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Preàmbul

El present document constitueix el Pla d’objectius i actuacions pel 2010 de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals i presenta un contingut i un format semblant al de l’any passat,
respon a la voluntat de seguir avançant cap a l’elaboració de documents que permetin
atansar-nos al que podria ser una direcció per resultats, planificant la gestió i fent-ne un
seguiment continuat, de cara a avaluar i corregir els resultats obtinguts, per tal d’aconseguir
una millora continuada en l’exercici de les tasques de gestió de la Xarxa de Parcs.
Així, aquest document consta de dues parts: d’una banda, la formulació dels objectius de
gestió del conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals que, com sempre, emanen de les
determinacions contingudes en les figures de planejament, els compromisos adquirits davant
dels òrgans de presa de decisions i de les indicacions de la direcció de l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona d’acord amb els objectius bàsics del Pla de Mandat de
la Diputació de Barcelona vigent. Al final d’aquest apartat es presenta la relació d’inversions
2010, així com el llistat d'actuacions que es preveuen dur a terme en aquest període a través
del conveni de col·laboració amb l’Obra Social de “La Caixa”, que ha estat renovat per a dos
anys més.
La segona és la definició de les prioritats que han d’inspirar la gestió de l’exercici 2010 i es
presenta en forma de relacions d’objectius i actuacions més rellevants de cada un dels
espais que configura la Xarxa, agrupats per Direccions Territorials, que és la forma en què
es tradueix la realitat organitzativa de l’Àrea d’Espais Naturals. Aquestes relacions
reflecteixen únicament una petita part de la tasca que es duu a terme al llarg de l’any en
aquests espais, és a dir, que s’han relacionat únicament aquells objectius i actuacions que
s’ha considerant important destacar i que, en altres documents interns, de caràcter més
tècnic, van acompanyats d’indicadors que permeten fer una avaluació periòdica de resultats
i prendre decisions per arribar, al final de l’exercici, a donar compte de l’assoliment dels
objectius fixats amb la major objectivitat i transparència possibles.
Aquest exercici de programació de la gestió es fa atenent, també, les demandes dels
municipis expressades a les reunions que es celebren periòdicament amb els representants
dels ajuntaments.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Desembre de 2009
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1. Objectius de la Xarxa de Parcs Naturals
1.1. Introducció
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OPN), adscrita a l’Àrea d’Espais Naturals (AEN),
desenvolupa el seu treball, al llarg de l’any, en base a les previsions contingudes en el Pla
d’Objectius i Actuacions.
La missió de l’OPN és la següent:
Preservar els valors naturals i culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió activa, en
equilibri amb el desenvolupament socio econòmic i l’ús social del territori en aliança amb el
món local i la resta d’agents públics i privats del territori. Amb criteris d’eficàcia i eficiència.

1.2. Eixos i accions estratègics

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

•
•

Seguir esmerçant esforços en la gestió de la Xarxa de Parcs Naturals, tot entenent
que la xarxa està immersa en un entorn ple de tensions socials i econòmiques en el
que existeixen notables desigualtats
Completar l’esforç iniciat en l’elaboració dels plans temàtics o sectorials (pla d’ús
públic, pla d’infrastructures de prevenció, pla de conservació, pla de
desenvolupament...) de cada parc, integrar-los en un pla de gestió i desenvolupar-ne
el seu contingut mitjançant previsions concretes en els programes anuals
Seguir apostant per la innovació, la qualitat i la excel·lència mitjançant la
incorporació d’instruments de gestió (SIGEP)
Introduir criteris de millora ambiental i d’accessibilitat en les actuacions de l’ÀEN tant
pel que fa a projectes com programes i activitats

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

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

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

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

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

El programa d’activitats del 2010 s’estructura de manera semblant al 2009 tot fent alguns
petits ajustos:

Índex del Programa d’activitats
1. Conservació i tractament físic del territori
1.1.
Activitats de conservació i restauració
1.2.
Activitats de prevenció i gestió del territori
2. Foment del desenvolupament i participació
2.1.
Consells, comissions i convenis
2.2.
Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.3.
Infrastructures i serveis generals
3. Ús social i educació ambiental
3.1.
Creació i manteniment d’equipaments
3.2.
Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions
4. Activitats generals
4.1.
Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2.
Activitats generals i de suport
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El 2010 entrarà en vigència el nou conveni de col·laboració amb l’Obra Social de la Caixa
que ha de permetre fer projectes de gestió i millora del territori. D’altra banda la disponibilitat
pressupostària de l’OPN del 2010, pel que fa als capítol 2,4 i 6, decreix en relació als
exercicis anteriors. Això es tradueix en un necessari ajust de la despesa ordinària i una
disminució del nombre de projectes d’inversió. Aquest fet però es veurà compensat, en part i
en alguns parcs, per haver obtingut finançament específic extern per algunes accions. Per la
seva part els Consorcis dels espais naturals protegits de GUI, SLI, SMA i FOX, mantenen en
general, l’estructura pressupostària del 2009 amb ajustos concrets que responen a
circumstàncies particulars.

1.3.

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

Programes i subprogrames

1. Conservació i
tractament físic
del territori

2. Foment del
desenvolupament
i participació

3. Ús social i
educació
ambiental

4. Activitats
generals

Directrius OPN

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

Avançar en la formulació dels plans de
conservació
Revisar el dispositiu del Pla de vigilància i
prevenció d’incendis

2.1. Consells,
comissions i convenis

Dotar els parcs d’instruments de diàleg
amb les entitats del territori o millorar-ne el
seu funcionament

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

Desenvolupar els programes de foment
més adients al parc

2.3. Infrastructures i
serveis generals

Definir i desenvolupar el pla de
manteniment de la xarxa viària

3.1. Creació i
manteniment
d’equipaments

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

3.2. Activitats d’ús
social, educació
ambiental i publicacions

Desplegar les accions previstes en el Pla
d’Ús Públic del parc

4.1. Activitats de
planificació, seguiment i
avaluació

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

4.2. Activitats generals i
de suport

Assajar sistemes d’anàlisi de l’impacte de
la gestió (enquestes o d'altres)
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1.4. Proposta general d’inversions
Inversions OTPN

Partides genèriques
A1102
A1102
A1102
A1102
A1102
A1102

61100
61101
61900
62500
63200
63201

Millora i manteniment xarxa bàsica de camins
Projectes Biosfera. Millora pistes forestals
Senyalització de parcs
Mobiliari i estris. Inversió nova
Adaptacions tècniques equipaments públics
Sistema de qualitat de la xarxa d’ús públic

110.520,00 €
347.600,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €

Partides específiques
A1100
A1103

62200
61900

Can Patxot (Masia Mariona). Fase V
Àrea d’Esplai del Torrent de l’Escaiola

MSY
SLL

280.000,00 €
200.000,00 €

Pressupost Caixa OTPN
DTN
P186

Restauració de l'embassament petit de Santa Fe

MSY

200.000,00 €

P187

Restauració del patrimoni natural i cultural vinculat als
punts d'aigua (fase 1)

GUI

100.000,00 €

P188

Construcció de l'itinerari adaptat del castell de Montesquiu
(fase 2)

MTQ

100.000,00 €

P181

Gestió Forestal de boscos adults i en regeneració de pi
blanc (fase 1)

FOX

210.138,65 €

P182

Gestió integral per a la millora dels hàbitats i la prevenció
d'incendis (fase 1)

GRF
OLE

200.000,00 €

P183

Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (fase
1)

SLL

200.000,00 €

P184

Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera (fase 1)

SLISMA

200.000,00 €

P185

Ordenació i gestió dels boscos i hàbitats de ribera (fase 1)

MC
O

200.000,00 €

DTW

DTE
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2. Objectius i actuacions per àmbits territorials
2.1. Direcció Territorial Nord (DTN)
La Direcció territorial Nord (DTN) inclou el Parc natural i reserva de la biosfera del Montseny
(MSY), l’Espai natural de les Guilleries – Savassona (GUI) i el Parc del Castell de
Montesquiu (MTQ).
Més enllà de la realitat geogràfica d’aquests tres espais protegits de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, que certament configuren una mena de dorsal
forestal que connecta els ambients mediterranis amb els prepirinencs, i de la mera agregació
dels programes i les prioritats de cadascun d’aquests espais, que ja apareixen recollides en
aquest document, allò que cal plantejar-se des d’una unitat administrativa com és la Direcció
territorial Nord, és de quina manera, amb les eines de la organització, es pot contribuir a
donar resposta a les necessitats de suport a la gestió dels parcs i, més encara, si aquest
suport pot ultrapassar l’atenció als requeriments del dia a dia, que sens dubte són importants
i comporten un volum de gestió considerable, i aprofitant-se d’un cert distanciament
precisament de la “primera línia” de la gestió, pot incidir en els aspectes d’innovació i millora.
Certament els aspectes estructurals, que deriven de l’organigrama, poden tenir un pes
important a l’hora d’afavorir un model de gestió eficient. La correcta distribució de càrregues
de treball i, per tant, d’assignació dels recursos humans, són, també, aspectes fonamentals.
En aquest sentit, les direccions territorials tenen la responsabilitat d’identificar els problemes
de funcionament i elaborar propostes per tal d’arbitrar les correccions necessàries. Aquest
paper de frontissa de les direccions territorials en una organització que cerca un equilibri
eficaç, que encara no s’ha assolit, entre una estructura centralitzada i una estructura
escampada pel territori, no s’entén si no incorpora aquests irrenunciables objectius de
millora en l’estructura i funcionament de la organització.
Tanmateix, les direccions territorials estan dotades de personal tècnic i, a banda de formular
propostes per a perfeccionar l’estructura, les direccions territorials tenen l’ineludible
responsabilitat d’organitzar aquests recursos i posar-los a disposició dels parcs, concertant
aquesta distribució i les pautes de funcionament amb les direccions dels parcs i, òbviament,
amb els propis tècnics.
Finalment, és en els àmbits del planejament de la gestió, la incorporació de millores, la
implementació de projectes o programes innovadors i el foment de la coordinació
transversal, on les direccions territorials, promovent iniciatives o donant suport a les que
neixen dels parcs, tenen un major grau de responsabilitat. En aquest sentit, no es pot obviar
que la Direcció territorial Nord és la que té una estructura organitzativa, dues unitats
administratives, i una dotació de recursos humans, set tècnics, més desenvolupades. Tot i
que això s’explica per l’ordre de magnitud que comporta la gestió del Parc natural del
Montseny, no és menys cert que obliga a oferir un balanç raonablement positiu en tots
aquells aspectes que s’han esmentat en aquestes línies.
L’existència d’una unitat administrativa, com és la direcció territorial Nord, de caràcter
intermedi, entre els parcs i els serveis centrals, tant sols s’explica si certament contribueix a
donar un suport eficaç, amb el nivell d’exigència que això comporta, a la gestió del Parc
natural del Montseny, però també al creixement continuat de la gestió de l’Espai natural de
les Guilleries – Savassona i a la projecció, com a espai idoni per a dur a terme programes de
tractament del medi natural i d’oferta de serveis i equipaments per a l’ús social, del Parc del
Castell de Montesquiu.

11

2.1.1. Parc Natural del Montseny (MSY)
L’any 2010 es presenta com un any de consolidació de la nova etapa que engega el
Montseny amb un Pla Especial nou que encara s’ha de donar a conèixer, amb una nova seu
administrativa, i amb una aposta forta sobre la figura de Reserva de la Biosfera.
Certament la condició de reserva de la biosfera suposa pel Parc del Montseny, no tant sols
un reconeixement internacional dins d’aquesta xarxa mundial, sinó també, i potser per
primera vegada des de la seva declaració, una oportunitat de revisar el seu àmbit, revisió
gairebé obligada per l’aprovació del nou Pla especial, però que permet alhora abordar d’una
manera més integral, dins de la gestió del Parc, els programes i projectes que vinculen la
conservació amb el desenvolupament i la recerca.
L’elaboració i execució d’un conjunt de projectes, el “Pla d’Acció en Zones d’Actuació
Prioritàries”, dins l’àmbit geogràfic del Pla de la Calma i a la xarxa viària de les zones
d’ampliació del parc, amb una forta implicació de l’administració de l’estat, a través del
Ministeri de Medi Ambient, n’és un bon exemple de la que pot ser una nova manera
d’entendre el paper de la reserva de la biosfera del Montseny.
Pel que fa a projectes concrets al Montseny, i tenint en compte els tres eixos de la gestió,
s’ha de destacar d’una banda l’execució de l’esmentat “Pla d’Acció en Zones d’Actuació
Prioritàries”, pla que inclou projectes de restauració del medi natural, millora d’equipaments i
xarxa viària, foment de les energies renovables, de la ramaderia extensiva i de la innovació
en els aprofitaments forestals en l’àmbit de La Calma, i una sèrie d’obres de millora en la
xarxa viària en l’àmbit d’ampliació del Parc, així com actuacions de senyalització i ordenació
de l’ús públic en aquests dos àmbits. D’altra banda la redacció i aprovació del Pla de
Conservació, una eina bàsica per dur a terme la gestió del Montseny, i finalment l’elaboració
d’una Estratègia d’Educació Ambiental que permeti posar en valor els actius pedag del Parc
Natural.
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de Conservació.
Actuacions
1 Execució de la 2ª fase del Pla de Conservació
2 Divulgació del Pla de Conservació del Parc
3 Integració de la informació de gestió al Sistema d'Informació del Montseny (SIMSY)
4 Actuacions per a la reintroducció del tritó del Montseny
5 Actuacions de seguiment del cranc ibèric

Objectiu 2 Redactar i desenvolupar el pla de gestió cinegètica
Actuacions
1 Comptar amb el pla de gestió cinegètica del parc

Objectiu 3 Executar actuacions de recuperació d'espais oberts, hàbitats i restauració
del paisatge
Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts al Pla de la Calma
2 Restauració del Puig Sesolles i l'entorn del Turó de l'Home
3 Realització dels treballs silvícoles de restauració de boscos cremats en finques privades

4 Execució del projecte de restauració dels hàbitats d'amfibis
5 Execució del projecte de restauració de l'estanyol de Santa Fe

Objectiu 4 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Encarregar i elaborar el pla director del conjunt monumental de Tagamanent
2 Comptar amb el Pla director de restauració del Castell de Montclús
3 Restaurar el patrimoni arquitectònic tradicional del Pla de la Calma
4 Desenvolupar les actuacions derivades del pla d'accessos del Castell de Montsoriu
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Elaborar i desenvolupar el pla director d'infrastructures de prevenció
d'incendis
Actuacions
1 Aprovar el pla de prevenció d'incendis
2 Difusió del pla de prevenció d'incendis
3 Adequació de les infrastructures de prevenció d'incendis

Objectiu 2 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques.
Actuacions
1 Elaborar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Can Tarrés
2 Redacció del Pla d'Ordenació de la finca de Matagalls

Objectiu 3 Redactar els contractes d'arrendament o concessió de finques públiques
Actuacions
1 Elaborar el contracte d'arrendament de pastures de la finca de la Morera
2 Elaborar el contracte d'arrendament de pastures de Can Pla
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Realitzar reunions periòdiques amb els Ajuntaments i la Generalitat per tal
d'abordar els temes d'interès comú
Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació necessàries per a dur a terme el programa del 2010
2 Celebrar una reunió per analitzar les propostes del programa d'actuacions 2011

Objectiu 2 Desenvolupar el conveni de col·laboració entre les dues diputacions,
Barcelona i Girona, per a la gestió del Parc
Actuacions
1 Celebrar les reunions de la Comissió de Coordinació de les dues Diputacions
2 Adaptació de la imatge corporativa, a la gestió de les dues diputacions

Objectiu 3 Aprovar nous convenis de col·laboració amb Ajuntaments per a la gestió
de l'ús públic i el desenvolupament, i amb particulars per a la gestió dels
recursos naturals
Actuacions
1 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per al funcionament del nou punt
d'informació
2 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per al funcionament del nou punt
d'informació
3 Redactar i aprovar els convenis/compareixences pels treballs de recuperació de boscos cremats en
finques privades
4 Redactar i aprovar els convenis/compareixences pels treballs de recuperació d'espais agroforestals
en finques privades
5 Redactar i aprovar els convenis/compareixences per a les actuacions en boscos madurs de finques
privades
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Objectiu 4 Participació del parc natural del Montseny en les reunions i grups de
treball de la xarxa de reserves de la biosfera, d'Europarc - Espanya i
d'altres organismes nacionals i internacionals
Actuacions
1 Assistir a les reunions del consell de gestors de la xarxa espanyola de reserves de la biosfera
2 Participar en el grup de treball de conservació de la secció espanyola d'Europarc
3 Participar i presentar, com a mínim, una comunicació a l'ESPARC '2010
4 Participar en el grup de treball per a revisar la norma de la "Q" de qualitat en l'ús públic dels parcs

Objectiu 5 Dinamitzar els convenis d'agermanament existents
Actuacions
1 Executar les actuacions del pla de treball Montseny - Cévennes
2 Elaborar i aprovar una nova proposta de pla de treball i d'acord d'agermanament amb el Parc de La
Amistad (Costa Rica)
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Col·laborar amb les iniciatives municipals i/o privades d'aprofitament de boscos per biomassa
2 Col·laborar amb la SAT la vall de Sant Marçal i l'Ajuntament de Montseny
3 Aprovar un conveni amb l'Associació de Propietaris del Montseny
4 Aprovar un nou conveni amb la propietat de Coll Castellar
5 Seguiment del conveni amb l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny
6 Elaboració de la diagnosi i estratègia de la CETS (Carta Europea Turismo Sostenible)

Objectiu 2 Col·laborar amb els municipis pel procés d'obtenció de les Agendes 21
locals
Actuacions
1 Assistir a les diferents reunions de participació per a l'obtenció de les agendes 21 dels municipis del
parc que encara no en tenen
2 Col·laborar amb l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona com a promotora el projecte
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Incidir en la millora de la recollida selectiva a alguns municipis del Parc
Actuacions
1 Realitzar obres d'integració paisatgística en els punts de recollida d'escombraries de Fogars de
Montclús, Montseny i Campins
2 Realitzar una campanya de comunicació i divulgació als municipis on es col·labora amb la selecció
de residus
3 Estudiar i dur a la pràctica fórmules de col·laboració amb altres municipis

Objectiu 2 Garantir el bon estat de la xarxa viària bàsica
Actuacions
1 Executar el projecte d'arranjament de la pista d'accés a l'aparcament de Vallforners
2 Intervenir en l'execució del projecte de millora de la pista de Campins-Gualba
3 Intervenir en el projecte d'arranjament de la pista de Gualba-Riells
4 Executar el projecte d'arranjament de la pista d'accés al turó de l'Home

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

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Desenvolupar els projectes d'obres necessaris als equipaments de nova
creació
Actuacions
1 Execució dels projectes d'arranjament dels exteriors de la Masia Mariona
2 Col·laborar en l'execució del projecte d'obres i instal·lacions de la masia de Vallforners
3 Executar les obres necessàries per a la posada en marxa de l'equipament del Polell-Masjoan
3 Executar les obres necessàries per a la posada en marxa de l'equipament del Polell-Masjoan
4 Executar les obres necessàries per la posada en marxa de Can Gorgs

Objectiu 2 Formular propostes i programes d'actualització i millora de les
instal·lacions i serveis d'equipaments del parc
Actuacions
1 Executar les obres necessàries per a la legalització de Can Lleonart
2 Dissenyar el projecte de renovació de Can Casades i l'oferta de serveis de Santa Fe
3 Realitzar obres de millora de les instal·lacions de la Rectoria de Vallcàrquera
4 Executar el projecte d'obres de l'habitatge del Bellver 2ªfase
5 Executar les actuacions de millora de les instal·lacions del Bellver

Objectiu 3 Col·laborar en els projectes d'equipaments municipals
Actuacions
1 Intervenir en l'execució del projecte de punt d'informació de Figaró -Montmany
2 Intervenir en l'execució del punt d'informació de Sant Pere de Vilamajor
3 Col·laborar en l'execució del projecte de centre d'informació de Riells

Objectiu 4 Gestionar les exposicions permanents
Actuacions
1 Completar l'exposició "El Montseny: un diàleg entre l'home i el territori"
2 Fer efectiva la itinerància de l'exposició "El Montseny: reserva de la biosfera"
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Objectiu 5 Implantar la nova senyalització en itineraris existents i completar les
obres dels itineraris de nova implantació
Actuacions
1 Elaborar una proposta de pla d'itineraris, que inclogui la proposta d'homologació de senders
2 Disseny i implantació de la senyalització interpretativa del parc
3 Implantar la senyalització en aquells itineraris que encara no ho estan
4 Executar la segona fase del projecte d'itinerari adaptat de Santa Fe
5 Ampliar l'oferta d'itineraris autoguiats
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Elaborar i aprovar els plans i programes d'ús públic i educació ambiental
Actuacions
1 Desenvolupar i divulgar propostes sobre el programa d'educació ambiental del Parc
2 Elaborar i aprovar el pla de millora de la Qualitat per a l'any 2010 i les propostes de revisió del
sistema

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

Objectiu 3 Editar i presentar noves publicacions
Actuacions
1 Editar i presentar el catàleg de l'exposició sobre l'exposició "El Montseny. Un diàleg entre l'home i el
territori"
2 Editar i presentar la guia de fauna del parc
3 Editar fulletons de nous itineraris autoguiats al parc
4 Editar i presentar l'atlas d'ocells nidificants.
5 Editar la VII Trobada d'estudiosos del Parc
6 Editar el llibre de l'arboretum de Martín Diéguez en català

Objectiu 4 Realitzar les jornades tècniques i trobades previstes
Actuacions
1 Presentar el Pla de conservació del Montseny com un exemple de bones pràctiques
2 Presentar el Pla de Prevenció d'Incendis
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Realitzar les accions que siguin necessàries per a la implantació efectiva
del Pla Especial
Actuacions
1 Realització d'una jornada de formació sobre el nou Pla Especial adreçada a tècnics municipals

Objectiu 2 Garantir la millora continuada de la gestió fent-ne el seguiment mitjançant
els instruments existents
Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Incorporació de nous vehicles destinats a la renovació del parc mòbil
Actuacions
1 Incorporació de vehicles tot terreny pel personal tècnic del parc

Objectiu 2 Implantar el Sistema d'Informació Geogràfica de gestió de la Xarxa de
Parcs en entorn web (SIGEP
Actuacions
1 Integrar les agrupacions i mailings del parc a la base de dades del SIGEP
2 Implantar l'aplicatiu de senyalització
3 Implantar l'aplicatiu de gestió d'expedients
4 Completar l'aplicatiu d'equipaments
5 Implantar l'aplicatiu de prevenció d'incendis
6 Col·laborar en la implantació de nous aplicatius i capes d'informació

Objectiu 3 Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al personal
propi com al personal del dispositiu d'informació i dels equipaments
Actuacions
1 Organitzar i dur a terme una jornada de formació destinada al personal del dispositiu d'informació i
dels equipaments
2 Realitzar la sessió formativa d'acollida al sistema "Q" de Qualitat per al personal nou

Objectiu 4 Elaborar documents de gestió del Parc
Actuacions
1 Lliurar a la Unitat de publicacions l'esborrany de memòria anual del Parc, en el termini previst
2 Lliurar la proposta de programa 2011 en el termini previst
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2.1.2. Espai Natural de les Guilleries-Savassona
(GUI)
El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona, 12 anys després de la seva
creació, afronta el 2010 amb el repte de l’entrada en funcionament de la nova Seu de l’Espai
Natural de les Guilleries-Savassona, al municipi de Vilanova de Sau, aspecte que permetrà
una optimització de processos i recursos i una major proximitat de la gestió al territori.
Actualment part de l’Espai Natural, concretament 8370 hectàrees dels municipis de Vilanova
de Sau, Folgueroles, Tavèrnoles i Sant Julià de Vilatorta es regulen amb el “Pla especial de
protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, aprovat l’any 2004. Al
2009, amb la incorporació al Consorci del municipi de Sant Sadurní d’Osormort,
s’incrementa l’àmbit de gestió amb aproximadament unes 1000 hectàrees. Durant el 2010
caldrà aprofundir en l’estudi d’aquesta zona per tal de fer efectiva la incorporació d’aquest
territori al Pla Especial.
Pel que fa al pla de seguiment i conservació es continuarà amb els estudis d’avifauna,
ropalòcers, cranc ibèric, flora amenaçada, conservació d’hàbitats i espais oberts per a la
gestió cinegètica i viabilitat i gestió de les pastures.
El plantejament de les actuacions previstes es centra en la consolidació i millora de la
xarxa d’equipaments existent, amb les novetats de la construcció d’una nova àrea de lleure
a Vilanova de Sau i la redacció del projecte de l’àrea recreativa del Pantà de Sau. El Pla
Director de l’entorn de Sant Feliuet de Savassona constituirà una altra línia de treball per
tal de fer compatible la protecció del seu patrimoni amb l’ús públic i l’explotació agrícola,
ramadera i forestal de la finca. Paral·lelament, dins el marc del conveni de col·laboració
amb la Caixa, està previst la creació de dos nous itineraris a Folgueroles i a Sant Julià de
Vilatorta, lligats al Projecte de restauració de fonts i basses, a banda de la intervenció en 5
fonts, 4 basses i de la restauració del Torrent de Folgueroles. També es contempla
desenvolupar un projecte d’itineraris literaris via web amb col·laboració amb la Casa Museu
Verdaguer i donar continuïtat a les activitats de voluntariat del “Cercle d’Amics dels Parcs
Natural” i als programes “Viu el Parc” i “Coneguem els nostres Parcs” . En relació al Pla
d’ús públic es faran les darreres consultes per tal de procedir a la seva aprovació.
Igualment, es continuarà desplegant el pla de camins, aprovat el 2008, amb intervencions
de manteniment i millora a 6 camins dels diferents municipis de l’espai natural.
Respecte a la campanya de vigilància contra incendis forestals i aprofitant l’experiència de
campanyes anteriors es treballarà per aconseguir la màxima eficiència en la intervenció i
detecció de situacions de risc.
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de Conservació
Actuacions
1 Desenvolupar el programa de conservació d'hàbitats i espais oberts per a la gestió cinegètica
2 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions de ropalòcers
3 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions d'ocells comuns
4 Donar continuïtat a l'estudi de les poblacions de cranc ibèric
5 Donar continuïtat a l'estudi de flora amenaçada

Objectiu 2 Executar actuacions de recuperació d'espais oberts, hàbitats i restauració
del paisatge
Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts dins del programa de conservació d'hàbitats
2 Restauració de cinc fonts i 4 basses i creació de 2 itineraris dins del Pla de restauració de fonts i
zones humides
3 Restauració del Torrent de Folgueroles
4 Comptar amb l'estudi del CTFC sobre la caracterització de la ramaderia extensiva

Objectiu 3 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Elaboració i desenvolupament del Pla Director de l'entorn de Sant Feliuet de Savassona
2 Conèixer i valorar les possibilitats de col·laboració en els projectes del Sot del Migdia i la Domus del
Pi
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Elaborar i desenvolupar el pla director d'infrastructures de prevenció
d'incendis
Actuacions
1 Desenvolupar el condicionament de la xarxa de punts d'aigua
2 Desenvolupar el condicionament de la xarxa viària.
3 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Vilanova de Sau
4 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Portal de Guilleries
5 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Sant Sadurní d'Osormort
6 Desenvolupar la campanya de Vigilància i Prevenció d'Incendis de 2010

Objectiu 2 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Realitzar els treballs silvícoles de l'àrea de la Font Trobada
2 Realitzar treballs silvícoles de manteniment a finca dels Vernets de Ca la Marta
3 Preparar una proposta - conveni de gestió dels recursos hídrics de la presa de la Font Trobada
4 Elaborar el projecte de reordenació de la zona d'horts de Folgueroles
5 Elaborar una proposta d'actuacions de condicionament d'entorns i accés al Castell de Sant Julià de
Vilatorta
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Participar en les reunions del Consell General i realitzar reunions
periòdiques amb els Ajuntament per tal de revisar la programació
Actuacions
1 Participació en les tres reunions del Consell General del Consorci, presentant l'informe de gestió
2 Aprovar i desenvolupar el conveni per a la integració de Sant Sadurní d'Osormort al Consorci
3 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa 2011 amb la totalitat de municipis del
Consorci

Objectiu 2 Desenvolupar els convenis de col·laboració amb altres entitats i aprovar
convenis amb particulars per a l'ús públic o per a la gestió dels recursos
naturals
Actuacions
1 Desenvolupar línies d'actuació conjuntes amb el Consorci de Turisme de les Valls de SauCollsacabra per a identificar àmbits d'interès comú
2 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de Cases de Colònies
3 Disseny i posada en marxa del projecte d'itineraris literaris web, "Llocs escrits de l'Espai Natural de
les Guilleries-Savassona", com a col·laboració amb la Casa-Museu Verdaguer
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Elaborar la proposta d'adjudicació de les subvencions 2010

Objectiu 2 Executar i millorar el programa "Viu el Parc"
Actuacions
1 Assistir a les reunions de preparació dels actes del programa " Viu el Parc"
2 Consolidar la proposta d'ampliació del programa "Viu el Parc" per a l'any 2010
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització
Actuacions
1 Implantar la senyalització a l'itinerari de les Fonts de Folgueroles, al de Puigsec i al de Sant Feliuet
de Savassona
2 Aprovar el projecte de senyalització de masies de l'Espai Natural, al municipi de Vilanova de Sau
3 Senyalització direccional de la Seu de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Objectiu 2 Desenvolupar el pla de camins i garantir el bon estat de la xarxa viària
Actuacions
1 Executar actuacions del Pla de camins de l'espai natural corresponents a la planificació per al 2010:
camí del Casol de Puigcastellet (Folgueroles), camí del Biaix (Vilanova de Sau), Camí de
Castanyadell (Vilanova de Sau), Camí del Verdaguer (Tavèrnoles), Camí de l'Aguilar (Tavèrnoles),
camí del Coll de Portell (Sant Sadurní d'Osormort), Camí de Bojons (Sant Sadurní d'Osormort)
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Posar en funcionament la seu de l'espai i elaborar o executar dos
projectes d'equipament i serveis
Actuacions
1 Completar el trasllat de la seu
2 Adaptar i executar el projecte de construcció de l'àrea d'esplai a l'antiga benzinera
3 Elaborar el projecte d'ordenament de l'àrea de lleure de l'embassament de Sau
4 Elaborar i executar la primera fase del projecte d'ordenament de l'àrea de l'embassament de Sau

Objectiu 2 Desenvolupar la xarxa d'itineraris de l'espai natural
Actuacions
1 Aprovar i desenvolupar com a document de gestió el pla d'itineraris, que inclogui la proposta
d'homologació com a senders de la FEEC
2 Executar la segona fase del projecte d'itinerari adaptat de Sau
3 Executar l'itinerari de les Fonts de Folgueroles
4 Executar l'itinerari de Puigsec
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Aprovar el Pla d'ús públic i elaborar el Pla d'itineraris
Actuacions
1 Fase final d'enquestes i suggeriments a la proposta del Pla d'ús públic de l'espai natural
2 Aprovar el Pla d'ús públic de l'espai natural
3 Divulgar el Pla d'ús públic de l'espai, mitjançant la seva inserció a la pàgina "web"

Objectiu 2 Desenvolupar els programes educatius i completar el projecte d'itinerari
adaptat
Actuacions
1 Desenvolupar el programa "Coneguem els nostres parcs" i "Viu el Parc" a les escoles, participant
en les reunions de seguiment.

Objectiu 3 Editar noves publicacions
Actuacions
1 Reedició del fulletó desplegable d'itineraris de l'espai natural

Objectiu 4 Realitzar accions de voluntariat
Actuacions
1 Programar accions de voluntariat i de treballs socials a l'espai natural
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Integrar l'àmbit del municipi de Sant Sadurní d'Osormort a l'àmbit de
gestió del Consorci de l'espai natural
Actuacions
1 Elaborar la proposta d'estudis previs per a la modificació del Pla Especial de l'espai natural
2 Integració del municipi de Sant Sadurní d'Osormort en l'emissió d'informes previs, els estudis i
projectes de conservació i el Pla de prevenció d'incendis

Objectiu 2 Millorar la capacitat de seguiment i control de l'emissió dels informes
tècnics preceptius
Actuacions
1 Baixar el temps mitjà d'emissió dels informes tècnics preceptius
2 Participar en el seguiment de la DIA de la línia MAT: emissió dels informes preceptius

Objectiu 3 Garantir la millora continuada de la gestió fent-ne el seguiment mitjançant
els instruments existents
Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Implantar el Sistema d'Informació Geogràfica de gestió de la Xarxa de
Parcs en entorn web (SIGEP)
Actuacions
1 Integrar les agrupacions i mailings del parc a la base de dades del SIGEP
2 Implantar l'aplicatiu de senyalització
3 Implantar l'aplicatiu de gestió d'expedients
4 Completar l'aplicatiu d'equipaments
5 Implantar l'aplicatiu de prevenció d'incendis
6 Col·laborar en la implantació de nous aplicatius i capes d'informació

Objectiu 2 Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al personal
propi com al personal dels equipaments
Actuacions
1 Organitzar i dur a terme una jornada de coneixement pràctic del territori destinada al personal dels
equipaments d'informació

Objectiu 3 Elaborar documents de gestió de l'espai natural
Actuacions
1 Elaborar la memòria anual de l'espai
2 Lliurar la proposta de programa 2011 en el termini previst
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2.1.2. Parc del Castell de Montesquiu (MTQ)
El Parc del Castell de Montesquiu té com objectius primordials de gestió:


La conservació del medi natural, mantenint i millorant l’activitat agrícola i ramadera
que ajudi a la conservació de les zones agrícoles i forestals



L’activitat cultural, que es desenvolupa en les visites del Castell de Montesquiu i en
la sala d’exposicions de la Cabanya del Castell, on es duen a terme exposicions de
distintes arts plàstiques, i altres manifestacions culturals, com música, arts
escèniques, dansa, en els jardins de l’entorn del Castell



L’activitat pedagògica, que es du a terme en el Centre de Recursos i en l’Aula
Forestal de la Solana. Provisionalment, l’Escola de Natura de les Codines, no té
activitat pedagògica, en estar en procés d’ampliació i millora



I l’activitat de lleure. El parc disposa de diferents itineraris, un d’autoguiat, per poder
conèixer el territori d’una manera més o menys àmplia. També disposa d’una àrea
d’acampada juvenil, gestionada per Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, i de
l’equipament de la Casanova del Castell, que fa el servei de restaurant a disposició
dels visitants i del públic en general.

Per aplicar aquests objectius es compta amb la col·laboració dels ajuntament del parc i les
entitats i població dels territoris més propers.
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Realitzar estudis d'espècies prioritàries de conservació
Actuacions
1 Continuar el tractament de les dades meteorològiques

Objectiu 2 Executar accions de quatre programes de restauració del paisatge i
recuperació d'espais oberts
Actuacions
1 Fer el seguiment de les herbes en zones forestals a la finca de les Codines
2 Realitzar els treballs pel control de plagues en les pinedes de pi roig
3 Establir un conveni amb la Facultat de Veterinària de la UAB per tal de redactar el Pla Tècnic de
Gestió i Millora d'Espais Agroforestals
4 Estudiar la viabilitat d'un centre de formació ramadera ("Escola de pastors")
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Millorar les infrastructures de prevenció d'incendis
Actuacions
1 Portar les conduccions d'aigua fins a Planesses
2 Mantenir reunió amb la Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals per renovar els
plans de prevenció d'incendis dels municipis del Parc
3 Estudiar la possibilitat de millorar l'accés per a bombers a la zona del Carbur de Baix i dels horts de
Montesquiu
4 Disposar d'un hidrant a la zona de la Rovira, i un altre d'autoprotecció de la Masia de Planesses

Objectiu 2 Elaborar i executar plans, projectes i contractes d'arrendament de les
finques públiques agrícoles
Actuacions
1 Fer el seguiment de contractes de les zones agrícoles de les diferents finques del Parc (St. Moí,
Planesses, La Solana, La Casanova del Castell, Les Codines)
2 Estudiar la possibilitat de contractes agraris de les zones forestals de les diferents finques del Parc
(St. Moí, Planesses, La Solana, La Casanova del Castell, Les Codines)
3 Fer el seguiment dels treballs del Pla de gestió forestal
4 Redactar la modificació del PTGMF de les finques
5 Iniciar els treballs per a l'ordenació dels horts de Montesquiu
6 Adequar a les necessitats actuals el subministrament elèctric a la masia de Planeses
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Participar en les reunions del Consell Coordinador i realitzar reunions
periòdiques amb els Ajuntament per tal de revisar la programació
Actuacions
1 Participar en les dues reunions del Consell Coordinador, presentant l'informe de gestió
2 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa de l'any vinent amb la totalitat de
municipis del Parc

Objectiu 2 Desenvolupar els convenis de col·laboració amb altres entitats i aprovar
convenis amb particulars per a l'ús públic o per a la gestió dels recursos
naturals
Actuacions
1 Elaborar la proposta de conveni amb l'Ajuntament de Montesquiu per a la campanya d'informació i
prevenció d'incendis per l'any vinent
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Desenvolupar la línia de subvencions a les activitats econòmiques
compatibles amb els objectius del Pla especial i col·laborar en les
iniciatives de promoció econòmica
Actuacions
1 Promoure la utilització de les subvencions a particulars per part d'arrendataris i concessionaris
2 Col·laborar en la gestió de l'aula forestal del Bisaura: realització d'obres de millora a La Solana
3 Elaborar el projecte i execució de les obres de reforma del Centre de formació forestal de la Solana

Objectiu 2 Desenvolupar el programa "Viu el Parc" i col·laborar en els programes
culturals que es duen a terme al Castell
Actuacions
1 Assistir a les reunions de preparació dels actes del programa " Viu el Parc"
2 Estudiar les possibilitats d'activitats culturals al parc amb agents locals
3 Col·laborar en la realització de la Quinzena d'Art de Montesquiu
4 Col·laborar en la realització del BallaBisaura
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Executar obres d'arranjament de pistes
Actuacions
1 Executar obres de millora a la pista de l'antiga captació
2 Adjudicar el contracte de manteniment de la xarxa viària
3 Fer repàs dels flonjalls i cuneta americana de la pista asfaltada
4 Elaborar el projecte de restitució i millora del pont de font Codineta

Objectiu 2 Executar obres per la millora en la captació i depuració d'aigua
Actuacions
1 Fer el manteniment i millora de l'estació de cloració i de la xarxa de distribució d'aigua
2 Redactar el plec de condicions tècniques del manteniment de l'estació de cloració
3 Redactar el plec de condicions tècniques del manteniment i neteja de les fosses sèptiques
4 Estudiar la implantació d'àrees de llacunatge a les fosses sèptiques
5 Executar el manteniment del sistema de bombeig i de les infrastructures

Objectiu 3 Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització
Actuacions
1 Implantar la senyalització dels dos itineraris homologats com a GR (Ruta del Romànic, Camí Vora
Ter)
2 Implantar la senyalització a l'interior dels jardins del parc
3 Implantar la senyalització a l'interior del castell
4 Implantar senyalització direccional a la xarxa viària
5 Realitzar la senyalització de l'àrea d'acampada juvenil la Devesa de les Codines

Objectiu 4 Executar obres de plataformes de contenidors de recollida selectiva
d'escombraries
Actuacions
1 Adaptació de les plataformes pels contenidors de recollida selectiva d'escombraries d'acord amb el
sistema establert per l'Ajuntament de Montesquiu
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Executar o col·laborar en l'execució dels projectes de millora i
rehabilitació dels equipaments del Parc
Actuacions
1 Continuar aplicant millores tècniques al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu
2 Elaborar el projecte d'ampliació de la masoveria i dels exteriors de l'Escola de Natura de Les
Codines
3 Recepció de l'obra de la nova àrea d'acampada juvenil a les Codines
4 Manteniment de la Masia de Sant Moí
5 Dotar de nous expositors la Cabanya del Castell
6 Realitzar les obres per a l'adaptació de les calderes de la Masoveria i Castell a la normativa
7 Millores del punt d'informació de l'aparcament del Castell

Objectiu 2 Redactar els documents de concessió administrativa d'equipaments del
Parc
Actuacions
1 Redactar i adjudicar la concessió administrativa de la Casanova del Castell
2 Fer nou conveni per a la gestió de la nova àrea d'acampada juvenil, la Devesa de les Codines
3 Redactar les bases per a la constitució d'una comissió per a la gestió de la sala d'exposicions de la
Cabanya del Castell
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Desenvolupar els programes educatius i completar el projecte d'itinerari
adaptat
Actuacions
1 Redactar i adjudicar el plec de condicions del programa pedagògic del Parc i concessió de les
Codines
2 Realitzar les jornades tècniques de tardor al Centre de Recursos
3 Elaborar i executar el projecte d'itinerari adaptat als jardins del Castell (2a fase)
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Garantir la millora continuada de la gestió fent-ne el seguiment mitjançant
els instruments existents
Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Implantar el Sistema d'Informació Geogràfica de gestió de la Xarxa de
Parcs en entorn web (SIGEP)
Actuacions
1 Integrar les agrupacions i mailings del parc a la base de dades del SIGEP
2 Implantar l'aplicatiu de senyalització
3 Implantar l'aplicatiu de gestió d'expedients
4 Completar l'aplicatiu d'equipaments
5 Implantar l'aplicatiu de prevenció d'incendis
6 Col·laborar en la implantació de nous aplicatius i capes d'informació

Objectiu 2 Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al personal
propi com al personal dels equipaments
Actuacions
1 Fer seguiment de les activitats formatives del Pla de formació 2009-2010
2 Organitzar i dur a terme una jornada de coneixement pràctic del territori destinada al personal dels
equipament d'informació

Objectiu 3 Elaborar la memòria anual de gestió de l'espai natural i la proposta de
programa de l'any vinent
Actuacions
1 Elaborar la memòria anual del Parc
2 Lliurar la proposta de programa de l'any vinent en el termini previst
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2.2. Direcció Territorial Oriental (DTE)

La Direcció territorial Oriental (DTE) inclou els parcs de la Serralada de Marina (SMA),
Serralada Litoral (SLI) i Montnegre i el Corredor (MCO), tots tres situats en la serralada
litoral central catalana.
En l’àmbit de la planificació, el 2010 serà un any en què es dedicarà una especial atenció als
processos de revisió del Pla Especial del parc del Montnegre i el Corredor i al d’ampliació de
l’Espai d’Interès Natural que gestiona el parc de la Serralada Litoral. En el cas del parc de la
Serralada de Marina, la planificació de la gestió per a la conservació serà un element clau,
en la mesura que aquest espai serà pioner i un referent per a la resta de parcs quant a la
concreció d’aquest Pla de Conservació, que posteriorment s’haurà d’estendre a la resta
d’espais de la Xarxa de Parcs Naturals
La situació macroeconòmica global també es veurà reflectida en els pressupostos del 2010,
de forma que s’haurà d’optimitzar, encara més si és possible, l’eficiència de programes de
gestió bàsics, com ara el manteniment d’infraestructures, el desplegament dels dispositius
de vigilància d’incendis o el desenvolupament dels plans d’ús públic. Això requerirà d’una
acció de reforç de l’anàlisi dels mecanismes de coordinació intra i interadministrativa, així
com l’assaig de noves estratègies d’actuació, a partir de la reflexió del funcionament dels
circuits actuals i la redefinició d’estàndards d’avaluació de la gestió. L’entrada en
funcionament, a ple rendiment, d’aplicatius informàtics de seguiment de circuits
administratius i de control de la qualitat, ha de permetre obtenir avenços significatius en
aquests aspectes.
Així mateix, caldrà aprofitar l’oportunitat que sorgeix d’aquesta conjuntura econòmica per
incidir amb profunditats en tot aquell seguit d’accions que no porten associada una despesa
directa en concepte d’inversió, i que poden ser millorades des de la feina del dia a dia, com
ara l’establiment de protocols de comunicació entre els parcs i el territori, ja sigui amb els
ajuntaments i altres administracions, com amb el ventall d’agents socials que desitgen
participar, des d’òrgans formalment constituïts, per fer aportacions per millorar la gestió
d’aquests espais.
Des del punt de vista d’organització i funcionament dels espais de la DTE, cal fer esment a
tres aspectes caràcter estrictament intern però que també marcaran una empremta molt
significativa en la forma d’executar el present pla d’objectius. D’una banda, la consolidació
de la Unitat d’Ús Públic i Educació Ambiental de la DTE amb la dotació de la plaça de la Cap
d’aquesta unitat a mitjan 2009, que ha de permetre millorar sensiblement les tasques
relacionades tant amb l’ús públic com amb la compatibilització d’aquest ús amb la gestió per
a la conservació en el conjunt dels tres parcs de la DTE. Pel que fa a SMA i a SLI, es va
produir el relleu en l’estructura directiva d’ambdós espais, amb la incorporació d’una
Directora a SMA a mitjan 2009 i una nova Gerent a SLI a finals del 2009. Tot i que ja van
exercir funcions directives durant el 2009, treballant amb el programa ja vigent, en el cas del
2010 han participat, igual que el Director del MCO, en el disseny, definició i concreció dels
objectius i actuacions que conformen el present document ja des de la seva gestació, a
partir de les aportacions dels ajuntaments i de l’experiència adquirida des de la
transversalitat que aporta la pertinença al projecte de la Xarxa de Parcs.
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2.2.1. Parc de la Serralada de Marina (SMA)
El parc de la Serralada de Marina situat a l’extrem meridional d’aquesta serralada, en el
sector conegut com la serra de la Conreria, és gestionat en base al Pla Especial aprovat
l’any 2002, pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina, que vetlla pel compliment de les
seves disposicions normatives i pel desenvolupament dels recursos naturals del Parc.
També té com a objectiu fer compatibles les activitats de lleure dels ciutadans de l'àrea
metropolitana, recollint la tradicional utilització de la Serralada com a espai d'esbarjo, amb la
preservació del seu patrimoni natural.
El Parc, encerclat per grans nuclis urbans, acompleix un paper fonamental com a espai verd,
educatiu i de lleure dins l'àrea metropolitana, a cavall del Barcelonès Nord, del Maresme i
del Vallès. La incidència dels incendis forestals en l’àmbit del Parc fa prioritària l’acció de
foment i gestió de les àrees forestals afectades per incendis i de les àrees forestals
degradades. Igualment cal una especial atenció en els aspectes relacionats amb l’ús públic,
així com en la vigilància i prevenció d’incendis.
Es per això que, seguint amb els criteris de gestió d’aquests darrers anys, i en base a les
prioritats descrites anteriorment i a les aportacions dels municipis, es va preveure ja l’any
2009 incidir de forma especial en l’elaboració de documents de gestió que ajudin a la
planificació de les actuacions de conservació, de foment del desenvolupament i d’ús social i
educació ambiental d’una banda, i en l’execució d’actuacions prioritàries en cadascun
d’aquests camps, de l’altra.
Així, pel que fa als documents de gestió, al 2009 es va finalitzar la redacció del Pla d’Ús
Públic, per tant la tasca a fer al 2010 és desenvolupar prioritzant les actuacions de millora
d’equipaments (adequació normativa, ambientalització i accessibilitat), desenvolupar la
xarxa bàsica d’itineraris senyalitzats, millorar la qualitat de l’oferta d’activitats i potenciar la
difusió del parc en fòrums i activitats públiques que, entre d’altres coses, ajudin a reforçar el
sentiment de pertinença dels habitants dels municipis que conformen el Consorci, amb el
parc.
L’avenç en l’elaboració de l’inventari de flora vascular i en l’estudi d'identificació i
caracterització dels sòls agrícoles, els estudis per millorar el coneixement de la distribució
dels hàbitats d’espècies d’interès, i d’altres estudis que conformen el pla de seguiment de
paràmetres ecològics ens permetran avançar al llarg del 2010 en la formulació del Pla de
Conservació, com a eina de gestió fonamental pel plantejament i priorització d’activitats en
tots els àmbits de la gestió.
Finalment destacar que al llarg del 2010 volem treballar en relació a millorar uns
mecanismes àgils de coordinació amb els ajuntaments, consolidar el treball tècnic conjunt
entre els diferents municipis; així com incorporar mecanismes de participació i diàleg amb
els agents socials i les entitats del territori.
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Avançar en la formulació dels plans de conservació
Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació
2 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades
3 Definir les actuacions de conservació

Objectiu 2 Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna
Actuacions
1 Planificar i executar les actuacions de millora de rieres i torrents a realitzar en el període 2010-11,
en el marc del conveni amb l'Obra Social de La Caixa, havent completat els treballs previs i obtingut
les autoritzacions necessàries

Objectiu 3 Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural
Actuacions
1 Executar actuacions de millora als accessos i entorns d'algunes fonts. Fer una relació de les fonts
on s'ha d'actuar l'any 2010
2 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics del poblat ibèric de Les Maleses, participant
en les actuacions que es derivin del Pla Director
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 2 Desenvolupar el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis
en coordinació amb altres administracions i agents implicats
Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua i la seguretat dels punts de guaita
3 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Participar activament en la programació, seguiment, execució i difusió de
les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2010-2011

Objectiu 2 Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els ajuntaments
Actuacions
1 Establir mecanismes de coordinació amb els tècnics municipals per treballar conjuntament en el Pla
de conservació
2 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals mitjançant la promoció periòdica de trobades monogràfiques conjuntes

Objectiu 3 Millorar els instruments de participació i diàleg amb els agents socials i
les entitats del territori
Actuacions
1 Identificar el conjunt d'entitats del territori amb interessos concurrents en la gestió del parc
2 Dissenyar mecanismes explícits de participació de les entitats
3 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs
4 Participar en el disseny d'un espai web d'accés restringit per a facilitar la participació de les Entitats
en la gestió dels parcs

Objectiu 4 Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta
Actuacions
1 Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió dels equipaments
previstos en el PUP
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Desenvolupar programes de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Analitzar les conclusions derivades de l'estudi encarregat el 2009 per tal de posar en valor conreus
abandonats
2 Definir una proposta per optimitzar els criteris i barems d'atorgació de subvencions del parc

Objectiu 2 Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc
Actuacions
1 Ampliar el programa escolar Viu el Parc a persones amb discapacitats i grups d'educació especial
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària
Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Establir mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme

Objectiu 2 Millorar la senyalització i els altres elements del mobiliari exterior del parc
Actuacions
1 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic , mural del parc, rètol de
pertinença al consorci a l'entrada de la població...)
2 Avançar en el projecte de senyalització de les masies del parc

Objectiu 3 Optimitzar i coordinar amb els ajuntaments els mecanismes de neteja i
recollida de deixalles
Actuacions
1 Analitzar i optimitzar la distribució dels punts de concentració de deixalles
2 Millorar el disseny i la funcionalitat dels punts de concentració de deixalles
3 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa, millores
ambientals i d'accessibilitat)
Actuacions
1 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització
2 Elaborar una relació prioritzada de millores a dur a terme en l'àmbit de l'accessibilitat, l'eficiència
energètica i l'ambientalització

Objectiu 2 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb Consells Comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT en el parc i el seu
entorn
2 Definir el traçat de nous itineraris senyalitzats
3 Senyalitzar nous itineraris i adequar la senyalització existent a la imatge gràfica del parc
4 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
5 Analitzar noves iniciatives relacionades amb l'accessibilitat i activitats d'orientació

Objectiu 3 Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic
Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l'ordenació dels accessos a centres d'interès (Vall
de Betlem - Sant Jeroni de la Murtra, les Maleses per Sant Fost, Puig Castellar )
2 Analitzar la freqüentació de la Font de l'Alzina i les mesures adients en cas d'evacuació
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Implantar l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet

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

Objectiu 3 Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques
Actuacions
1 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc
2 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
3 Dur a terme campanyes de sensibilització envers l'abocament de deixalles i la problemàtica de la
superpoblació de senglars
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Analitzar la necessitat d'adequar el Pla Especial vigent als instruments
d'ordenació territorial actuals
Actuacions
1 Estudiar els mecanismes d'adaptació al Pla Territorial Metropolità, PGM, XN2000, i als Plans
d'Ordenació dels municipis consorciats

Objectiu 2 Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes d'avaluació de
la gestió
Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió, a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o d'altres)
Actuacions
1 Participar en el disseny d'una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic / senyalització / deixalles /
informació

Objectiu 2 Posar en funcionament el sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (projecte SiGEP)
Actuacions
1 Posada en marxa de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la qualitat
de la gestió

Objectiu 3 Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la normativa
Actuacions
1 Impulsar mecanismes per regular l'accés motoritzat i coordinar els diferents efectius desplegats
sobre el territori per millorar la vigilància del parc
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2.2.2. Parc de la Serralada Litoral (SLI)
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és l’actor i protagonista bàsic de la gestió del
patrimoni natural, cultural i històric d’un sector d’alt interès de la Serralada Litoral
Catalana. La potenciació de la figura d’ens gestor de l’espai protegit i l’impuls del procés
d’ampliació de l’EIN són objectius clau en la nova etapa de gestió que s’inicia l’any 2010.
La gestió de l’espai natural protegit és conduïda per l’inici de la redacció l’any 2010 del Pla
de Conservació del parc, document estratègic que estableix la diagnosi i les línies
d’actuació de conservació i desenvolupament del patrimoni natural del parc. La conservació
del patrimoni arqueològic i cultural rebrà un impuls amb la valorització dels elements del
catàleg de patrimoni arqueològic i la redacció del catàleg de fonts i bases.
El desenvolupament econòmic de les activitats intrínseques i tradicionals del parc presenta
com a eix central l’impuls de la gestió forestal, en coordinació amb les associacions de
defensa forestal i les associacions de propietaris forestals. El foment de l’activitat
agroturística i gastronòmica és l’altre eix prioritari, desenvolupat a través de la
consolidació i creixement del programa Parc a Taula.
La gestió de l’ús públic durant 2010 estarà basada en el desenvolupament i execució de les
actuacions del Pla d’ús públic del parc, completant la xarxa d’equipaments i itineraris del
Parc de la Serralada Litoral.
La coordinació amb la gestió municipal, la potenciació del creixement com a territori i en
xarxa i l’energia i convenciment en el projecte són les eines bàsiques que marquen la
nova etapa de gestió del parc de la Serralada Litoral.

57

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Avançar en la formulació del pla de conservació
Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació
2 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades
3 Definir les actuacions de conservació
4 Redactar un primer esborrany del pla de conservació

Objectiu 2 Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna
Actuacions
1 Planificar i executar les actuacions a realitzar en el període 2010-11, en el marc del conveni amb
l'Obra Social de La Caixa, havent completat els treballs previs i obtingut les autoritzacions
necessàries
2 Executar les actuacions de millora de l'estat fitopatològic de les pinedes del parc

Objectiu 3 Promoure la conservació i difusió del patrimoni natural i cultural
Actuacions
1 Redactar el catàleg de fonts i basses del parc
2 Executar les actuacions prioritàries de millora de basses i fonts previstes en el catàleg
3 Encarregar el projecte de valorització dels elements del patrimoni arqueològic del parc
4 Executar actuacions de conservació dels elements del patrimoni arqueològic del parc
5 Preparar la informació de base per elaborar material divulgatiu per posar en valor el conjunt
d'elements del patrimoni arqueològic del parc
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 2 Desenvolupar el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis
en coordinació amb altres administracions i agents implicats
Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua i dels punts de guaita existents
3 Completar la xarxa de punts d'aigua i de guaita d'acord amb les previsions del PDIPI
4 Executar les actuacions de creació i manteniment de franges de baixa combustibilitat
5 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge

Objectiu 3 Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal en coordinació amb altres
administracions i agents implicats
Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del parc
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Participar activament en la programació, seguiment, execució i difusió de
les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2010-2011

Objectiu 2 Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els ajuntaments
Actuacions
1 Mantenir i millorar els sistemes de comunicació amb els Ajuntaments, treballant conjuntament en la
gestió i seguiment dels informes preceptius emesos pel parc (plans directors, activitats extractives,
activitats d'ús públic, etc)
2 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals mitjançant la promoció periòdica de trobades monogràfiques conjuntes

Objectiu 3 Millorar els instruments de participació i diàleg amb els agents socials i
les entitats del territori
Actuacions
1 Potenciar el paper de l'Assemblea d'Entitats del Parc com a òrgan de participació en el procés de
revisió de les ordenances del PUP
2 Revisar i actualitzar el cens d'entitats del territori amb interessos concurrents en la gestió del parc,
fomentant la incorporació d'entitats conservacionistes
3 Dissenyar mecanismes explícits de coordinació amb les ADF per treballar conjuntament les
actuacions derivades del Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis
4 Impulsar la creació d'Associacions de Propietaris Forestals i recolzar-ne les existents com a
element clau de la gestió forestal al parc
5 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs i
associacions de voluntaris
6 Participar en el disseny d'un espai web d'accés restringit per a facilitar la participació de les Entitats
en la gestió dels parcs
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Objectiu 4 Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta
Actuacions
1 Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió dels equipaments
previstos en el PUP
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Desenvolupar programes de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Col·laborar amb l'impuls d'actuacions de foment socio-econòmic derivades dels Plans d'Acció Local
i les Auditories mediambientals dels municipis del parc
2 Participar activament en les estratègies pel desenvolupament econòmic que sorgeixin del món local
i de les administracions

Objectiu 2 Millorar la implicació de tots els agents i el funcionament intern del
programa Parc a Taula
Actuacions
1 Revisar i aplicar els criteris de selecció d'establiments i productors adherits al Parc a Taula, amb
l'objectiu d'assegurar l'optimització de la qualitat del programa
2 Ampliar el nombre de participants del sector primari i terciari al programa Parc a Taula
3 Ampliar la difusió del programa Parc a Taula a oficines i consorcis de Turisme de Vallès i Maresme i
integrar el nou Consorci de la DO.

Objectiu 3 Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc
Actuacions
1 Ampliar el programa escolar de 'Viu el Parc' a persones amb discapacitats i grups d'educació
especial
2 Ampliar la participació al Programa Viu el Parc, en coordinació amb activitats ja existents en els
municipis del parc
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària
Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Establir mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme

Objectiu 2 Millorar la senyalització i els altres elements del mobiliari exterior del parc
Actuacions
1 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic, mural del parc, rètol de
pertinença al consorci a l'entrada de la població...)
2 Dissenyar i instal·lar el conjunt de plafons informatius representatius del patrimoni cultural i
arqueològic del parc (Castell de Burriac i altres)
3 Senyalitzar els accessos al parc des de la xarxa de carreteres i nuclis urbans dels municipis (rètols
tipus directoris i d'altres)

Objectiu 3 Optimitzar i coordinar amb els ajuntaments els mecanismes de neteja i
recollida de deixalles
Actuacions
1 Analitzar i optimitzar la distribució dels punts de concentració de deixalles
2 Millorar el disseny i la funcionalitat dels punts de concentració de deixalles
3 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
4 Incidir en l'actitud dels usuaris del parc envers els avantatges de conservar els punts d'elevada
freqüentació del parc lliures de deixalles, assajant mesures dissuassòries i de sensibilització

63

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa, millores
ambientals i d'accessibilitat)
Actuacions
1 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització
2 Elaborar una relació prioritzada de millores a dur a terme en l'àmbit de l'accessibilitat, l'eficiència
energètica i l'ambientalització

Objectiu 2 Desenvolupar el pla director d'itineraris
Actuacions
1 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb Consells Comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT en el parc i el seu
entorn
2 Definir el traçat de nous itineraris senyalitzats
3 Senyalitzar nous itineraris i adequar la senyalització existent a la imatge gràfica del parc
4 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
5 Analitzar noves iniciatives relacionades amb activitats com el projecte didàctic del Turó de
l'Arbocera (La Roca del Vallès)

Objectiu 3 Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic
Actuacions
1 Impulsar la creació i millora d'equipaments i serveis d'ús públic
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Utilitzar i fer el seguiment de l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació que
disposin d'ordinador amb connexió a Internet

Objectiu 2 Aprovar El Pla d'ús Públic amb el suport dels agents socials
Actuacions
1 Debatre els aspectes bàsics de l'esborrany d'ordenances en el marc d'una comissió de treball
formada per representants de l'AEP i de la Comissió Executiva del Consorci
2 Elaborar el document definitiu d'ordenances d'UP per aprovar el PUP en el Consell Plenari i
traslladar-lo als ajuntaments consorciats per a la seva aprovació

Objectiu 3 Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments
Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats
2 Elaborar, en coordinació amb els ajuntaments, els programes d'activitats que es duen a terme en
els equipaments del parc i fer-ne el seguiment

Objectiu 4 Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques
Actuacions
1 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc
2 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Avançar en el procés d'ampliació de l'EIN en col·laboració amb els ens
consorciats i amb la participació dels agents territorials
Actuacions
1 Signar un conveni per a la constitució d'una comissió de treball mixta DMAH - Consorci
2 Iniciar la redacció dels estudis de base de l'ampliació

Objectiu 2 Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes d'avaluació de
la gestió
Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió, a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o d'altres)
Actuacions
1 Participar en el disseny d'una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als senyalització i informació

Objectiu 2 Posar en funcionament el sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (programa SiGEP)
Actuacions
1 Posada en marxa de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la qualitat
de la gestió

Objectiu 3 Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la normativa
Actuacions
1 Treballar en la detecció i seguiment de la circulació motoritzada, organitzant actuacions conjuntes
als punts d'elevada freqüentació en coordinació amb Ajuntaments i Agents Rurals i Mossos
d'Esquadra
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'Administracions implicades
3 Analitzar les possibles fórmules de desenvolupament de la normativa en forma d'ordenances de
gestió forestal i agrícola com a element clau del la gestió al parc
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2.2.3. Parc del Montnegre i el Corredor (MCO)
A finals de l’any 2008 es va donar el tret de sortida al procés de revisió i actualització del Pla
Especial de Protecció del Montnegre i el Corredor amb la intenció d’adaptar-lo al context
social i al marc legal actuals. Aleshores també foren aprovades les Directrius per a la revisió
del Pla Especial, document on es definien els principis bàsics que hauran d’inspirar el model
de preservació renovat.
En els primers mesos de l’any 2009 es va acomplir una ronda de reunions amb cadascun
dels equips de govern dels 13 municipis del parc per copsar les seves inquietuds i
expectatives en relació a la revisió endegada. De la mateixa manera, es van fer trobades
amb els ajuntaments fronterers al parc que havien manifestat la voluntat d’integrar part del
seu terme a l’espai protegit. Com a resultat d’aquests contactes preliminars es va traçar un
primer esborrany de nou àmbit, que proposava diverses modificacions dels límits del parc i
la seva ampliació amb la inclusió de cinc nous municipis.
Així, en la reunió celebrada a Dosrius el 2 de juliol de 2009, s’acordà la incorporació al
Consell Coordinador dels ajuntaments d’Argentona, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç
de Montalt, Calella i Santa Susanna per tal de facilitar la seva plena participació en el procés
d’elaboració del nou planejament. Posteriorment, el 3 de desembre, en el Consell
Coordinador reunit a Pineda de Mar, l’equip redactor va presentar una proposta d’àmbit més
afinada però encara oberta, en la que s’acotaven determinades qüestions pendents de
resoldre.
Indubtablement, l’any 2010 serà una etapa clau en la formulació del nou Pla Especial.
Caldrà consensuar una proposta definitiva de límits i, tanmateix, fixar una estratègia vàlida
per poder avançar en la resolució de les situacions urbanístiques irregulars, bàsicament els
assentaments il·legals que quedin inscrits dins el futur parc natural.
També aquest any s’haurà de desenvolupar el pla de participació ciutadana,
que s’ha dissenyat amb l’objectiu d’enriquir i legitimar el procés de revisió iniciat amb les
aportacions dels diferents agents i actors territorials (propietaris, entitats, sectors econòmics
i ciutadans en general). Es vol afavorir el debat constructiu per cercar el consens, la
vinculació i el compromís de la societat local en un projecte territorial que, a més de garantir
la conservació d’un valuós patrimoni, vol contribuir al desenvolupament social i econòmic
equilibrat de la població del parc.

69

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Avançar en la formulació dels plans de conservació
Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació, a escala de parc
2 Conèixer els estudis realitzats en l'àmbit del parc i analitzar-ne els resultats

Objectiu 2 Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Planificar les actuacions de millora d'hàbitats a realitzar en el període 2010-11, en el marc del
conveni amb l'Obra Social de La Caixa, havent completat els treballs previs i obtingut les
autoritzacions necessàries
2 Executar les actuacions d'ordenació de les valls d'Olzinelles, Fuirosos i Ramió previstes en el
projecte executiu P160 (2009-10)

Objectiu 3 Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural
Actuacions
1 Col·laborar en la rehabilitació d'elements del patrimoni arqueològic (dolmen de Pedra Arca, menhir
de Collsacreu,...)
2 Preparar la informació de base per elaborar material divulgatiu per posar en valor el conjunt de
megàlits més coneguts del sector del Corredor
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 2 Desenvolupar el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis
Actuacions
1 Instal·lar un nou punt d'aigua apte per a helicòpters a Fogars de la Selva
2 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis i dels punts d'aigua en
coordinació amb altres administracions i agents implicats
3 Promoure l'ús dels ramats per al manteniment de les franges de baixa combustibilitat

Objectiu 3 Dur a terme accions per a la rehabilitació i gestió del patrimoni públic
Actuacions
1 Executar els treballs previstos en el projecte de rehabilitació de Can Bosc (fases 4 i 5)
2 Continuar elaborant plans de gestió i ordenació de les finques públiques i executar actuacions
planificades
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Participar activament en la programació, seguiment, execució i difusió de
les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2010-2011

Objectiu 2 Millorar els instruments de participació i diàleg amb els agents socials i
les entitats del territori
Actuacions
1 Potenciar el paper de Comissió Consultiva com a òrgan de participació de les entitats en el procés
de revisió del pla
2 Revisar, actualitzar i readaptar el model de funcionament de la Comissió Consultiva
3 Participar en el disseny d'un espai web d'accés restringit per a facilitar la participació de les Entitats
en la gestió dels parcs
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Desenvolupar programes de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Realitzar els treballs preparatoris per a poder desenvolupar el programa "El Parc a Taula"
2 Participar activament en les estratègies pel desenvolupament econòmic que sorgeixin del món local
i de les administracions

Objectiu 2 Executar i millorar el programa cultural 'Viu el Parc'
Actuacions
1 Ampliar el programa escolar de 'Viu el Parc' a persones amb discapacitats i grups d'educació
especial
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària
Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Establir mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme

Objectiu 2 Millorar la senyalització i els altres elements del mobiliari exterior del parc
Actuacions
1 Senyalitzar els accessos al parc des de la xarxa de carreteres
2 Millorar el disseny i la funcionalitat dels punts de recollida selectiva de residus
3 Instal·lar altres elements (plafons informatius, tancaments, bústies,..) en coordinació amb municipis
i veïns
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa, millores
ambientals i d'accessibilitat)
Actuacions
1 Identificar les necessitats de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits
necessaris i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització
2 Elaborar una relació prioritzada de millores a dur a terme en l'àmbit de l'accessibilitat, l'eficiència
energètica i l'ambientalització

Objectiu 2 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Establir mecanismes de coordinació amb Consells Comarcals, altres administracions i entitats que
promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT en el parc i el seu entorn
2 Concretar el traçat de nous itineraris senyalitzats a Mataró, Dosrius, Fogars de la Selva, Sant Iscle
de Vallalta, Vallgorguina i Vilalba Sasserra
3 Senyalitzar i adequar itineraris a Arenys de Munt, Vallgorguina, Llinars del Vallès, i Pineda de Mar
4 Preparar el material per a l'edició de fulletons de nous itineraris senyalitzats a Tordera, Pineda de
Mar, Sant Cebrià i Sant Celoni

Objectiu 3 Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic
Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en l'elaboració de plans d'ordenació de l'ús públic (entorn de
Sobirans a Arenys de Munt, riera de Pineda) i en el disseny de propostes per a la creació de nous
equipaments (Parc Forestal de Mataró, masoveria de Can Jalpí d'Arenys de Munt, Museu del Bosc
de Sant Celoni)
2 Realitzar actuacions de millora en equipaments centrals d'ús públic (Àrea d'Esplai del Corredor,
Centre d'Informació d'Hortsavinyà) i d'ordenació d'espais d'alta freqüentació (entorn de Sant Martí
de Montnegre)
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Implantar l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació

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

Objectiu 3 Potenciar la difusió del parc en actes i activitats públics
Actuacions
1 Elaborar material expositiu lleuger per facilitar la participació del parc en actes i activitats
organitzats pels municipis (fires, jornades, ...)
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Desenvolupar el procés de revisió del Pla Especial en col·laboració amb
els ajuntament i amb la participació dels agents territorials
Actuacions
1 Participar activament, al costat dels ajuntaments, en l'elaboració de la nova normativa, la delimitació
dels àmbits normatius i la definició dels nous instruments de gestió
2 Desenvolupar el Pla de Participació ciutadana

Objectiu 2 Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes d'avaluació de
la gestió
Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió, a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o d'altres)
Actuacions
1 Participar en el disseny d'una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic

Objectiu 2 Posar en funcionament el sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (programa SiGEP)
Actuacions
1 Posada en marxa de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la qualitat
de la gestió
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2.3. Direcció Territorial Occidental (DTW)
La Direcció territorial Occidental (DTW) inclou els parcs de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
(SLL), Garraf (GRF) , Olèrdola (OLE) i Foix, (FOX).
En l’àmbit de la planificació, el 2010 serà un any en què es dedicarà una especial atenció al
procés, ja iniciat, de revisió i ampliació del Pla Especial del parc del Foix.
La situació macroeconòmica global també es veurà reflectida en els pressupostos del 2010,
de forma que s’haurà d’optimitzar, encara més si és possible, l’eficiència de programes de
gestió bàsics, com ara el manteniment d’infraestructures, el desplegament dels dispositius
de vigilància d’incendis o el desenvolupament dels plans d’ús públic. Això requerirà d’una
acció de reforç de l’anàlisi dels mecanismes de coordinació intra i interadministrativa, així
com l’assaig de noves estratègies d’actuació, a partir de la reflexió del funcionament dels
circuits actuals i la redefinició d’estàndards d’avaluació de la gestió. L’entrada en
funcionament, a ple rendiment, d’aplicatius informàtics de seguiment de circuits
administratius i de control de la qualitat, ha de permetre obtenir avenços significatius en
aquests aspectes.
L’aprofundiment i avaluació
de criteris de qualitat ambiental, innovació, responsabilitat
social i d’accessibilitat , mes enllà dels programes establerts, i per tant, en projectes i
activitats, ha de imprimir un segell de qualitat, que identifiqui l’acció dels parcs.
Avançar en la formulació i l’establiment dels Plans de Conservació de cada territori, serà una
acció prioritària al llarg del 2010.
Pel que fa al foment del desenvolupament i la participació, caldrà aprofitar l’oportunitat que
sorgeix d’aquesta conjuntura econòmica per incidir en profunditat en tot l’entramat de
institucions i entitats que col·laboren en la gestió dels parcs, així com, dels seus programes i
equipaments. A títol d’exemple, la creació de sinèrgies de col·laboració entre “Parc a taula” i
altres programes, equipaments o esdeveniments, l’aprofundiment de la participació en
processos de certificació de qualitat, com la Carta europea de turisme sostenible, o
l’establiment de nous canals de comunicació i divulgació, en son exemples que al costat de
la recerca de noves fonts de finançament, han de significar una nova cultura de diàleg i
gestió participativa.
A banda, caldrà completar el procés de renovació de la Comissió consultiva del Parc del
Garraf, tot seguint la visió inclusiva que es va iniciar al Parc de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.
Des del punt de vista d’organització i funcionament dels espais de la DTW, cal fer esment a
aspectes caràcter estrictament intern però que també marcaran una empremta molt
significativa en la forma d’executar el present pla d’objectius. La proposta de creació de la
Unitat d’Ús Públic i Educació Ambiental de la DTW ha de permetre millorar sensiblement les
tasques relacionades tant amb l’ús públic com amb l’educació ambiental, així com la
necessària millora de la organització i coordinació de les tasques d’informació a l’u
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2.3.1. Parc del Garraf (GRF)
Per als propers exercicis les prioritats tenen a veure amb la dinamització dels equipaments a
través de l’actualització de convenis i el manteniment del distintiu de qualitat (SIQTED).
L’altre objectiu important serà la millora de la xarxa viària secundària tot aprofitant la
redacció i presentació al Consell Coordinador del Pla d’Infrastructures del Parc del Garraf i
Olèrdola.
Respecte a les millores en la senyalització d’itineraris també es continuarà amb la mateixa
línia de l’any 2009 tot afegint les diferents propostes que des dels diferents ajuntaments
s’han fet arribar, especialment per potenciar tot el patrimoni arquitectònic i cultural dels
municipis. Es continuarà l’execució de l’itinerari dels castells que servirà per conèixer els
diferents municipis del parc.
Es procurarà dur a terme la signatura de les compareixences amb els ajuntaments, les
pedreres i la Diputació vers l’afitament de l’àmbit d’explotació per poder donar compliment
als pactes dels convenis.
A través del conveni amb “la Caixa” s’executarà el projecte de restauració i gestió del
paisatge potenciant els espais oberts i les tasques de gestió forestal corresponents. Es
recuperarà el tancat del corral de Mas Vendrell i es fomentarà la recuperació agrícola i
ramadera de l’entorn que, a la vegada, ajudarà a mantenir el sotabosc amb baixa càrrega de
combustible.
També tindrà un paper molt important el projecte de la Fundació Biodiversitat per a la
conservació de l’àliga perdiguera mitjançant la recuperació de conreus, basses i la creació
de badrunes per potenciar les espècies presa de l’àliga.
La tortuga mediterrània, com a espècie protegida, també serà motiu de seguiment per poder
valorar la reintroducció dels 600 exemplars alliberats a la tardor passada.
Se seguirà treballant per aconseguir que l’ecogestió de la zona de caça controlada sigui un
exemple modèlic per a les altres àrees privades de caça després d’uns anys de treballs de
millora d’hàbitats per a les poblacions de perdiu i conill. Això permetrà millorar les relacions
amb les diferents àrees privades de caça.
A la zona de Jafra, es procedirà a fer un tancament perimetral dels edificis que formen
aquest nucli per assegurar la seguretat física de les persones que accedeixin en aquesta
zona.
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Avançar en la formulació del pla de conservació
Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació

Objectiu 2 Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna
Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts per la recuperació de les espècies presa de l'àliga perdiguera

Objectiu 3 Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural
Actuacions
1 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics del dolmen del Campgras
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 2 Executar el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis en
coordinació amb altres administracions i agents implicats
Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua
3 Garantir el funcionament dels punts de guaita existents
4 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge

Objectiu 3 Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal amb ramats de cabres
Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del Parc
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Participar activament en la programació, seguiment, execució i difusió de
les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2010-2011

Objectiu 2 Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els ajuntaments
Actuacions
1 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals

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

Objectiu 4 Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta
Actuacions
1 Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió dels equipaments
previstos en el PUP
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Desenvolupar programes de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Fer el seguiment de la recuperació de camps agrícoles i buscar noves opcions de recuperar
2 Definir una proposta per optimitzar els criteris i barems d'atorgació de subvencions del parc

Objectiu 2 Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc
Actuacions
1 Ampliar el programa escolar de "Viu el Parc" a persones amb discapacitats i grups d'educació
especial

Objectiu 3 Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del
parc
Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del parc a través del mitjans
locals de comunicació
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària
Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries

Objectiu 2 Millorar la senyalització i els altres elements del mobiliari exterior del parc
Actuacions
1 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic, mural del parc,...)
2 Senyalitzar els accessos al parc des de la xarxa de carreteres i nuclis urbans dels municipis
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa, millores
ambientals i d'accessibilitat)
Actuacions
1 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització

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

Objectiu 3 Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic
Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l'ordenació de les activitats d'ús públic
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada de les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Implantar l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet

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

Objectiu 3 Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques
Actuacions
1 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Elaborar documents de gestió del Parc
Actuacions
1 Redactar programes de gestió d'activitats

Objectiu 2 Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes d'avaluació de
la gestió
Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o d'altres)
Actuacions
1 Participar en el disseny d'una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic

Objectiu 2 Posar en funcionament el sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (programa SiGEP)
Actuacions
1 Posada en marxa de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la qualitat
de la gestió

Objectiu 3 Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la normativa
Actuacions
1 Treballar en la detecció i seguiment de la circulació motoritzada, organitzant actuacions conjuntes
als punts d'elevada freqüentació en coordinació amb ajuntaments, Agents Rurals i Mossos
d'Esquadra
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2.3.2. Parc del Foix (FOX)
Espai protegit creat l’any 1993 amb una extensió inicial de 1900 Ha, augmentant el 2002 el
seu àmbit de protecció a 2900 Ha, actualment s’està en procés d’aprovació d’un nou pla
especial que fixa una delimitació definitiva i incorpora totes les actualitzacions legals i d’ús
públic que siguin actualment necessàries per fer front a la conservació del patrimoni natural i
resoldre les irregularitats urbanístiques encara existents.
L’aprovació per part del ajuntament del nou Pla Especial, i la probable aprovació definitiva
aquest 2010, fan preveure uns importants canvis en la gestió del parc, amb nous límits i
noves implicacions. L’aprovació d’un nou Pla d’Ús Públic, fa que les prioritats de la direcció
del parc per a l’any 2010, es moguin cap a implementar aquest aspecte de la gestió definintne els paràmetres en que s’han de moure les activitats d’ús públic principals del parc: pesca,
escalada i BTT. Pel que fa al tracte directe amb els usuaris de l’espai, la recent posada en
marxa de la concessió del CI de Penyafort i la integració en el SIQTED, obren també una
nova etapa en aquest aspecte. D’altra banda es preveu acabar l’important itinerari de Sant
Llorenç de la Sanabra, amb la consolidació de l’ermita i senyalització de tot el circuit. La
participació en el programa del Parc a Taula, ha de ser consolidad i augmentada pel que fa
a la participació de restaurants, allotjaments i cellers.
La reordenació del dispositiu de prevenció, amb la construcció d’una nova torre de guaita,
preveu millores en la gestió de la prevenció d’incendis.
Pel que fa a les inversions previstes dins del conveni de la Diputació amb l’Obra Social de la
Caixa, es preveu continuar amb la millora de l’entorn del Riu Foix, la neteja de boscos
(aquest any especialment important en la zona de Castellet), i la captura de tortugues
invasives al pantà.
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Avançar en la formulació del pla de conservació
Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació
2 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l’àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades

Objectiu 2 Neteja forestal de sotaboscos
Actuacions
1 Neteja del sotabosc de la Marina
2 Neteja forestal de zona de Cal Bladet

Objectiu 3 Executar la 3ª fase de la recuperació del riu Foix
Actuacions
1 Executar la 3ª fase de recuperació del riu Foix a santa Margarida i Monjos
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals
3 Construcció d’una nova torre de guaita al Puig de l’Àliga
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Organització d'una jornada de debat sobre el riu Foix
Actuacions
1 Organització d'una jornada de debat

94

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Desenvolupar programes de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Impulsar, mantenir i millorar el desenvolupament dels programes Parc a Taula i Viu el Parc, així
com les subvencions
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària
Actuacions
1 Definir una pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Desenvolupament de la 2ª fase de l’itinerari de Sant Llorenç de la Sanabra
Actuacions
1 Estudi de consolidació de les restes de l'ermita
2 Obres de consolidació de les restes de l'ermita
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Definir les condicions de les activitats més freqüents segons el PUP (pesca, escalada i BTT)

Objectiu 2 Edició d’una guia de natura del parc del Foix
Actuacions
1 Treballs de camp i edició

98

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Aprovació definitiva del nou Pla Especial del Parc del Foix
Actuacions
1 Resposta als tràmits i al·legacions necessaris per a la correcta tramitacó

Objectiu 2 Implantar millores derivades de l’ús habitual dels sistemes d’avaluació de
la gestió
Actuacions
1 Millorar les condicions de permanència al SITED
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Posar en funcionament el sistema d’informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (programa SiGEP)
Actuacions
1 Millorar l'eficiència i la qualitat de la gestió a través de la posada en marxa de l'aplicatiu de gestió
d'informes i expedients
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2.3.3. Parc d’Olèrdola (OLE)
Per als propers exercicis les prioritats tenen a veure amb la dinamització dels equipaments a
través de l’actualització de convenis i el manteniment del distintiu de qualitat (SIQTED).
L’altre objectiu important serà la millora de la xarxa viària secundària tot aprofitant la
redacció i presentació al Consell Coordinador del Pla d’Infrastructures del Parc del Garraf i
Olèrdola. Dins el mateix pla, hi ha previst l’estudi, projecte i execució, si hi ha tots els
permisos, d’una torre de vigilància al Puig de l’Àliga que substituiria la que actualment hi ha
al Parc del Foix.
Es portaran a terme les tasques de manteniment de la canalització de l’aigua que va de la
Font de Fontanilles fins a la bassa de prevenció d’incendis.
Respecte a les millores en la senyalització d’itineraris també es continuarà amb la mateixa
línia de l’any 2009 tot afegint les diferents propostes que des d’ambdós ajuntaments s’han
fet arribar, especialment per potenciar tot el patrimoni arquitectònic i cultural dels municipis,
sent motiu d’estudi la connexió de la zona de la muntanyeta amb el parc per facilitar la
connexió entre ambdós espais. Es continuarà l’execució de l’itinerari dels castells que
servirà per conèixer els diferents municipis del parc i es faran les gestions necessàries per
aconseguir el permís del propietari per facilitar la connexió entre el castell d’Olèrdola i el de
Canyelles.
Es durà a terme el seguiment de la sembra aèria de l’any 1995 i les tasques de gestió
forestal corresponents, especialment les derivades en la millora del paisatge de la zona que
es va cremar l’any 2003.
També tindrà un paper important el projecte de posada en valor de les coves de la vall que
aquests darrers anys han estat motiu d’un important esforç econòmic. Com l’any 2009 se
seguiran fent les tasques de desbrossament per mantenir la zona accessible.
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Avançar en la formulació del pla de conservació
Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació

Objectiu 2 Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna
Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts per la recuperació de les espècies presa de l'àliga perdiguera

Objectiu 3 Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural
Actuacions
1 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics de les baumes de Can Castellvi
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Redissenyar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i primera
intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 2 Executar el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis en
coordinació amb altres administracions i agents implicats
Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua
3 Completar la xarxa de punts de guaita d'acord amb les previsions del PDIPI
4 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge

Objectiu 3 Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal amb ramats de cabres
Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del parc
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Participar activament en la programació, seguiment, execució i difusió de
les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2010-2011

Objectiu 2 Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els ajuntaments
Actuacions
1 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals

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

Objectiu 4 Establiment i seguiment de convenis de gestió conjunta
Actuacions
1 Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió dels equipaments
previstos en el PUP
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Desenvolupar programes de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Definir una proposta per optimitzar els criteris i barems d'atorgació de subvencions del parc

Objectiu 2 Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del
parc
Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del Parc, a traves dels mitjans
de comunicació

Objectiu 3 Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc
Actuacions
1 Ampliar el programa escolar de "Viu el Parc" a persones amb discapacitats i grups d'educació
especial
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària
Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries

Objectiu 2 Millorar la senyalització i els altres elements del mobiliari exterior del parc
Actuacions
1 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmica, mural del parc,...)
2 Senyalitzar els accessos al parc des de la xarxa de carreteres i nuclis urbans dels municipis
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa, millores
ambientals i d'accessibilitat)
Actuacions
1 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització

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

Objectiu 3 Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic
Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l'ordenació de les activitats d'ús públic
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada de les actuacions a dur a terme, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques de l'exercici
2 Implantar l'aplicatiu de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet

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

Objectiu 3 Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques
Actuacions
1 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del parc (mitjans
de comunicació, audiovisuals, publicacions)
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Elaborar documents de gestio del parc
Actuacions
1 Redactar programa d'activitats

Objectiu 2 Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes d'avaluació de
la gestió
Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió, a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment

109

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o d'altres)
Actuacions
1 Participar en el disseny d'una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic

Objectiu 2 Posar en funcionament el sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (programa SiGEP)
Actuacions
1 Posada en marxa de l'aplicatiu de gestió d'informes i expedients per millorar l'eficiència i la qualitat
de la gestió

Objectiu 3 Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la normativa
Actuacions
1 Treballar en la detecció i seguiment de la circulació motoritzada, organitzant actuacions conjuntes
als punts d'elevada freqüentació en coordinació amb Ajuntaments, Agents Rurals i Mossos
d'Esquadra
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2.3.4. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
(SLL)
Els darrers anys de gestió del parc han estat fonamentals per a prendre una dinàmica
decidida d’obertura social per a esdevenir un referent al servei dels municipis que l’integren i
del conjunt de la societat que l’utilitza a través de diversos processos de participació social.
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac vol continuar intervenint en la planificació
de l’ús públic i del turisme de la zona a través de l’adhesió a la Carta Europea de Turisme
sostenible. Aquest procés iniciat durant el 2009 es desenvoluparà enguany depenent de les
sinèrgies i complicitats que es puguin generar entre les més de 40 entitats i institucions,
públiques i privades que han manifestat la seva voluntat de participar en l’elaboració del
dossier de candidatura que s’haurà de presentar a EUROPARC.
Cal avançar en la conservació i en la valoració del patrimoni per a consolidar el projecte de
desenvolupament. La integració dels sectors productius al projecte d’adhesió a la Carta
Europea de Turisme sostenible suposarà una obertura a noves activitats que es podran dur
a terme a través del programa “Parc a Taula”.
Pel que fa a l’àmbit de la conservació la proposta, a partir dels documents bàsics redactats
durant els darrers exercicis (Plans Estratègics de Conservació dels hàbitats, de la flora i de
la fauna), és iniciar les accions de recerca, de conservació i de gestió que postulen (dèficits
detectats) i avançar en la redacció dels plans de conservació dels hàbitats i espècies
prioritàries per anar configurant l’esquelet estructural de conservació que permetrà millorar la
biodiversitat de l’espai natural.
Enguany també serà un període clau per a continuar amb la millora de les instal·lacions
existents per a configurar una xarxa d’equipaments de qualitat que integri els conceptes de
sostenibilitat en l’ús dels recursos i que constitueixin el suport de desenvolupament
d’activitats culturals, de lleure, d’interpretació, d’educació i de recerca al servei de la societat
i dels promotors de l’entorn que ho considerin.
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació
Actuacions
1 Execució de la 1a fase del Pla de conservació del Cranc de riu autòcton
2 Elaboració d'un cens de duc al parc
3 Redacció i execució de la 1a fase del Pla de conservació de Arenaria
4 Execució del Pla de conservació de la Iolana iolas

Objectiu 2 Desenvolupar els Plans d'ordenació redactats en el marc del conveni amb
l'Obra Social de La Caixa
Actuacions
1 Execució del projecte de Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (fase 1)

Objectiu 3 Realitzar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Restaurar i valorar el forn de pega de la Vall d'Horta
2 Restaurar i valorar les tombes de Can Robert

Objectiu 4 Presentar el Pla Director d’Infrastructures de Prevenció d’Incendis
Actuacions
1 Execució dels treballs forestals previstos

112

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de l'avenç en la planificació
de la gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Execució de la 1a Fase del Pla de gestió de la finca La Vall-Les Refardes
2 Executar el projecte d'explotació vitivinícola de la Vall d'Horta

Objectiu 2 Gestionar els plans i/o contractes d’arrendament o concessió de finques
públiques
Actuacions
1 Seguir i controlar el contracte d'arrendament de la Finca del Marquet i de La Muntada
2 Seguir i controlar el contracte d'arrendament de pastures de les finques públiques
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 1 Millorar els mecanismes de participació dels agents socials en la gestió
del parc
Actuacions
1 Gestionar l'espai WEB de relació amb les entitats que formen part del cens d'entitats del parc
2 Gestionar l'espai WEB de relació entre els membres del Fòrum Permanent de la CETS
3 Participar en les activitats de celebració del Mil·lenari de Sant Llorenç Savall
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Col·laborar amb les associacions de productors i/o agricultors de l'àmbit del parc
2 Executar el Programa "Parc a Taula"

Objectiu 2 Elaborar el dossier de candidatura a la CETS
Actuacions
1 Redacció i aprovació del conveni amb els consorcis de promoció turística (Valls del Montcau i
Vallès Occidental) per a la contractació d'un AODL
2 Constituir el Fòrum permanent de la CETS
3 Redactar, aprovar i tramitar el dossier de candidatura de la CETS a EUROPARC

Objectiu 3 Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del
Parc, mitjançant els mitjans locals de comunicació
Actuacions
1 Participació en la redacció d'articles de la revista "Voltant pel parc"
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Millorar la senyalització del parc
Actuacions
1 Substituir els mapes-mural del parc
2 Completar la substitució de fites d'itineraris
3 Completar la senyalització interpretativa

Objectiu 2 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària
Actuacions
1 Arranjament de 45 km de camins

Objectiu 3 Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport públic
col·lectiu
Actuacions
1 Redactar i aprovar el conveni per al transport públic "Bus Parc" per l'any 2010
2 Coordinació amb els municipis de Terrassa, Rellinars, Vacarisses i Castellbell i el Vilar per a veure
d'ampliar el servei de transport públic "Bus Parc" als festius i caps de setmana
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Execució de l'itinerari autoguiat a Rocafort
2 Execució de l'itinerari autoguiat a Vacarisses
3 Execució de l'itinerari autoguiat a Sant Vicenç de Castellet
4 Execució de l'itinerari autoguiat a Rellinars
5 Execució de l'itinerari autoguiat a Talamanca

Objectiu 2 Adaptar equipaments amb dèficits d’accessibilitat i incorporar elements
orientats a persones amb discapacitats sensorials
Actuacions
1 Execució del projecte d'accessibilitat del conjunt d'equipaments de l'Obac
2 Equipar amb elements accessibles el camí Ral de Barcelona a Berga de Talamanca

Objectiu 3 Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic
Actuacions
1 Execució del projecte de remodelació del Centre d'Informació del Coll d'Estenalles
2 Redacció i execució del Projecte de Remodelació de l'Àrea d'Esplai del Torrent de l'Escaiola
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 1 Presentar i executar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic per
aquest any
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada les actuacions previstes pel present exercici d'acord amb la
disponibilitat pressupostària real

Objectiu 2 Implantar la nova senyalització en itineraris i completar-la amb
senyalització interpretativa
Actuacions
1 Elaborar una llista de centres d'interès
2 Disseny i implantació de la senyalització interpretativa per valorar els centres d'interès

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

Objectiu 4 Editar publicacions
Actuacions
1 Editar fulletons dels nous itineraris autoguiats el parc
2 Reeditar publicacions
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Implantar i utilitzar els aplicatius SIGEP per millorar la gestió
Actuacions
1 Integrar les bases de dades de persones del parc a la base de dades del SIGEP
2 Implantar l'aplicatiu de Flora i Fauna
3 Implantar l'aplicatiu de gestió d'expedients
4 Implantar l'aplicatiu de mobiliari exterior

Objectiu 2 Participar activament en la programació, seguiment, execució i difusió de
les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
Actuacions
1 Participar en les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2010-2011
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 Proposar i/o organitzar activitats formatives per a personal propi o
col·laborador
Actuacions
1 Elaborar i executar un programa formatiu per al personal del Dispositiu de Informació
Personalitzada (DIP) i dels equipaments
2 Realitzar la sessió formativa d'acollida al Sistema Q de qualitat en ENP pel personal nou
3 Participar en la elaboració i execució del programa de formació per al personal del Pla de Vigilància
i Prevenció d'Incendis Forestals

Objectiu 2 Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada
Actuacions
1 Realitzar accions conjuntes amb els Mossos d’Esquadra i la policia local

Objectiu 3 Elaborar documents de gestió del parc
Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del parc
2 Redactar el programa d'activitats 2011
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