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1. METODOLOGIA
Els treballs de redacció dels apartats d’anàlisi i diagnosi (parts A i B del PUP) es van iniciar
el maig de 2006 i s’han tancat el desembre de 2006. La redacció de la part C s’ha efectuat
entre novembre i maig de 2007. Així, la redacció del PUP en gran part ha coincidit
cronològicament amb els treballs de redacció del Pla especial del Parc i ha aprofitat la
informació i cartografia elaborada en aquest darrer procés.
Cal indicar que després del tancament de la redacció de les parts A i B indicades, els
treballs de redacció del Pla especial encara han continuat, de manera que la informació
utilitzada aquí pel PUP i les referències a documentació i cartografia del Pla especial no
corresponen a la versió preparada per al tràmit d’aprovació inicial del Pla, sinó a una versió
molt avançada i just prèvia a la portada a aprovació inicial.
Per contra, el tancament de la redacció de la part propositiva del PUP ha utilitzat ja la
documentació portada a aprovació inicial. Per aquest motiu poden observar-se lleugeres
discrepàncies puntuals entre alguna dada de les parts A i B i de la part C, i sempre serà més
actualitzada la de la part C.
Els treballs s’han desenvolupat d’acord amb el procés metodològic que es descriu a
continuació.
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Pla d’Ús Públic del Parc del Montseny

1.1

Recopilació i anàlisi de la informació i redacció de la

diagnosi (parts A i B)
Pel que fa a les fonts d’informació, la redacció del PUP s’ha nodrit fonamentalment de:
•

Anàlisi documental. S’ha utilitzat la documentació subministrada per l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals i l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Entre aquests
indiquem les memòries anuals del Parc; el Programa d’educació ambiental i ús social; el
catàleg d’equipaments; dades de freqüentació, tipologia de visitants i activitats que
desenvolupen, dades d’utilització dels equipaments del Parc i grau de satisfacció dels
usuaris; estudis sobre aspectes socio-econòmics relatius a turisme, lleure, i activitats de
serveis; estudis sobre impactes dels visitants al parc; Ordenances d’ús públic vigents;
Sistema de Qualitat del Parc. Una part significativa d’informació i cartografia prové dels
treballs de revisió del Pla especial que s’estaven duent a terme al mateix temps que es
redactava la present memòria; de fet, aquest s’ha constituït com el document de
referència en el que es planteja el model del Pla d’us públic. El llistat complet dels
documents consultats es troba a la bibliografia.

•

Entrevistes i reunions de treball. S’han efectuat diverses entrevistes i reunions de
treball amb personal tècnic de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació, i de forma
específica amb tècnics del Parc i de l’equip redactor de la revisió del Pla especial del
Parc.

•

Consultes a persones coneixedores del Parc. S’ha efectuar una consulta via web a
diverses persones coneixedores del Parc des de diferent òptica, específicament
adreçada a completar la informació sobre impactes. Aquest put s’amplia a l’apartat
corresponent.

•

Treball de camp. S’ha efectuat de forma puntual per completar algun aspecte, sobretot
en relació a l’apartat de proposta del PUP.

La informació i dades recopilades a partir d’aquestes fonts s’ha analitzat i sintetitzat,
constituint els apartats A i B de la memòria.

A4. Metodologia

1.2

3

Redacció de la part propositiva (part C)

Pel que fa a la redacció de l’apartat C, corresponent a la part propositiva del PUP, les grans
línies del procés seguit han estat les següents:
•

Definició dels objectius del Pla. Redacció d’esborrany dels objectius i consens amb els
tècnics de l’Àrea d’Espais Naturals.

•

Definició de les zones i estratègies zonals. Per a la zonificació de l’ús públic s’ha
treballat mitjançant sistemes d’informació geogràfica a partir dels plànols de Pla especial
i de plànols d’elaboració pròpia de localització de serveis i equipaments d’ús públic, de
titularitat pública i privada, amb l’objectiu d’identificar i analitzar situacions potencialment
conflictives per a la compatibilització entre protecció i ús públic, per tal de proposar
actuacions específiques per aquestes zones. La proposta de zonificació així com les
estratègies per a cada zona han estat presentades per l’equip redactor del Pla als
tècnics de l’Àrea d’Espais Naturals i debatudes i consensuades amb aquests.

•

Definició dels programes i accions. Elaboració d’una proposta d’estructuració de
programes, subprogrames i d’actuacions del Pla. Lliurament de la proposta als tècnics de
l’Àrea d’Espais Naturals mitjançant una aplicació informàtica per tal que aquests
poguessin indicar el seu acord o desacord amb cadascuna de les actuacions, així com
fer les observacions pertinents o introduir informació complementària. Tractament, per
part de l’equip redactor, de les respostes obtingudes. Realització d’una sessió de treball
amb tots els tècnics de l’Àrea d’Espais Naturals implicats, per tal d’arribar a un consens
respecte als programes, subprogrames i actuacions a incorporar al Pla.

•

Definició del sistema d’indicadors per al seguiment del PUP. S’han efectuat reunions
de treball inicials amb tècnics de l’Àrea d’Espais Naturals per determinar els principals
criteris i bases per a la definició del sistema d’indicadors. A partir d’aquestes s’ha
concretat una proposta de sistema d’indicadors genèrics. Un cop definida la part
propositiva del PUP, s’ha completat la proposta amb indicadors específics per al PUP del
Montseny.

En la redacció d’aquest apartat C ha tingut un paper molt notable el contrast d’opinions i
reunions de treball mantingudes amb els tècnics de les dues Oficines Tècniques de la
Diputació abans esmentades.

