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D4. Catàleg d’equipaments i serveis d’ús públic

Equipaments d’acollida i lleure
Càmping de Fontmartina
Municipi: Fogars de Montclús
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Informació presencial al públic en general
Venda de publicacions
Venda de productes de consum
Càmping de 3ª categoria
Activitats pedagògiques
Activitats d’interpretació
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel concessionari.
Vitrina d’exposició de publicacions
Connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Telèfon
Fax
Sanitaris
Botiga
Cuina a l’aire lliure.
Període: De març a desembre.
Estat de conservació: Acceptable.
Accessibilitat:
Sanitaris de la feixa primera adaptats.
Accés a la feixa primera dificultós.
Accés a feixes superiors per escales i rampes.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua per abastament propi (Sot de l’Infern).
Depuradora d’aigües residuals.
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Àrea d’esplai de les Feixes del Vilar
Municipi: Fogars de Montclús
Gestió: Directa.
Serveis:
Informació presencial al públic els caps de setmana.
Serveis sanitaris.
Font.
Aparcament.
Punt de pas del GR 5.
Senyalització prèvia a la via d’accés.
Senyalització de les places d’aparcament.
Senyalització de situació (plànol-mural).
Recollida selectiva de brossa.
Recursos:
Personal de vigilància i de manteniment.
Personal de neteja.
Una persona contractada pel Pla d’Informació.
Subministrament elèctric.
Línia telefònica.
Sanitaris públics.
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris sense adaptar.
Accés a l’edifici sanitari amb un esglaó de 15 cm.
Mobilitat dificultosa per la zona.
Accés al recinte per rampa del 12%.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament elèctric en xarxa convencional.
Recollida selectiva de brossa.
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Àrea d’esplai de la Guardiola
Municipi: Fogars de Montclús
Gestió: Directa.
Serveis:
Informació presencial al públic els caps de setmana.
Taules de pícnic.
Serveis sanitaris.
Font.
Aparcament.
Senyalització prèvia a la via d’accés.
Senyalització de les places d’aparcament.
Senyalització de situació (plànol-mural).
Recollida selectiva de brossa.
Recursos:
Personal de vigilància i de manteniment.
Personal de neteja.
Una persona contractada pel Pla d’Informació.
Subministrament elèctric.
Sanitaris públics.
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris sense adaptar.
Accés a l’edifici sanitari amb un esglaó de 15 cm.
Mobilitat dificultosa per la zona.
Accés al recinte per rampa del 15%.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament elèctric en xarxa convencional.
Recollida selectiva de brossa.

3

4

Pla d’Ús Públic del Parc del Montseny

Àrea d’esplai de la Plana del Coll
Municipi: Fogars de Montclús
Gestió: Directa
Serveis:
Informació interactiva permanent mitjançant Punt d’Informació Turística Interactiva.
Informació presencial al públic els caps de setmana.
Serveis sanitaris.
Font.
Aparcament.
Inici d’excursió senyalitzada al Sot de l’Infern.
Punt de pas del GR 5.
Inici de la variant GR 5-2 (recorregut pels cims).
Senyalització prèvia a la via d’accés.
Senyalització de les places d’aparcament.
Senyalització de situació (plànol-mural).
Recollida selectiva de brossa.
Recursos:
Personal de vigilància i de manteniment.
Personal de neteja.
Una persona contractada pel Pla d’Informació.
Ordinador amb pantalla interactiva i programa d’informació instal·lat.
Petit magatzem de publicacions.
Subministrament elèctric.
Línia telefònica.
Sanitaris públics.
Estat de conservació: Bo. Instal·lacions elèctrica i telefònica molt fràgils per causes
climatològiques.
Accessibilitat:
Sanitaris sense adaptar.
Mobilitat dificultosa per la zona.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Accés al recinte per rampa del 12% i esglaons.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament elèctric en xarxa convencional.
Recollida selectiva de brossa.
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0

0
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Creu de Sant
Marçal o Taula
dels Tres Bises

Autocars
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Total

Nom
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Sup. total (m2)
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7

0

7

0

0

0

91

Ctra. de Coll de n’Orri a
Fogueres de Montsoriu
A 50 m ambdós
sentits.
No
Rètol a l'entrada
A 50 m sentit
Palautord.
No
A 100 m sentit el Brull

Collformic

Ctra. BV-5301, km 26

40

0

40

0

0

0
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Pla de les
Cabanyes

Ctra. BV-5301, km 26,4

27

0

27

0

0

0
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Turó de
Montgròs

Pista del Brull al Turó de
Montgròs (davant el Boix)

10

0

10

0

0

0
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25

0

25

0

0

0

1000 Senyal pàrquing

No

No

No

No

No

No

No

10

0

10

0

0

0
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No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Pista de Tagamanent a
l'Agustí

60

0

60

0

0

0

2000 Senyal pàrquing

No

Sí

Sí

No

No

No

No

Pista de Cànoves a
Vallforners

25

0

25

0

0

0

1550

No

No

No

No

No

Sí

No

Vallcàrquera
Collet de Sant
Martí
Font de l'Inyac
(el Bellver –
l’Agustí)
Vallforners

Pista del Figaró a
Tagamanent (sota la
rectoria)
Pista de Tagamanent al
Bellver

Font: Base de dades d’equipaments del Parc.

A 10 m sentit Serra de
No
l'Arca
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Residència Casa de Pagès La Morera
Municipi: el Brull
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Allotjament i àpats als clients
Venda de publicacions
Informació telefònica i presencial general
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel concessionari.
Vitrina d’exposició de publicacions
Connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Telèfon
Fax
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa sense adaptar.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 15 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia.
Depuradora d’aigües residuals.
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Alberg Rural Casanova de Sant Miquel
Municipi: Aiguafreda
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Allotjament i àpats als clients
Venda de publicacions
Informació telefònica i presencial general
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel concessionari.
Vitrina d’exposició de publicacions
Estat de conservació: En obres.
Accessibilitat:
Espai adequat per atendre a persones amb dificultats de mobilitat.
Accés a plantes superiors per escales.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Generació d’energia elèctrica per plaques fotovoltaiques i combustió de gas-oil.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia.
Depuradora d’aigües residuals.
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Restaurant el Bellver
Municipi: Tagamanent
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Servei de bar-restaurant
Venda de publicacions
Informació telefònica i presencial general
Serveis pedagògics
Serveis d’interpretació
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel concessionari.
Vitrina i mostrador d’exposició de publicacions
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats i accés en rampes.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb una rampa.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Generació d’energia elèctrica per plaques fotovoltaiques i combustió de gas-oil.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia.
Depuradora d’aigües residuals.
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Itineraris senyalitzats

Longitud Durada
(m)

Dificultat Serveis

Fogars de Montclús Directa

5.500

2h

Mitja

El Sot de l’Infern

Fogars de Montclús Directa

3.500

1h 30min Mitja

Font de Passavets – Turó de l’Home

Fogars de Montclús Directa

3.850

1h 45min Mitja

Turó de l’Home – Les Agudes

Fogars de Montclús Directa

1.550

40min

Baixa

Fontmartina – Turó de l’Home

Fogars de Montclús Directa

4.200

2h

Mitja

Sant Marçal – Les Agudes

Montseny

Directa

4.500

2h 30min Alta

Sant Marçal – Matagalls

Montseny, Viladrau Directa

3.850

1h 20min Alta

El Bellver – Tagamanent

Tagamanent

Directa

480

15min

Collformic – Matagalls

El Brull

Directa

3.400

1h 30min Mitja

Descobreix Aiguafreda de Dalt

Aiguafreda

Directa

7.500

3h

Baixa

GR-5 “Sender dels Parcs Naturals”

General

Conveni 53.500

16h
30min

Mitja

GR-5.2 “Els cims del Montseny”

General

Conveni 20.700

7h 45min

Mitja
Alta

GR-2 “Sender de la Jonquera –
Aiguafreda”

General

Conveni 14.750

3h 20min Mitja

RT-6 “Ruta del Meridià Verd”

General

Conveni 32.500

8h

Nom

Localització

L’Empedrat de Morou

Gestió

Senyalització inicial
amb
característiques.
Senyalització de
seguiment.
Fullet explicatiu.
Senyalització de
situació (plànol mural).
Recollida selectiva
de brossa.

Baixa

Recursos

Personal de
vigilància i de
manteniment.
Personal de neteja.

-

Mitja

Font: Web del Parc (www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=3), Àrea d’espais Naturals 2006; web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(www.feec.org) i web de Ser-Info Sender (www.euro-senders.com).
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En la darrera Guia d’itineraris per la Xarxa de Parcs Naturals (Diputació de Barcelona, 2006) s’inclouen tres itineraris diferenciats
respecte els de la taula anterior:
-

De Santa Fe a Passavets i al turó de l’Home. 5.050 m. 1 h 45min. Dificultat alta.

-

De Tagamanent al turó de Tagamanent (parcialment senyalitzat). 10.500 m. Dificultat alta.

-

Del Figaró a Sant Cristòfol de Monteugues (pendent de senyalització). 9.000 m. Dificultat mitja.
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Equipaments d’informació
Centre d’informació de Can Casades
Municipi: Fogars de Montclús
Gestió: Directa.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Informació telefònica general.
Informació interactiva.
Sala d’actes i/o projeccions amb capacitat per a 90 persones.
Audiovisual “Les quatre estacions al Montseny”.
Venda de publicacions pròpies.
Supressió de barreres arquitectòniques.
Inici de l’excursió senyalitzada a l’Empedrat de Morou.
Pati exterior enjardinat.
Aixopluc de 120 m2 per a grups escolars.
Sanitaris públics.
Font.
Aparcaments.
Equipament sense barreres arquitectòniques.
Recursos:
Dos funcionaris per a l’atenció al públic
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions de 60 m2.
Sala de projeccions amb capacitat per a 90 persones.
Telèfon.
Fax.
Sanitaris.
Estat de conservació:
Acceptable.
Cal fer millores en la instal·lació de l’aigua i en les zones d’aparcament.
Cal fer el tancament del recinte exterior.
Cal fer arribar el Subministrament elèctric a l’aixopluc.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales i ascensor.
Accés a l’edifici principal pla.
Accés al recinte per rampa i petits esglaons al llarg del camí.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Depuradora d’aigües residuals.
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Centre d’informació de la Rectoria del Brull
Municipi: El Brull
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions.
Venda de productes artesanals i de record.
Informació visual mitjançant plafons expositius
Guiatge d’itineraris al Turó de Montgròs.
Recursos:
Una persona per a l’atenció al públic contractada pel concessionari.
Magatzem de publicacions.
Vitrines d’exposició de publicacions.
Vitrina d’exposició de productes de venda.
Sala d’exposicions.
Sala d’actes Mossèn Josep Coma Cunill.
Muralles ibèriques del Turó de Montgròs.
Línia de telèfon i fax.
Equip informàtic i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona.
Sanitaris
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales i per l’exterior.
Accés a l’edifici principal pel jardí: ferm irregular i esglaons de 5-15 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Depuradora d’aigües residuals
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Centre d’informació del poble de Montseny
Municipi: Montseny
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament del Montseny.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions, articles de record i productes de la zona.
Punt intermedi del GR 5
Recursos:
Esta situat a la plaça del poble
Una persona d’atenció al públic contractada per l’ajuntament.
Magatzem de publicacions i productes de la zona.
Connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Telèfon
Fax
Punt intermedi del GR 5
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Sanitaris i aigua
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Centre d’informació de Sant Esteve de Palautordera
Municipi: Sant Esteve de Palautordera
Gestió: Indirecta. Conveni amb l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i aquest en
règim de concessió administrativa amb l’entitat ADEMC.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions, articles de record i productes de la zona.
Serveis vinculats a l’empresa ADEMC.
Recursos:
Esta situat a la plaça del poble
Una persona d’atenció al públic de l’entitat privada.
Magatzem de publicacions i articles de record.
Connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Telèfon
Fax
Punt intermedi del GR 5
Estat de conservació: Bo, edifici de nova construcció.
Accessibilitat:
Accés en planta.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Sanitaris i aigua
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Centre d’informació de Fogars de Montclús
Municipi: Fogars de Montclús (Mosqueroles)
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Fogars de Montclús.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Informació expositiva estàtica.
Servei de bar.
Àrea exterior de lleure infantil.
Venda de publicacions, articles de record i productes de la zona.
Recursos:
Esta situat a l’accés principal del Parc
Una persona d’atenció al públic de l’entitat privada.
Magatzem de publicacions i articles de record.
Connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Telèfon
Fax
Estat de conservació: Bo, edifici de nova construcció.
Accessibilitat:
Accés en planta.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Serveis sanitaris.
Subministrament d’ aigua de la xarxa pública
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Punt d’informació d’Arbúcies
Municipi: Arbúcies
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies, a càrrec del
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Informació interactiva
Audiovisual “Llegendes del Montseny”
Venda de productes de record
Serveis museístics
Centre de documentació del Parc
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel museu
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Estat de conservació: Bo. Rehabilitat el 1990.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per ascensor i escales.
Accés a l’edifici principal pla.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Punt d’informació de la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor
Municipi: Sant Pere de Vilamajor
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i
aquest amb l’associació la Rectoria.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Informació administrativa municipal.
Venda de publicacions
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic de l’associació.
Magatzem de publicacions
Telèfon
Fax
Connexió municipal a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Situada al nucli urbà.
Accés a peu pla.
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal
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Punt d’informació al Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau
Municipi: Viladrau
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració d’ambdues diputacions amb l’ajuntament de
Viladrau i aquest mitjançant el Centre d’Educació Ambiental Santa Marta.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Informació interactiva
Venda de productes de record
Activitats pedagògiques i mediambientals
Serveis vinculats a l’empresa CEASM.
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel CEASM.
Magatzem de publicacions.
Vitrina d’exposició de publicacions.
Telèfon.
Fax.
Adreça electrònica.
Connexió a les xarxes telemàtiques de ambdues Diputacions.
Espais expositius
Estat de conservació: Bo. Local de grans dimensions.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció de terra radiant a gas.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal
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Punt d’informació d’Aiguafreda
Municipi: Aiguafreda
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Aiguafreda.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Informació administrativa municipal.
Punt d’Informació Turística Interactiva.
Venda de publicacions
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada per l’ajuntament
Magatzem de publicacions
Telèfon
Fax
Connexió municipal a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Estat de conservació: Bo. Edifici de nova construcció.
Accessibilitat:
Situada al nucli urbà.
Accés a peu pla.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Punt d’informació del Bellver
Municipi: Tagamanent
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Servei de bar-restaurant
Venda de publicacions
Informació telefònica i presencial general
Serveis pedagògics
Serveis d’interpretació
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel concessionari.
Vitrina i mostrador d’exposició de publicacions
Estat de conservació: Bo. Edifici rehabilitat 1998.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats i accés en rampes.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb una rampa.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Generació d’energia elèctrica per plaques fotovoltaiques i combustió de gas-oil.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia.
Depuradora d’aigües residuals.
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Punt d’informació l’Estació al Figaró
Municipi: Figaró - Montmany
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
aquest amb APREN.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Informació interactiva
Activitats pedagògiques i mediambientals
Oficina d’informació turística
Venda de bitllets de RENFE
Serveis vinculats a l’empresa APREN
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada per APREN
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Accés al recinte per escales
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Punt d’informació de Granollers
Municipi: Granollers
Gestió: Indirecta. Conveni amb l’ajuntament de Granollers i aquest mitjançant el Museu La
Tela de Granollers, secció Ciències Naturals.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Serveis museístics
Centre de documentació del Parc
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel museu
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Estat de conservació: Bo. Edifici rehabilitat el 1987.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per ascensor i escales.
Accés a l’edifici principal amb tres esglaons.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Punt d’informació de Seva
Municipi: Seva
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Seva.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Venda de productes de record
Recursos:
Està situat a l’edifici de l’ajuntament
Personal per a l’atenció al públic contractat per l’ajuntament
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Punts d’informació interactius
Nombre: 11
Situació:
Àrea de servei del Montseny (AP-7)
Plaça del Brull
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella
Centre d’informació de Can Casades
Punt d’informació de Sant Pere de Vilamajor
Punt d’informació del poble de Montseny
Punt d’informació de la Plana del Coll
Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau
Punt d’informació l’Estació al Figaró
Punt d’informació d’Aiguafreda
Gestió: Indirecta.
Serveis:
Informació interactiva en 3 idiomes: Català, Castellà i Anglès.
Informació del Medi Natural.
Informació del Patrimoni Cultural.
Informació Municipal.
Informació dels equipaments i activitats.
Agenda
Recursos:
Manteniment del maquinari, programari i informació contínua a càrrec de l’empresa
3i Multimèdia, creadora del producte i executora del projecte.
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Equipaments culturals, d’educació ambiental i d’interpretació
Escola de Natura de Can Lleonart
Municipi: Fogars de Montclús
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Itineraris pedagògics
Itineraris guiats
Serveis pedagògics sense pernoctació.
Serveis de lleure actiu (observació de fauna).
Informació presencial al públic en general
Venda de publicacions
Exposició permanent “La Fageda”
Venda de productes de record.
Recursos:
Equip pedagògic qualificat
Personal per a l’atenció al públic contractada pel concessionari
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions i articles de venda
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Connexió telemàtica a la xarxa de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 15 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia.
Depuradora d’aigües residuals.
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Escola de Natura La Traüna
Municipi: Fogars de Montclús
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Serveis pedagògics amb pernoctació.
Activitats de lleure actiu en caps de setmana
Recursos:
Equip pedagògic qualificat
Aula i sala de projeccions
Telèfon
Connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Equipament legalitzat amb capacitat per a 38 persones
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa sense adaptar.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 10 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia (Font Gallina).
Depuradora d’aigües residuals.
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Escola de Camp el Polell
Municipi: Sant Pere de Vilamajor
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa (actualment fora de servei).
Serveis:
Serveis pedagògics amb pernoctació.
Activitats de lleure actiu en caps de setmana
Recursos:
Equip pedagògic qualificat
Aula i sala de projeccions
Telèfon via TRAC
Connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Finca i casa de Mas Joan com a recurs pedagògic i per habitatge.
Equipament legalitzat amb capacitat per a 34 persones
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Generació d’energia elèctrica per plaques fotovoltaiques i combustió de residus
forestals.
Calefacció per combustió de residus forestals.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua del torrent del Polell.
Depuradora d’aigües residuals.
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Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera
Municipi: Figaró – Montmany
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Serveis pedagògics amb pernoctació.
Activitats pedagògiques d’un dia.
Activitats de lleure actiu en caps de setmana.
Recursos:
Equip pedagògic qualificat
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Connexió telemàtica a la xarxa de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Equipament legalitzat amb capacitat per a pernoctació de 42 persones
Estat de conservació: Bo. Edifici rehabilitat el 1996.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb una rampa i un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
Depuradora d’aigües residuals propietat de la Diputació de Barcelona i gestionada
pel municipi.
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Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau
Municipi: Viladrau
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració d’ambdues diputacions amb l’ajuntament de
Viladrau i aquest mitjançant el Centre d’Educació Ambiental Santa Marta.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Informació interactiva, PITI
Activitats pedagògiques i mediambientals
Exposició de l’Aigua.
Exposició de l’Arbre.
Sala d’exposicions.
Sala de conferències.
Venda de productes de record
Serveis vinculats a l’empresa CEASM.
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel CEASM.
Magatzem de publicacions.
Vitrina d’exposició de publicacions.
Telèfon.
Fax.
Adreça electrònica.
Connexió a les xarxes telemàtiques de ambdues Diputacions.
Espais expositius
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas natural.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Museu Etnològic del Montseny, La Gabella
Municipi: Arbúcies
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Informació interactiva
Audiovisual “Llegendes del Montseny”
Venda de productes de record
Serveis museístics
Centre de documentació del Parc
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel museu
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Estat de conservació: Bo. Rehabilitat el 1990.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per ascensor i escales.
Accés a l’edifici principal pla.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Casa Museu l’Agustí – Parc Etnològic de Tagamanent
Municipi: Tagamanent
Gestió: Indirecta. Concessió administrativa.
Serveis:
Exposició i Audiovisual
Venda de productes de record.
Sala d’exposicions.
Sala de conferències.
Serveis museístics
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel museu
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Habitatge per a dues persones.
Sanitaris
Estat de conservació: Bo. Rehabilitat el 1998.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per ascensor i escales.
Accés a l’edifici principal pla amb un petit esglaó.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Generació d’energia elèctrica per plaques fotovoltaiques i combustió de gas-oil.
Calefacció per combustió de gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia.
Depuradora d’aigües residuals.
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Casal de Cultura de Montseny
Municipi: Montseny
Gestió: Municipal.
Serveis:
Exposició permanent “Les esquelles d’en Jaume”
Punt intermedi del GR 5
Recursos:
Una persona d’atenció al públic contractada per l’ajuntament que compagina amb la
gestió del punt d’informació del poble del Montseny.
Sala amb l’exposició “Les esquelles d’en Jaume”
Sala amb l’exposició sobre el medi i el Montseny.
Magatzem de publicacions.
Sanitaris.
Equip informàtic i multimèdia preparat per a la connexió a la xarxa telemàtica de la
Diputació de Barcelona.
Estat de conservació:
Exterior de l’edifici en bon estat.
Cal millorar els entorns, els accessos i la senyalització.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa municipal

34

Pla d’Ús Públic del Parc del Montseny

Visites guiades a les muralles ibèriques del Turó de Montgròs
Municipi: El Brull
Gestió: Indirecta. Concessió vinculada a la gestió del Centre d’Informació de la Rectoria del
Brull.
Serveis:
Guiatge personalitzat.
Senyalització inicial amb les característiques
Senyalització de seguiment.
Fullet explicatiu.
Senyalització de situació (plànol-mural).
Recollida selectiva de brossa.
Aparcament.
Recursos:
Patrimoni Historicoartístic de gran importància.
Treballs d’excavació i restauració arqueològica.
Passarel·la interpretativa.
Personal de guiatge.
Personal de vigilància i de manteniment.
Personal de neteja.
Accessibilitat:
No n’hi ha sanitaris.
No està adaptat.
Accés per a vehicles.
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Centre de Documentació del Parc natural del Montseny, secció d’Humanitats
Municipi: Arbúcies
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies, a càrrec del
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Informació interactiva
Audiovisual “Llegendes del Montseny”
Venda de productes de record
Serveis museístics
Centre de documentació del Parc
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel museu
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Estat de conservació: Bo. Rehabilitat el 1990.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per ascensor i escales.
Accés a l’edifici principal pla.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas-oil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Centre de Documentació del Parc natural del Montseny, secció de Ciències Naturals
Municipi: Granollers
Gestió: Indirecta. Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Granollers i aquest
mitjançant el Museu La Tela de Granollers, secció Ciències Naturals.
Serveis:
Informació presencial al públic en general.
Venda de publicacions
Serveis museístics
Centre de documentació del Parc
Recursos:
Personal per a l’atenció al públic contractada pel museu
Magatzem de publicacions
Vitrina d’exposició de publicacions
Sala d’exposicions
Sala de projeccions
Telèfon
Fax
Adreça electrònica i connexió a la xarxa telemàtica de la Diputació de Barcelona
Sanitaris
Estat de conservació: Bo. Edifici rehabilitat el 1987.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per ascensor i escales.
Accés a l’edifici principal amb tres esglaons.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gas.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de la xarxa municipal.
Desguàs d’aigües residuals per la xarxa de clavegueram municipal.
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Altres equipaments: administració i recerca
Oficina de Fontmartina
Adreça: Ctra. de Sant Celoni al Turó de l’Home, km 10,8
08470 Fogars de Montclús
Gestió: Directa.
Serveis:
Centre administratiu.
Centre de treball de la Direcció del Parc natural del Montseny, de la Unitat de
Manteniment, Obres i Serveis i de la Unitat d’Educació i Control Ambiental.
Atenció i assessorament administratiu, tècnic i/o especialitzat (concertació prèvia de
la visita).
Informació telefònica general.
Recursos:
Un funcionari d’atenció al públic.
Lloc de treball de 10 funcionaris (personal subaltern, administratiu i tècnic).
Sala de reunions.
Magatzem de material d’oficina.
Arxiu tècnic.
Xarxa informàtica.
Connexió a Internet.
Telèfon (5 línies).
Fax (1 línia).
Sanitaris.
Adreça electrònica.
Estat de conservació: Bo.
Accessibilitat:
Sanitaris de la planta baixa adaptats.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció a gasoil.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua per abastament propi (Sot de l’Infern).
Depuradora d’aigües residuals del càmping de Fontmartina.
No mesures d’estalvi energètic.
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Alberg per a la recerca El Puig
Municipi: Montseny
Gestió: Directa / Conveni.
Serveis:
Allotjament per a 12 investigadors.
Recursos:
Habitacions.
Sanitaris.
Cuina i menjador.
Aula de treball
Magatzem de material
Estat de conservació: Bo. Rehabilitat el 1987.
Accessibilitat:
Sanitaris a la planta baixa sense adaptar.
Accés a plantes superiors per escales.
Accés a l’edifici principal amb un esglaó de 5 cm.
Accés a l’edifici per pista forestal.
Ús d’energies renovables, gestió de residus i sostenibilitat:
Subministrament en xarxa convencional d’energia elèctrica.
Calefacció elèctrica.
Separació de deixalles (orgànica i inorgànica).
Subministrament d’aigua de font pròpia.
No hi ha depuradora d’aigües residuals.

Font: Diputació de Barcelona i Diputació de Girona 2006 i web del Parc
(www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=3).

