aquest subprograma fa referència a tots els aspectes relacionats amb la direcció i l’administració.

Objectius específics:
−
−
−
−
−

Manteniment i renovació del parc mòbil.
Adquisició de material tècnic adequat (màquina digital, GPS) i renovació de material vell (fotocopiadora).
Manteniment d’equips de seguretat.
Publicitat en premsa comarcal de l’activitat del Castell i de les exposicions.
Manteniment diari de la pàgina web.

Col·laboradors i interlocutors principals:
Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2005
€
Adquisició i manteniment de material tècnic i administratiu
Divulgació de l’activitat del Castell i del Centre de Recursos
Divulgació de les exposicions de la Cabanya del Castell
Divulgació de l’activitat cultural del Parc (Viu el Parc i M.A.V.)
Formació del personal del parc
Tractament de la informació

Observacions:
Indicadors de resultats:
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2006
cap.

€

cap.

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12134 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121342 Pla de seguiment de paràmetres ecològics

FITXA 10/10

Context:
El parc disposa d’un pla de seguiment basat en la recollida de dades meteorològiques i de dades de cabals de la riera
de la Solana. Caldrà la seva ampliació per a un millorament del coneixement del medi.

Objectius generals.
−
−
−

Millorar els models d’intervenció i gestió dels espais lliures amb la finalitat de mantenir els valors naturals en
equilibri
Revisar el pla de seguiment de paràmetres
Ampliar el pla actual amb l’estudi de la flora del parc, com a zona de transició entre el Pirineu i la plana

Objectius específics:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fer el seguiment detallat dels treballs forestals.
Recollida de dades meteorològiques.
Recollida de dades fluvials i forestals.
Estudiar la possibilitat d’introducció d’ovelles i el seu efecte al manteniment forestal i agrari.
Control de flagells i malalties a les nogueres i fruiters.
Control fitosanitari que afecten a espècies forestals.
Control de males herbes en el medi forestal.
Continuar amb la recopilació d’espècies autòctones de fruiters.

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−
−
−
−

Institut Nacional de Meteorologia
Servei Català de Meteorologia
Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Departament d’Ecologia
Institut Botànic de Barcelona
Universitat de Lleida
Generalitat de Catalunya (Servei de Protecció dels Vegetals)

Descripció de les actuacions i previsió econòmica:
2006
€
Tractament fitosanitari de les nogueres
Control de la processionària del pi
(1)
Estudi dels cursos d’aigua
(2)
Estudi i introducció d’ovelles
Seguiment de les parcel·les forestals

Observacions:
1
2

Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Departament d’Ecologia
Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Veterinària

Indicadors de resultats:
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2007
cap.

€

cap.

Parc del Castell de Montesquiu
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1

Data: octubre 2005

Títol del projecte:
REHABILITACIÓ DE L’ESCOLA DE NATURA – ALBERG LES CODINES (SORA) (II fase)
Descripció del projecte:
Continuació dels treballs de rehabilitació arquitectònica de l’Escola de Natura-Alberg Les
Codines, amb l’objectiu de millorar la seva funcionalitat i la seva accessibilitat. Comporta la
modificació de la cuina, dels banys, l’execució d’obres d’accessibilitat, d’arranjament dels
exteriors i de millora dels subministraments bàsics.
240.000.00 €
Import estimat:
Justificació de la conveniència:
− L’Escola de Natura-Alberg Les Codines està emplaçada en una masia, les obres de
rehabilitació de la qual es van fer l’any 1986. Des d’aleshores tant sols s’han fet
petites intervencions de millora i manteniment.
− Per la seva ubicació i per la facilitat de l’accés amb autocars, aquest equipament
presenta unes molt bones potencialitats de desenvolupament, que el singularitzen
en relació amb la resta d’equipaments pedagògics de la xarxa de parcs. No obstant
això, la gestió dels darrers anys, a través de la concessió administrativa, ha
presentat dificultats evidents per la manca d’adequació de l’equipament als
requeriments actuals dels usuaris.
− Donat que la concessió s’ha extingit i cal plantejar una nova concessió, cal
considerar aquest com el moment idoni per a fer les obres necessàries d’adequació
i millora abans d’iniciar la nova etapa en la gestió.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús
públic del Pla especial del parc, on les Codines apareix com un equipament.
− Aquesta actuació ha de permetre una millor adaptació a la normativa general
d’aquests equipaments i, d’una manera específica, a la normativa d’accessibilitat.
Compromisos existents:
− Davant del Consell coordinador del parc, celebrat el 6 de juliol de 2004, es va
expressar las voluntat de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona de
mantenir el menys temps possible interrompuda la gestió d’aquest equipament i
posar en marxa una nova concessió, un cop fetes les obres de millora necessàries.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− La millora d’aquest equipament d’educació ambiental i lleure, amb l’ampliació,
modernització i adaptació de les seves instal·lacions.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Aquesta actuació ha de permetre facilitar i impulsar una nova concessió
administrativa, amb millors condicions de qualitat i d’estabilitat.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Tota intervenció arquitectònica en masies per tal d’adequar-les a aquests nous usos
i adaptar-les als requisits de la normativa vigent, tractant-se d’edificis antics
concebuts per a uns usos ben diferents, presenta dificultats objectives evidents.
Observacions:
− L’empresa d’educació ambiental que gestionava darrerament l’oferta d’aquest
equipament, ha plantejat amb claredat la necessitat d’aquesta intervenció, abans de
plantejar-se una possible continuïtat en la concessió administrativa.
− Durant l’any 2005, s’ha elaborat i contret una primera fase d’aquest projecte.
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Parc del Castell de Montesquiu
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 2

Data: octubre 2005

Títol del projecte:
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA CASANOVA DEL CASTELL PER A LA SEVA LEGALITZACIÓ
COM A PENSIÓ I RESTAURANT
Descripció del projecte:
Adequació de les instal·lacions de l’equipament, principalment les habitacions, millorant la
seva seguretat en cas d’incendi i dotar-les de sortida d’emergència.
60.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− La Casanova del Castell està emplaçada en una antiga masia que es va rehabilitar
l’any 1986. Des d’aleshores tant sols s’han fet petites intervencions de millora i
manteniment.
− Des del principi aquest equipament estava concebut com alberg de suport a
l’activitat pedagògica que es desenvolupava al Centre de Recursos del Castell de
Montesquiu. Amb el temps es va anar canviant els seus objectius fins esdevenir
com a restaurant i on es llogaven habitacions, sota la legalització d’alberg.
− Ara es planteja la seva legalització real, per la qual cosa s’haurà de realitzar els
treballs necessaris.
− Donat que s’ha iniciat una nova concessió, cal considerar, en aquesta nova etapa
de gestió, com a imprescindible la legalització de l’equipament per els seus
objectius: pensió i restaurant.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús
públic del Pla eEspecial del parc, on la Casanova del Castell apareix com un
equipament.
− Aquesta actuació ha de permetre una millor adaptació a la normativa general
d’aquests equipaments.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− La millora d’aquest equipament complementari a l’activitat pedagògica i d’estudi del
Centre de Recursos del Castell de Montesquiu, amb l’adaptació de les seves
instal·lacions.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Tota intervenció arquitectònica en masies per tal d’adequar-les a aquests nous usos
i adaptar-les als requisits de la normativa vigent, tractant-se d’edificis antics
concebuts per a uns usos ben diferents, presenta dificultats objectives evidents.
Observacions:
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Parc de la Serralada
de Marina

Codi 1221

1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122111 Activitats de conservació, prevenció i restauració

FITXA 1/10

Context:
En el Parc de la Serralada de Marina la problemàtica dels incendis mereix una atenció especial.
Igualment cal una atenció especial per a la preservació dels valors naturals en un espai com aquest, amb
fortes pressions de l’entorn.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de
recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els
incendis forestals, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals i culturals del parc.
− Restaurar les àrees degradades.
− Disseny i execució de projectes específics de millora dels espais forestals.
− Redactar el Pla de Prevenció d’incendis forestals, d’acord amb els PPI municipals.
− Manteniment i millora de les infraestructures de prevenció: camins, franges, punts d’aigua i punts
de guaita.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat, amb la gestió
activa dels hàbitats.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci del Parc.
− Propietaris de finques.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Departament d’Interior.
− Oficina Tècnica Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Principals activitats:
Prevenció d’incendis forestals

Observacions:

Millora d’infraestructures de prevenció d’incendis
Millora dels espais forestals

Programa de gestió de flora i fauna
Programa de conservació del medi físic i del
paisatge

Conservació del Patrimoni històric i arqueològic

Redacció del Pla de Prevenció d’Incendis del Parc
Execució dels Plans anuals de Vigilància contra Incendis
Forestals.
Coordinació amb l’OTPMIF, les ADF i els ajuntaments pel
seguiments dels PPI municipals.
Redacció i execució de projectes per a la millora de la
xarxa viària, punts de guaita, punts d’aigua i franges de
protecció.
En el marc del Conveni Diputació de Barcelona–La Caixa,
redacció d’un Pla de Gestió Integral dels espais forestals
degradats o afectats per incendis forestals. Execució de
treballs forestals per la millora d’aquestes zones:
aclarides, esbroçades, esporgues, repoblacions, etc.
Estudis, treballs i actuacions per a la millora i conservació
de la flora i la fauna del parc.
En el marc del Conveni Diputació de Barcelona–La Caixa,
redacció de projectes i execució de treballs de
conservació i millora d’hàbitats. Actuacions de
recuperació de zones humides.
Pla de manteniment, recuperació i millora de fonts, mines
i cursos hídrics.
En base a les fitxes del Patrimoni (Pla especial), elaborar
un cens d’elements d’interès amb propostes de protecció i
millora.

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Actuacions de gestió activa del medi i de conservació de flora i fauna.
¾ Prevenció d’incendis forestals: Pla de Vigilància, PPI del Parc, millora d’infraestructures.
¾ Actuacions per recuperació i millora de fonts, mines i cursos hídrics.
Indicadors de resultats:
Nivell d’execució de projectes.
Evolució de les poblacions d’espècies objectes d’estudi.
Evolució de les superfícies forestals on s’hagi actuat.
Estadístiques d’incidències en el Pla de vigilància contra incendis forestals.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122112 Activitats de gestió del patrimoni públic

FITXA 2/10

Context:
L’adquisició d’algunes finques, per la seva ubicació o condicions estratègiques, pot servir per assolir els
objectius de conservació del territori que planteja el Pla especial.
Igualment és responsabilitat de l’Òrgan gestor del parc el suport a la gestió de finques propietat de la
Diputació de Barcelona i dels altres membres consorciats, així com altres finques de titularitat pública.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Preveure i determinar un ús per als elements patrimonials.
− Adquirir sòl per a la creació d’equipaments o per poder conservar indrets que tinguin un valor
natural o cultural singular.
− Programa de manteniment i millora dels immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines i millorar les comunicacions.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci del parc .
− Propietaris i gestors de finques, immobles i elements patrimonials.
Principals activitats:
Adquisició de finques

Observacions:

Adquisició i manteniment de màquines, eines i
equips de comunicacions
Manteniment general
Manteniment de la zona forestal de Torribera

Possibilitat d’adquisició de finques que per la seva
ubicació o per les seves característiques siguin d’interès
per a la gestió del Parc.
Realització d’un estudi , en el conjunt de la xarxa de
parcs, per l’adequació del sistema de comunicacions
Actuacions i adquisició de material de manteniment
general
El parc porta la gestió del Pla de conservació i millora de
la zona forestal de Torribera (Santa Coloma), propietat de
la Diputació de Barcelona.

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Adequació i millora del sistema de comunicacions.
¾ Gestió de la zona forestal de Torribera.
Indicadors de resultats::
Percentatge de superfície de titularitat pública del Parc.
Nivell d’execució dels projectes
Inventari de material:
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221

PARC SERRALADA DE MARINA

12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122113 Activitats de seguiment del planejament i de presència
territorial

FITXA 3/10

Context:
Donada la recent aprovació del Pla especial del Parc de la Serralada de Marina, es preveu la realització
d’actuacions per a l’aplicació i difusió dels continguts d’aquest document, així com vetllar pel compliment
de les disposicions legals vigents.
Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió dels corresponents informes
preceptius.
Objectius generals. Punts 1 i 5 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Vetllar pel compliment de la normativa vigent en l’àmbit del parc.
− Difondre els continguts del Pla especial a les administracions i a les entitats vinculades al parc.
− Millorar la coordinació entre els dispositius implicats en la vigilància del parc.
− Proposta de modificacions de qualificacions urbanístiques, d’acord amb els criteris del Pla
especial, i del sistema viari bàsic del PGM incompatible amb el Pla especial
− Criteris bàsics pel desenvolupament dels parcs urbans i equipaments metropolitans previstos pel
PGM i ubicats dins l’àmbit del Pla especial.
− La recomanació de criteris paisatgístics a desenvolupar en sòls urbans i urbanitzables limítrofs o
envoltats pel Pla especial, així com el criteris bàsics per al desenvolupament dels parcs urbans i
equipaments metropolitans previstos pel PGM i ubicats dins l’àmbit del Pla especial.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments.
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments del parc.
− Entitats locals i promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge i d’Interior.
Principals activitats:
Control del compliment de la normativa i elaboració
d’informes previs preceptius
Control de la circulació
Seguiment d’activitats associades al medi forestal
Seguiment d’activitats esportives,
col·lectiu, fotogràfiques i publicitàries

de

Seguiment de la implantació d’infraestructures
Informació de la normativa del parc

lleure

Observacions:
Aplicació del Pla especial. Elaboració, seguiment i control
del informes previs preceptius. Vigilància sobre el territori
Revisió i signatura del protocol de control del motorisme.
Seguiment i control de l’activitat cinegètica.
Seguiment i control de recol·leccions no autoritzades
Informació, seguiment i control d’activitats esportives, de
lleure col·lectiu, fotogràfiques i publicitàries
Es refereix a línies elèctriques, instal·lacions tècniques,
vies de transport terrestres
Informació a Ajuntaments, tècnics municipals, policies
locals i entitats de la normativa i ordenança del parc

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Manteniment dels esforços per tal de que les activitats esportives i de lleure col·lectiu s’adeqüin
a la normativa del parc
¾ Manteniment dels esforços pel control de la circulació motoritzada
¾ Donar a conèixer els aspectes fonamentals de la normativa i del contingut del Pla especial
Indicadors de resultats:
Estadístiques d’informes i sol·licituds d’autoritzacions
Nombre d’incidències
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12212 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122121 Consells, comissions i convenis.

FITXA 4/10

Context:
En el context dels criteris de foment de la participació, es preveu mantenir i potenciar les reunions del
Consell d’administració i les Assemblees del parc, així com establir convenis de col·laboració entre el parc
i les altres administracions i entitats per a l’assoliment dels objectius del Pla especial.
Objectius generals. Punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de
recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els
incendis forestals, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació de les administracions amb competències
territorials en el desenvolupament del Pla especial.
− Fomentar la participació en la gestió del Pla dels diferents sectors socials vinculats al parc.
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres (particulars,
associacions, universitats) per a l’assoliment d‘objectius concrets previstos en el Pla especial.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Altres Administracions, propietaris, associacions, institucions privades i públiques.
Principals activitats:
Reunions del Consell d’Administració i Assemblea
Convenis

Observacions:
Potenciació de la participació en les reunions periòdiques
dels òrgans de gestió del Parc
Establiment i seguiment de convenis amb particulars i
entitats (públiques o privades) per a l’assoliment dels
objectius específics del parc (pla de prevenció d’incendis,
pla d’informació, gestió d’equipaments, activitats
educatives o de recerca, programes de desenvolupament
econòmic)

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Millorar el funcionament i la participació en els òrgans de gestió del parc.
¾ Potenciar l’establiment de convenis per assolir els objectius específics.
Indicadors de resultats:
Percentatge d’assistència a les reunions dels òrgans de gestió.
Nombre de convenis establerts i seguiment dels objectius dels convenis.
−
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12212 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122122 Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i
cultural

FITXA 5/10

Context:
En els objectius generals del Pla especial es planteja la preservació del patrimoni, el foment de les
activitats econòmiques compatibles i l’atenció i l’ordenament de l’ús social.
Per tal de facilitar l’assoliment d’aquests objectius, s’estableix una política d’ajuts econòmics, que es
concreten en unes línies de subvencions.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de
recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els
incendis forestals, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Conèixer i posar en valor els elements patrimonials (arqueologia, masies, edificis històrics,
elements naturals i paisatgístics...).
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la sintonia
del programa Viu el Parc amb la població local.
− Aconseguir la identificació i integració en el parc de la població dels municipis d’aquest espai
− Restaurar i millorar el medi afectat per episodis de degradació (incendis, inundacions...).
− Fomentar i ordenar els usos agraris.
− El foment de l’ordenació i gestió racional dels terrenys forestals amb criteris bàsicament
protectors i socials.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Entitats locals.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Execució del programa Viu el Parc

Observacions:
Revisió de les bases per adequar-les a les necessitats
que es volen cobrir. Seguiment de les subvencions
atorgades
Millorar la participació a la matinal del Viu el Parc.
Estudiar noves propostes d’activitats del programa Viu el
Parc en els diferents municipis

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Consolidar el programa Viu el Parc.
¾ Adaptar les subvencions a les necessitats que es volen cobrir.
Indicadors de resultats:
− Nombre i import subvencions.
− Participants en el programa Viu el Parc.
−
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12212 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122123 Infraestructures i serveis generals.

FITXA 6/10

Context:
El Pla especial planteja que en la gestió del parc té una importància especial la definició i el manteniment
de la xarxa viària, així com del conjunt d’equipaments, infraestructures i serveis generals del Parc.
També planteja la preservació i millora del patrimoni natural i cultural, tot fent compatible això amb el
foment de les activitats econòmiques compatibles
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica i adequar-la a les necessitats actuals.
− Millorar la informació i la comunicació als usuaris a través de la col·locació de senyalització
informativa.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− OTPMIF
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Principals activitats

Observacions:

Inversió en la millora de la xarxa viària

Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material per
la capa de rodolada, millora del traçat
Repàs i manteniment de la xarxa viària principal i
secundària
Substitució i adaptació de la senyalització existent a la
nova, així com implantació de nova senyalització
Analitzar la possibilitat d’establir recorreguts concrets per
la neteja de deixalles i el buidat de papereres dels
equipaments del parc. Establir un sistema per la recollida
de punts d’abocaments puntuals.

Manteniment de la xarxa viària principal
Senyalització
Servei de neteja i recollida d’abocaments

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Continuar la substitució de la senyalització del parc per la nova senyalització de la Xarxa de
Parcs Naturals. Plantejar la col·locació de nous rètols.
¾ Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
¾ Establir el sistema per la recollida i neteja de deixalles, així com l’actuació ràpida en la recollida
d’abocaments puntuals.
Indicadors de resultats:
Quilòmetres de pista arranjats
Capacitat de resposta a les emergències per deteriorament de la xarxa viària
Renovació de rètols i nova senyalització instal·lada
Control de l’eficiència en la neteja de deixalles i abocaments puntuals
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12213 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122131 Creació i manteniment d’equipaments

FITXA 7/10

Context:
Per tal de garantir l’assoliment dels objectius del Pla especial, el parc s’ha de dotar d’una xarxa
d’equipaments i els ha d’adequar a les necessitats concretes.
El Pla especial preveu la creació o l’adequació d’equipaments als indrets més emblemàtics i visitats del
parc, així com a les portes de parc.
Objectius generals. Punts 1 i 3 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla d’Acció del Mandat
2004-007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat,
salubritat i eficiència energètica
− Promoure el coneixement dels valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments consorciats
− Altres Administracions, propietaris, associacions, institucions privades i públiques
− Propietaris, concessionaris i gestors dels equipaments.
Principals activitats:

Observacions

Rehabilitació del Centre de Gestió

Projecte i execució dels treballs de
rehabilitació de l’edifici del Centre de
Gestió del Parc

Pla d’equipaments

Redactar un Pla d’equipaments del parc i definir, d’acord
amb aquest pla i amb la situació actual, el calendari per
la posada en funcionament dels diferents equipaments
com els punts d’informació de Badalona, Santa Coloma,
i Montcada i Reixac.
Millores en la zona de barbacoes del berenador de Can
Ruti (Badalona)
D’acord amb el Pla especial, redactar un Pla Director de
la Vall de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)
Creació de nous itineraris i manteniment dels existents.

Berenador de Can Ruti
Vall de Sant Jeroni de la Murtra
Itineraris senyalitzats

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Rehabilitació de l’edifici del Centre de Gestió del Parc.
¾ Redactar el Pla d’informació del Parc.
¾ Dur a terme les millores del berenador de Can Ruti.
¾ Redactar el Pla director de la vall de Sant Jeroni.
¾ Creació i senyalització d’un itinerari a l’entorn de la font del Tort.
Indicadors de resultats:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Enquesta de satisfacció als visitants.
− Nivell d’execució dels projectes.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12213 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122132 Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions

FITXA 8/10

Context:
D’acord amb el Pla especial, la redacció i desenvolupament d’un pla d’ús públic ha de permetre definir i
desenvolupar un model d’ús públic, a més d’ordenar les activitats de lleure i facilitar la informació als
visitants.
Objectius generals. Punts 1 i 3 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.
Objectius específics:
− Redactar el Pla d’ús públic del parc.
− Contribuir al desenvolupament d’una estratègia global de comunicació i educació ambiental a la
xarxa de parcs.
− Establir un Pla d’Informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a
conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments consorciats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Ús Públic del parc
Edició del CD interactiu del Parc
Pla d’informació als visitants

Programa “Coneguem els nostres parcs”
Publicacions i material de divulgació

Observacions:
Redacció i desenvolupament del Pla d’Us Públic del Parc
Establiment d’un protocol per tal d’avaluar la freqüentació
del parc.
Edició del CD interactiu ja elaborat, per tal de donar
difusió i promoure el coneixement del Parc.
Elaboració d’una proposta per organitzar un dispositiu
d’atenció personal als visitants, establint, alhora, plafons
informatius, exposicions i altres activitats en els diferents
equipaments.
Estudiar la possibilitat d’incorporar el Parc Serralada de
Marina al programa “Coneguem els nostres parcs” de la
Xarxa de Parcs Naturals.
Elaboració i publicació de material de divulgació del Parc:
plànol, maqueta, guies, itineraris, etc.

Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Redacció del Pla d’Us Públic del parc.
¾ Definició d’un protocol de freqüentació i inici del comptatge de visitants¾ Edició del CD interactiu del parc¾ Elaboració d’una proposta per organitzar un dispositiu d’atenció personal als visitants.
Indicadors de resultats:
Nombre d’usuaris dels equipaments.
Enquesta de satisfacció dels visitants.
Nombre de visites a la pàgina web.
−
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12214 DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ GENERAL
122141 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

FITXA 9/10

Context:
Per tal de millorar la gestió cal definir un programa que ens ajudi a planificar aquesta gestió.
Per poder avaluar els resultats cal determinar aquells indicadors que ens permetin valorar l’estat dels
sistemes naturals i l’assoliment dels objectius de conservació, desenvolupament i ús públic del Parc.
A mida que es va recopilant informació, és convenient disposar d’eines que ens ajudin a poder analitzar i
utilitzar aquesta informació (SIG, bases de dades, etc.).
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais naturals, del Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les incidències
que es produeixin en el parc.
− Definir el pla de seguiment de paràmetres ecològics, determinant aquells indicadors que ens
ajudin a avaluar la gestió i els seus efectes sobre el medi natural, i a vetllar per la preservació i
millora dels sistemes, hàbitats, comunitats i espècies prioritaris o d’especial interès
− Implementar eines que facilitin la participació del personal del parc en la gestió i alhora millorin la
comunicació i la coordinació dins del parc i amb els altres espais de la xarxa de parcs.
− Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
− Desenvolupament del sistema d’informació geogràfica.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Investigadors i naturalistes
− Ajuntaments consorciats
Principals activitats:

Observacions:
Organització general del treball. Establiment de reunions i
eines per facilitar la coordinació i la distribució de tasques,
seguint el model de treball en equip.
Adaptar les activitats formatives a les necessitats dels
diferents col·lectius..

Direcció i coordinació del personal
Pla de formació
Pla de seguiment:
Seguiment de l’estat dels sistemes naturals
Seguiment de paràmetres socials, econòmics i
culturals
Seguiment de processos i interaccions
Foment de la recerca

Seguiment del medi físic, la vegetació i la fauna.
Recollida de dades en referència a activitats econòmiques
i culturals.
Seguiment i avaluació dels efectes de les activitats de
gestió, de la freqüentació, de l’activitat cinegètica, etc.
Seguiment d’estudis i difusió dels seus resultats.

Desenvolupament
del
sistema
d'informació
Desenvolupament d’aplicatius per la gestió.
geogràfica
Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Organització general del treball, amb la distribució de funcions i tasques
¾ Implantació paulatina del Sistema d’Informació Geogràfica, com a eina bàsica per la planificació,
la gestió i el seguiment.
Indicadors de resultats:
− Nivell d’execució del programa anual.
− Estudis realitzats.
− Indicadors aplicats al pla de seguiment.
− Cursos realitzats.
− Nivell d’implantació del SIG.
− Nivell d’assoliment dels objectius.

93

1221 PARC SERRALADA DE MARINA
12214 DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ GENERAL
122142 Activitats generals i de suport

FITXA 10/10

Context:
Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes en els programes de conservació, foment i ús social,
així com per assolir els objectius del Pla especial, cal disposar d’una infrastructura logística que permeti el
bon funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes correctes condicions de treball dels
membres de l’organització.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla d’Acció del Mandat
2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Disposar d’un parc mòbil adequat a les necessitats de les tasques del conjunt del personal del
parc.
− Garantir les correctes condicions de treball del personal, mitjançant la dotació del vestuari i
equips de protecció individual necessaris per a l’adequat desenvolupament de les tasques
encomanades.
− Difondre la tasca realitzada i l’assoliment d’objectius mitjançant l’elaboració de programes i
memòries anuals d’activitats
− Elaboració de documents i materials de gestió (programa, memòria).
− Participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
− Gestió econòmica
− Assessorament tècnic i legal a iniciatives externes.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Personal adscrit al parc.
− Altre personal de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Responsables de formació de la Diputació de Barcelona.
− Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Gestió econòmica

Observacions:

Renovació del parc mòbil
Manteniment del parc mòbil
Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic
Elaboració de documents i material de gestió
Promoció i divulgació

Seguiment i control de la despesa
Adquisició de d’un vehicle tot terreny i un pick-up per la
guarderia del Parc
Reparació, combustible i pupil·latge
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
Edició de la memòria del parc.
Participació en jornades, seminaris i mitjans
comunicació.
Consultes tècniques i assessoraments diversos

Assessorament tècnic i legal a iniciatives externes
Eixos més rellevants de les actuacions 2006:
¾ Renovació del parc mòbil.
¾ Adopció de la tipologia de vestuari Standard de la Xarxa de Parcs Naturals.
¾ Elaboració de la memòria anual 2005.
Indicadors de resultats:
− Pressupost executat.
−
Nivell d’assoliment dels objectius.
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de

Parc de la
Serralada Litoral

Codi 1222

1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12221 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122211 Activitats de conservació, prevenció i restauració

FITXA 1/10

Context:
Un dels objectius principals del Pla especial del Parc Serralada Litoral és el de la protecció del paisatge, els
sistemes naturals i els elements que el conformen i els processos interactiu entre aquests.
Objectius generals.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
− Actuacions per minimitzar el perill d’incendi forestals.
− Divulgar les tasques de gestió del Parc en el manteniment i millora del patrimoni natural perquè els
ciutadans valorin aquest patrimoni comú.
Objectius específics:
− Intervenció activa en l’espai per mantenir i augmentar els seus valors naturals.
− Gestió positiva dels hàbitats per augmentar la biodiversitat.
− Restauració de zones degradades
− Fomentar el manteniment del paisatge en mosaic (forestal i agrícola).
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci l’àmbit del parc i Consell Consultiu.
− Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, ADFs.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, d’Interior.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal de Prevenció d’Incendis.
Principals activitats:

Observacions:

Plans de conservació del medi físic i del
paisatge i actuacions de gestió activa dels
hàbitats

Redacció dels projectes, en el marc del conveni amb la Caixa, i
execució dels treballs de conservació i millora d’hàbitats.
Actuacions de recuperació d’espais agrícoles abandonats o
degradats.
Estudi de l’estat de la Flora amenaçada i actuacions per millorar el
seguiment de les espècies en situació desfavorable. Cartografia de
les àrees d’especial interès per la fauna i inclusió a la cartografia de
les poblacions de la flora amenaçada.
Coordinació amb l’OTPMIF, els municipis i les ADF per al
seguiment dels plans de prevenció municipals. Coordinació amb els
ajuntaments pel seguiment de les tasques de les franges
perimetrals de les urbanitzacions situades a la perifèria o dins de
l’espai.
Redacció del Pla Coordinat de Prevenció d’Incendis Forestals parc.
Execució dels plans d’infrastructures: millores xarxa viària, punts de
guaita, construcció d’una torre de vigilància, punts d'aigua i franges
de protecció.
Finalització del cens dels elements d’interès històric del Parc.
Projecte de millora i protecció dels elements.
Seguiment de la recuperació afectades per incendis forestals.

Plans de conservació de flora i fauna

Prevenció d’incendis forestals

Millores en les infrastructures de prevenció
d’incendis
Conservació del patrimoni històric i arqueològic
Plans de recuperació forestal

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Actuacions de gestió activa del medi i de conservació i millora de flora i fauna
¾ Prevenció d'incendis forestal (Campanya de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals, redacció del
Pla Coordinat de Prevenció d’Incendis Forestals i millores de les infrastructures).
¾ Actuacions per a la protecció i posada en valor del patrimoni arquitectònic del Parc.
Indicadors de resultats:
− Nivell d’execució dels projectes.
− Estadístiques d’incidències en el pla de prevenció d’incendis.
− Evolució de les poblacions de les d’espècies d’interès especial.
− Actuacions enfocades a la conservació (millora dels hàbitats, recuperació d’espais oberts i pastures...)
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12221 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122212 Activitats de gestió del patrimoni públic

FITXA 2/10

Context:
El Pla especial marca la necessitat d’adquirir terrenys per part de l’òrgan gestor, especialment aquells que
tenen un elevat interès natural.
El Consorci té també la responsabilitat de gestionar els béns patrimonials propis.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal. Seguiment de les
actuacions de l’Associació de propietaris forestals de Premià de Dalt.
Objectius específics:
− Conservació de les zones amb elevat valor ecològic a la Serralada Litoral.
− Adquirir sòl per a la creació d’equipaments per desenvolupar el model d’ús públic del parc.
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines i millorar les comunicacions.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Consultiu del parc.
− Ajuntaments del Consorci.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, Cultura.
− Residents en els immobles objecte d’actuació.
Principals activitats:
Adquisició de terrenys estratègics
Adquisició i manteniment de màquines i eines
Manteniment general de les instal·lacions

Gestió i manteniment del patrimoni

Observacions:
Parcel·les i finques que puguin interessar pel seu valor estratègic
Renovació i millora del sistema de comunicacions.
Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap
equipament concret. Reformes al magatzem de Santa Agnès de
Malanyanes.
Afitament de finques, conservació d’elements de valor històric i
natural. Utilitzar part de les finques pròpies per servir d’escenari
“pilot” d’algunes actuacions forestals experimentals enfocades a
millorar els aprofitament i/o a la conservació.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Reforma del magatzem de Santa Agnès de Malanyanes.
¾ Afitament de finques pròpies i estudi de propostes d’actuació en les mateixes.
Indicadors de resultats:
− Nivell d’execució dels projectes
− Superfície de titularitat pública del Parc.
− Inventari de material.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització.
− Estat de conservació dels immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Nivell d’assoliment dels objectius.

98

1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12221 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122213 Activitats de seguiment del planejament i de presència
territorial

FITXA 3/10

Context:
El Pla especial determina la necessitat d’adequar totes les actuacions i projectes que es duguin dins l’àmbit
d’actuació a les determinacions del mateix Pla. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de
l’emissió dels corresponents informes preceptius per part dels tècnics del Consorci.
Objectius generals. Punts 1 i 5 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Actuar de manera coordinada amb els ajuntaments en seguiment de les actuacions que es duen a
terme dins l’espai.
− Continuar la tasca de coordinació amb els serveis tècnics dels ajuntaments per l’aplicació del Pla
especial.
Objectius específics:
− Informar les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Seguiment dels planejaments urbanístics dels municipis.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Vetllar pel patrimoni públic dins del parc.
− Donar sortida a les voluntats municipals de modificació del Pla especial.
− Revisar la normativa actual i adequar-la al context social actual.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Plenari i Consell Consultiu del parc.
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’Interior i d’Urbanisme.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Control del compliment de la normativa i
elaboració d’informes previs/preceptius
Control de la circulació
Seguiment d’activitats associades al medi
forestal
Seguiment d’activitats esportives, fotogràfiques,
publicitàries i culturals
Seguiment de la implantació d’infrastructures
Vigilància del patrimoni
Modificació del Pla especial

Observacions:
Aplicació del Pla especial. Elaboració, seguiment i control del
informes preceptius. Vigilància sobre el territori
Aplicació del protocol de control d’accés motoritzat. Senyalització
de la xarxa viària bàsica i de la d’ús restringit.
Seguiment i control de l’activitat cinegètica.
Seguiment dels Plans Tècnics de Gestió Forestals aprovats
Informació, seguiment i control de les diferents activitats que es
duguin a terme dins l’espai
Instal·lacions d’infrastructures: línies elèctriques, gas, aigua,...
Finques públiques, immobles, equipaments ...
Seguiment de les propostes formulades pels ajuntaments del
Consorci d’ampliació de l’EIN.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Control, seguiment i resolució de les situacions urbanístiques contràries al planejament
¾ Continuació del desenvolupament del Protocol d’accés motoritzat al parc.
¾ Coordinació amb les Societats de caçadors per millorar l’activitat cinegètica.
Indicadors de resultats:
− Estadístiques d’informes i denúncies emeses.
− Nombre d’incidències relacionades amb béns patrimonials.
− Nombre d’actuacions de control de l’accés motoritzat i resultats obtinguts
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12222 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122221 Consells, comissions i convenis

FITXA 4/10

Context:
L’aplicació del Pla especial i de totes les seves disposicions per assolir els objectius fixats suposa la implicació
de totes les administracions competents, especialment les locals.
Les administracions públiques han de promoure la participació de propietaris, empreses i entitats privades
interessades, tal i com marca el Pla especial. També es determina la necessitat de promoure convenis de
cooperació i col·laboració.
Objectius generals.
− Actuar en el territori amb la participació activa de les administracions locals.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació de les administracions amb competències territorials en
el desenvolupament del Pla.
− Fomentar la participació en la gestió del Pla dels diferents sectors socials vinculats al parc.
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres (particulars, associacions,
universitats) per a l’assoliment d‘objectius concrets previstos en el Pla.
− Impulsar plans marc pel sector primari, implementant els recursos necessaris per a la seva execució.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Plenari.
− Consell Consultiu del parc.
− Ajuntaments del Consorci.
− Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres administracions.
Principals activitats:
Reunions del Consell Plenari i del
Consell Consultiu
Participació en altres òrgans de
representació

Convenis

Observacions:
Sessions ordinàries i extraordinàries
Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient
Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats (ajuntaments i altres
administracions, entitats educatives, entitats naturalistes, organitzacions
professionals, particulars), per a l’assoliment d’objectius específics (Pla de
prevenció d’incendis, pla d’informació, gestió d’equipaments de propietat
municipal, activitats en propietats particulars, desenvolupament d’activitats
educatives, programes de desenvolupament econòmic, control de l’accés
motoritzat).

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Millorar el funcionament dels òrgans de gestió del parc i incrementar els nivells de participació i
implicació dels seus membres
¾ Valorar l’oportunitat d’establir convenis de col·laboració amb administracions locals i entitats privades
per a la realització d’actuacions d’acord amb els objectius marcats en el Pla especial.
Indicadors de resultats:
− Percentatge d’assistència a les reunions dels òrgans de gestió.
− Nombre de reunions o contactes per analitzar el dinamisme dels convenis.
− Nombre de reunions realitzades amb administracions i entitats.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12222 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122222 Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i
cultural

FITXA 5/10

Context :
El Pla especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla especial.
El programa d’acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament cultural
i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per millorar la gestió de
les superfícies forestals i per poder mantenir els espais agrícoles.
Objectius específics:
− Establir unes bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-les als objectius del Pla
especial.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar el desenvolupament del sector
agrari.
− Seguiment del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de propietaris forestals de
Premia de Dalt.
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la vinculació
del programa Viu el Parc amb la població local.
Col·laboradors principals:
− Associacions de propietaris forestals.
− Habitants, propietaris i empresaris de tots els sectors de l’àmbit del parc.
− Ajuntaments.
− Entitats culturals locals.
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Projecte per a la millora de la gestió forestal
Execució del programa Viu el Parc

Observacions:
Aprovació de les Bases Reguladores per l’atorgament de
subvencions.
Seguiment del projecte de millora forestal signat entre l’Oficina
Tècnica de prevenció d’incendis de la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals de Premià de Dalt.
Adequar les propostes d’actuacions per aconseguir dotar de
personalitat pròpia cadascuna de les festes als municipis.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Promoure el manteniment i el desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes
¾ Fomentar la gestió forestal associada
¾ Contribuir a estructurar l’oferta turística i de serveis, tant pública com privada
¾ Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis.
Indicadors de resultats:
− Nombre i import de les subvencions atorgades
− Accions de foment del desenvolupament per sectors i tipus d’actuació
− Nombre de municipis que han participat en programa Viu el Parc.
− Nombre d'alumnes que han participat en programa Viu el Parc a les escoles.
− Nombre d’actes del programa Viu el Parc.
− Nombre de persones que han participat en els actes del programa Viu el Parc.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12222 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122223 Infraestructures i serveis generals

FITXA 6/10

Context:
La protecció del territori ha de ser compatible amb el desenvolupament socioeconòmic de les activitats que es
duen a terme dins l’espai natural i de la població que hi viu.
Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments per
a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària, senyalització i
recollida de residus dins l’àmbit de l’espai protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, Pla de Mandat 2003-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge i del medi natural.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació mitjançant la senyalització.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Oficina tècnica de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona.
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.
− Oficines de turisme comarcals.
Principals activitats:
Servei de recollida de residus
Millora de la xarxa viària bàsica
Manteniment de la xarxa viària de prevenció
d’incendis
Senyalització

Observacions:
Resolució dels punts d’abocament incontrolats d’acord amb el
protocol establert.
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
traçat i repàs del ferm, i tractament de la vegetació.
Condicionament i millora de la xarxa.
Incorporació de nous rètols i adequació dels existents a la nova
normativa.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Adaptació de la senyalització del parc a la normativa de la Xarxa de Parcs Naturals.
¾ Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària bàsica i la de prevenció d’incendis.
¾ Creació d’una base de dades pel seguiment de la senyalització viària.
Indicadors de resultats:
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
− Nivell d’assoliment dels objectius.

102

1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12223 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122231 Creació i manteniment d’equipaments

FITXA 7/10

Context:
Per tal de garantir i regular l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta d’objectius, el
parc es dotarà d’una xarxa d’equipaments d’ús públic.
El Pla especial determina la necessitat de crear una xarxa d’infrastructures com àrees d’esplai, zones
d’acampada i altres dins l’espai per garantir l’ús públic dins el Parc.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper dels espais naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Redactar el Pla d’Ús Públic d’acord amb el Pla especial.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la
seva gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci.
− Propietaris implicats i empreses interessades.
Principals activitats:
Observacions:
Magatzem
de Santa Agnès de
Millores i manteniment general de les instal·lacions
Malanyanes i oficines de Cabrera de Mar
Adequar les necessitats de mobiliari de les dues instal·lacions.
Dotació de mobiliari
Gestió del punts d’informació:Creu de Concessió de la gestió del punt d’informació de can Boquet. Seguiment de
la gestió dels punts d’informació.
can Boquet, can Magarola,can Girona
Creació de nous itineraris i manteniment dels existents
Itineraris senyalitzats
Redacció del Pla d’Ús Públic. Proposta de Pla d’equipaments.
Pla d’Ús Públic i Pla d’equipaments
Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Projecte d’ubicació dels diferents equipaments d’ús públic (àrees de lleure, zones d’acampada ...)
segons tipologia del Pla especial.
Indicadors de resultats:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12223 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122232 Activitats d’ús social i publicacions
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Context:
Per tal d’ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l’espai protegit i fomentar el coneixement i el
respecte envers el medi d’una manera compatible amb la resta d’objectius del parc, el Pla especial preveu la
definició i el desenvolupament d’un model d’ús públic del Parc.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local.
Objectius específics:
− Creació d’un Pla d’ús públic del parc.
− Contribuir al desenvolupament d’una estratègia global de comunicació i educació ambiental a la xarxa
de parcs.
− Dissenyar el Pla d’informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer
els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en els punts d’informació, a través del seguiment de les
concessions, dels convenis o d’actuacions directes.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Plenari del parc.
− Consell Consultiu del parc.
− Usuaris i habitants del parc.
Principals activitats:
Observacions:
Redacció del Pla d’Ús Públic del parc
Pla d’informació als visitants
Activitats als centres d’informació
Activitats als centres de documentació
Publicacions

Redactar i desenvolupar el Pla d’ús públic del parc, tenint en compte els
instruments actuals de certificació de qualitat existents i definint la xarxa
viària apta per l’accés motoritzat
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un
dispositiu d’atenció als visitants. Programa de passejades guiades.
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant d’activitats
programades. Desenvolupar el programa d’activitats de cada equipament
Divulgar la seva existència, fomentar la visita dels escolars
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies d’activitats
periòdiques. Elaboració de la guia del parc

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾
¾
¾
¾

Redacció del Pla d’Us Públic del parc
Divulgar la xarxa viària bàsica apta per a l’accés motoritzat i elaboració d’una proposta de
senyalització per a la regulació de la circulació en l’àmbit del parc
Impulsar el treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i la difusió
conjunta de les activitats
Donar a conèixer als centres educatius dels municipis del Consorci i municipis veïns
l’aprovació del Pla especial i demanar la seva col·laboració amb els objectius de
conservació del Parc.

Indicadors de resultats:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Nombre de visites a la pàgina web.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12224 ACTIVITATS GENERALS
122241 Activitats de planificació, seguiment i avaluació
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Context:
Per a optimitzar les polítiques i les línies d’actuació de la gestió, cal disposar d’un programa específic que
planifiqui, avaluï els resultats i permeti conèixer el grau d’assoliment dels objectius.
Convé revisar les activitats de seguiment i determinar indicadors que permetin valorar no tan sols l'estat dels
sistemes naturals, sinó també el grau d'assoliment dels objectius de la protecció a tots nivells: conservació,
desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic.
Cal establir un protocol i sistematitzar els procediments de recollida i magatzematge d’informació (SIG, bases
de dades,...) per facilitar l’ús i l'anàlisi de la informació acumulada.
Objectius generals:
−
Millorar els models d’intervenció en la gestió amb la finalitat de ser més eficients en la promoció
dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
−
Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
−
Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les incidències
que es produeixin en el parc.
−
Consolidar un pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper i operativitat en
relació a la gestió.
−
Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
−
Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
−
Promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme.
Col·laboradors principals:
−
Universitats
−
Investigadors,i naturalistes i empreses d’estudis ambientals
Principals activitats:

Observacions:

Direcció i coordinació del personal

Organització general de l’activitat. Cal continuar amb la
reorganització de la guarderia (especialització / gestió per
competències)

Pla de formació
Pla de seguiment
Seguiment de l’estat dels sistemes naturals
Seguiment de paràmetres socials, econòmics i
culturals
Seguiment de processos i interaccions
Foment de la recerca i seguiment d’estudis

Adaptar les activitats formatives a les necessitats
Seguiment del medi físic, la vegetació i la fauna
Recollida de dades, estadístiques i realització de censos
Seguiment i avaluació dels efectes de les activitats de gestió, dels
aprofitaments, de la freqüentació, activitat cinegètica...
Participació en xarxes de seguiment, edició de material de difusió

Desenvolupament del sistema d'informació
Tractament i transferència de la informació
geogràfica
Definició del pla de gestió integral per al conjunt El Pla de gestió integral ha de ser un document de planificació de la
del territori i elaboració del programa anual gestió a mig termini, situat en un segon nivell de planificació entre
el Pla especial i el Programa anual d’activitats
d’activitats
Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾
Desenvolupament d'un sistema d'indicadors que facilitin l'avaluació del grau d'assoliment del
objectius de la protecció (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic) i
siguin útils per a la gestió
¾
Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica, com a eina bàsica per al seguiment, l’anàlisi territorial i
la planificació.
Indicadors de resultats:
−
Percentatge d’execució del programa d’activitats.
−
Nombre de cursos realitzats.
−
Nombre d’indicadors / paràmetres inclosos en el pla de seguiment.
−
Nombre de capes d’informació i bases de dades operatives dins el sistema d’informació geogràfica.
−
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12224 ACTIVITATS GENERALS
122242 Activitats generals i de suport

FITXA 10/10

Context:
Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes en els programes de conservació, foment i ús social, així
com per assolir els objectius del Pla especial, cal disposar d’una infrastructura logística que permeti el bon
funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes correctes condicions de treball dels membres de
l’organització, així com la seva formació.
Objectius generals.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització de tots els sectors implicats,
d’acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Disposar d’un parc mòbil adequat a les necessitats de les tasques del conjunt del personal del parc.
− Garantir les correctes condicions de treball del personal, mitjançant la dotació del vestuari i equips de
protecció individual necessaris per a l’adequat desenvolupament de les tasques encomanades.
− Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
− Difondre la tasca realitzada i l’assoliment d’objectius mitjançant l’elaboració de documents i memòries
anuals d’activitats i a través de la participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Personal del Consorci
− Personal adscrit al Consorci i altre personal de l’Àrea d’Espais Naturals
− Responsables de formació de la Diputació de Barcelona
− Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Gestió econòmica
Manteniment del parc mòbil
Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic
Elaboració de documents i material de
gestió
Promoció i divulgació

Observacions:
Gestió comptable i pressupostària.
Reparació, consums i pupil·latge dels vehicles propis i dels adscrits al
parc.
Adquisició de material d’acord amb les necessitats.
Mantenir l’edició de la memòria.
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Edició de material de difusió sobre el patrimoni natural i cultural del parc.

Assessorament tècnic i legal a iniciatives
Consultes tècniques i assessoraments diversos.
externes
Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Millorar la comunicació interna i externa del parc.
¾ Implantació del programa de gestió comptable sicalwin.
Indicadors de resultats:
− Nombre d’assumptes resolts a les reunions i del pressupost.
− Nivell d’amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre.
− Rapidesa de confecció de la memòria.
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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Parc de la Serralada Litoral 2006
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1
Títol del projecte:
REHABILITACIÓ DEL MAGATZEM DE STA. AGNÈS DE MALANYANES
Descripció del projecte:
Es tracta d’un espai cedit per l’ajuntament de La Roca del Vallès, on es troben ubicats el taller i el
magatzem del servei de guarderia del Parc (manteniment, prevenció d’incendis i guarderia
ordinària).
Pel seu bon funcionament és necessari efectuar les millores següents:
- Reparació del sistema de desguàs de la teulada per evitar l’entrada d’aigua
- Instal·lació de finestres practicables protegides per reixa exterior
- Millora del sistema d’il·luminació
Import estimat:

30.000,00 €

Redacció/Direcció del projecte:
Serveis tècnics de la Diputació de Barcelona
Justificació de la conveniència:
Atès el volum de treball que realitza el servei de guarderia i la millora de l’equipament de prevenció
d’incendis l’organització i bones condicions tant del taller com del magatzem son imprescindibles
tant per millorar les condicions de treball com la preservació del material emmagatzemat.
Encaix normatiu i legal:
Adaptació a la normativa reguladora de les condicions de seguretat i salut laboral
Compromisos existents:
L’ajuntament de La Roca del Vallès va cedir l’ús d’aquest equipament al Consorci en tant aquest
assumia la seva conservació.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
- Compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral
- Millora de les condicions de treball dels guardes
- Major conservació i seguretat del material dipositat
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
- Dignificació de les instal·lacions
- Menor risc de robatori
Dificultats associades a l’execució del projecte:
- Necessitat de regular mitjançant conveni amb l’ajuntament propietari l’ús de les
instal·lacions per un període suficient que garanteixi la rendibilitat de la inversió
Observacions:
El Consorci només disposa d’aquest taller-magatzem.
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Parc del Montnegre i
el Corredor

Codi 1223

1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12231 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122311 Activitats de conservació, prevenció i restauració

FITXA 1/10

Context:
Un dels objectius bàsics del parc del Montnegre i el Corredor és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent
que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant evolució. La protecció
d’aquests valors requereix sovint d’una actuació positiva, de control, foment i restauració.

Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
−

−

Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les superfícies
forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals, racionalitzar
l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la promoció
dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva més integradora.

Objectius específics:
−
−
−

−

Preservar els valors naturals del Montnegre i el Corredor.
Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió activa dels
hàbitats.
Restaurar les àrees degradades per processos urbanístics il·legals o altres causes.
Fomentar el manteniment del paisatge en mosaic (forestal, agrícola i de pastura).

Col·laboradors, interlocutors principals:
−
−
−

−

Comissió Consultiva del parc i Ajuntaments de l’àmbit del parc.
Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, agrupacions de defensa forestal.
Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, d’Interior.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal de Prevenció d’Incendis.

Principals activitats:
Plans de conservació del medi físic i del
paisatge i actuacions de gestió activa dels
hàbitats
Plans de conservació de flora i fauna

Prevenció d’incendis forestals
Millores en les infrastructures de prevenció
d’incendis
Conservació del patrimoni històric i arqueològic
Plans de recuperació forestal

Observacions:
Redacció dels projectes, en el marc del conveni amb la Caixa, i
execució dels treballs de conservació i millora d’hàbitats. Accions
de recuperació d’espais oberts en pastures i conreus abandonats
Actuacions (material i treballs in situ i ex situ) per impulsar el
desenvolupament del Pla de conservació de la flora d’interès
especial del parc. Redacció del Pla de conservació de la fauna.
Cartografia dels elements i de les àrees sensibles.
Execució dels Plans anuals de vigilància i primera intervenció i
coordinació amb l’OTPMIF i les ADF per al seguiment dels plans de
prevenció municipals
Posada en marxa del Pla Director de prevenció del parc . Execució
dels plans d’infrastructures: millores xarxa viària, punts de guaita,
punts d'aigua, franges de protecció i adequació heliport
Cens dels elements d’interès. Projecte de senyalització, adequació
d’accessos, propostes de protecció i edició fitxes
Proposta d’actuacions en les zones definides pel Pla Especial com
forestals de recuperació (urbanitzacions il·legals Can Camps, Sant
Llop) i execució de treballs a la Serra de l’Esquirol

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾
¾
¾

Actuacions de gestió activa del medi i de conservació de flora i fauna
Prevenció d'incendis forestal (Pla de Vigilància i Prevenció d’estiu, posada en marxa del Pla Director i millores en
infrastructures)
Actuacions per a la protecció i posada en valor del patrimoni arquitectònic del parc

Indicadors de resultats:
−
−
−
−
−

−

Nivell d’execució dels projectes.
Estadístiques d’incidències en el pla de prevenció d’incendis.
Evolució de les poblacions de les d’espècies d’interès especial.
Actuacions enfocades a la conservació (millora dels hàbitats, recuperació d’espais oberts i pastures...)
Superfície forestal recuperada a la Serra de l’Esquirol.
Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12231 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122312 Activitats de gestió del patrimoni públic

FITXA 2/10

Context:
Entre els diferents instruments que el Pla Especial preveu per tal d’assolir els objectius de conservació del
territori hi ha l’adquisició de terrenys estratègics i la possibilitat d’adquirir la titularitat dels equipaments.
Igualment, és responsabilitat de l’Òrgan gestor del parc la gestió directa dels béns patrimonials de la Diputació
de Barcelona i el suport a la gestió d’altres finques públiques.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Conservar els indrets que presentin uns valors ecològics singulars del Montnegre i el Corredor.
− Adquirir sòl per a la creació d’equipaments per desenvolupar el model d’ús públic del parc.
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Gestionar el sòl públic i redactar els plans d’ordenació dels recursos naturals de les finques públiques.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines i millorar les comunicacions.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Comissió Consultiva del parc.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, Cultura.
− Masovers residents en els immobles objecte d’actuació.
Principals activitats:
Adquisició de terrenys estratègics
Adquisició i manteniment de màquines, eines i
material de comunicacions
Manteniment general de les instal·lacions

Gestió i manteniment del patrimoni

Rehabilitació i adequació a l’ús social de
can Bosc

Observacions:
Parcel·les d’urbanitzacions il·legals i finques que puguin interessar
pel seu valor estratègic
Realització d'un estudi en el conjunt de la xarxa de parc per a la
renovació i millora del sistema de comunicacions.
Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap
equipament concret
Afitament de finques, conservació d’elements de valor històric i
natural. Redacció dels PTGMF i execució de les actuacions que s’hi
prevegin. Utilitzar part de les finques pròpies per servir d’escenari
“pilot” d’algunes actuacions forestals experimentals enfocades a
millorar els aprofitament i/o a la conservació
2ª fase: finalització dels treballs d’adequació d’un espai pel
masover i inici dels treballs de rehabilitació del cos central

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Projecte de can Bosc (execució de la 2ª fase)
¾ Planificació global dels objectius de les finques propietat de la Diputació de Barcelona.
Indicadors de resultats:
− Nivell d’execució dels projectes
− Superfície de titularitat pública del parc.
− Inventari de material.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització.
− Superfície forestal amb instruments de planificació (PTGMF).
− Estat de conservació dels immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12231 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122313 Activitats de seguiment del planejament i de presència
territorial

FITXA 3/10

Context:
El Pla Especial del Montnegre i el Corredor preveu la homogeneització del tractament del sòl no urbanitzable
dels municipis integrants i implica vetllar pel compliment de les disposicions del Text Normatiu i altres
normatives vigents davant les activitats que s’hi duen a terme. Això requereix de l’actuació directa dels guardes
del parc i de l’emissió dels corresponents informes preceptius.
Simultàniament, cal anar adaptant el Pla Especial a les noves realitats i les normatives sectorials.
Objectius generals. Punts 1 i 5 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb
el model en xarxa de la Diputació.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Vetllar pel patrimoni públic i privat dins del parc.
− Donar sortida a les voluntats municipals de modificació del Pla Especial.
− Revisar i adaptar la normativa actual al context social actual.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’Interior.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Control del compliment de la normativa i
elaboració d’informes previs preceptius
Control de la circulació
Seguiment d’activitats associades al medi
forestal
Seguiment d’activitats esportives, fotogràfiques i
publicitàries
Seguiment de la implantació d’infrastructures
Vigilància del patrimoni
Modificació del Pla Especial

Observacions:
Aplicació del Pla Especial. Elaboració, seguiment i control del
informes previs preceptius. Vigilància sobre el territori
Aplicació del protocol de control del motorisme. Definició de la
xarxa viària transitable
Seguiment i control de l’activitat cinegètica.
Seguiment dels Plans Tècnics de Gestió Forestals aprovats
Informació, seguiment i control d’activitats esportives, fotogràfiques
i publicitàries
Es refereix a línies elèctriques, instal·lacions tècniques, vies de
transport terrestres
Finques públiques, immobles, equipaments
Revisió de les propostes formulades per diversos Ajuntaments i
seguiment dels procés de modificació al sector del Montalt.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Seguiment del procés de modificació del Pla Especial
¾ Formulació de propostes d’actuació per a la resolució de les situacions urbanístiques contràries al
planejament
¾ Manteniment dels esforços per al control de la circulació motoritzada
¾ Seguiment de l'activitat cinegètica (propostes de millora de les condicions de seguretat).
Indicadors de resultats:
− Estadístiques d’informes i denúncies emeses.
− Nombre d’incidències relacionades amb béns patrimonials.
− Nombre d’actuacions de control del motorisme i resultats obtinguts
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122321 Consells, comissions i convenis

FITXA 4/10

Context:
Formant part del conjunt d’activitats orientades a fomentar la participació de la societat en l’execució del Pla,
s’ha previst la celebració de reunions periòdiques dels Òrgans de gestió (Consell Coordinador i Comissió
Consultiva), així com l’establiment de convenis amb els Ajuntaments i amb Entitats privades per a l’assoliment
dels d‘objectius del Pla.
Objectius generals. Punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb
el model en xarxa de la Diputació.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació de les administracions amb competències territorials en
el desenvolupament del Pla.
− Fomentar la participació en la gestió del Pla dels diferents sectors socials vinculats al parc.
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres (particulars, associacions,
universitats) per a l’assoliment d‘objectius concrets previstos en el Pla.
− Impulsar plans marc pel sector primari, implementant els recursos necessaris per a la seva execució.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Comissió Consultiva del parc.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres Administracions.
Principals activitats:

Observacions:

Reunions del Consell Coordinador
i de la Comissió Consultiva

Reunions ordinàries i extraordinàries

Participació en altres Òrgans de
representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient

Convenis

Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats (Ajuntaments i altres
Administracions, entitats educatives, organitzacions professionals, particulars), per
a l’assoliment d’objectius específics (Pla de prevenció d’incendis, pla d’informació,
gestió d’equipaments de propietat municipal, activitats en propietats particulars,
desenvolupament d’activitats educatives, programes de desenvolupament
econòmic, control del motorisme)

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Millorar el funcionament dels Òrgans de Gestió del parc i incrementar els nivells de participació i
implicació dels seus membres
Indicadors de resultats:
− Percentatge d’assistència a les reunions dels Òrgans de gestió.
− Nombre de reunions o contactes per analitzar el dinamisme dels Convenis.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122322 Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis
i cultural
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Context :
El Pla Especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial.
Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política d’ajuts econòmics que es concreten en
l’establiment d’unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de protecció
i millora dels habitatges i del patrimoni.
El programa d’acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament cultural
i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-se a noves realitats.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar pals de desenvolupament pel
sector agrari.
− Participar en el conveni de col·laboració amb l’Associació de propietaris del Montnegre Corredor, per
millorar la gestió forestal del massís.
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la sintonia del
programa “Viu el Parc” amb la població local.
Col·laboradors principals:
− OTMPI
− Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
− Habitants, propietaris i empresaris de l’àmbit del parc
− Ajuntaments
− Entitats culturals locals
Principals activitats:
Observacions:
Gestió de les subvencions
Projecte per a la millora de la gestió forestal
Promoció
d’actuacions
per
al
desenvolupament del sector agrícola i el
sector turístic
Execució del programa “Viu el Parc”

Revisió de les bases, distribució i informació als interessats i gestió de
les atorgades
Participar activament, juntament amb l’Oficina de Prevenció
d’Incendis, els Ajuntaments i amb l’Associació de propietaris del
Montnegre i el Corredor el projecte per fomentar la gestió forestal
associada.
Implementar un programa de debats sectorials per a la definició de
plans marc específics per als sectors agrícola i ramader. Inventariar
les activitats i els recursos turístics i promoure l’estructuració de
l’oferta turística i de serveis (pública i privada).
Revisar les propostes d’actuacions per aconseguir dotar de
personalitat pròpia cadascuna de les festes als municipis.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Participar activament en el projecte per fomentar la gestió forestal associada.
¾ Promoure el manteniment i el desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes.
¾ Contribuir a estructurar l’oferta turística i de serveis, tant pública com privada.
¾ Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis.
Indicadors de resultats:
− Nombre i import de les subvencions atorgades
− Accions de foment del desenvolupament per sectors i tipus d’actuació
− Nombre de municipis que han participat en programa “Viu el Parc”.
− Nombre d'alumnes que han participat en programa “Viu el Parc” a les escoles.
− Nombre d’actes del programa “Viu el Parc”.
− Nombre de persones que han participat en els actes del programa “Viu el Parc”.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122323 Infrastructures i serveis generals.
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Context:
El Pla Especial del Montnegre i el Corredor contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del
paisatge, sempre i quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i
la millora de les condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial
Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments per
a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària, senyalització i
recollida de residus dins l’àmbit de l’espai protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb
el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Oficina tècnica de Prevenció d’Incendis.
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Principals activitats:
Servei de recollida de residus
Col·laboració amb la recollida municipal de
residus
Inversió per a la millora de la xarxa viària
Tractament de la capa de rodolada de la pista
principal del Corredor
Manteniment de la xarxa viària principal
Senyalització

Observacions:
Analitzar la viabilitat de la recollida selectiva als recorreguts ja
establerts de recollida directa i la creació de noves rutes de recollida
A la banda del Montnegre hi ha un conveni amb l’Ajuntament de
Tordera
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
traçat
Incorporació de material cimentador i construcció de cunetes i
moderadors de velocitat en la totalitat de l’accés al Santuari del
Corredor des de can Bordoi
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda
Incorporació de rètols d’acord amb la nova normativa: substitució i
adaptació dels existents i introducció de nous elements indicadors

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
¾ Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
¾ Arranjament de la pista principal del Corredor (construcció de cunetes i tractament de la capa de
rodolada)
Indicadors de resultats:
− Control de l’eficiència en la recollida selectiva d’escombraries.
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12233 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122331 Creació i manteniment d’equipaments
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Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc s’ha dotat d’una xarxa d’equipaments d’ús públic.
El Pla Especial preveu la creació d’equipaments centrals als indrets més emblemàtics i visitats del parc
(Santuari del Corredor, Sant Martí del Montnegre, Hortsavinyà).
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb
el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat,
salubritat i eficiència energètica.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la
seva gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
− Propietaris de ca l’Auladell, propietaris del restaurant i responsables dels Caputxins.
Principals activitats:
Oficina del parc a Vallgorguina i garatgemagatzem a Llinars
Dotació de mobiliari
Gestió dels equipaments centrals del
Corredor
Subministrament
d’electricitat
als
equipaments del Corredor
Millores en exteriors i instal·lacions
Santuari del Corredor
Itineraris senyalitzats
Hortsavinyà - Can Pica
Sant Martí de Montnegre
Creació d’un nou centre d’informació a
Sant Cebrià de Vallalta

Observacions:
Millores i manteniment general de les instal·lacions
Adequar les necessitats de mobiliari de les dues instal·lacions.
Legalització de l'àrea d'esplai i obertura de l'àrea d'acampada juvenil.
Seguiment del contracte de concessió administrativa
Dotació d’energia elèctrica dels immobles de l’àrea (bar, dipòsit d’aigua,
WC) i de la zona d’acampada
Actuacions d’ordenació dels espais exteriors i de les instal·lacions
tècniques
Creació de nous itineraris (Vallgorguina, Pineda, Sant Celoni, Tordera,
Llinars i Mataró) i manteniment dels existents
Despesa ordinària de manteniment dels equipaments d’aquest sector.
Actuacions de millora dels exteriors i del conjunt arquitectònic
d’Hortsavinyà
Definició del projecte per a l’ordenació dels exteriors del conjunt
arquitectònic de Sant Martí de Montnegre. Execució dels arranjaments
consensuats i millores en la senyalització.
Dotació de mobiliari i posada en funcionament d’un nou equipament de
gestió compartida amb l’ajuntament a Sant Cebrià de Vallalta.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat,
salubritat i eficiència energètica (i els hàbits del personal i els usuaris)
¾ Execució del projecte d’electrificació dels equipaments del parc al Corredor
¾ Creació d’un nou punt d’informació a Sant Cebrià de Vallalta
¾ Projecte per a l’ordenació dels exteriors del conjunt arquitectònic a St. Martí de Montnegre.
Indicadors de resultats:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12233 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122332 Activitats d’ús social i publicacions
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Context:
A fi d’ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l’espai protegit, fomentar el coneixement i el
respecte envers el medi d’una manera compatible amb la resta d’objectius del parc, el Pla Especial preveu la
definició i el desenvolupament d’un model d’ús públic d’aquest espai.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb
el model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Redactar i desenvolupar el Pla d’ús públic del parc.
− Contribuir al desenvolupament d’una estratègia global de comunicació i educació ambiental a la xarxa
de parcs.
− Revisar, millorar i executar el Pla d’informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer
els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a través del
seguiment de les concessions, dels convenis o d’actuacions directes.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Redacció del Pla d’Ús Públic del parc

Pla d’informació als visitants
Activitats del Cercle d’Amics i tasques de
voluntariat
Programa “Coneguem els nostres parcs”
Subvencions a escoles per a activitats
pedagògiques
Activitats als centres d’informació
Activitats als centres de documentació
Publicacions

Observacions:
Redactar i desenvolupar el Pla d’ús públic del parc, tenint en compte els
instruments actuals de certificació de qualitat existents i definint la xarxa
viària apta per l’accés motoritzat
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un
dispositiu d’atenció personal als visitants i un desplegament especial
intensiu per Setmana Santa per garantir l’eradicació de l’acampada al
Corredor. Programa de passejades guiades.
Col·laborar en l'oferta d'activitats i estudiar d'incorporar gratuïtament al
col·lectiu d’habitants / propietaris del parc al Cercle d’Amics
Reforçar i adaptar la campanya a les necessitats actuals
Actualment, només es fan activitats pedagògiques subvencionades a
l’Escola de Natura del Corredor
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant d’activitats
programades. Desenvolupar el programa d’activitats de cada equipament
Difondre la seva existència, fomentar la visitació per part d’escolars
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies d’activitats
periòdiques. Elaboració de la guia del parc

Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Redacció del Pla d’Us Públic del parc.
¾ Definició de la xarxa viària apta per a l’accés motoritzat i elaboració d’una proposta de senyalització
per a la regulació de la circulació en l’àmbit del parc.
¾ Impulsar el treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i la difusió conjunta de
les activitats.
Indicadors de resultats:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Nombre de visites a la pàgina web.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12234 ACTIVITATS GENERALS
122341 Activitats de planificació, seguiment i avaluació
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Context:
Per a optimitzar les polítiques i les línies d’actuació de la gestió, cal disposar d’un programa específic que
planifiqui, avaluï els resultats i permeti conèixer el grau d’assoliment dels objectius.
Convé revisar les activitats de seguiment i determinar indicadors que permetin valorar no tan sols l'estat dels
sistemes naturals, sinó també el grau d'assoliment dels objectius de la protecció a tots nivells: conservació,
desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic.
Cal sistematitzar els procediments de recollida i magatzematge d’informació (SIG, bases de dades,...) per
facilitar l’ús i l'anàlisi de la informació acumulada.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les incidències que
es produeixin en el parc.
− Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper i operativitat en relació
a la gestió.
− Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
− Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
− Promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme.
Col·laboradors principals:
− Universitats (Autònoma de Barcelona, U. de Barcelona, U. de Girona)
− Investigadors i naturalistes i empreses d’estudis ambientals
Principals activitats:
Observacions:
Direcció i coordinació del personal
Pla de formació
Pla de seguiment
Seguiment de l’estat dels sistemes naturals
Seguiment de paràmetres socials, econòmics i
culturals
Seguiment de processos i interaccions
Foment de la recerca i seguiment d’estudis

Organització general de l’activitat. Cal continuar amb la
reorganització de la guarderia (especialització / gestió per
competències)
Adaptar les activitats formatives a les necessitats
Seguiment del medi físic, la vegetació i la fauna
Recollida de dades, estadístiques i realització de censos
Seguiment i avaluació dels efectes de les activitats de gestió, dels
aprofitaments, de la freqüentació, activitat cinegètica...
Participació en xarxes de seguiment, edició de material de difusió

Desenvolupament del sistema d'informació
Tractament i transferència de la informació
geogràfica
Definició del pla de gestió integral per al conjunt Els pla de gestió integral ha de ser un document de planificació de
del territori i elaboració del programa anual la gestió a mig termini, situat en un segon nivell de planificació
entre el Pla Especial i el Programa anual d’activitats
d’activitats
Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Desenvolupament d'un sistema d'indicadors que facilitin l'avaluació del grau d'assoliment del objectius
de la protecció (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic) i siguin útils per a
la gestió
¾ Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica, com a eina bàsica per al seguiment, l’anàlisi territorial i la
planificació
Indicadors de resultats:
− Percentatge d’execució del programa d’activitats.
− Nombre de cursos realitzats.
− Nombre d’indicadors / paràmetres inclosos en el pla de seguiment.
− Nombre de capes d’informació i bases de dades operatives dins el sistema d’informació geogràfica.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12234 ACTIVITATS GENERALS
122342 Activitats generals i de suport
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Context:
Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes en els programes de conservació, foment i ús social, així
com per assolir els objectius del Pla Especial, cal disposar d’una infrastructura logística que permeti el bon
funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes correctes condicions de treball dels membres de
l’organització, així com la seva formació.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004–2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb
el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en
la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una
perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Disposar d’un parc mòbil adequat a les necessitats de les tasques del conjunt del personal del parc.
− Garantir les correctes condicions de treball del personal, mitjançant la dotació del vestuari i equips de
protecció individual necessaris per a l’adequat desenvolupament de les tasques encomanades.
− Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
− Difondre la tasca realitzada i l’assoliment d’objectius mitjançant l’elaboració de documents i memòries
anuals d’activitats i a través de la participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Personal adscrit al parc i altre personal de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Responsables de formació de la Diputació de Barcelona.
− Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Gestió econòmica
Renovació del parc mòbil
Manteniment del parc mòbil
Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic
Elaboració de documents i material de
gestió
Promoció i divulgació

Observacions:
Seguiment i control de la despesa
Gestió dels vehicles adscrits al parc: adquisició de d’un vehicle tot
terreny i un pick-up per als vigilants tipus A de Vallgorguina
Reparació, combustible i pupil·latge
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
Mantenir l’edició de la memòria en format CD.
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Edició de material de difusió sobre el patrimoni natural i cultural del parc

Assessorament tècnic i legal a iniciatives
Consultes tècniques i assessoraments diversos
externes
Eixos més rellevants d'actuació per a 2006:
¾ Millorar la comunicació interna i externa del parc.
Indicadors de resultats:
− Nombre d’assumptes resolts a les reunions.
− i del pressupost.
− Nivell d’amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre.
− Rapidesa de confecció de la memòria.
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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Parc del Montnegre i el Corredor
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1
Títol del projecte:
REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ A L’ÚS SOCIAL DE CAN BOSC (FASE 2)
Descripció del projecte:
El projecte global preveu la rehabilitació de can Bosc com a equipament central del parc al
Corredor, mantenint-ne l’activitat agrària i tenint l’ecologia del món rural mediterrani com a element
clau de l’oferta pedagògica i museística.
En una primera fase (2005, 110.000 €) s’està efectuant la redacció de l’avantprojecte global i
s’iniciaran les obres de creació d’una estada per al masover.
Durant l’any 2006 es preveu la finalització de la residència del masover i la realització de treballs de
rehabilitació del cos central. En fases posteriors es contempla:

Completar la rehabilitació del cos central, de l’annex bar-restaurant i dels espais destinats
a l’explotació agroramadera. Enderroc dels volums sobrants.

Acabats, mobiliari, senyalització i instal·lacions museístiques.

Remodelació de l’annex de suport pel personal propi, el del parc avançat de bombers i el
vinculat a l’heliport.
Import estimat: (2ª fase)
Redacció/Direcció d’obres:

240.000,00
Parc

Oficina de Projectes

Justificació de la conveniència:
- Can Bosc és un dels edificis més emblemàtics del parc, trobant-se actualment en un estat
de deteriorament progressiu que podria comportar riscos pel masover que hi resideix.
- Està situat al sector més visitat del Corredor en un indret idoni per a un equipament central
inexistent al parc del Montnegre i el Corredor.
Encaix normatiu i legal:
- El Pla especial contempla can Bosc com a equipament destinat a l’ús públic.
Compromisos existents:
- Voluntat expressada en diferents àmbits pels gestors del parc.
- Demanda reiterada de l’ajuntament de Dosrius.
- Equipament previst al pla d’etapes del Pla especial.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
- Creació d’un equipament central (estrella o casa del parc) destinat a l’ús públic.
- Millora de les condicions de seguretat i habitabilitat de l’habitatge dels masovers.
- Conservació del patrimoni arquitectònic propi.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
- Millora i diversificació de l'oferta de serveis del sector Dosrius/Llinars.
- Es garanteix el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera.
- Possibilitat de creació de llocs de treball i d'una empresa de serveis pedagògics.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
- Dificultats associades a l'existència d'un masover que cal reubicar, arribar a un acord i, si és
el cas, integrar al nou model.
- Elevat cost per la necessitat de realització de l'obra en fases (per existència del masover).
Observacions:
- Diverses empreses i particulars (Escola de Natura del Corredor, Rucs del Corredor,…) han
mostrat el seu interès per aquest futur equipament, que ben segur es gestionarà mitjançant
concessió administrativa.

121

Parc del Montnegre i el Corredor
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 2
Títol del projecte:
ELECTRIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL PARC AL CORREDOR
Descripció del projecte:
Els treballs d'electrificació previstos són els següents:
- Estudi i redacció del projecte per proveir d'energia elèctrica l'Area d'Esplai del Corredor i el
càmping el Solell sota els criteris de màxima eficiència i òptima sostenibilitat ambiental.
- Execució dels treballs per a dotar de l'energia necessària els dos equipaments d'ús públic.
Import estimat:
Redacció/Direcció d’obres

140.000,00
Parc

Oficina de Projectes

Justificació de la conveniència:
- L'electrificació dels equipaments públics del Corredor (Àrees d'Esplai i d'Acampada Juvenil
del Solell del Corredor) comportarà una millora substancial en la quantitat i qualitat dels
serveis que s'hi ofereixen.
- Es tracta dels dos equipaments que reben més visitants del parc.
- Es vol optimitzar l'eficiència energètica, cercant els model més sostenible de proveïment.
Encaix normatiu i legal:
- El Pla especial admet instal·lacions tècniques de subministrament i/o generació d'energia
elèctrica.
- Les actuacions proposades consoliden els equipaments previstos en el Pla especial i la
seva oferta de serveis.
- El contracte de concessió administrativa que afecta els dos equipaments permet la
realització d'obres i treballs de millora a la Diputació de Barcelona.
Compromisos existents:
- Necessitat de fer arribar l'electricitat als diferents mòduls i instal·lacions de l'Àrea d'Esplai
(dipòsits i equips de cloració, bar-cafeteria, mòdul de serveis) i proveir d'aigua calenta els
mòduls de dutxes de l'àrea d'acampada.
- La legalització de l'àrea d'acampada exigeix la instal·lació d'il·luminació nocturna.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
- Millora de les condicions de treball dels concessionaris dels equipaments.
- Millora de la qualitat dels serveis dels equipaments i possibilitat d'oferir-ne de nous.
- Millora de l'eficiència energètica.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
- Millora de les infraestructures pel que fa al tractament i sanejament de l'aigua a les àrees
d'espai i d'acampada.
- Supressió o minimització de l'impacte acústic generat pels grups electrogens actualment en
funcionament.
- Millora i diversificació de l'oferta de serveis del sector Dosrius/Llinars.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
- Conveniència de fer un estudi previ per determinar les necessitats energètiques i el model
més eficient d'obtenció d'electricitat i aigua calenta.
Observacions:
- Existeixen diverses possibilitats: es pot fer arribar la línia elèctrica convencional o bé cercar
un sistema mixt basat en l'energia solar i la combustió de gas o derivats del petroli o bé
optar per un sistema basat exclusivament en l'energia solar fotovoltaica i tèrmica.
- Tanmateix, en el cas d'utilització de l'energia solar caldrà analitzar si aquesta s'obté en una
única estació o en petites instal·lacions independents per a cadascun dels mòduls que
requereixen energia.
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Parc del Montnegre i el Corredor
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 3
Títol del projecte:
ARRANJAMENT DE LA CAPA DE RODOLADA DE LA PISTA PRINCIPAL DE CORREDOR
Descripció del projecte:
Els treballs previstos en el tram Àrea d’Esplai-Can Bosc representen una nova fase dels treballs de
millora de la pista principal del Corredor. El tractament proposat és el mateix que s’iniciarà l’any
2005 en el sector de l’Àrea d’Esplai al Santuari. Consisteix en:
- Reperfilat del substrat amb motoanivelladora.
- Aportació de material i de producte aglutinant (cement-soil).
- Formació de cunetes.
Import estimat:
Redacció/Direcció d’obres:

90.000,00
Parc

Oficina de Projectes

Justificació de la conveniència:
- La pista del Corredor és la més transitada del parc. Per aquest fet i per les característiques
del substrat –sauló- pateix una erosió important.
- Les despeses de manteniment són actualment molt grans i amb aquesta actuació es
reduiran notablement.
- Necessitat de continuar el tractament iniciat l’any 2005 al sector de l’àrea d’esplai i que en
posteriors exercicis es preveu completar fins al tram asfaltat Can Bordoi-Can Massuet /El
Far.
- Convé millorar les condicions de seguretat dels vehicles (és freqüent el cas de cotxes que
rellisquen a les cunetes) i dels vianants que fan el recorregut de l’àrea fins al Santuari.
Encaix normatiu i legal:
- El Pla especial defineix aquesta pista com a xarxa viària d’accés rodat principal.
Compromisos existents:
- La DB ha assumit el manteniment de la xarxa viària principal del parc.
- Demanda reiterada per part dels responsables del Santuari i per nombrosos usuaris.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
- Millora de la seguretat vial.
- Reducció de l’erosió i de les despeses de manteniment.
- Eliminació de la polseguera que genera molèsties als usuaris i s’acumula en la vegetació.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
- Es garanteix el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera.
- Possibilitat de creació de llocs de treball i d'una empresa de serveis pedagògics.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
- Durant l'execució de l'obra s'ha de garantir la transitabilitat de la zona, reduint al mínim el
tancament d'aquest tram i les molèsties als usuaris de la pista principal del Corredor.
Observacions:
- En els propers mesos s'iniciaran els treballs de tractament de la capa de rodolada en el
tram de l'Àrea d'Esplai al Santuari del Corredor.
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Context:
Un dels objectius bàsics del parc del Garraf és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent
que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant
evolució. La protecció d'aquests valors requereix sovint d'una actuació positiva, de control, foment i
restauració.
Objectius generals: punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i
des d'una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals del Garraf.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l'evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió
activa dels hàbitats. Fomentant el paisatge de mosaic potenciant la recuperació de conreus.
− Creació de zones de protecció de defensa forestal.
− Creació de punts d’aigua
− Restaurar les àrees degradades per processos urbanístics il·legals o altres causes.
− Tractament fitosanitari.
− Gestió forestal a les finques propietat de la Diputació de Barcelona.
− Neteja de punts d’abocaments incontrolats.
− Seguiment dels animals domèstics i creació de colònies de gats pel seu control.
− Conservació de les espècies amenaçades.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Comissió Consultiva i Ajuntaments de l'àmbit del parc.
− Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, ADFs.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, d'Interior.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal de Prevenció d'Incendis.
Principals activitats:
Observacions:
Prevenció d'incendis forestals
Millores infrastructures prevenció
d'incendis
Creació marca de Parc
Restauració del medi natural i el paisatge
Recuperació patrimoni cultural
Neteja d’abocaments
Programes de gestió de flora i fauna

Redacció del Pla Director de prevenció del parc, execució dels Plans
anuals de vigilància i primera intervenció i coordinació amb l'OTPMIF i
les ADF per al seguiment dels plans de prevenció municipals.
Millores xarxa viària, punts de guaita (Castellot), punts d'aigua,
franges de protecció.
Treballar en la creació d’una Marca de Parc de producte elaborat
artesanament.
Treballs de recuperació d'espais oberts en pastures i conreus
abandonats en finques públiques. Projectes de gestió d'hàbitats
aixoplugats en el conveni amb La Caixa
Restauració de murs de pedra seca i cucons.
Recollida d’abocaments incontrolats.
Actuacions (material i treballs in situ i ex situ) per impulsar el
desenvolupament del Pla de conservació de la flora d'interès especial
del parc. Redacció del Pla de conservació de la fauna, en especial
l’Àliga Perdiguera.

Eixos més rellevants d'actuació per al trienni 2006:
¾ Prevenció d'incendis forestal (execució del Pla de Vigilància i Prevenció d'estiu, redacció del Pla
Director i millores en infrastructures)
¾ Desenvolupament dels plans de conservació de flora i fauna i programes de gestió activa del
medi.
Indicadors de resultats:
− Nivell d'execució dels projectes.
− Nivell d’assoliment de la restauració post incendis.
− Estadístiques d'incidències en el pla de prevenció d'incendis.
− Evolució de les poblacions de les d'espècies d'interès especial.
− Actuacions (superfície) de recuperació d'espais oberts i pastures.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
Entre els diferents instruments que el Pla especial preveu per tal d'assolir els objectius de conservació del
territori hi ha l'adquisició de terrenys estratègics i la possibilitat d'adquirir la titularitat dels equipaments.
Igualment, és responsabilitat de l'Òrgan gestor del parc la gestió directa dels béns patrimonials de la
Diputació de Barcelona i el suport a la gestió d'altres finques públiques.
Objectius generals: punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients
en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una
perspectiva més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Conservar els indrets que presentin uns valors ecològics singulars.
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d'interès patrimonial.
− Gestionar el sòl públic i redactar els plans d'ordenació dels recursos naturals de les finques
públiques.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines i millorar les comunicacions.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Comissió Consultiva del parc.
− Ajuntaments de l'àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, Departament de Cultura.
− Masovers residents en els immobles objecte d'actuació.
− Concessionaris i estudiosos del parc.
Principals activitats:
Adquisició de terrenys
estratègics
Millora i manteniment de
màquines, eines i material de
comunicacions
Manteniment general de les
instal·lacions
Gestió i manteniment del
patrimoni

Observacions:
Si hi ha la possibilitat adquirir terrenys per dur a terme una gestió segons les
directrius de l’Àrea d’Espais Naturals
Realització d'un estudi en el conjunt de la xarxa de parc per a la renovació i
millora del sistema de comunicacions en especial a Vallgrassa, Can Grau,
L’Observatori Astronòmic i la Pleta.
Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap equipament
concret
Afitament de finques, conservació d'elements de valor històric i natural. Redacció
dels PTGMF i execució de les actuacions que s'hi preveguin. Restauració cobert
de Mas Vendrell per impulsar la recuperació agrícola d’aquest indret.

Inventari actualitzat de les
Restaurar en la mesura de les possibilitats aquest patrimoni públic.
barraques de vinya i cucons
Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006:
¾ Planificació global dels objectius de les finques propietat de la Diputació de Barcelona.
¾ Millorar les comunicacions dels equipaments propietat de Diputació de Barcelona.
¾ Restauració del patrimoni de Can Vendrell en especial el cobert per guardar-hi el material agrícola
de Green-peace o altres empreses concessionàries.
Indicadors de resultats:
− Nivell d'execució dels projectes
− Superfície de titularitat pública del parc.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d'amortització.
− Superfície forestal amb instruments de planificació (PTGMF).
− Estat de conservació dels immobles i altres elements d'interès patrimonial.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
El Pla especial del Garraf preveu la homogeneïtzació del tractament del sòl no urbanitzable dels municipis
integrants i implica vetllar pel compliment de les disposicions del Text Normatiu i altres normatives vigents
davant les activitats que s'hi duen a terme. Això requereix de l'actuació directa dels guardes del parc i de
l'emissió dels corresponents informes preceptius.
Tanmateix la recuperació de les masies desocupades.
Objectius generals: punts 1 i 5 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
−
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local,
d'acord amb el model en xarxa de la Diputació.
−
Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
−
Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l'àmbit del parc.
−
Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
−
Vetllar pel patrimoni públic i privat dins del parc.
−
Donar sortida a les voluntats municipals de modificació del Pla especial.
−
Revisar i adaptar la normativa actual al context social actual.
−
Preservar la franja marina.
−
Millorar la xarxa elèctrica així com els suports per reduir l’electrocució dels ocells.
−
Aconseguir que l’activitat cinegètica sigui sostenible.
Col·laboradors i interlocutors principals:
−
Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
−
Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments de l'àmbit del parc.
−
Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge, d'Interior.
−
Promotors d'actuacions i activitats dins l'àmbit del parc.
−
Ajuntaments.
−
Col·lectius i associacions.
−
Universitats.
Principals activitats:
Observacions:
Elaboració d'informes previs
Informar les propostes d'actuació dins l'àmbit del Pla especial en els
aspectes específics que aquest regula
preceptius
Control del compliment de la
normativa
Seguiment de la implantació
d’infrastructures
Vigilància del patrimoni

Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques, esportives,
control urbanístic) i tramitació de denúncies, si s'escau, davant les
Administracions competents
Es refereix a línies elèctriques, instal·lacions tècniques, vies de transport
terrestres
Finques públiques, immobles i equipaments

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006:
¾
Formulació de propostes d'actuació per a la resolució de les situacions urbanístiques contràries
al planejament (Valles Altos, Mas Quadrell, els Vinyals)
¾
Control de la circulació motoritzada (signatura i implementació del protocol d'actuació amb
cossos de seguretat i altres administracions)
¾
Seguiment de l'activitat cinegètica (propostes de millora de les condicions de seguretat en
col·laboració amb les societats de caçadors)
¾
Seguiment dels nuclis d’animals abandonats.
¾
Restauració de l’abocador de la Fita amb el pressupost del conveni de “La Caixa”.
¾
Seguiment de la restauració de l’abocador de la Vall de’n Joan.
¾
Promoure la creació d’una reserva marina davant les Costes del Garraf.
¾
Col·laborar amb les companyies elèctriques per col·locar mesures correctores a la xarxa
elèctrica. En especial la línia d’alta tensió de la Costa
¾
Finalització de l’afitament de les pedreres (UNILAND, PROMSA, EACSA y PYDSA)
Indicadors de resultats:
−
Estadístiques d'informes i denúncies emeses.
−
Nombre d'incidències relacionades amb béns patrimonials.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
Formant part del conjunt d'activitats orientades a fomentar la participació de la societat en l'execució del
Pla, s'ha previst la celebració de reunions periòdiques dels Òrgans de Gestió (Consell Coordinador i
Comissió Consultiva), així com l'establiment de convenis amb els Ajuntaments i amb Entitats privades per a
l'assoliment dels d'objectius del Pla.
Objectius generals: punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
−
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local,
d'acord amb el model en xarxa de la Diputació.
−
Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de
recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen
els incendis forestals, racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
−
Garantir la participació i la màxima implicació de les administracions amb competències
territorials en el desenvolupament del Pla.
−
Fomentar la participació en la gestió del Pla dels diferents sectors socials vinculats al parc
com per exemple: el control de compostos volàtils dels avenc (Conveni amb Begues), millora
de les vies d’escalada (FEEC), recuperar fonts i punts d’aigua (convenis).
−
Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres (particulars,
associacions, universitats) per a l'assoliment d'objectius concrets previstos en el Pla.
−
Impulsar plans marc pel sector primari, implementant els recursos necessaris per a la seva
execució.
Col·laboradors, interlocutors principals:
−
Consell Coordinador.
−
Comissió Consultiva del parc.
−
Ajuntaments de l'àmbit del parc.
−
Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres Administracions.
Principals activitats:
Observacions:
Reunions del Consell
Reunions ordinàries i extraordinàries
Coordinador i de la
Comissió Consultiva
Participació en altres
Òrgans de representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient

Conveni

Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats (Ajuntaments i altres
Administracions, entitats educatives, organitzacions professionals, particulars), per a
l'assoliment d'objectius específics (Pla de prevenció d'incendis, pla d'informació, gestió
d'equipaments de propietat municipal, activitats en propietats particulars,
desenvolupament d'activitats educatives, programes de desenvolupament econòmic,
control del motorisme)
Àmbit sostenible a Castelldefels per promoure la recerca en el àmbit del Parc.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006
¾
Millorar els nivells de participació i implicació dels diferents membres dels Òrgans de Gestió
del parc.
¾
Millora dels aparcaments de la carretera C-31.
¾
Creació d’un punt d’informació al Parc arqueològic de Gavà.
Indicadors de resultats:
−
Percentatge d'assistència a les reunions dels Òrgans de gestió.
−
Nombre de reunions o contactes per analitzar el dinamisme dels Convenis.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
El Pla especial contempla entre els seus objectius el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla especial.
Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política d'ajuts econòmics que es concreten
en l'establiment d'unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de
protecció i millora dels habitatges i del patrimoni.
El programa d'acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals: punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
−
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament
socioeconòmic i des d'una perspectiva més integradora.
−
Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
−
Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d'adaptar-se a noves realitats.
−
Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera.
−
Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la
sintonia del programa “Viu el Parc” amb la població local.
−
Participar en el conveni de col·laboració amb l'Associació de propietaris del parc del Garraf,
per millorar la gestió agrícola de qualitat del massís.
−
Definir una estratègia de gestió forestal en finques públiques.
Col·laboradors principals:
−
OTMPI
−
Associació de propietaris del Garraf.
−
Concessionaris.
−
Ajuntaments.
−
Entitats culturals locals.
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Executar anualment la
FiraNatur a Sitges
Execució del programa “Viu el
Parc”
Projecte per a la millora de la
gestió agrícola

Observacions:
Revisió de les bases, distribució i informació als interessats i gestió de les
atorgades.
Poder realitzar la FiraNatur a Sitges com a punt de trobada de la festa Medi
ambiental.
Revisar les propostes d'actuacions als municipis per aconseguir arribar a la
població local.
Participar activament, juntament amb l'Associació de propietaris del Garraf el
projecte per fomentar la gestió agrícola associada.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006:
¾
Participar activament en el projecte per fomentar la gestió agrícola associada de qualitat
¾
Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis
¾
Poder realitzar la FiraNatur a Sitges com a punt de trobada de la festa mediambiental.
¾
Promoure el manteniment de les activitats agrícoles i ramaderes com a mesura per assegurar
el desenvolupament socioeconòmic i també com a instrument per a la conservació de la
diversitat biològica associada als espais agraris i les pastures.
Indicadors de resultats:
−
Nombre i import de les subvencions atorgades.
−
Nombre de municipis que han participat en programa “Viu el Parc”.
−
Nombre d'alumnes que han participat en programa “Viu el Parc” a les escoles.
−
Nombre d'actes del programa “Viu el Parc”.
−
Nombre de persones que han participat en els actes de la FiraNatur.
−
Nombre de persones que han participat en els actes del programa “Viu el Parc”.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
El Pla especial del Garraf contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge,
sempre i quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la
millora de les condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla especial
Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus.
Objectius generals: punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, Pla de Mandat 2004-2007:
−
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local,
d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
−
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament
socioeconòmic i des d'una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
−
Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
−
Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
−
Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
−
Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
−
Ajuntaments implicats.
−
Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l'àmbit del parc
−
Agrupacions de Defensa Forestal
−
Oficina tècnica de Prevenció d'Incendis
−
Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona
Principals activitats:

Observacions:

Servei de recollida de residus

Recollida selectiva als recorreguts ja establerts de recollida directa i
la creació de noves rutes de recollida

Col·laboració amb la recollida municipal de
residus
Millora de la xarxa viària
Tractament de la capa de rodadura de la
pista principal Begues-Sitges
Manteniment de la resta de la xarxa viària
principal
Senyalització

Hi ha un conveni amb l'Ajuntament d’Olivella.
Aportació de material, per millorar la transitabilitat.
Incorporació de material cimentador i construcció de cunetes i
moderadors de velocitat en la totalitat de l'accés al Parc
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda
Incorporació de rètols d'acord amb la nova normativa: substitució
(zona Can Roca i Cal Ganxo) i adaptació dels existents i introducció
de nous elements indicadors (Itineraris i cruïlles de Plana Novella)

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006:
¾
Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
¾
Arranjament de les pistes principals del Garraf (moderadors de velocitat, tractament de la
capa de rodadura)
Indicadors de resultats:
−
Control de l'eficiència en la recollida selectiva d'escombraries.
−
Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
−
Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
−
Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
Per tal de garantir l'exercici del dret a l'ús social de l'espai protegit, d'una manera compatible amb la resta
d'objectius, el parc s'ha dotat d'una xarxa d'equipaments d'ús públic.
L’Àrea d’Espais Naturals compta amb equipaments de titularitat pública distribuïts en els diferents espais
que constitueixen punts nodals vertebradors de la política d’educació ambiental i d’ús públic dels parcs.
Molts d’ells han estat operacions de recuperació del patrimoni, mentre que altres edificis i instal·lacions són
de nova planta. Periòdicament s’hi realitzen obres de manteniment i millor, i progressivament es van
adequant a les noves normatives d’edificació, especialment aquelles que fan referència al seu caràcter
públic (barreres arquitectòniques, protecció contra incendis i evacuació) i al fet d’estar situats en el medi
natural (fonts d’energia i depuració d’aigües residuals.
Objectius generals: punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
−
Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.
−
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local,
d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
−
Garantir l'ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
−
Desenvolupar un model d'ús públic mitjançant una xarxa d'equipaments i serveis
−
Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat,
salubritat, eficiència energètica i comunicacions.
−
Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els
objectius de la seva gestió.
Col·laboradors i interlocutors principals:
−
Ajuntaments implicats.
−
Concessionaris i gestors dels equipaments.
−
Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
Principals activitats:
Oficina de la Pleta
Dotació de mobiliari
Depuradores
Itineraris senyalitzats

Observacions:
Manteniment general de les instal·lacions
Adequar les necessitats amb mobiliari a les instal·lacions
Manteniment depuradores als equipaments
Senyalització dels itineraris que figuren a la guia.
Despesa ordinària de manteniment dels equipaments d'aquest sector
Dotar de material als equipaments del Parc.

Millores centres d’informació
Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006:
¾
Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a accessibilitat, seguretat, salubritat i
eficiència energètica.
¾
Projecte d’adaptació i manteniment d’equipaments de la D.B. per a l’obtenció de la ECOetiqueta.
Indicadors de resultats:
−
Nombre d'usuaris dels equipaments.
−
Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat.
−
Enquestes de satisfacció als visitants.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
Amb l’objectiu d'ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l'espai protegit, fomentar el
coneixement i el respecte envers el medi d'una manera compatible amb la resta d'objectius del parc, el Pla
especial preveu la definició i el desenvolupament d'un model d'ús públic d'aquest espai.
Objectius generals: punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
−
Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.
−
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local,
d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
−
Redactar i desenvolupar el Pla d'ús públic del parc.
−
Revisar, millorar i executar el Pla d'informació del parc.
−
Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a
conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
−
Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a
través del seguiment de les concessions, convenis i actuacions directes.
Col·laboradors i interlocutors principals:
−
Ajuntaments implicats.
−
Concessionaris i gestors dels equipaments.
−
Consell Coordinador i Comissió Consultiva.
−
Usuaris del parc.
Principals activitats:

Observacions:

Redacció del Pla d'Ús
Públic del parc

Redactar i desenvolupar el Pla d'ús públic del parc, tenint en compte els instruments
actuals de certificació de qualitat existents i definint la xarxa viària apta per l'accés
motoritzat.
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un dispositiu d'atenció
personal als visitants. Programa de passejades guiades i Pla de campanyes
informatives com per exemple els bolets.
Col·laborar en l'oferta d'activitats i estudiar d'incorporar gratuïtament al col·lectiu
d'habitants / propietaris del parc al Cercle d'Amics.

Pla d'informació als visitants
Activitats del Cercle d'Amics
i tasques de voluntariat
Programa “Coneguem els
nostres parcs”
Activitats als centres
d'informació
Activitats als centres de
documentació
Publicacions
TV Local
Millora exposició àguila
perdiguera

Reforçar i adaptar la campanya a les actuals necessitats socials.
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant d'activitats programades.
Difondre la seva existència, fomentar la visitació per part d'escolars.
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies d'activitats periòdiques.
Elaboració de la guia del parc.
Aconseguir disposar d’un espai en les diferents TV Locals per parlar de temes
relacionats amb el Parc.
Disposar d’imatges dels diferents nius d’àligues a Olesa i a la Pleta i a la pàgina web
en directe.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006:
¾
Redacció i posada en marxa del Pla d'Ús Públic del parc.
¾
Potenciació del treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i de la
difusió conjunta de les activitats.
Indicadors de resultats:
−
Nombre d'usuaris dels equipaments.
−
Nombre de visites a la pàgina web.
−
Enquestes de satisfacció als visitants.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
Des de la posada en funcionament del pla de seguiment s'ha recollit abundant informació relativa a
paràmetres físicoquímics, de vegetació i ecosistemes, de fauna, socials i econòmics i de dinàmica dels
processos naturals.
En aquesta etapa és necessari determinar indicadors que permetin avaluar l'estat dels sistemes naturals i
conèixer el grau d'assoliment dels objectius de la protecció.
Cal avançar en la sistematització dels procediments de recollida, magatzematge d'informació i difusió de
dades i resultats.
Objectius generals: punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat
2004-2007:
−
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament
socioeconòmic i des d'una perspectiva més integradora.
−
Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors
de respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.
Objectius específics:
−
Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper i operativitat en
relació a la gestió.
−
Prosseguir en la realització d’inventaris.
−
Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
−
Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
−
Incrementar la participació de la guarderia del parc en tasques de seguiment.
−
Promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme.
Col·laboradors principals:
−
Investigadors i naturalistes.
−
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat de Girona.
Principals activitats:
Seguiment de paràmetres fisicoquímics
Seguiment de la vegetació
Seguiment de la fauna
Seguiment de paràmetres socials,
econòmics i culturals
Seguiment de processos i interaccions
Tractament i transferència de la
informació
Foment de la recerca i seguiment
d'estudis

Observacions:
Seguiment contaminació, meteorològic, geològic i hidrològic
Seguiment de la dinàmica de la vegetació i de poblacions d'espècies
d'especial interès.
Seguiment d'espècies i grups d'interès.
Recollida de dades i realització de censos.
Dinàmica del paisatge, efectes de la freqüentació, activitat cinegètica.
Desenvolupament del Sistema d'Informació Geogràfica.
Edició de material de difusió sobre el seguiment i el patrimoni natural
del parc.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006:
¾
Desenvolupament d'un sistema d'indicadors que facilitin l'avaluació del grau d'assoliment del
objectius de la protecció (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic) i
siguin útils per a la gestió
¾
Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica, com eina bàsica per al seguiment i l'anàlisi
territorial
Indicadors de resultats:
−
Nombre d'estudis realitzats.
−
Nombre d'equips que han intervingut.
−
Pressupost destinat.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Context:
Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes per assolir els objectius del Pla especial, cal disposar
d'una infrastructura logística que permeti el bon funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes
correctes condicions de treball dels membres de l'organització, així com la seva formació.
De la mateixa manera, per tal de garantir la coherència de les actuacions tant a nivell intern com de forma
transversal amb altres espais de la xarxa de parcs, cal instrumentar mecanismes de coordinació interna i
externa que optimitzin el funcionament dels recursos del parc.
Objectius generals: punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
−
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local,
d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
−
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament
socioeconòmic i des d'una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
−
Establir un sistema de reunions per millorar la comunicació i la coordinació dins del parc.
−
Reorganitzar la guarderia del parc.
−
Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les
incidències que es produeixin en el parc.
−
Garantir les correctes condicions de treball del personal, mitjançant la dotació del vestuari i
equips de protecció individual necessaris.
−
Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
−
Difondre la tasca realitzada i l'assoliment d'objectius mitjançant l'elaboració de programes i
memòries anuals d'activitats i a través de la participació en jornades, fòrums i mitjans de
comunicació.
Col·laboradors, interlocutors principals:
−
Personal adscrit al parc i altre personal de l'Àrea d'Espais Naturals.
−
Responsables de formació de la Diputació de Barcelona.
−
Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Direcció i organització general

Observacions:
Disseny d'un sistema de reunions, seguiment del nivell d'assoliment dels
objectius i control de la gestió econòmica.
Gestió dels vehicles adscrits al parc
Reparació, combustible i pupil·latge
Adquisició de material tècnic, vestuari i equips de protecció individual
Adaptar les activitats formatives a les necessitats
En la mesura que sigui possible, utilitzant els mitjans més moderns i econòmics
de comunicació

Renovació del parc mòbil
Manteniment del parc mòbil
Adquisició de material
Formació
Elaboració de documents i
material de gestió i divulgació
Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2006
¾
Reorganització de la guarderia del parc (especialització / gestió per competències)
¾
Resoldre les mancances existents pel fa que a la plantilla de funcionaris del parc.
¾
Millorar la coordinació i la comunicació dins el parc i amb els altres parcs de la Xarxa
Indicadors de resultats:
−
Nombre d'assumptes resolts a les reunions.
−
Percentatge d'execució del programa d'activitats i del pressupost.
−
Nombre de cursos realitzats.
−
Nivell d'amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre.
−
Rapidesa/data de confecció de la memòria.
−
Nombre d'intervencions en mitjans de comunicació.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Parc del Garraf
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1
Títol de projecte:
MILLORA DE LA XARXA D’EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES PER ACONSEGUIR
L’EXECUCIÓ DEL PLA DIRECTOR D’ÚS PÚBLIC DEL PARC I PER ACONSEGUIR LA
CERTIFICACIÓ DE LA “Q” DE QUALITAT.
Descripció del projecte:
Millora a La Pleta, Can Grau, Vallgrassa i l’Observatori Astronòmic de l’eficiència energètica,
de les instal·lacions d’aigua i llum, i recuperació de patrimoni arquitectònic i cultural (magatzem,
barraques de vinya i cucones) de Mas Vendrell.
100.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
Aconseguir la màxima eficiència en els diferents equipaments i poder dotar de les
infraestructures i elements necessaris per donar un servei de qualitat.
Encaix normatiu i legal:
Compromisos existents:
Hi ha el compromís amb els diferents concessionaris dels equipaments de les millores dels
mateixos. A la Comissió consultiva també s’ha comentat en diferents ocasions l’interès de la
recuperació d’aquest patrimoni.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Millora en el servei i recuperació del patrimoni.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Consecució de la certificació “Q” de qualitat.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Cap, ja que tot és finca de la Diputació de Barcelona.
Observacions:
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Parc del Garraf
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 2
Títol de projecte:
MILLORES TÈCNIQUES I D’INFRASTRUCTURES NECESSÀRIES PER LA PREVENCIÓ I
EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
Descripció del projecte:
Instal·lació d’una torre de vigilància, construcció d’una bassa de prevenció i millora dels
hidrants, arranjament del camí de connexió de la pista de Ratpenat a les Planes, adquisició
d’un tractor per la recuperació de conreus que permetin funcionar com a tallafocs i pel transport
d’aigua a les diferents basses, així com el manteniment de les franges de protecció.
90.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
El Parc del Garraf és un dels espais protegits amb més alt risc d’incendis, i per tant, tot el que
siguin millores en el sentit de prevenció i extinció són actuacions prioritàries.
Encaix normatiu i legal:
Compromisos existents:
Els compromisos establerts amb els diferents ajuntaments especialment Sitges i Sant Pere de
Ribes, i amb les propietats que cedeixen part de la seva finca per realitzar-hi aquestes
actuacions.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Millora en la prevenció i extinció d’incendis.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Reducció del temps de desplaçament tant dels medis terrestres com aeris.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Les dificultats són minses degut a la sensibilitat que hi ha per part de les diferents institucions,
associacions i propietaris vers la prevenció de l’extinció d’incendis forestals.
Observacions:
El material de la construcció de la torre de guaita haurà de transportar-se amb helicòpter. El
tractor servirà a més per altres tasques de neteja del parc i transport de material.
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Parc del Garraf
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 3
Títol de projecte:
RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE LES COVES DE CAN CASTELLVÍ I CAN
XIMET.
Descripció del projecte:
Facilitar l’accessibilitat a les coves i dotar dels elements necessàries per recuperar les
edificacions dels primers pobladors d’Olèrdola.
60.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
És un patrimoni importantíssim lligat al Castell, i que cal dotar d’infrastructures per ser
conservat i visitat.
Encaix normatiu i legal:
Compromisos existents:
Amb el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i específicament els Ajuntaments
d’Olèrdola i Canyelles.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Protecció d’una zona que actualment rep un fort impacte per la freqüentació en l’escalada.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Ser un punt de referència de com vivien els primers ocupants d’Olèrdola.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
La zona a preservar i restaurar és de titularitat privada i a través de l’Ajuntament i la pròpia
Diputació de Barcelona caldrà fer els contactes adients per aconseguir el permís de la
propietat.
Observacions:
Aquest any es fa l’inventari del que hi ha fins ara. Caldrà plantejar el projecte de restauració.
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1232 PARC DEL FOIX
12321 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123211 Plans de prevenció i restauració
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Context:
Un dels objectius bàsics del parc del Foix és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent
que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant
evolució. La protecció d’aquests valors requereix sovint d’una actuació positiva, de control, foment i
restauració.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 10, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 –
2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i ADF i altres administracions, en la reducció dels
riscos associats als incendis forestals i en la creació d’infrastructures necessàries per als equips
d’extinció, amb l’objectiu de disminuir el nombre d’incendis i la superfície cremada.
− Dotar els ajuntaments d’instruments per a la gestió de les emergències generades pels incendis,
amb especial incidència en les urbanitzacions situades en zona forestal.
Objectius específics:
− Prevenir els incendis forestals
− Garantir la seguretat del personal del parc que intervingui en la vigilància i extinció.
− Col·laborar amb els ajuntaments en la lluita contra incendis.
− Millorar les infrastructures de prevenció i extinció.
− Restaurar zones cremades.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Bombers i ADF.
− OTPI de la Diputació.
− Comissió Consultiva del parc.
− Parc del Garraf i Olèrdola.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Descripció de les actuacions:
Adquisició de material i vestuari contra incendis
Millora de camins de la xarxa viària
Creació i manteniment de franges de protecció
Millora de les condicions dels punts de vigilància fixa
Redacció del Pla Director de Prevenció d’incendis
Observacions:
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Disminució significativa de superfície cremada.
− Superfície restaurada
− Qm de camins arranjats
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Grau de satisfacció i seguretat del personal de vigilància i extinció.
− Facilitat per a la tasca de bombers i ADF durant les possibles extincions.

143

1232 PARC DEL FOIX
12321 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123212 Activitats de gestió del patrimoni públic

FITXA 2/10

Context:
No hi ha patrimoni públic propietat del Consorci, però el Pla Especial preveu la compra o expropiació de
determinats elements amb la finalitat de constituir sistemes previstos al mateix.
Objectius generals. Punt 2 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Proposar la adquisició de patrimoni.
− Millorar l’oferta en les rutes per a visitants.
− Col·laborar amb els ajuntaments en la recuperació del patrimoni.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntament de Castellet i la Gornal.
− Ajuntament de Santa Margarida i Monjos.
Descripció de les actuacions:
Estudi de l’adquisició de la finca de Lurdes
Estudi d’altres adquisicions de finques
Observacions:
Hi ha dificultats en la determinació de propietaris i límits.
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Estudis fets
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Utilitat de l’estudi per al Consorci i ajuntaments.
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1232 PARC DEL FOIX
12321 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123213 Modificacions del planejament

FITXA 3/10

Context:
El Pla especial del Embassament del Foix, data de l’any 1993, i respon a unes condicions de greu risc
urbanístic que es donaven en aquell moment, per tant, es un pla molt restrictiu, amb unes característiques
molt útils en el seu moment, però que dotze anys després en dificulten la gestió i cal adaptar a les
condicions actuals. A això, cal afegir la posterior incorporació de Santa Margarida i els Monjos al parc. Tot
plegat, fa necessària una revisió a fons de l’esmentat pla especial .
Objectius generals. Punts 1 i 2 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del mon local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Adaptar el pla especial a les condicions urbanístiques, socials, ecològiques i legals actuals.
− Crear les bases per a poder gestionar el parc segons els criteris actuals d’us públic, participació i
interacció amb els habitants de l’espai protegit.
− Denunciar irregularitats urbanístiques.
− Informar als ajuntaments sobre aspectes urbanístics del pla especial.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Consorci del parc del Foix.
− Universitat Politècnica de Catalunya
− Associacions de veïns de l’àmbit del parc, associacions i entitats civils.
− Propietaris de finques.
− Departaments implicats de la Generalitat de Catalunya (Urbanisme, DARP, Medi Ambient)
Descripció de les actuacions

Redacció de la modificació del Pla especial
Seguiment i denuncia d’irregularitats urbanístiques
Informes urbanístics als ajuntaments
Observacions:
Indicadors de resultats:
Quantitatius
- Nombre d’informes realitzats
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Grau de satisfacció dels ajuntaments i propietaris afectats.
− Millores en la facilitat de gestió del parc.
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1232 PARC DEL FOIX
12322 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123221 Consells, comissions i convenis

FITXA 4/10

Context:
Els convenis establerts l’any 2005, amb el Molí del Foix i el Centre de Documentació, s’han de dur a terme
durant aquest primer any de funcionament.
El pantà del Foix, es l’element mes important del parc, tat a nivell ecològic com paisatgístic.
Malauradament, el seu nivell de contaminació es molt elevat .
Objectius generals. Punts 1, 2 i 4 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 –
2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del mon local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris forestals, per tal de
recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els
incendis forestals, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Millorar sensiblement la qualitat ecològica i física de les aigües del pantà
− Poder aprofundir en els usos compartits del pantà
− Engegar el funcionament dels convenis signats el 2005.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− ACA
− Entitats científiques comarcals
− Departaments universitaris d’ecologia i medi ambient.
− Ajuntaments.
− Molí del Foix
− Biblioteca dels Monjos.
Descripció de les actuacions
Establiment de conveni amb l’ACA
Inici de les línies de col·laboració del Molí del Foix
Inici de la posta en marxa del centre de Documentació
Observacions:
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Nombre d’actuacions dutes a terme gràcies als convenis.
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Millora de la imatge del parc i de la seva acceptació.
− Millora de les activitats relacionades amb el pantà.
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1232 PARC DEL FOIX
12322 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123222 Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i
cultural

FITXA 5/10

Context:
Es segueix amb les línies de subvencions iniciades l'any 2005. Es potenciaran iniciatives de
desenvolupament econòmic, social i cultural.
Objectius generals. Punts 2 i 4 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris forestals, per tal de
recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els
incendis forestals, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Concessió de subvencions, agrícoles, forestals i culturals.
− Promoció del desenvolupament sostenible del territori.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Propietaris i entitats.
− Agents de desenvolupament cultural, econòmic i social.
− Ajuntaments del Consorci.
Descripció de les actuacions
Línies de subvencions
Promoció dels factors de desenvolupament del territori
Observacions:

Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Nombre de subvencions concedides
− Altres accions realitzades
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1232 PARC DEL FOIX
12322 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123223 Infraestructures i serveis generals

FITXA 6/10

Context:
La xarxa viària bàsica del parc, necessita un manteniment periòdic i en alguns casos, millores puntuals
que poden requerir la redacció de projectes específics.
Objectius generals. Punts 2 i 4 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris forestals, per tal de
recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els
incendis forestals, racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Mantindre i millorar la xarxa viària bàsica i secundària del parc.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci
− Propietaris agrícoles i forestals
− ADF
− OTPI de la Diputació.
Descripció de les actuacions
Redacció i execució d’un pla director de millora de
1
camins
Col·laboració en obres dels plans de prevenció
d’incendis
Observacions:
1. Inclou els treballs de millora i les intervencions extraordinàries com per exemple desprès de pluges
torrencials.
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Nombre de km de camí repassats.
− Obres especials realitzades.
− Quantia de les col·laboracions en plans de prevenció.
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Millora de la imatge del parc i de la seva acceptació.
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1232 PARC DEL FOIX
12323 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123231 Creació i manteniment d’equipaments

FITXA 7/10

Context:
El parc compta actualment amb pocs equipament, per tant, s’ha engegat una sèrie de convenis amb
ajuntaments per posar a punt una xarxa d’equipaments que donin servei als visitants i a les infrastructures
del parc.
Objectius generals. Punts 2 i 3 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada mes assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Legalitzar i millorar les condicions d’habitabilitat de la Marina.
− Implantar punts d’informació a Castellet i a Penyafort.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntament de Castellet i la Gornal
− Ajuntament de Santa margarida i Monjos.
− Organismes tècnics de Generalitat.
Descripció de les actuacions
Continuar tràmits de legalització i adequació de la
Marina

Implantació dels punts d’informació de Castellet i
Penyafort
Estudi d’altres necessitats d’equipaments
Observacions:
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Equipaments operatius a final d’any.
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Legalització de l’edifici.
− Millora en les condicions de treball dels guardes del parc.
− Millora de l’atenció als visitants.
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1232 PARC DEL FOIX
12323 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123232 Activitats d’us social, ambiental i publicacions

FITXA 8/10

Context:
Es preveu la participació en les activitats socials de la Xarxa de Parcs, així com la realització d’activitats
educatives i culturals organitzades des de mateixa estructura interna del parc.
Objectius generals. Punts 2 i 3 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada mes assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Participar en els programes propis de la Xarxa de Parcs
− Realitzar activitats culturals i lúdiques des del Molí del Foix .
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntament de Castellet i la Gornal
− Ajuntament de Santa margarida i Monjos.
− Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona
− Escoles dels municipis implicats.
Descripció de les actuacions
Participació en els programes Viu el Parc, el Parc a
Taula i altres.

Realització de cursos i jornades sobre aspectes
del Foix
Observacions:
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Nombre d’activitats amb el concurs del Parc.
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Millora de la percepció del parc per habitants i visitants.
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1232 PARC DEL FOIX
12324 ACTIVITATS GENERALS
123241 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

FITXA 9/10

Context:
Es preveu un conjunt d’actuacions internes de l’Àrea d’Espais Naturals i d’altres externes amb la finalitat
de seguir els paràmetres ecològics, econòmics i socials, i poder treure conclusions per a la seva
avaluació.
Objectius generals. Punts 1 i 2 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del mon local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Conèixer els elements ecològics del parc per tal de definir millor les zones a protegir segons el
seu valor, estat de conservació i evolució dels paràmetres indicadors.
− Treball de base per a futures reformes del planejament.
− Control de poblacions de tortugues alòctones.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Entitats científiques comarcals.
− Departaments universitaris.
− ACA.
Descripció de les actuacions
Redacció d’inventaris de base
Campanya de control de tortugues de Florida
Campanya de protecció de ratpenats
Control ornitològic
Observacions:
1. Hi ha molt pocs estudis de base disponibles al parc.
Indicadors de resultats:
Qualitatius:
− Nivell d’assoliment dels objectius.
− Millora de la informació bàsica disponible sobre el parc.
− Seguiment ecològic.
− Control de població de tortugues.
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1232 PARC DEL FOIX
12324 ACTIVITATS GENERALS
123242 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

FITXA 10/10

Context:
Es preveu en aquest subprograma, la adopció de les mesures habituals per al funcionament del parc, i
algunes extraordinàries que s’han de prendre periòdicament.
Objectius generals. Punts 1 i 2 capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2003 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del mon local, d’acord
amb el model en xarxa de la Diputació.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d’una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Campanya dec prevenció d’incendis d’estiu.
− Renovació de vehicles
− Adquisició de material i equips per als nous punts d’informació.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments del parc.
Descripció de les actuacions
Campanya d’estiu de prevenció d’incendis
Adquisició de vehicle nou per a guarderia
Equipament dels punts d’informació
Senyalització
Itineraris
Formació del personal
Observacions:
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Material adquirit.
− Campanya d’estiu.
− Millora de la senyalització i imatge del parc.
− Millora de la formació del personal.
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Parc del Foix
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1
Títol del projecte:
PROJECTE I OBRES DE MILLORA DE L’EDIFICI DEL CENTRE DE SERVEIS DE LA
MARINA
Descripció del projecte:
Substitució d’elements de mala qualitat (portes i finestres).
Condicionament de la recepció en el vestíbul exterior per aprofitar-ho com a botiga-cafeteria.
Substitució de la depuradora.
Eliminació del muret exterior de maons.
Substitució dels envans interiors d’aglomerat per altres materials de millor qualitat.
Ampliació del garatge pavimentant i cobrint lateralment el cobert de l’extrem sud de l’edifici.
Redistribució dels murs interiors del semisoterrani, per ampliar magatzem i garatge.
Instal·lació de calefacció i aire condicionat al pis de dalt.
45.000 €
Import estimat:
Justificació de la conveniència:
− L’edifici inaugurat el 2003, presenta alguns defectes de construcció que cal arranjar.
S’han de millorar les condicions de treball dels guardes que en son els usuaris
principals. També cal adaptar-lo a les funcions d’us públic que es preveuen per a
l’edifici. La depuradora porta problemes que poden ser importants ja que aboca
directament al pantà.
Encaix normatiu i legal:
− Pla especial de l’Embassament del Foix.
− POUM de Castellet i la Gornal.
− Legislació diversa sobre edificació i habitabilitat.
− Legislació ambiental sobre abocaments d’aigües residuals.
Compromisos existents:
− Ajuntament de Castellet i la Gornal.
− Agencia Catalana de l’Aigua.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Adaptació a les condicions d’us públic necessàries.
− Millora de l’habitabilitat.
− Millora de la depuració.
− Millora de les condicions de treball dels guardes del parc.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Millora de la imatge del parc i del Consorci.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Cal acabar els tràmits de legalització de l’edifici i terrenys.
− L’edifici i el terreny son propietat de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal.
Observacions:
− La definició concreta de les millores es decidirà segons el nou Pla d’us públic.
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Parc del Foix
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 2
Títol del projecte:
COMPRA O EXPROPIACIÓ DE TERRENYS DE L’ERMITA DE LURDES
Descripció del projecte:
Compra o expropiació de terrenys de la finca de Lurdes, i demolició de les construccions
ruïnoses que hi ha, per tal de fer-hi una zona d’acollida i acampada de visitants, tal com
preveu el Pla especial.
18.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− A l’ermita de Lurdes i construcció annexa, s’hi produeixen trobades de persones
que provoquen el malestar dels veïns i produeixen situacions de risc, tant per l’estat
ruïnós dels edificis on es reuneixen, com per l’encesa de focs. El Pla especial,
preveu la compra d’aquest terreny per fer-hi una zona d’acollida del parc.
Encaix normatiu i legal:
− Pla especial de l’Embassament del Foix.
− POUM de Castellet i la Gornal.
Compromisos existents:
− Els ajuntaments del Consorci, estan interessats en aquesta mesura.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Eliminació d’una zona conflictiva.
− Compliment de les previsions del Pla especial.
− Millora en l’atenció als visitants.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Millora de la imatge del parc i del Consorci.
− Millor imatge per als visitants del parc.
− Millora de la seguretat per als veïns
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Es desconeix la propietat de la finca.
Observacions:
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Parc del Foix
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 3
Títol del projecte:
RESTAURACIÓ ESTRUCTURAL I EQUIPAMENT D’UNES DEPENDÈNCIES DEL CASTELL
DE PENYAFORT, PER INSTAL·LAR-HI UN PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC.
Descripció del projecte:
Enderroc d’elements ruïnosos, consolidació estructural de les dependències agrícoles del
castell i equipament i condicionament d’un punt d’informació del parc.
234.955,94 € (*)

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− El Castell de Penyafort es un element emblemàtic del parc, especialment valorat a
Santa Margarida i els Monjos. Es interessant que el parc hi col·labori i es beneficiï
d’aquest equipament.
Encaix normatiu i legal:
− POUM de Santa Margarida i els Monjos.
Compromisos existents:
− Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Nou equipament cultural
− Millora en l’atenció als visitants.
− Potenciar l’accés al parc pel vessant nord.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Millora de la imatge del parc i del Consorci.
− Millor atenció per als visitants del parc.
− Col·laboració en la restauració de patrimoni.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− Encara no hi ha un pla director d’us del castell.
Observacions:
− L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos hi està especialment interessat.
− Hi ha un projecte tècnic fet per l’ajuntament.
− (*) El finançament previst correspon de moment a la Diputació de Barcelona,
148.995,03 i al Parc del Foix, 58.000,00 €
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Parc del Foix
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 4
Títol del projecte:
RESTAURACIÓ DE DIVERSES FONTS AL TERME DE SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS.
Descripció del projecte:
Restauració de l’entorn de diverses fonts del terme de Santa Margarida i els Monjos i els seus
accessos (Font de Sant Joan, Font Encantada, Torrent de Sal i Pebre, i altres).
12.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− El l’exercici 2005 s’han restaurat diverses fonts en col·laboració amb l’ajuntament, i
es pretén acabar les restauracions en la resta de fonts del municipi, amb la finalitat
de potenciar-ne el seu us públic i millorar-ne l’entorn.
Encaix normatiu i legal:
− POUM de Santa Margarida i els Monjos.
Compromisos existents:
− L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos està interessat en aquesta mesura.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Millora de l’entorn del parc.
− Millora de l’oferta d’indrets de lleure al parc.
− Millora en les condicions de seguretat contra incendis.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Millora de la imatge del parc i del Consorci.
− Millor imatge per als visitants del parc.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
−
Observacions:
− Fins a finals de 2005 no es sabrà concretament les fonts que quedaran per
restaurar. L’import destinat es estimatiu.
− Hi ha un estudi fet per l’ajuntament sobre les necessitats de restauració de les fonts
del municipi.
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Parc del Foix
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 5
Títol del projecte:
RESTAURACIÓ ESTRUCTURAL I EQUIPAMENT D’UNES DEPENDÈNCIES DE L’ANTIC
AJUNTAMENT DE CASTELLET, PER INSTAL·LAR-HI UN PUNT D’INFORMACIÓ DEL
PARC.
Descripció del projecte:
Consolidació estructural de les dependències, equipament i condicionament d’un punt
d’informació del parc.
138.573,35 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− La ubicació de l’edifici el fan un lloc clau en la planificació de l’ús públic del parc. Es
va restaurar la meitat d’aquest edifici, i ara cal restaurar la resta, en la qual hi anirà
a la planta baixa un punt d’informació del parc.
−
Encaix normatiu i legal:
− POUM de Castellet i la Gornal.
− Pla especial del parc.
− Pla d’us públic del parc.
Compromisos existents:
− Ajuntament de Castellet i la Gornal.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Nou equipament d’us públic.
− Millora en l’atenció als visitants.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Millora de la imatge del parc i del Consorci.
− Millor atenció per als visitants del parc.
− Col·laboració en la restauració de patrimoni.
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Observacions:
− El finançament de les obres serà repartit entre el Parc del Foix, el PUOSC i la
XBMQ de la Diputació.
− Hi ha un projecte tècnic fet per l’ajuntament.
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Codi 1233

1233 PARC D’OLÈRDOLA
12331 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123311 Activitats de conservació, prevenció i restauració

FITXA 1/10

Context:
Un dels objectius bàsics del parc del Olèrdola és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent
que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant
evolució. La protecció d'aquests valors requereix sovint d'una actuació positiva, de control, foment i
restauració.
Objectius generals: punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
−
Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
−
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d'una perspectiva més integradora.
Objectius específics:
−
Preservar els valors naturals del Olèrdola.
−
Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió
activa dels hàbitats. Fomentant el paisatge de mosaic potenciant la recuperació de conreus.
−
Creació de zones de protecció de defensa forestal.
−
Creació de punts d’aigua
−
Tractament fitosanitari.
−
Neteja de punts d’abocaments incontrolats.
−
Seguiment dels animals domèstics.
−
Conservació de les espècies amenaçades.
Col·laboradors i interlocutors principals:
−
Comissió Consultiva i Ajuntaments de l'àmbit del parc.
−
Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, ADFs.
−
Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, d'Interior.
−
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal de Prevenció d'Incendis.

Principals activitats:

Observacions:

Prevenció d'incendis forestals

Redacció del Pla Director de prevenció del parc, execució dels Plans
anuals de vigilància i primera intervenció i coordinació amb l'OTPMIF i
les ADF per al seguiment dels plans de prevenció municipals

Millores infrastructures
d'incendis

prevenció

Restauració del medi natural i el paisatge
Recuperació patrimoni cultural
Neteja d’abocaments
Programes de gestió de flora i fauna

Millores xarxa viària, punts d'aigua i franges de protecció
Treballs de recuperació d'espais oberts en pastures i conreus
abandonats en finques públiques. Projectes de gestió d'hàbitats
aixoplugats en el conveni amb “La Caixa”
Restauració de murs de pedra seca i cucons.
Recollida d’abocaments incontrolats.
Actuacions (material i treballs in situ i ex situ) per impulsar el
desenvolupament del Pla de conservació de la flora d'interès especial
del parc.

Eixos més rellevants d'actuació per al trienni 2005-2007:
¾
Prevenció d'incendis forestal (execució del Pla de Vigilància i Prevenció d'estiu, redacció del Pla
Director i millores en infrastructures)
¾
Desenvolupament dels plans de conservació de flora i fauna i programes de gestió del medi.
Indicadors de resultats:
−
Nivell d'execució dels projectes.
−
Nivell d’assoliment de la restauració post incendis.
−
Estadístiques d'incidències en el pla de prevenció d'incendis.
−
Evolució de les poblacions de les d'espècies d'interès especial.
−
Actuacions (superfície) de recuperació d'espais oberts i pastures.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12331 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123312 Activitats de gestió del patrimoni públic
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Context:
Entre els diferents instruments que el Pla especial preveu per tal d'assolir els objectius de conservació del
territori hi ha l'adquisició de terrenys estratègics. És responsabilitat de l'Òrgan gestor del parc el suport a la
gestió d'altres finques públiques.
Objectius generals: punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
−
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients
en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una
perspectiva més integradora.
−
Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
−
Conservar els indrets que presentin uns valors ecològics singulars.
−
Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d'interès patrimonial.
−
Gestionar el sòl públic i redactar els plans d'ordenació dels recursos naturals de les finques
públiques.
Col·laboradors i interlocutors principals:
−
Ajuntaments de l'àmbit del parc.
−
Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient, Cultura.
−
Masovers residents en els immobles objecte d'actuació.
−
Concessionaris i estudiosos del Parc.
Principals activitats:
Adquisició de terrenys
estratègics
Millora i manteniment de de les
comunicacions
Manteniment general de les
instal·lacions
Inventari actualitzat de les
barraques de vinya i cucons

Observacions:
Si hi ha la possibilitat adquirir terrenys per dur a terme una gestió segons les
directrius de l’Àrea d’Espais Naturals
Realització d'un estudi en el conjunt de la xarxa de parc per a la renovació i millora
del sistema de comunicacions.
Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap equipament
concret
Restaurar en la mesura de les possibilitats aquest patrimoni públic.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Millorar les comunicacions dels equipaments.
¾ Restauració del patrimoni arquitectònic i cultural.
Indicadors de resultats:
−
Nivell d'execució dels projectes
−
Superfície de titularitat pública del parc.
−
Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d'amortització.
−
Superfície forestal amb instruments de planificació (PTGMF).
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12331 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123313 Vigilància i control del planejament
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Context:
El Pla especial del Olèrdola preveu la homogeneïtzació del tractament del sòl no urbanitzable dels municipis
integrants i implica vetllar pel compliment de les disposicions del Text Normatiu i altres normatives vigents
davant les activitats que s'hi duen a terme. Això requereix de l'actuació directa dels guardes del parc i de
l'emissió dels corresponents informes preceptius.
Objectius generals: punts 1 i 5 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
−
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord
amb el model en xarxa de la Diputació.
−
Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
−
Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l'àmbit del parc.
−
Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
−
Vetllar pel patrimoni públic i privat dins del parc.
−
Donar sortida a les voluntats municipals de modificació del Pla especial.
−
Revisar i adaptar la normativa actual al context social actual.
−
Millorar la xarxa elèctrica així com els suports per reduir l’electrocució dels ocells.
−
Aconseguir que l’activitat cinegètica sigui sostenible.
Col·laboradors i interlocutors principals
−
Consell Coordinador del parc.
−
Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments de l'àmbit del parc.
−
Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge, d'Interior.
−
Promotors d'actuacions i activitats dins l'àmbit del parc.
−
Ajuntaments.
−
Col·lectius i associacions.
−
Universitats.
Principals activitats:
Elaboració d'informes previs
preceptius
Control del compliment de la
normativa
Seguiment de la implantació
d’infrastructures
Vigilància del patrimoni

Observacions:
Informar les propostes d'actuació dins l'àmbit del Pla especial en els
aspectes específics que aquest regula.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques, esportives,
control urbanístic) i tramitació de denúncies, si s'escau, davant les
Administracions competents.
Es refereix a línies elèctriques, instal·lacions tècniques, vies de transport
terrestres.
Finques públiques, immobles i equipaments.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Formulació de propostes d'actuació per a la resolució de les situacions urbanístiques contràries al
planejament (La Cogullada II).
¾ Control de la circulació motoritzada (signatura i implementació del protocol d'actuació amb cossos de
seguretat i altres administracions).
¾ Seguiment de l'activitat cinegètica (propostes de millora de les condicions de seguretat en
col·laboració amb les societats de caçadors).
¾ Col·laborar amb les companyies elèctriques per col·locar mesures correctores a la xarxa elèctrica.
Indicadors de resultats:
−
Estadístiques d'informes i denúncies emeses.
−
Nombre d'incidències relacionades amb béns patrimonials.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12332 Foment del desenvolupament i la participació
123321 Consells, comissions i convenis
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Context:
Formant part del conjunt d'activitats orientades a fomentar la participació de la societat en l'execució del Pla,
s'ha previst la celebració de reunions periòdiques de l’Òrgan de Gestió (Consell Coordinador), així com
l'establiment de convenis amb els Ajuntaments i amb Entitats privades per a l'assoliment dels d'objectius del
Pla.
Objectius generals: punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb
el model en xarxa de la Diputació.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar
les superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis
forestals, racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació de les administracions amb competències territorials
en el desenvolupament del Pla.
− Fomentar la participació en la gestió del Pla dels diferents sectors socials vinculats al parc com per
exemple: millora de les vies d’escalada (FEEC), recuperar fonts i punts d’aigua (Olèrdola).
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres (particulars, associacions,
universitats) per a l'assoliment d'objectius concrets previstos en el Pla.
− Impulsar plans marc pel sector primari, implementant els recursos necessaris per a la seva
execució.
Col·laboradors i interlocutors principals
− Consell Coordinador.
− Ajuntaments de l'àmbit del parc.
− Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres Administracions.
Principals activitats:

Observacions:

Reunions del Consell
Coordinador

Reunions ordinàries i extraordinàries.

Participació en altres
Òrgans de representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient.

Convenis

Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats (Ajuntaments i altres
Administracions, entitats educatives, organitzacions professionals, particulars), per a
l'assoliment d'objectius específics (Pla de prevenció d'incendis, pla d'informació, gestió
d'equipaments de propietat municipal, activitats en propietats particulars,
desenvolupament d'activitats educatives, programes de desenvolupament econòmic,
control del motorisme).

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Millorar els nivells de participació i implicació dels diferents membres dels Òrgans de Gestió del parc.
Recuperació del patrimoni cultural de les coves de Cal Castellví i Cal Ximet.
Indicadors de resultats:
− Percentatge d'assistència a les reunions dels Òrgans de gestió.
− Nombre de reunions o contactes per analitzar el dinamisme dels Convenis.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12332 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123322 Política socioeconòmica i cultural
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Context:
El Pla especial contempla entre els seus objectius el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla especial.
Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política d'ajuts econòmics que es concreten en
l'establiment d'unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de
protecció i millora dels habitatges i del patrimoni.
El programa d'acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals: punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients
en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una
perspectiva més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de racionalitzar
l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d'adaptar-se a noves realitats.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera.
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la sintonia del
programa “Viu el Parc” amb la població local.

Col·laboradors principals:
− OTMPI
− Associació de propietaris del Olèrdola.
− Concessionaris.
− Ajuntaments.
− Entitats culturals locals.
Principals activitats:
Gestió de les subvencions

Observacions:
Revisió de les bases, distribució i informació als interessats i gestió de les
atorgades.
Revisar les propostes d'actuacions als municipis per aconseguir arribar a la
població local.

Execució del programa “Viu el
Parc”
Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis.
¾ Promoure el manteniment de les activitats agrícoles i ramaderes com a mesura per assegurar el
desenvolupament socioeconòmic i també com a instrument per a la conservació de la diversitat
biològica associada als espais agraris i les pastures.
Indicadors de resultats:
− Nombre i import de les subvencions atorgades.
− Nombre de municipis que han participat en programa “Viu el Parc”.
− Nombre d'alumnes que han participat en programa “Viu el Parc” a les escoles.
− Nombre d'actes del programa “Viu el Parc”.
− Nombre de persones que han participat en els actes del programa “Viu el Parc”.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12332 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123323 Infraestructures i serveis generals
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Context:
El Pla especial del Olèrdola contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge,
sempre i quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora
de les condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla especial
Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus.
Objectius generals: punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, Pla de Mandat 2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb
el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients
en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una
perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l'àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Oficina tècnica de Prevenció d'Incendis.
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Principals activitats:
Millora de la xarxa viària
Tractament de la capa de rodolada de la
pista principal Begues-Sitges
Manteniment de la xarxa viària principal
Senyalització

Observacions:
Aportació de material i millora del traçat Fanals de la Seguera
Incorporació de material cimentador i construcció de cunetes i
moderadors de velocitat en la totalitat de l'accés al Parc
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda
Incorporació de rètols d'acord amb la nova normativa: substitució i
adaptació dels existents i introducció de nous elements indicadors

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
¾ Arranjament de les pistes principals del Olèrdola.
Indicadors de resultats:
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12333 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123331 Creació i manteniment d'equipaments
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Context:
Per tal de garantir l'exercici del dret a l'ús social de l'espai protegit, d'una manera compatible amb la resta
d'objectius, el parc s'ha dotat d'una xarxa d'equipaments d'ús públic.
L’Àrea d’Espais Naturals compta amb equipaments de titularitat pública distribuïts en els diferents espais que
constitueixen punts nodals vertebradors de la política d’educació ambiental i d’ús públic dels parcs.

Objectius generals: punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat
2004-2007:
−

−

Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb

el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
−
−
−

Garantir l'ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
Desenvolupar un model d'ús públic mitjançant una xarxa d'equipaments i serveis
Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la
seva gestió.

Col·laboradors i interlocutors principals
−
−

Ajuntaments implicats.
Consell Coordinador del parc.

Principals activitats:
Itineraris senyalitzats
Millores centres d’informació

Observacions:
Senyalització dels itineraris que figuren a la guia.
Dotar de material als equipaments del Parc.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a accessibilitat, seguretat, salubritat i eficiència
energètica.
Indicadors de resultats:
− Nombre d'usuaris dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12333 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123332 Activitats d'ús social, educació ambiental i
publicacions
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Context:
Amb l’objectiu d'ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l'espai protegit, fomentar el
coneixement i el respecte envers el medi d'una manera compatible amb la resta d'objectius del parc, el Pla
especial preveu la definició i el desenvolupament d'un model d'ús públic d'aquest espai.
Objectius generals: punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat
2004-2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb
el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Redactar i desenvolupar el Pla d'ús públic del parc.
− Revisar, millorar i executar el Pla d'informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a
conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a través
del seguiment de les concessions, convenis i actuacions directes.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Observacions:
Redacció del Pla d'Ús
Públic del parc
Pla d'informació als
visitants
Activitats del Cercle
d'Amics i tasques de
voluntariat
Programa “Coneguem els
nostres parcs”
Activitats als centres
d'informació
Activitats als centres de
documentació
Publicacions

Redactar i desenvolupar el Pla d'ús públic del parc, tenint en compte els instruments
actuals de certificació de qualitat existents i definint la xarxa viària apta per l'accés
motoritzat
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un dispositiu d'atenció
personal als visitants. Programa de passejades guiades i Pla de campanyes
informatives.
Col·laborar en l'oferta d'activitats i estudiar d'incorporar gratuïtament al col·lectiu
d'habitants / propietaris del parc al Cercle d'Amics
Reforçar i adaptar la campanya a les actuals necessitats socials
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant d'activitats programades
Difondre la seva existència, fomentar la visitació per part d'escolars
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies d'activitats periòdiques.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Redacció i posada en marxa del Pla d'Ús Públic del parc
¾ Distribució de la nova guia del parc
¾ Potenciació del treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i de la difusió
conjunta de les activitats.
Indicadors de resultats:
− Nombre d'usuaris dels equipaments.
− Nombre de visites a la pàgina web.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
−
Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12334 ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
123341 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

FITXA 9/10

Context:
Des de la posada en funcionament del pla de seguiment s'ha recollit abundant informació relativa a
paràmetres físico-químics, de vegetació i ecosistemes, de fauna, socials i econòmics i de dinàmica dels
processos naturals.
En aquesta etapa és necessari determinar indicadors que permetin avaluar l'estat dels sistemes naturals i
conèixer el grau d'assoliment dels objectius de la protecció.
Cal avançar en la sistematització dels procediments de recollida, magatzematge d'informació i difusió de
dades i resultats.
Objectius generals: punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
−
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients
en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una
perspectiva més integradora.
−
Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de
respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper i operativitat en
relació a la gestió.
− Prosseguir en la realització d’inventaris.
− Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
− Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
− Incrementar la participació de la guarderia del parc en tasques de seguiment.
− Promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme.

Col·laboradors principals:
−
Investigadors i naturalistes.
−
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat de Girona.
Principals activitats:
Observacions:
Seguiment contaminació, meteorològic, geològic i hidrològic
Seguiment de paràmetres fisicoquímics
Seguiment de la vegetació
Seguiment de la fauna
Seguiment de paràmetres socials,
econòmics i culturals
Seguiment de processos i interaccions
Tractament i transferència de la
informació
Foment de la recerca i seguiment
d'estudis

Seguiment de la dinàmica de la vegetació i de poblacions d'espècies
d'especial interès.
Seguiment d'espècies i grups d'interès.
Recollida de dades i realització de censos.
Dinàmica del paisatge, efectes de la freqüentació, activitat cinegètica.
Desenvolupament del Sistema d'Informació Geogràfica.
Edició de material de difusió sobre el seguiment i el patrimoni natural
del parc.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Desenvolupament d'un sistema d'indicadors que facilitin l'avaluació del grau d'assoliment del
objectius de la protecció (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic) i siguin
útils per a la gestió
¾ Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica, com eina bàsica per al seguiment i l'anàlisi territorial.
Indicadors de resultats:
− Nombre d'estudis realitzats.
− Nombre d'equips que han intervingut.
− Pressupost destinat.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12334 ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
123342 Activitats generals i de suport

FITXA 10/10

Context:
Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes per assolir els objectius del Pla especial, cal disposar
d'una infrastructura logística que permeti el bon funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes
correctes condicions de treball dels membres de l'organització, així com la seva formació.
De la mateixa manera, per tal de garantir la coherència de les actuacions tant a nivell intern com de forma
transversal amb altres espais de la xarxa de parcs, cal instrumentar mecanismes de coordinació interna i
externa que optimitzin el funcionament dels recursos del parc.
Objectius generals: punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat
2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb
el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients
en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una
perspectiva més integradora.
Objectius específics:
− Establir un sistema de reunions per millorar la comunicació i la coordinació dins del parc.
− Reorganitzar la guarderia del parc.
− Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les incidències que
es produeixin en el parc.
− Garantir les correctes condicions de treball del personal, mitjançant la dotació del vestuari i equips de
protecció individual necessaris.
− Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
− Difondre la tasca realitzada i l'assoliment d'objectius mitjançant l'elaboració de programes i memòries
anuals d'activitats i a través de la participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Personal adscrit al parc i altre personal de l'Àrea d'Espais Naturals.
− Responsables de formació de la Diputació de Barcelona.
− Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Direcció i organització general
Renovació del parc mòbil
Manteniment del parc mòbil
Adquisició de material
Formació
Elaboració de documents i
material de gestió i divulgació

Observacions:
Disseny d'un sistema de reunions, seguiment del nivell d'assoliment dels objectius
i control de la gestió econòmica.
Gestió dels vehicles adscrits al parc.
Reparació, combustible i pupil·latge.
Adquisició de material tècnic, vestuari i equips de protecció individual.
Adaptar les activitats formatives a les necessitats.
En la mesura que sigui possible, utilitzant els mitjans més moderns i econòmics de
comunicació.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
¾ Reorganització de la guarderia del parc (especialització / gestió per competències)
¾ Resoldre les mancances existents pel fa que a la plantilla de funcionaris del parc.
¾ Millorar la coordinació i la comunicació dins el parc i amb els altres parcs de la Xarxa.
Indicadors de resultats:
− Nombre d'assumptes resolts a les reunions.
− Percentatge d'execució del programa d'activitats i del pressupost.
− Nombre de cursos realitzats.
− Nivell d'amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre.
− Rapidesa/data de confecció de la memòria.
− Nombre d'intervencions en mitjans de comunicació.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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Parc d’Olèrdola
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1
Títol de projecte:
RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE LES COVES DE CAN CASTELLVÍ I
CAN XIMET
Descripció del projecte: Facilitar l’accessibilitat a les coves i dotar dels elements
necessàries per recuperar les edificacions dels primers pobladors d’Olèrdola.
60.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
És un patrimoni importantíssim lligat al Castell, i que cal dotar d’infrastructures per ser
conservat i visitat.
Encaix normatiu i legal:
Compromisos existents:
Amb el Departament d’Arqueologia de Catalunya i específicament els Ajuntaments
d’Olèrdola i Canyelles.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Protecció d’una zona que actualment està impactada per la freqüentació en l’escalada.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Ser un punt de referència de com vivien els primers ocupants d’Olèrdola.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
La zona a preservar i restaurar és de titularitat privada i a través de l’Ajuntament i la
pròpia Diputació de Barelona caldrà fer els contactes adients per aconseguir el permís
de la propietat.
Observacions:
Aquest any es fa l’inventari del que hi ha fins ara. Caldrà plantejar el projecte de
restauració.
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Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt
i l'Obac
Codi 1234

1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12341 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123411 Vigilància i control del planejament

FITXA 1/10

Context:
El Pla especial estableix com un dels objectius bàsics la conservació i millora dels valors naturals i culturals
en un paisatge dinàmic i en constant evolució. Per assolir-lo, sovint calen actuacions positives (control,
foment i restauració).
S'apliquen plans de vigilància i es disposa dels PPI municipals elaborats per l'OTMPI.
Es pot millorar l'encaix entre els PPI municipals i la planificació de la prevenció del parc.
Es pot millorar la coordinació en l'execució de tasques de detecció, vigilància i primera intervenció amb les
entitats pròximes que intervenen.
Consens social envers la recuperació de zones cremades.
Consens social en la valoració alta del medi natural i de les accions de conservació
Proposta com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC)
Alta valoració social del parc.
Objectius generals:
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser mes
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconomic i
des d'una perspectiva mes integradora.
− Actuar coordinadament amb els Ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar
les superficies cremades, pal.liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals i culturals del parc.
− Fragmentar els usos del sòl per afavorir una major biodiversitat.
− Fomentar el paisatge en mosaic (forestal, agrícola i ramader).
− Afavorir i catalitzar el procés cap a ecosistemes climàcics.
− Redactar el pla director d’infrastructures de prevenció d’incendis del parc d’acord amb els PPI
municipals.
− Millorar la coordinació amb les entitats vinculades en la prevenció d’incendis (Ajuntaments, ADFs,
propietaris, etc.).
− Tendir a especialitzar el pla de vigilància en treballs de prevenció i tasques de detecció i primera
intervenció.
− Millorar les infrastructures de prevenció: camins, punts d'aigua i punts de guaita.
− Millorar la formació del personal.
− Restaurar i promoure la zona cremada 2003.
− Restaurar el medi en zones degradades per processos urbanístics il·legals.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− OTMPI.
− Bombers de la Generalitat de Catalunya.
− Ajuntaments.
− ADF.
− Centres Excursionistes.
− Entitats culturals i/o científiques.
− Departament Medi Ambient i Habitatge.
− Universitats i estaments de recerca.
Principals activitats:

Observacions:

Execució del Pla Director d’Infrastructures de
Prevenció d’Incendis del parc

Posada en marxa del Pla Director d’Infrastructurea de
prevenció del parc (millores xarxa viària, punts de guaita,
punts d'aigua).

Redacció i execució del pla de vigilància anual

Execució del Pla anuals de vigilància i coordinació amb
l’OTPMIF i les ADF per al seguiment dels plans de prevenció
municipals

Instal·lació d'infrastructures de vigilància (torre,
aixopluc, etc.)

Millores laborals en els punts de guaita
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Execució del pla director de la Vall d’Horta
(restauració de la zona cremada 2003, foment i
desenvolupament).

Cal continuar amb les accions de restauració del medi i amb
les de millora de les infrastructures per a induir l’activitat
privada.

Pla Marc de millora del medi natural en finques
privades (incendi 2003)

Col·laboració amb l’OTPMIF en l’execució

Restauració i conservació del medi natural.
Fauna (punts d’aigua, passos de fauna, treballs
per aclimatacions, etc.)

Redacció dels projectes, en el marc del conveni amb la Caixa,
i execució dels treballs de conservació i millora d’hàbitats.
Accions de recuperació d’espais oberts en pastures i conreus
abandonats
Redacció dels projectes, en el marc del conveni amb la Caixa,
i execució dels treballs de conservació i millora de poblacions.
Accions de recuperació d’espais oberts en pastures i conreus
abandonats

-Restauració del patrimoni etnològic (tines,
barraques, fonts, teuleries, forns, camins,
patrimoni hidràulic etc.)

Redacció de projectes en el marc del conveni amb La Caixa i
execució de treballs de restauració. Redacció del Pla de gestió
del patrimoni etnològic (rural, històric, arqueològic, etc.)

Enderrocs i restauracions (Urbanització Mas de
la Mata, caseta Les Arenes)

En resten algunes petites parcel·les per a restaurar.

Restauració i conservació del medi natural.
Revegetacions (talussos, zones erosió, pedrera
del Farell). Erradicació d’espècies alòctones.

Actuacions rellevants per a 2006:
− Actuacions de gestió activa del medi i de conservació de flora i fauna
− Prevenció d'incendis forestal (Pla de Vigilància i Prevenció d’estiu, posada en marxa del Pla
Director i millores en infrastructures)
− Pla director de la Vall d’Horta.
− Actuacions per a la protecció i posada en valor del patrimoni rural del parc.
Indicadors de resultats:
Quantitatius:
− Estadístiques d’incidències en el Pla de Vigilància.
− Nombre d'incendis enregistrats i ha cremades
− Pressupost destinat al pla de vigilància
− Quilometres de camins tractats
Qualitatius:
− Nivell d'assoliment dels objectius
− Grau d’execució de les actuacions
− Evolució de les poblacions d’espècies
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12341 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123412 Activitats de gestió del patrimoni públic

FITXA 2/10

Context:
L’òrgan gestor del parc és el responsable de la gestió directa del patrimoni públic del que és titular la
Diputació de Barcelona
Una gran part del territori del parc és de propietat pública (40,80 %) i gestionat per la Diputació de
Barcelona (36,56 %).
Objectius generals:
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser mes
eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic
i des d'una perspectiva mes integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Preveure i determinar un ús per als elements patrimonials (finques, immobles, patrimoni
etnològic, etc.).
− Elaborar els plans d’ordenació dels recursos naturals de les finques públiques (DB)
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Mantenir adequadament les màquines, eines, aparells i bens mobles de propietat pública
− Gestionar els immobles públics d’acord amb les demandes de desenvolupament de l’entorn.
− Valorar el medi natural i els espais agro-forestals.
− Valorar i posar a disposició de la societat el patrimoni etnològic i cultural.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments.
− Generalitat de Catalunya.
− Entitats de gestió i/o promoció de recursos turístics, culturals, etc.
Principals activitats:
Elaboració d’un programa de manteniment dels
immobles de propietat pública (DB).
Redacció/actualització de l’inventari del
patrimoni Etnològic del parc (rural, pre
industrial, etc) .
Redacció d’un pla de gestió del patrimoni
etnològic del parc (objectius, criteris i pla
d’etapes de restauració).
Redactar un Pla d’ordenació de recursos
naturals (forestals, faunístics, florístics,
agrícoles, ramaders i geològics), culturals i
turístics del Parc.
Redactar plans de gestió de recursos naturals a
finques publiques
Gestió dels aprofitaments de recursos naturals
en finques públiques (cinegètic, agrícola,
tòfones, etc.)
Pla d’expropiacions/adquisicions de parcel·les
Urb. Mas de La Mata
Adquisició de terrenys estratègics
Adquisició i manteniment de màquines, eines i
material de comunicacions
Manteniment general de les instal·lacions
Rehabilitació i adequació a l’ús social de la
casa de Les Refardes

Observacions:
El patrimoni immoble de la Diputació de Barcelona és molt
important i cal planificar el seu destí i el seu manteniment.
Afecta a propietats no vinculades a l’ús públic ni al
funcionament operatiu del parc (Matarrodona, La Vall, Les
Refardes, Xalet de l’Obac, Hostalets del Daví, La
Castanyeda, Coma d’en Vila, La Colsina).
Diverses iniciatives de institucions de promoció han iniciat
inventaris. Cal coordinar esforços i actualitzar una versió
definitiva.
Cal definir els usos previstos per a cada element del patrimoni
inventariat.

Parcel·les d’urbanitzacions il·legals i finques que puguin
interessar pel seu valor estratègic
Realització d'un estudi en el conjunt de la xarxa de parc per a
la renovació i millora del sistema de comunicacions.
Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament
a cap equipament concret
1ª fase: treballs d’adequació dels subministraments per
adequar l’espai pel masover i inici dels treballs de
consolidació de la façana NO.
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Actuacions rellevants per a 2006:

−
−

Projecte del garatge de Terrassa (execució de la 2ª fase)
Planificació global dels objectius de les finques propietat de la Diputació de Barcelona

Indicadors de resultats:

−
−
−
−
−
−

Nombre d’elements del patrimoni etnològic restaurats.
Nombre d’elements restaurats vinculats a un servei turístic o cultural
Import (o valoració econòmica) dels arrendaments.
Superfície de sòl de titularitat pública del parc.
Superfície edificada (immobles) de titularitat pública
Grau d’execució de les activitats.
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1234
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12341 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI

123413 Activitats de seguiment del planejament
i de presència territorial

FITXA 3/10

Context:
Pla especial (informe previ).
Decret 106/87, de 20 de febrer, de declaració del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de
l’Obac.
Llei 12/85, de 13 de juny, d’espais naturals protegits.
Directives europees relatives a la conservació
Legislació sectorial (protecció, medi ambient, recursos naturals, urbanística, etc.).
Objectius generals:

−
−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilitazació del mon
local, d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.

Objectius específics:

−
−
−
−
−

Informar prèviament les activitats que es duguin a terme en l’àmbit del parc.
Observar i fer complir la normativa.
Normalitzar les relacions amb les Administracions competents i els administrats.
Reduir el temps de resposta en l’emissió d’informes.
Interpretar el Pla especial d’acord amb el context social actual (activitats esportives,
turístiques, etc.).
− Gestionar en conveni amb la Generalitat de Catalunya l’Àrea de Caça Controlada.

Col·laboradors, interlocutors principals:

−
−
−
−
−

Ajuntaments.
Generalitat de Catalunya.
Administrats.
Òrgans de participació (Consell Coordinador i Comissió Consultiva)
Entitats representatives dels diversos sectors implicats (esportives, turístiques, etc.).

Principals activitats:
Control del compliment de la normativa i
elaboració d’informes previs preceptius
Control de la circulació
Seguiment d’activitats associades al medi
natural
Proposta de gestió de la Zona de Caça
Controlada de Sant Llorenç del Munt
Seguiment d’activitats esportives, fotogràfiques i
publicitàries
Seguiment de la implantació d’infrastructures
Vigilància del patrimoni

Revisar l’acord per a la regulació de l’escalada

Regulacions d’activitats amb altres institucions
(excursionisme, espeleologia, ciclisme de
muntanya, etc.)

Observacions:
Aplicació del Pla especial. Elaboració, seguiment i control del
informes previs preceptius. Vigilància sobre el territori
El motorisme i automobilisme de muntanya suposa un perill
potencial de degradació del medi i les infrastructures rurals
Aplicació del protocol de control del motorisme. Definició de la
xarxa viària transitable
Seguiment i control de l’activitat cinegètica. És necessari
compaginar la caça amb altres activitats i amb la conservació.
Seguiment dels Plans Tècnics de Gestió Forestals aprovats
El 2007 finalitza el període de vigència de gestió de la Zona
de Caça Controlada. En els darrers 10 anys la situació de la
caça ha variat i cal fer-hi una nova proposta consensuada
amb el sector i els agents interessats.
Informació, seguiment i control d’activitats esportives,
fotogràfiques i publicitàries
Es refereix a línies elèctriques, instal·lacions tècniques, vies
de transport terrestres
Finques públiques, immobles, equipaments
El massís de Sant Llorenç del Munt és un espai de gran
tradició en l’activitat de l’escalada. Es va subscriure un acord
de col·laboració per a la regulació de l’escalada amb criteris
de conservació del medi. Es produeixen conflictes entre
diferents grups d’escalada. Cal mediar en els conflictes i
establir criteris tècnics de l’activitat d’acord amb les
característiques del medi
El massís de Sant Llorenç del Munt és un espai on diversos
col·lectius esportistes realitzen les seves activitats. Cal trobar
el marc adequat de desenvolupament de determinades
activitats d’acord amb els criteris de conservació del medi
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Estudi de les noves propostes d’ordenació del
territori i la seva coordinació amb el Pla
especial.

Revisió de les propostes formulades per diversos
Ajuntaments en zones colindants amb l’àmbit del Pla especial
sobre les que cal cercar fórmules de gestió..

Actuacions rellevants per a 2006:

−

Formulació de propostes d’actuació per a la resolució de les situacions urbanístiques
contràries al planejament
− Manteniment dels esforços per al control de la circulació motoritzada
− Seguiment de l'activitat cinegètica (propostes de millora de les condicions de
seguretat)
− Proposta per a la gestió de la Zona de Caça Controlada.
Indicadors de resultats:

−
−
−
−

Grau d’execució de les activitats.
Estadístiques d’informes i denúncies emeses.
Nombre d’incidències relacionades amb béns patrimonials.
Nombre d’actuacionsinformes desfavorables emesos.
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12342 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
123421 Consells, comissions i convenis

FITXA 4/10

Context:
Més de trenta anys de gestió del Pla especial.
Parc Natural amb poca projecció exterior, fora de l’àmbit local immediat
Entorn municipal amb tres grups de municipis que veuen el parc com un referent ambiental de qualitat
municipal, com un marc en el que s’inscriu el municipi o com un factor potencial de desenvolupament.
Objectius generals:

−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilitazació del món
local, d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Actuar coordinadament amb els Ajuntaments i les associacions de propietaris per tal
de recuperar les superfícies cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen
els incendis forestals, racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible
forestal.

Objectius específics:

−

Mantenir i/o millorar la relació amb els Ajuntaments i altres agents.

− Millorar la projecció exterior i la imatge del parc.
Col·laboradors, interlocutors principals:

−
−
−

Ajuntaments del parc.
Universitats.
Associacions de propietaris.
Entitats diverses.

−
Principals activitats:

Observacions:

- Reunions del Consell Coordinador

Reunions ordinàries i extraordinàries

- Reunions de la Comissió Consultiva

Reunions ordinàries i extraordinàries

- Participació en altres Òrgans de
representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient

- Participació en les xarxes
internacionals de parcs (Europarc,
UICN).

La Diputació de Barcelona és membre de la UICN i d’EUROPARC,
participació del parc en la mesura que es determini.

- Participació en xarxes nacionals de
parcs (Esparc).

La Diputació de Barcelona és membre de EUROPARC- Espanya,
participació del parc en la mesura que es determini

- Seguiment del conveni amb el Parc
Natural de la Sierra de Huétor

En el marc del conveni entre la Agencia del Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía i la Diputació de Barcelona de 1992, es va signar
l’agermanament amb el parc natural de la Sierra de Huétor. Cal
elaborar un programa d’activitats per a un període de 3 o 4 anys.

- Participació a la Xarxa italiana de parcs

La Diputació de Barcelona és membre de EUROPARC- Espanya,
participació del parc en la mesura que es determini

- Convenis amb els Ajuntaments del parc
per a desenvolupar diverses activitats

(Pla d’informació, Pla de Vigilància, gestió del Bus-Parc, gestió
d’equipaments, recollida d’escombraries, etc.)

- Convenis

Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats
(activitats en propietats particulars, desenvolupament d’activitats
educatives, programes de desenvolupament econòmic, control del
motorisme)

Actuacions rellevants per a 2006:
−

Millorar el funcionament dels Òrgans de Gestió del parc i incrementar els nivells de
participació i implicació dels seus membres

Indicadors de resultats:

−
−

Nombre de participacions a reunions.
Nombre d’activitats conjuntes realitzades.
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12342 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
123422 Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis
i cultural

FITXA 5/10

Context:
El principal instrument utilitzat per a incentivar i fomentar determinades polítiques ha estat les subvencions
a particulars. Sembla que no són suficients
Hi ha sectors del parc amb població estable que requereixen un tractament integral.
El programa cultural “Viu el Parc “ és un instrument útil i consolidat que permet la identificació de la
població amb el parc.
Desenvolupament del projecte de “Xarxa de Parcs Naturals” de Barcelona.
Objectius generals:

−
−

Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser
més eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament
socioeconòmic i des d'una perspectiva mes integradora.
Actuar coordinadament amb els Ajuntaments i les associacions de propietaris per tal
de recuperar les superfícies cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen
els incendis forestals, racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible
forestal.

Objectius específics:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Valorar els espais agrícoles
Promoure el conreu d’antics espais agrícoles.
Fomentar el conreu de varietats autòctones.
Valorar els productes agro-ramaders (producció ecològica o altres)
Valorar les propietats i els espais agro-forestals (turisme rural).
Promoure i desenvolupar programes d’agricultura i/o ramaderia ecològiques.
Promoure la ecoetiqueta per a productes forestals.
Redefinir, amb criteris de producció ecològica i d’eficiència energètica, les bases de les
subvencions a les activitats agrícoles, forestals, turístiques, culturals i de rehabilitació
del patrimoni.
Conèixer i posar en valor els elements patrimonials (arqueologia, arqueologia agrícola,
etc.).
Restaurar i millorar el medi afectat per episodis de degradació (incendis, inundacions,
etc.).
Aconseguir la identificació i integració de la població dels municipis del parc amb el
parc.
Millorar la integració del programa Viu el Parc amb la programació dels municipis
Aprofundir en una vinculació territorial més amplia, com la Xarxa de Parcs Naturals.
Així doncs, intercanvis culturals entre municipis dels diversos parcs que formen la
Xarxa de Parcs Naturals ajudarien a assolir aquest objectiu.

Col·laboradors, interlocutors principals:

−
−
−
−
−
−
−

Ajuntaments.
Generalitat de Catalunya
Organismes científics i/o culturals.
Organismes de promoció turística i/o cultural.
Organismes de promoció i valoració de productes agro-forestals
Organismes de valoració del medi natural.
Propietaris particulars.

Gestió de les subvencions
Projecte per a la re-obertura de
agrícoles.

zones

Revisió de les bases, distribució i informació als interessats i
gestió de les atorgades
Desprès de l’incendi de 2003, de noves iniciatives de particulars
i de diversos ajuntament, s’escau la possibilitat de reobrir zones
agrícoles en terrenys ara considerats forestals, ca explorar la
viabilitat normativa.
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Projecte per a la millora de la gestió del medi
natural
Promoció
d’actuacions
per
al
desenvolupament del sector agrícola i el
sector turístic
Execució del programa Viu el Parc

Participar activament, juntament amb l’Oficina de Prevenció
d’Incendis, els Ajuntaments i amb l’Associació de propietaris del
Bages-Vallès el projecte per fomentar la gestió associada del
medi natural.
Implementar un programa de debats sectorials per a la definició
de plans marc específics per als sectors agrícola i ramader.
Inventariar les activitats i els recursos turístics i promoure
l’estructuració de l’oferta turística i de serveis (pública i privada)
Revisar les propostes d’actuacions per aconseguir dotar de
personalitat pròpia cadascuna de les festes als municipis.

Actuacions rellevants per a 2006:

−
−
−
−

Participar activament en el projecte per fomentar la gestió forestal associada
Promoure el manteniment i el desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes
Contribuir a estructurar l’oferta turística i de serveis, tant pública com privada
Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis.

Indicadors de resultats:

−
−
−
−
−
−

Superfície conreada.
Nombre d’establiments turístics.
Nombre i import de les subvencions.
Nombre de municipis participants en el programa Viu el Parc.
Nombre d’actuacions del programa c
Nombre de participants en el programa Viu el Parc.
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12342 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
123423 Infraestructures i serveis generals

FITXA 6/10

Context:
Un dels objectius bàsics del Pla especial és promoure el desenvolupament econòmic de la població del
parc i del seu entorn.
La Diputació de Barcelona i l’Àrea d’Espais Naturals segueix una política de col·laboració amb els
municipis per a millorar els serveis bàsics i les infrastructures.
Objectius generals:

−
−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilitazació del mon
local, d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser
més eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament
socioeconòmic i des d'una perspectiva mes integradora.

Objectius específics:

−
−
−
−
−
−

Promoure la recollida selectiva d’escombraries
Adequar la xarxa viària a les necessitats actuals.
Ordenar els accessos als equipaments del parc.
Promoure i racionalitzar el transport públic en l’ámbit del parc.
Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del medi.
Incidir positivament en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i del seu
entorn.
− Millorar la informació i la comunicació amb la senyalèctica de la Xarxa de Parcs
Naturals.
− Contribuir a la identificació del parc amb la població local i amb un entorn de qualitat.
Col·laboradors, interlocutors principals:

−
−

Ajuntaments.
Generalitat de Catalunya.
Particulars que viuen o realitzen les seves activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.

−
Principals activitats:
Redacció i execució del Projecte de recollida
selectiva d’escombraries
Col·laboració amb la recollida municipal de
residus
Inversió per a la millora de la xarxa viària
Manteniment de la xarxa viària principal
Pla d’Accessos a la Mola
Transport públic (Bus Parc)
Senyalització

Observacions:
Analitzar la viabilitat de la recollida selectiva als recorreguts ja
establerts de recollida directa i la creació de noves rutes de
recollida
Hi ha diversos convenis per a la recollida d’escombraries (Sant
Llorenç Savall, Rellinars i Castellar del Vallès). Cal valorar la
conveniència d’establir altres (Matadepera)
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora
del traçat
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de
vegetació a banda i banda
Actuació en conveni amb La Caixa, l’Ajuntament de
Matadepera i diversos propietaris. Elaborar un pla de mobilitat
de la zona (“la Caixa”).
Acord i/o conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, els Ajuntaments de Terrassa, Mura i Talamanca.
Elaborar un pla de mobilitat pel parc.
Incorporació de rètols d’acord amb la nova normativa:
substitució i adaptació dels existents i introducció de nous
elements indicadors

Actuacions rellevants per a 2006:

−
−
−

Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
Projecte d’Accessos a la Mola.

Indicadors de resultats:

−
−
−
−
−
−

Control de la eficiència de la recollida selectiva d’escombraries.
Quilòmetres de pistes forestals arranjats.
Nombre d’incidències extraordinàries referents a la xarxa viària.
Nombre d’incidències referides a la senyalització
Nombre d’usuaris del Bus Parc.
Grau d’execució de les activitats.
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12344 PROGRAMA D’ÚS SOCIAL
123441 Creació i manteniment d’equipaments

FITXA 7/10

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social del parc, de forma compatible amb la resta d’objectius del
Pla especial, especialment en el que afecta a la conservació i millora del medi, el parc s’ha dotat d’un
model d’ús públic, dins el qual es defineixen una sèrie d’equipaments i serveis.
L’Àrea d’Espais Naturals compta amb prop de cinquanta equipaments de titularitat pública distribuïts en els
diferents espais naturals que constitueixen punts nodals vertebradors de la política d’educació ambiental i
d’ús públic dels parcs.
La major part d’aquest patrimoni han estat resultat d’operacions de recuperació i restauració del patrimoni,
mentre que una part són edificis i instal·lacions de nova planta.
Contínuament es realitzen obres de manteniment i millora i progressivament es van adequant a les noves
normatives d’edificació, especialment aquelles que fan referència al seu caràcter públic (supressió de
barreres arquitectòniques, protecció contra incendis i evacuació, seguretat, etc.) i al fet d’estar situats en el
nedi natural (fonts d’energia, subministres i depuració d’aigües residuals)
Objectius generals:

−
−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilitazació del mon
local, d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els
valors de respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per
la ciutadania.

Objectius específics:

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dotar l’equip de gestió del parc amb un local que solucioni els problemes d’aparcament
i manteniment bàsic del parc mòbil (parc de neteja); de magatzem (d’eines; d’EPIs, de
publicacions, de material tècnic, de material d’ús continu i d’elements de reposició com
rètols, vestuari, material de prevenció d’incendis,etc); de espai amb vestuari i sanitaris
per al personal, i d’oficina bàsica per a la distribució de les tasques de guarderia i de la
colla de manteniment.
Equipar els equipaments públics amb criteris d’eficiència energètica i ús racional dels
recursos.
Promoure en els equipaments privats l’ús racional dels recursos amb criteris
d’eficiència energètica.
Optimitzar l’ús dels equipaments públics.
Crear una xarxa de serveis públics complementària a l’oferta privada.
Induir la creació d’equipaments de serveis privats.
Potenciar i difondre la imatge de xarxa dels equipaments i serveis (Xarxa de Parcs
Naturals).
Assolir el certificat Q de qualitat turística en espais naturals protegits.
Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals
Difondre els valors de respecte i protecció del medi a través de la Xarxa de Parcs Naturals.

Col·laboradors, interlocutors principals:

−
−
−
−

Ajuntaments.
Entitats públiques de promoció de serveis turístics.
Concessionaris d’equipaments públics.
Entitats d’usuaris amb mobilitat reduïda.

Principals activitats:
Inversió al garatge de Terrassa
Pla de manteniment d’edificis públics amb
criteris d’eficiència energètica i ús racional
dels recursos

Observacions:
Al 2005 s’ha redactat el projecte, dividit en dues fases, i la 2a
fase s’ha d’executar al 2006 per a donar continuïtat al projecte.
Cal incorporar, en la mesura del possible criteris d’eficiència
energètica i de qualitat en els equipaments públics (Elements
constructius exteriors: façanes, teulades i fusteries; elements
interiors: pintura, sanitaris, mobiliari, etc.; escomesa d’aigües;
instal·lació elèctrica; calefacció; telefonia; telemàtica;
sanejament i depuració d’aigües; ascensors; audiovisuals;
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exposicions; elements interpretatius; dotació pedagògica;
adequació a les normatives (legalització i tramitació de
llicències; nous sistemes)

Execució del Pla de manteniment (La Mata, La
Muntada, Casa Nova de l’Obac, La Pastora,
Massoveria del Marquet, el Marquet de les
Roques, la Mola)
Execució del Pla de manteniment i millora de
les àrees d’esplai
La Mola millores en eficiència energètica
Coll d’Estenalles (Projecte de remodelació i
adequació del Centre d’informació i dels
entorns)

Projecte d’accessibilitat de l’àmbit de l’Obac
per a persones amb mobilitat reduïda.

Funcionament operatiu del Marquet de les
Roques
Itineraris a peu
Dotació de mobiliari
Actuacions rellevants per a 2006:

−
−
−
−
−
−

Iniciar els treballs i millores del pla de manteniment en els
equipaments públics.
Actuacions d’ordenació dels espais exteriors i de les
instal·lacions tècniques (subministraments, cuines, etc.)
Conjuntament amb el concessionari, cal realitzar un projecte de
subministraments i de gestió de residus.
És el primer Centre d’Interpretació i Informació del parc i
l’equipament emblemàtic amb gestió directa. Des de la seva
inauguració, tant els continguts expositius, com els recursos
utilitzats no han variat i la societat receptora ho ha fet. Cal
replantejar els objectius, els continguts i els recursos a utilitzar
en l’equipament per a donar resposta pedagògica i també cal
incorporar els objectius i expectatives de desenvolupament dels
municipis de la zona nord.
Durant el 2005 s’han realitzat obres d’adaptació de l’itinerari a
l’Obac Vell per a persones amb mobilitat reduïda en conveni
amb la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa. Enguany s’han de
tractar els entorns de l’Obac per a crear un àmbit accessible
que pugui ser referent (La Caixa).
La Casa del Marquet de les Roques te diversos edificis
annexes i espais que cal rehabilitar, dotar de subministraments
i adequar a l’ús públic.
Itinerari de la Riera de Les Arenes
Adequar les necessitats de mobiliari el garatge de Terrassa.

Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat,
seguretat, salubritat i eficiència energètica (i els hàbits del personal i els usuaris)
Execució del projecte del Garatge de Terrassa. Fase 2.
Remodelació del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles.
Àmbit accessible de l’Obac.
Funcionament operatiu del Marquet de les Roques.
Millores en les àrees d’esplai.

Observacions:

−
−

Hi ha nombrosos equipaments dedicats a l’ús públic que cal mantenir amb uns nivells
de qualitat importants.
Les dimensions dels immobles i la qualitat amb que cal intervenir fa que sigui difícil determinar les inversions

Indicadors de resultats:

−
−
−
−
−

Consums (aigua, electricitat, gas, gas-oil).
Residus generats.
Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de Qualitat.
Grau d’execució de les activitats.
Grau de satisfacció/conscienciació dels usuaris.
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12344 PROGRAMA D’ÚS SOCIAL
123442 Activitats d’ús social i publicacions

FITXA 8/10

Context:
Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social del parc, de forma compatible amb la resta d’objectius del
Pla especial, especialment en el que afecta a la conservació i millora del medi, el parc s’ha dotat d’un
model d’ús públic, dins el qual es defineixen una sèrie d’equipaments i serveis.
L’Àrea d’Espais Naturals compta amb prop de cinquanta equipaments de titularitat pública distribuïts en els
diferents espais naturals que constitueixen punts nodals vertebradors de la política d’educació ambiental i
d’ús públic dels parcs.
La major part d’aquest patrimoni han estat resultat d’operacions de recuperació i restauració del patrimoni,
mentre que una part són edificis i instal·lacions de nova planta.
La societat i els usuaris han anat canviant al llarg del temps. Actualment la demanda pedagògica
d’educació ambiental s’ha estès a l’ensenyament regla i requereix d’activitats molt específiques. D’altra
banda el públic visitant de cap de setmana demanda cada cop més activitats interpretatives i serveis de
gran qualitat.
Objectius específics:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals.
− Difondre els valors de respecte i protecció del medi a través de la Xarxa de Parcs Naturals.
− Optimitzar l’ús dels equipaments públics i garantir un bon nivell de qualitat en la prestació de
serveis.
− Crear una xarxa de serveis públics complementària a l’oferta privada.
− Induir la creació d’equipaments privats de serveis.
− Potenciar i difondre la imatge de xarxa dels equipaments i serveis (Xarxa de Parcs Naturals).
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Empreses concessionàries.
− Ajuntaments.
− Gestors d’equipaments.
− Consell Coordinador
− Comissió Consultiva
Principals activitats:
Redacció i aprovació del Pla d’Ús Públic
del parc
Pla d’informació als visitants
Activitats del Cercle d’Amics i tasques de
voluntariat
Programa “Coneguem els nostres parcs”
Sistema Q de qualitat turística en Espais
Naturals Protegits.
Activitats als centres d’informació i
equipaments públics
Activitats als centres de documentació
Publicacions
Programa d’itineraris guiats en cap de
setmana.
Exposicions a equipaments
Activitats de difusió i divulgació

Observacions:
Redactar i desenvolupar el Pla d’ús públic del parc, tenint en compte
el procés d’implantació del Sistema Q de qualitat. Definir la xarxa de
camins i mobilitat i determinar la xarxa viària apta per l’accés
motoritzat.
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un
dispositiu d’atenció personal als visitants.
Col·laborar en l'oferta d'activitats.
Reforçar i adaptar la campanya a les necessitats actuals
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac forma part del segon
grup de parcs que gaudeixen de l’aprovació per part d’EUROPARCEspanya per a tenir assessorament tècnic especialitzat per a sol·licitar
la certificació del sistema Q de qualitat turística en Espais <naturals
Protegits
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant d’activitats
programades. Desenvolupar el programa d’activitats de cada
equipament
Difondre la seva existència, fomentar la visitació per part d’escolars
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies
d’activitats periòdiques.
Elaboració d’un programa d’Itineraris guiats els diumenges en
col·laboració amb els concessionaris d’equipaments i empreses de
serveis de l’àmbit del parc.
Gestió de les exposicions itinerants i estudi de noves propostes
(Marquet de les Roques, Mura, Matadepera)
Actuar en premsa i en internet per a difondre els equipaments i
activitats del parc i de la Xarxa de Parcs Naturals.
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Actuacions rellevants per a 2006:
− Redacció del Pla d’Us Públic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
− Implementació del Sistema Q de qualitat turística en ENP.
− Impulsar el treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i la

difusió conjunta de les activitats.
Indicadors de resultats:

−
−
−
−

Certificació del Sistema Q.
Nombre d’usuaris de la campanya “coneguem els nostres parcs”.
Nombre d’usuaris informats.
Nombre d’activitats i participants en accions de voluntariat.
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12344 PROGRAMA D’ACTIVITATS GENERALS I SUPORT
123441 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

FITXA 9/10

Context:
L’objectiu fonamental de conservació del Parc Natural se centra en el medi físic, natural i cultural. Conèixer
en cada moment l’estat de conservació dels ecosistemes, la seva dinàmica i la dels processos
socioeconòmics és bàsic per a millorar la gestió dels recursos.
Fa deu anys que es desenvolupa un Pla de seguiment dels paràmetres ecològics i socioeconòmics que,
malgrat l’escassetat dels recursos destinats s’ha rebel·lat de gran utilitat per a valorar els recursos del medi
i per a incidir en diferents aspectes de la gestió.
La societat actual, tot i ser receptiva en certs aspectes del seguiment del medi, no està preparada encara
per a desenvolupar programes d’aquest tipus. Hi ha una gran quantitat de professionals, poc format
tècnicament. Les empreses existents són joves i de petit format i els departament universitaris tampoc
tenen gran experiència en grans projectes a llarg termini.
Objectius generals:

−
−

Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser
mes eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament
socioeconòmic i des d'una perspectiva mes integradora.
Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els
valors de respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la
ciutadania.

Objectius específics:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Definir un model territorial, òptim en un futur, dins dels espais naturals, en base a la
normativa autonòmica, estatal i europea. Per tal d’assolir aquests objectius marcats,
s’han d’establir línies de conservació, actuació i/o manteniment.
Avaluar el PSPE (1997-2004) i establir nous objectius i pautes d’actuació, pel
manteniment d’inventaris i per promoure plans de gestió en base al seguiment.
Conèixer de forma contínua l’estat de conservació dels ecosistemes.
Dotar de seguiments específics els nous projectes d’obres i serveis i les diverses
activitats que es desenvolupen en el medi per a determinar i avaluar el seu impacte .
Determinar indicadors per avaluar el medi natural i determinar tendències, en base a
espècies clau i/o hàbitats prioritaris, d’àmbit local, autonòmic, estatal i comunitari.
Crear, ordenar i mantenir bases de dades, incloent-hi tota la informació existent.
Crear aplicatius informàtics d’emmagatzematge i gestió de dades per la seva explotació
mitjançant tecnologies SIG.
Minimitzar l’impacte de les espècies al·lòctones, establint protocols d’actuació i
seguiment.
Promoure la divulgació ( popular, científica i tècnica) dels PSPE i de la seva aplicació
en la gestió del medi natural.
Establir convenis i/o protocols de col·laboració amb universitats i entitats acreditades,
per la recerca aplicada del medi natural.

Col·laboradors, interlocutors principals:

−
−
−
−

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut Jaume Almera
Investigadors i naturalistes i empreses d’estudis ambientals

Principals activitats:
Direcció i coordinació del personal

Pla de formació

Observacions:
Organització general de l’activitat. Cal continuar amb la
reorganització de la guarderia (especialització / gestió per
competències)
Malgrat que la formació està centralitzada, des del parc i en el
marc del sistema de qualitat, caldrà insistir en la necessitat
d’avançar cap a un pla de formació del personal. Adaptar les
activitats formatives a les necessitats.
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Pla de seguiment
Seguiment de l’estat dels sistemes naturals
Seguiment de paràmetres socials, econòmics i
culturals
Seguiment de processos i interaccions
Foment de la recerca i seguiment d’estudis

Seguiment del medi físic, la vegetació i la fauna
Recollida de dades, estadístiques i realització de censos
Seguiment i avaluació dels efectes de les activitats de gestió,
dels aprofitaments, de la freqüentació, activitat cinegètica,
suports perillosos per a les aus,..
Participació en xarxes de seguiment, edició de material de
difusió

Desenvolupament del sistema d'informació
geogràfica

Tractament i transferència de la informació

Definició del pla de gestió integral per al conjunt
del territori i elaboració del programa anual
d’activitats

Els pla de gestió integral ha de ser un document de
planificació de la gestió a mig termini, situat en un segon nivell
de planificació entre el Pla especial i el Programa anual
d’activitats

Actuacions rellevants per a 2006:

−

Elaborar un pla de conservació que determini uns objectius bàsics de conservació per
a establir un sistema d'indicadors que facilitin l'avaluació del grau d'assoliment del
objectius de la protecció (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús
públic) i siguin útils per a la gestió
− Establir un Sistema d'Informació Geogràfica, com a eina bàsica per al seguiment,
l’anàlisi territorial i la planificació

Indicadors de resultats:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nombre de cursos realitzats.
Grau d’execució del programa d’activitats.
Hàbitats prioritaris.
Ha. Hàbitat “A” en bon estat / Ha. Totals.
Diversitat Hàbitats. Riquesa Hàbitats.
Espècies clau.
Nombre de Sp. Protegides / Nombre total de Sp. (àmbit autonòmic, estatal i
comunitari).
Taxo “A” : Nombre de sp. presents identificades / Nombre de sp. potencials
Sp “A” : Nombre de ind. Estimat.
Èxit reproductiu sp. “A” : Nombre de joves incorporats a la població /any.
Paràmetres fisico-químics, estacions automàtiques.
Nombre de dies amb dades perdudes/any.
Nombre d’estacions automàtiques / Nombre de estacions potencials.
SIG.
Nombre d’aplicatius per el SIG.
Nombre d’actualitzacions bases de dades.
Nombre de capes actualitzades o incorporades.
Nombre de consultes, del personal intern, de base de dades i/o aplicatius.
Nombre de conclusions o articles extrets mitjançant el SIG.
Transferència informació.
Nombre de publicacions en revistes d’impacte i/o ponències en congressos.
Nombre de consultes externes dels informes i/o memòries (Centre de Documentació i/o
web).
Processos i interaccions.
Nombre de torres corregides /Nombre de total torres perilloses.
Nombre de animals electrocutats / Hores seguiment línies.
Sp cinegètica “A” : Nombre de societats col·laboradores /total societats de caça.
Nombre de ha. cremades intervingudes / ha. cremades.
Nombre de actuacions descast / Nombre de zones amb sp. al·lòctones.
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT i L’OBAC
12341 PROGRAMA D’ACTIVITATS GENERALS I SUPORT
123413 Activitats generals i de suport

FITXA 10/10

Context:
Aquest subprograma fa referència a tots els aspectes relacionats amb la direcció i organització de
personal, el control de la despesa, l’adquisició de material de treball , les tasques de formació del
personal, las tasques docents o de representació i les relacions institucionals.
Objectius generals:

−

Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilitazació del mon
local, d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser
més eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el
desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva mes integradora.

Objectius específics:

−
−
−

Aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el funcionament administratiu.
Garantir les millors condicions de treball possibles per al personal del parc.
Plantejar la formació del personal sota el criteri de la millora continuada.

Col·laboradors, interlocutors principals:

−
−
−

Oficines Tècniques i Direcció de Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals.
Personal del parc.
Proveïdors de material i serveis.

Principals activitats:
Gestió econòmica
Renovació del parc mòbil
Manteniment del parc mòbil
Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic
Elaboració de documents i material de
gestió
Promoció i divulgació
Assessorament tècnic i legal a iniciatives
externes

Observacions:
Seguiment i control de la despesa.
Gestió dels vehicles adscrits al parc: adquisició de d’un vehicle tot
terreny.
Reparació, combustible i pupil·latge.
Adquisició de material d’acord amb les necessitats.
Elaboració del programa d’activitats i de la Memòria anual de
gestió.
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Edició de material de difusió sobre el patrimoni natural i cultural del
parc.
Consultes tècniques i assessoraments diversos.

Actuacions rellevants per a 2006:
− Millorar la comunicació interna i externa del parc.
Indicadors de resultats:

−
−
−
−
−

Indicadors d’eficiència en la gestió.
Nivell d’amortització del parc mòbil.
Percentatge d’execució del pressupost.
Grau de satisfacció del personal.
Nombre d’activitats formatives i assistència.
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 1

Data: 2006

Títol del projecte:
GARATGE DE TERRASSA (Fase 2)
Descripció del projecte:
Actualment s’ha iniciat un nou període de lloguer d’un garatge a Terrassa per a estacionar els
vehicles del parc. Aquest nou espai inclou el de l’anterior període i afegeix uns 430 m2 de
superfície util. Aquest espai ha permetre el magatzematge de diversos materials i mobiliari de
restitució d’ús corrent (edicions, material d’oficina, elements de senyalització, eines, equips
tècnics, vestuari, equips de prevenció d’incendis, etc. També ha de permetre l’inici i la fi de la
jornada laboral (vestuari i sanitaris) i el desenvolupament de certes activitats laborals d’oficina
(redacció d’informes, utilització d’eines informàtiques, reunions, etc.).
El local actual no permet estacionar tots els vehicles, no disposa d’espai de magatzem, els
vestuaris s’han quedat petits i no hi ha possibilitat d’ús com a despatx ni petita oficina.
Els locals que hi ha en el mercat de lloguer, si bé són espaiosos, no disposen de tots els serveis
mencionats. Cal doncs, elaborar i executar un projecte d’adequació per a dotar-lo de les
infrastructures i equipaments necessaris. El projecte es va redactar en dues fases, la primera de
la qual s’està tramitant a càrrec dels pressuposts de 2005. En resta una segona fase que inclou
122.000,00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− Actualment es disposa d’un garatge al carrer Egara de Terrassa, per a l’aparcament de
vehicles i vestuari de personal.
− El garatge resulta petit i no resol les necessitats d’aparcament i manteniment bàsic de
vehicles (el parc mòbil ha augmentat), ni de vestuari i sanitaris per tot el personal
masculí i femení. Tampoc es pot habilitar un petit despatx equipat amb ordinadors
(noves eines com càmares fotogràfiques digitals, GPS, treballs amb bases de dades,
consulta de mapes digitals, etc.) amb connexió a la xarxa telemàtica, adequat a la
distribució de les feines diàries del personal. Així mateix fora bo que la instal·lació
permetés emmagatzemar eines, equips tècnics, vestuari, edicions i materials i mobiliari
d’ús divers.
− Davant les mancances que presenta el garatge del carrer Egara, es va fer una
prospecció de mercat per a trobar un espai que millori les condicions laborals. De
l’opció escollida es va redactar un projecte en dues fases, amb càrrec als pressuposts
de 2005 la primera i en previsió de finalitzar la segona al 2006.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic
del parc.
Compromisos existents:
− Compromís social i laboral envers el personal del parc.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Millora de les condicions laborals del personal.
− Millora del sistema logístic del parc.
− Millores de la gestió i organització del personal.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Millores en la gestió general del parc.
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Observacions:
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 2

Data: 2006

Títol del projecte:
REMODELACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE COLL D’ESTENALLES.
Descripció del projecte:
Disseny de la remodelació dels espais de l’immoble de Coll d’Estenalles i dels entorns (àrea
d’esplai i zones d’aparcament).
Disseny i realització d’un projecte pedagògic i/o interpretatiu per a públic escolar i públic general.
128.000,00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
− La casa del Coll d’Estenalles, primer equipament del parc, ha exercit de centre
d’interpretació, d’oficina, de magatzem logístic del parc, etc. al llarg dels darrers vint
anys.
− Actualment, el parc disposa d’infrastructures suficients per no haver de destinar
l’equipament a altres usos que no estiguin vinculats a l’ús públic.
− Els elements d’interès com l’exposició i l’audiovisual han quedat desfasats en disseny i
tècniques comunicatives.
− Cal redefinir els objectius que han d’inspirar el centre d’interpretació i adequar els
espais interiors amb criteris d’eficiència energètica i ús racional dels recursos.
− Cal cercar elements distintius i singulars que complementin l’oferta global del parc.
− Els espais exteriors s’han de tractar i adequar a la demanda existent amb criteris de
qualitat i relacionar-los amb els nombrosos centres d’interès natural de la zona.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic
del parc.
Compromisos existents:
− Compromís social i propi de la Diputació de Barcelona i dels objectius de laXarxa de
Parcs Naturals.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Optimització dels recursos patrimonials i pedagògics.
− Tractament integral de l’oferta d’ús públic.
− Augment de la qualitat dels equipaments.
− Posada en valor de l’entorn tractat, dels equipaments i del seu patrimoni natural i
cultural.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Ordenament de l’ús públic de la zona.
− Derivació de part important dels visitants cap als municipis de la zona nord.
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Observacions:
− El Coll d’Estenalles és l’equipament emblemàtic del parc i és l’àmbit més freqüentat i
visitat pels usuaris del parc.
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
PROPOSTA DE PROJECTE. FITXA 3

Data: 2006

Títol del projecte:
FUNCIONAMENT OPERATIU DEL MARQUET DE LES ROQUES.
Descripció del projecte:
Disseny i execució de les intervencions arquitectòniques, de subministraments i d’adequació dels
espais interiors i exteriors de l’àmbit de la finca del Marquet de les Roques (casa principal, masoveria,
coberts, espais oberts, aparcaments i camins d’accés) per adequar-los a la freqüentació.
Disseny i realització d’un projecte pedagògic i/o interpretatiu per a públic escolar i públic general.
Import estimat:

60.000,00 €

Justificació de la conveniència:
− La casa del Marquet de les Roques ha estat gestionada amb un conveni amb la Fundació
La Mirada i la Masoveria també amb un conveni amb un empresa dedicada a l’Educació
Ambiental i al lleure actiu infantil.
− Actualment es desenvolupen programes culturals, interpretatius i pedagògics a càrrec de
l’empresa L’Obrador en tot l’àmbit de la casa i la masoveria.
− S’ha instal·lat una exposició dedicada a la Colla de Sabadell.
− Així mateix és el centre logístic dels projectes de restauració de la fauna fluvial.
− Actualment, el parc disposa d’infrastructures suficients per no haver de destinar
l’equipament a altres usos que no estiguin vinculats a l’ús públic.
− Els elements d’interès com l’exposició i la mateixa casa continuen vigents. Per tant cal
habilitar els espais a la visitació del públic.
− És un equipament públic clau en el desenvolupament integral de la Vall d’Horta i la Vall de
Mur.
− Cal cercar elements distintius i singulars que complementin l’oferta global del parc, en
aquest cas els vinculats a la cultura en general i a la literatura en particular..
− Els espais exteriors s’han de tractar i adequar a la demanda existent amb criteris de qualitat
i relacionar-los amb els nombrosos centres d’interès natural de la zona.
Encaix normatiu i legal:
− Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic del
parc.
Compromisos existents:
− Compromís social amb els habitants de la Vall d’Horta i la Vall de Mur.
− Compromís amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall per al desenvolupament del Pla
director de la Vall d’Horta i la vall de Mur.
− Compromís amb el concessionari de la masoveria per a ampliar la capacitat d’atenció al
públic visitant.
− Compromís propi de la Diputació de Barcelona i dels objectius de la Xarxa de Parcs
Naturals.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
− Optimització dels recursos patrimonials i pedagògics.
− Integració en el projecte de desenvolupament del Pla director de la vall d’Horta i la vall de
Mur.
− Tractament integral de l’oferta d’ús públic.
− Augment de la qualitat dels equipaments
− Posada en valor de l’entorn tractat, dels equipaments i del seu patrimoni natural i cultural.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
− Ordenament de l’ús públic de la zona.
− Implicació de la població local en el projecte de desenvolupament de la vall d’Horta i la vall
de Mur
Dificultats associades a l’execució del projecte:
− És un edifici d’estil historicista neoromànic (precedent del modernisme), obra de l’arquitecte
Juli Batllevell, que cal tractar amb una gran cura.
Observacions:
− El Marquet de les Roques és l’equipament emblemàtic del parc al sector oriental i en els
darrers anys ha experimentat un increment d’usuaris i s’està consolidant una oferta de
qualitat gràcies a l’empresa L’Obrador, prestadora de serveis.
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