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Preàmbul
El present document constitueix el Pla d’objectius i actuacions pel 2009 de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals i presenta un contingut i un format substancialment diferent del
dels programes d’activitats dels anys anteriors, perquè respon a la voluntat d’avançar 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, el format que s’ha dissenyat enguany 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 2009, així com el llistat d'actuacions que es preveuen dur a terme en
aquest període a través del conveni de col·laboració amb l’Obra Social de “La Caixa”.
La segona és la definició de les prioritats que han d’inspirar la gestió de l’exercici 2009 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 2008
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1. Objectius de la Xarxa de Parcs Naturals
1.1. Introducció
Al llarg dels darrers exercicis l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OTPN), adscrita a l’Àrea
d’Espais Naturals (AEN, des), ha desenvolupat el seu treball en base a les previsions
contingudes en el Programes d’Activitats anuals.
La missió de l’OTPN 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 (RASTRE, 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
Revisar l’estructura i el funcionament 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
Prosseguir la reflexió i el debat sobre el model d’ús públic i la xarxa d’equipaments i
serveis dels parcs tot procurant que aquest conjunt d’instruments constitueixin un
impuls al desenvolupament de la població vinculada als municipis que conformen la
Xarxa de Parcs
Recolzar la posada en valor dels productes i serveis que ofereix el territori de la
Xarxa de Parcs amb la finalitat de mantenir uns espais amb vitalitat econòmica i
social

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

Millorar les comissions creades com a instruments de coordinació transversal per
aconseguir un veritable treball en xarxa
Millorar la programació de la gestió simplificant el programa d’activitats i 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 2009 s’estructura de manera semblant al 2008:
Índex del Programa d’activitats
1. Conservació i tractament físic del territori
1.1.
Activitats de conservació, prevenció i restauració
1.2.
Activitats de gestió del patrimoni públic
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

El 2009 segueix vigent el conveni de col·laboració amb l’Obra Social de la Caixa que ha de
permetre fer front a plans integrals de millora dels sistemes agraris i forestals, espais fluvials,
espais oberts i infrastructures. D’altra banda la disponibilitat pressupostària de l’OTPN del
2009, pel que fa als capítol 4 i 6, decreix en relació als exercicis anteriors. Això es tradueix
en una disminució del nombre de projectes d’inversió i en una contenció en l’atorgament de
subvencions a particulars.
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1.3.

Línies bàsiques comunes a tota la Xarxa de Parcs Naturals

1. Conservació i tractament físic del territori









Seguiment dels processos de revisió del planejament i aplicació dels nous plans a
partir de la seva entrada en vigència
Anàlisi de les situacions urbanístiques contràries a planejament i formulació de
propostes d’actuació
Propostes de millora de l’encaix paisatgístic d’indrets singulars a partir de l’anàlisi
conjunt fet amb els ajuntaments
Formulació de Plans de Conservació
Completar els plans d’infrastructures de prevenció d’incendis a partir dels plans
municipals i consolidació de les estratègies de vigilància i prevenció
Avaluació dels dèficits en la gestió del patrimoni immoble de la Corporació, tant pel
que fa a les edificacions com al conjunt de les finques rústiques, avançant en el
planejament de la gestió dels seus recursos
Programació de les accions de restauració d’espais estratègics
Incorporació de millores d’estalvi energètic, ús d’energies renovables i aplicació de
criteris que contribueixin a minimitzar els impactes ambientals a escala local

2. Foment del desenvolupament i participació






Millora del funcionament de consells i comissions i adaptació dels mateixos en el cas
dels plans que són objecte de revisió
Programació de debats sectorials amb els agents implicats
Programació d’actuacions que tinguin per objecte incidir en la millora del teixit
econòmic dels municipis mitjans a partir de les accions i reflexions fetes durant l’any
2006 i 2007
Reforçament del funcionament de la Comissió de Foment
Estructurar l’oferta turística de la Xarxa de Parcs Naturals a partir de les conclusions
dels estudis i debats efectuats

3. Ús social i educació ambiental









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






Planificació de la gestió a mig i llarg termini del conjunt d’espais de la XPN de
manera coherent amb les previsions dels plans especials i les directrius del Pla de
Mandat
Posada a punt dels programes informàtics de seguiment de la gestió i de
comptabilitat, avançant en la implantació del sistema d’informació geogràfica
aplicat a la gestió a partir del Pla estratègic elaborat SIGEP
Seguiment del programa de formació
Seguiment de les comissions temàtiques que s’han creat
Manteniment dels compromisos de col·laboració subscrits en els protocols
d’agermanament i convenis de col·laboració
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1.4. Inversions 2009

Inversions OTPN

Partides genèriques

A 10
A 10
A 10
A 12
A 12
A 12
A 12
A 12
A 13
A 13
A 13

60001
62300
62400
61100
61500
62500
63200
63201
62500
63000
63200

Adquisició de terrenys
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Material de transport , aquisició de vehicles
Millora xarxa bàsica de camins
Senyalització de parcs
Mobiliari i estris. Nova inversió
Adaptacions tècniques equipaments públics
Inversió sistema qualitat de la xarxa d’ús públic
Senyalització d’edificis
Terrenys i bens naturals. Reposició
Edificis i altres construccions. Reposició

1.000 €
100.000 €
25.000 €
300.000 €
50.000 €
50.000 €
70.000 €
70.000 €
25.000 €
70.000 €
70.000 €

Partides específiques

A 10
A 13
A 13

62200
62501
62200

Can Patxot Masia Mariona
Mobiliari i parament les Codines
Rehabilitació Can Bosc (fase 5)

MSY
MTQ
MCO

550.000 €
150.000 €
500.000 €

MSY

100.000 €

MSY

80.000 €

Capítol 7

A 12
A 12

76201 Ajuntaments de Campins i Gualba. Ferm
camí
76201 Punt d’informació Ajuntament Figaró
Montmany
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Pressupost Caixa 2009 OTPN
Xarxa
P126
P127
P128
P129
P130
S011
S012

Execució del Pla de conservació d’Hàbitats
d’Interès Comunitari Prioritaris (fase 1)
Execució del document estratègic de
l’activitat cinegètica a la Xarxa de Parcs
Naturals (fase 1)
Execució del Pla d’accessibilitat (fase 1)
Desenvolupament Programa “Coneguem
els nostres Parcs” per a escoles d’educació
especial
Desenvolupament Programa “Viu el Parc”
per a escoles d’educació especial
Seguiment ecològic dels treballs forestals
realitzats a la xarxa d’espais naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona
Estudi de rendiments dels treballs recollits
en els projectes executius

XPN

30.000 €

XPN

30.000 €

XPN

200.000 €

XPN

18.000 €

XPN

18.000 €

XPN

30.000 €

XPN

10.000 €

DTN
P162

Inoculació per al tractament del xancre de
les castanyeredes

DTN

39.000 €

P163

Programa de seguiment dels tractaments
d’inoculació de les castanyeredes

DTN

37.500 €

P164

Desenvolupament del pla director del Pla
de la Calma (3a fase): Recuperació de
pastures

MSY

52.000 €

P165

Realització de treballs silvícoles de millora
en zones cremades (2a fase)

MSY

60.000 €

P166

Restauració del Turó de l’Home (enderroc)
(2a fase)

MSY

60.000 €

P167

Desenvolupament del Pla director del
massís del Matagalls (3a fase)

MSY

56.027 €

MSY

35.000 €

GUI

40.000 €

G050

P168

Redacció del projecte executiu de
restauració de l'embassament petit de
Santa Fe
Desenvolupament del Programa de
conservació dels hàbitats d'espècies
forestals i d'espais oberts

P169

Treballs de millora de castanyeredes (2a
fase)

GUI

40.000 €

P170

Desenvolupament del Programa de millora
de fonts i basses

GUI

50.000 €

P171

Millora dels espais naturals del Parc del
Castell de Montesquiu

MTQ

43.148 €
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DTW
P139

Execució del Pla de conservació del barb
de muntanya als espais fluvials de Sant
Llorenç (fase 1)

SLL

12.000 €

P140

Potenciació d'espais oberts i fauna
associada (fase 3)

SLL

48.605 €

P141

Projecte de restauració de la Mata i entorns
de la pista a Matarrodona

SLL

60.000 €

P142

Execució del Pla Director de la Vall d'Horta
(3a fase)

SLL

50.000 €

P143

Execució del Pla Director de la Mola i el
Montcau (2a fase)

SLL

50.000 €

P144

Execució del Pla de Gestió de les Refardes

SLL

30.000 €

P145

Execució del Pla de Prevenció d'Incendis
(2a fase)

SLL

53.986 €

P146

Execució del projecte de valoració de la
capçalera del Ripoll (Gali) i execució del
Pla d'Usos de la conca alta del Ripoll (2a
fase)

SLL

50.000 €

P134

Execució del projecte de l'itinerari dels
Castells

GRF

30.000 €

P135

Realització de treballs de millora silvícola:
aclarida de pi blanc

GRF

53.773 €

P136

Treballs de selecció de tanys en zones
cremades d'Olèrdola

GRF

34.022 €

P137

Senyalització d'itineraris (fase 2)

GRF

30.000 €

P138

Manteniment i millora de franges protecció i
baixa combustibilitat

GRF

34.819 €

G049

Redacció del projecte executiu d'un itinerari
adaptat a Sitges

GRF

12.000 €

P131

Execució del Pla de recuperació de la
tortuga de rierol (fase 1)

FOX

20.000 €

P132

Treballs d'aclarida de boscos de pi blanc en
regeneració

FOX

79.965 €

P133

Projecte de recuperació d'un tram del riu
Foix, al seu pas per Santa Margarida i els
Monjos (fase 3)

FOX

50.000 €
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DTE

P147

Projecte de recuperació i manteniment
d'espais oberts (2a fase)

DTE

45.708 €

P148

Projecte de restauració dels torrents i
boscos de ribera

DTE

60.000 €

P149

Arranjament dels senders de gran
recorregut i altres itineraris

DTE

40.000 €

P155

Millora silvícola de les castanyeredes en
finques públiques i privades de l'obaga del
Montnegre

MCO

50.000 €

P156

Inoculació per al tractament del xancre de
les castanyeredes

MCO

13.000 €

P157

Programa de seguiment dels tractaments
d'inoculació de les castanyeredes

MCO

12.500 €

P158

Desenvolupament del projecte demostratiu
dels recursos natural a les finques Ca
l'Arenes / Can Bosc

MCO

50.000 €

P159

Realització de franges de baixa
combustibilitat entorn de pistes i
equipaments (4a fase), i treballs
d'arranjament de pistes forestals

MCO

91.085 €

P160

Pla de millora dels recursos hidrològics de
les valls de Ramió, Fuirosos, Olzinelles i
Pineda

MCO

80.000 €

P161

Actuacions de restauració i millora dels
sectors culminants del massís del Corredor
i el Montnegre (2a fase)

MCO

67.537 €

P150

Realització de treballs silvícoles de millora
de la regeneració natural en zones
afectades per incendis (desenvolupament
del Pla Director de la Vall de Reixac) i
reforestacions

SMA

79.694 €

P151

Projecte d'ordenació de la zona de Sant
Jeroni de la Murtra

SMA

40.748 €

P153

Treballs de millora silvícola (execució del
Pla de Gestió forestal)

SLI

102.214 €

P154

Realització de franges de baixa
combustibilitat per a la defensa contra
incendis en les vies principals i a l'entorn
d'equipaments

SLI

40.000 €
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2. Objectius i actuacions de cada àmbit territorial
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 i el Parc del Castell de Montesquiu .
Des del punt de vista geogràfic, aquests tres espais protegits, abasten un ampli territori que
s’estén des del sistema prelitoral (Montseny) fins al sistema prepirinenc (Montesquiu), a
través del vincle orogràfic i fluvial del sistema transversal (Guilleries – Savassona).
Certament no existeix una continuïtat territorial entre aquests espais, si bé la definició
d’àmbits de connectivitat al vessant nord del Montseny, que ha contemplat el nou Pla
especial, apropa substancialment l’àmbit de protecció d’aquest parc amb el de l’espai natural
de les Guilleries - Savassona. Finalment l’existència dels espais d’interès naturals (PEIN) de
Collsacabra i de les Serres de Milany – Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt, formen
un continu de sòl forestal protegit, que uneix el massís del Montseny, amb les boscos
prepirinencs de Montesquiu o, més a llevant, amb el Pirineu axial de l’Alta Garrotxa.
Més enllà de les convencions administratives, com els límits dels mateixos espais protegits o
de les demarcacions comarcals o provincials, biogeogràficament allò que resulta
incontrovertible és l’existència d’un extens territori forestal no urbanitzable que actua com un
veritable corredor biològic, juntament amb el Ter, entre la Mediterrània i el Pirineu i que, a
més, inclou paisatges i espècies representatives d’aquestes dues grans regions i de la seva
transició. Tot plegat resulta, si més no, suggerent, des del punt de vista de la gestió del
territori i ajuda a donar un cert sentit a la ficció territorial que constitueix aquesta direcció.
Com ja s’ha apuntat, aquesta realitat ha estat molt present en les propostes de revisió de
l’àmbit de definició de zones d’interès per a la connectivitat que s’han incorporat al nou Pla
especial del Montseny, un complex exercici d’ordenació territorial que ha de culminar amb
l’aprovació definitiva del pla, abans que acabi l’any 2008. Aquest mateix exercici contribueix
a explicar l’interès que pot tenir una revisió dels límits de l’espai protegit pèl Pla especial de
les Guilleries – Savassona, que s’obre amb la incorporació de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Osormort al Consorci de gestió d’aquest espai, a banda d’altres expectatives de
creixement
Així doncs l’entrada en vigor del nou Pla especial del Montseny, constitueix, sens dubte, un
dels aspectes més rellevants a considerar dins del programa del 2009. No tant sols pel que
suposa de renovació d’un pla que acaba de complir trenta anys, sinó per allò que aporta a
l’actualització del discurs conservacionista i a la recerca de fórmules per a la compatibilitat i
harmonització dels objectius de protecció, ús social i desenvolupament, els tres grans eixos
de la gestió dels espais protegits.
La incorporació efectiva del sòl no urbanitzable especialment protegit de Sant Sadurní
d’Osormort a la gestió associada a aquest tres grans eixos, a més del creixement que està
experimentant, en el seu conjunt, la gestió de l’espai natural de les Guilleries – Savassona i,
finalment, la consolidació del Parc del Castell de Montesquiu com un veritable espai –
laboratori per a la gestió activa del medi natural, el foment de les activitats vinculades al
sector primari o l’oferta d’un potent conjunt d’equipaments públics en un territori reduït,
conformen la resta de grans línies de treball pel 2009.
Finalment, l’entrada a ple rendiment d’instruments que aprofitan les actuals tecnologies
d’informació i comunicació ha de permetre optimitzar l’eficiència dels circuits interns de
gestió i millorar la relació amb els usuaris i habitants dels parcs, facilitant la tramitació de tots
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aquells expedients relacionats amb la normativa i fent el màxim d’accessible la informació a
tota la ciutadania.
A nivell d’esquema es recullen a continuació, de manera resumida i agrupats en les línies
bàsiques o programes de gestió, alguns dels objectius que s’inclouen en el programa
d’actuacions dels espais de la DTN, i s’indica, a títol informatiu, la previsió temporal
d’execució que suposen, en el marc del proper quadrienni, així com si es tracta d’actuacions
que ja provenen de l’exercici o exercicis anteriors:

LÍNIES BÀSIQUES

Anualitats

Conservació i tractament físic del territori

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Recopilació d’informació per a l’elaboració dels plans de
conservació
Realització dels treballs de millora d’hàbitats i recuperació
d’espais oberts
Realització de tractaments silvícoles per a la millora
fitosanitàries i la regeneració de masses forestals
Realització de treballs de restauració del medi natural i el
paisatge.
Elaboració i aprovació dels plans de prevenció d’incendis
Elaborar i executar plans i contractes per a la gestió de les
finques públiques
Foment del desenvolupament i de la participació
Desenvolupar fórmules de millora de la participació en la
gestió dels parcs.
Desenvolupar fórmules de col·laboració amb entitats i
propietaris, amb objectius comuns
Treballar per a la definició i desenvolupament d’alternatives
viables pel manteniment i millora de les activitats agràries
Treballar per a contribuir a la definició d’una oferta turística
de qualitat, compatible amb la protecció dels parcs.
Manteniment i millora de la xarxa viària i els accessos als
parcs.
Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les poblacions
locals mitjançant les subvencions i les inversions.
Adaptació de la senyalització dels parcs a les noves
necessitats i a la normativa gràfica de la Xarxa de Parcs
Ús social i educació ambiental
Desenvolupament dels Plans d’ús públic del Parcs
Posada en funcionament de la nova seu del Parc del
Montseny i equipament de la masia Mariona
Posada en funcionament de la nova seu de l’espai natural
de les Guilleries – Savassona
Finalització de les obres de rehabilitació de l’escola de la
natura de Les Codines al Parc del Castell de Montesquiu
Renovar i desenvolupar els programes d’educació ambiental
de manera concertada amb els equipaments
Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Impuls del SIG com a eina de planificació i gestió
Reactivar i consolidar els convenis d’agermanament i la
participació en xarxes nacionals i internacionals de parcs
Preparar i dur a terme accions formatives específiques pel
personal d’informació
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2.1.1. Parc Natural del Montseny.
Codi 1211

L’entrada en vigor del nou Pla Especial del Montseny és, sens dubte, l’aspecte més rellevant
a considerar dins del programa 2009 del Parc. Amb l’aprovació definitiva del Pla s’engega el
nou camí a seguir d’acord amb el programa d’actuacions d’aquest document, que ha de
permetre la compatibilitat dels objectius de conservació, desenvolupament i ús social, els
tres grans eixos de la gestió dels espais protegits.
Al mateix temps, el nou Pla especial, estableix un nivell de planejament que ha de permetre
vincular les disposicions normatives i d’ordenació d’aquest document de planificació amb el
programa anual d’actuacions. En aquest sentit, el Parc natural del Montseny compta ja amb
el Pla d’Ús Públic i es planteja l’elaboració del Pla de Conservació, del qual, durant el 2009,
es pretén dur a terme la fase de recopilació i integració de la informació.
Pel que fa a projectes concrets al Montseny, a risc d’oblidar moltes actuacions que sens
dubte són rellevants, es pot destacar l’entrada en funcionament de la nova seu
administrativa i equipament cultural de la Masia Mariona, la posada en marxa dels plans de
gestió de les explotacions agro-ramaderes, l’estratègia a seguir per a l’obtenció de la Carta
Europea de Turisme Sostenible i la implantació progressiva del programa “el Montseny a
l’escola”.
D’aquesta manera, la gestió del Parc natural del Montseny avança amb la incorporació
d’actuacions, projectes, programes i serveis en els tres grans eixos de la gestió: la
conservació dels sistemes naturals i el paisatge, el foment del desenvolupament compatible
amb es objectius de protecció i la promoció i ordenació de l’ús social.
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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, prevenció 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
2 Seguiment d'espècies indicadores de boscos madurs
3 Actuacions per a la conservació de cranc ibèric de riu
4 Presentació de la sol·licitud de subvenció de la 2ª fase del Pla de Conservació a la "Fundación
Biodiversidad"

Objectiu 2 Redactar i desenvolupar el pla de gestió cinegètica
Actuacions
1 Comptar amb el pla de gestió cinegètica per a la caça major
2 Comptar amb l'esborrany de Pla de gestió cinegètica per a la caça menor

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 Restauració dels senders d'accés al Matagalls
4 Realització dels treballs silvícoles de tractament del xancre del castanyer previstos en finques
privades
5 Realització dels treballs de restauració de la pedrera del Samon
6 Comptar amb el projecte de restauració de boscos cremats en finques privades
7 Comptar amb el projecte de restauració de l'embassament petit de Santa Fe

18

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 4 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 5 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Encarregar el pla director del conjunt monumental de Tagamanent
2 Comptar amb el Pla director de restauració del Castell de Montclús
3 Desenvolupament de 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 gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 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 2 Avançar en els processos d'adquisició de finques en ZAINEP i en la
clausura de drets miners
Actuacions
3 Elaborar i lliurar l'informe tècnic de valoració de la finca Cal Trompo
4 Elaborar l'informe tècnic de valoració dels drets miners de la pedrera Les Saleres
5 Realitzar els informes necessaris per a fer efectius els expedients de permuta

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 2009
2 Celebrar una reunió per analitzar les propostes del programa d'actuacions 2010

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 l'existència de les dues Diputacions
3 Revisió dels procediments administratius, d'acord amb el conveni signat

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 Riells per al nou punt d'informació
2 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús per a l'estudi de desenvolupament
d'una empresa de serveis
3 Redactar i aprovar els convenis/compareixences per al tractament silvícola dels castanyers en
finques privades
4 Redactar i aprovar els convenis/compareixences per als treballs de recuperació de boscos cremats
en finques privades
5 Redactar i aprovar els convenis/compareixences per als treballs de recuperació d'espais
agroforestals en finques privades
6 Redactar i aprovar els convenis/compareixences per a les actuacions en boscos madurs de
finques privades
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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 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' 09
4 Participar en el grup de treball per a revisar la norma de la "Q" de qualitat en l'ús públic dels parcs
5 Participar en els grups de treball per a la realització del catàleg de boscos singulars de Catalunya

Objectiu 5 Dinamitzar els convenis d'agermanament existents
Actuacions
1 Executar les actuacions del pla de treball Montseny - Cévennes
2 Elaborar i acordar una nova proposta de pla de treball i de conveni d'agermanament amb el Parc de
La Amistad
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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 Elaborar i aprovar un nou conveni amb l'associació d'empresaris turístics del Montseny
4 Inscriure l'adhesió del Montseny a la CETS (Carta Europea Turismo Sostenible) i elaborar una
proposta

Objectiu 2 Col·laborar amb els municipis per al 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 del projecte
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 Incidir en la millora de la recollida selectiva, mitjançant obres en els punts
de recollida i campanyes de comunicació als municipis de Fogars de
Montclús, Montseny i Campins
Actuacions
1 Realitzar obres d'integració paisatgística en els punts de recollida d'escombraries
2 Realitzar una campanya de comunicació i divulgació als municipis on es col·labora amb la selecció
de residus

Objectiu 2 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària
Actuacions
1 Executar el projecte d'arranjament de la pista d'accés a l'aparcament de Vallforners
2 Executar el projecte de millora de la pista de La Pedralba
3 Intervenir en l'elaboració i execució del projecte de millora de la pista de Campins-Gualba
4 Intervenir en el projecte d'arranjament de la pista de Gualba-Riells
5 Executar el projecte d'arranjament de la pista de Vallmanya-Masjoan

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'exteriors i museugràfic de la Masia Mariona
2 Col·laborar en l'execució del projecte d'obres de la masia de Vallforners
3 Executar les obres necessàries per a la posada en marxa de l'equipament del Polell-Masjoan

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 a Can Lleonart
2 Encarregar el projecte de museització de Can Casades
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 1ª fase
5 Executar les actuacions de millora de les instal·lacions tècniques de la Casa-Museu de l'Agustí

Objectiu 3 Col·laborar amb els projectes d'equipaments municipals
Actuacions
1 Intervenir en l'execució del projecte de punt d'informació de Cànoves i Samalús
2 Intervenir en l'execució del punt d'informació de Sant Pere de Vilamajor
3 Intervenir en el projecte/proposta d'un nou suport d'informació al municipi de Viladrau
4 Col·laborar en l'execució del projecte de centre d'informació de Riells

Objectiu 4 Executar els projectes d'exposicions permanents
Actuacions
1 Completar l'exposició i edició del catàleg de l'exposició "El Montseny: un diàleg entre l'home i el
territori"
2 Inaugurar l'exposició itinerant "El Montseny: reserva de la biosfera"
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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 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
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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 pel 2010 i les propostes de revisió del sistema

Objectiu 2 Desenvolupar el programa "El Montseny a l'escola"
Actuacions
1 Ampliar el programa "El Montseny a l'escola" a les diferents escoles del parc
2 Elaborar i aprovar una proposta de continuïtat del programa "El Montseny a l'escola" pel curs 20102011

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 flora del parc
3 Editar fulletons de nous itineraris autoguiats al parc
4 Editar i presentar al atlas d'ocells nidificants
5 Editar la VII trobada d'estudiosos del Parc

Objectiu 4 Realitzar les jornades tècniques i trobades previstes
Actuacions
1 Realitzar una trobada de formació amb gestors de Reserves de la Biosfera
2 Presentar el Pla de conservació del Montseny com un exemple de bones pràctiques
3 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 personal propi i tècnics
municipals

Objectiu 2 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)
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
5 Implantar l'aplicatiu de registre d'activitats

Objectiu 3 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 2010 en el termini previst
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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 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
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2.1.2. Espai Natural de les Guilleries i Savassona.
Codi 1212
El programa d'actuacions de l'Espai Natural de les Guilleries - Savassona s'organitza en els
quatre eixos bàsics de conservació i tractament físic del territori, foment del
desenvolupament i de la participació, ús social i educació ambiental i activitats generals.
Dins del programa de conservació i tractament físic del territori, es proposa avançar en els
treballs d'execució del pla de gestió cinegètica de la caça menor i en els estudis d'espècies
prioritàries per a la conservació (quiròpters, ropalòcers, ocells comuns, cranc ibèric, liró i
carnívors). Es planteja el desenvolupament de les actuacions del Pla de prevenció
d’incendis de l’espai, incloent la construcció de torres de guaita, punts d'aigua i
condicionament xarxa viària. La restauració d’espais oberts dins del Pla de gestió cinegètica,
el desenvolupament del Pla de restauració de fonts i zones humides i el desenvolupament
del projecte de tractament del xancre del castanyer són actuacions que s’inclouen també
dins l’eix de conservació. Les activitats de gestió del patrimoni públic i la gestió de l’àrea de
lleure de la Font Trobada completen les línies bàsiques del programa de conservació i
tractament físic del territori.
Dins del programa de foment del desenvolupament i de la participació, es desenvolupen els
convenis amb el Consorci de Turisme de les Valls de Sau – Collsacabra, l’Associació
Catalana de Cases de Colònies i la Casa – Museu Verdaguer per tal de dur a terme línies
d’actuació comunes. Les polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
completen l’eix de foment del desenvolupament, mitjançant la línia de subvencions a les
activitats econòmiques compatibles amb els objectius del Pla especial, el programa “Viu el
Parc” i la millora de les infrastructures i serveis generals. En aquest sentit destaquen
l’execució del pla de camins i la implantació progressiva del sistema de senyalització.
El programa d’ús social i educació ambiental inclou la creació i manteniment d’equipaments i
serveis, destacant el projecte de seu administrativa a Vilanova de Sau, l’àrea d’esplai a
l’antiga benzinera i el projecte d’ordenació de Sant Feliuet i l’embassament de Sau. En
aquest mateix programa, dins les activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions, cal
subratllar l’aprovació del Pla d’ús públic i del Pla d’itineraris, el desenvolupament dels
programes educatius “Viu el Parc” i “Coneguem els nostres parcs”, els projectes d’itineraris
adaptats i l’edició de la guia de l’Espai natural.

El programa d’activitats generals desenvolupa activitats de planificació, seguiment i
avaluació, la implantació dels aplicatius del SIGEP, la integració de l’àmbit del municipi de
Sant Sadurní d’Osormort a l’àmbit de gestió del Consorci de l’espai natural, l’organització
d’activitats formatives i la redacció de la memòria anual de l’espai natural.
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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, prevenció i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de Conservació
Actuacions
1 Desenvolupar el Pla de gestió cinegètica, realitzant censos i estudis
2 Donar continuïtat a l'estudi de poblacions de quiròpters
3 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions de ropalòcers
4 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions d'ocells comuns
5 Donar continuïtat a l'estudi de les poblacions de cranc ibèric
6 Donar continuïtat a l'estudi de les poblacions de liró
7 Comptar amb l'estudi de les poblacions de carnívors
8 Realitzar 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 Pla de gestió cinegètica
2 Restauració de cinc fonts, dins del Pla de restauració de fonts i zones humides
3 Realitzar els treballs silvícoles de tractament del xancre del castanyer previstos en finques privades
4 Comptar amb l'estudi del CTFC sobre la gestió de la ramaderia

Objectiu 3 Elaborar i desenvolupar el pla director d'infraestructures de prevenció
d'incendis
Actuacions
1 Desenvolupar la instal·lació de la xarxa de torres de guaita
2 Desenvolupar el condicionament de la xarxa de punts d'aigua
3 Desenvolupar el condicionament de la xarxa viària
4 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Vilanova de Sau
5 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Portal de Guilleries
6 Desenvolupar la campanya de Vigilància i Prevenció d'Incendis de 2009
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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, prevenció i restauració
Objectiu 4 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Elaborar i executar una proposta d'actuació a Sant Feliuet i el Pla de Savassona
2 Conèixer i valorar les possibilitats de col·laboració en els projectes del Sot del Migdia i el 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 gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 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 Preparar una proposta - conveni de gestió dels recursos hídrics de la presa de la Font Trobada
3 Realitzar treballs per a la recuperació del cabal del torrent de Folgueroles i l'embassament de la
Font Trobada
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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 Ajuntaments 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 2010 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 Sau Collsacabra per a identificar àmbits d'interès comú
2 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de Cases de Colònies
3 Comptar amb l'estudi d'itineraris literaris, com la col·laboració amb la Casa - Museu Verdaguer
4 Preparar una proposta de conveni de col·laboració amb el "Parque Natural de Urbasa y Andia" de la
Consejeria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Comunidad Foral de Navarra
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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 2009

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 Desenvolupar la proposta d'ampliació del programa "Viu el Parc" per a l'any 2009
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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 quatre itineraris homologats com a SL, PR i GR i del Punt d'Informació
de Tavèrnoles
2 Aprovar i executar el projecte de senyalització de masies de l'Espai Natural, al municipi de Vilanova
de Sau

Objectiu2

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

Actuacions
1 Executar actuacions del Pla de camins de l'espai natural corresponents a la planificació per al 2009:
Camí Coll de Portell, Camí del Crous, Camí ral de Puig-l'Agulla, Camí de Can Mateu
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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 tres
projectes d'equipament i serveis
Actuacions
1 Dotar de mobiliari i equipament la seu administrativa a Vilanova de Sau. Completar el trasllat
2 Elaborar i executar el projecte de construcció de l'àrea d'esplai a l'antiga benzinera
3 Elaborar i executar el projecte de millora de l'aparcament de Puig-Castellet
4 Elaborar el projecte d'ordenament de l'àrea de l'embassament de Sau
5 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
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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 Presentar 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 Elaborar la proposta d'edició del fulletó desplegable d'itineraris de l'espai natural
2 Col·laborar en l'edició del calendari d'herbes remeieres de 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 a 20 dies i el temps màxim a 60
2 Participar en el seguiment de la construcció de la línia MAT: emissió dels informes preceptius

Objectiu 3 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)

Actuacions
1 Completar les bases de dades de persones de l'espai natural
2 Implantar els nous aplicatius del SIGEP (aplicatiu de flora i fauna)
3 Implantar l'aplicatiu de seguiment d'activitats
4 Implantar l'aplicatiu de mobiliari exterior

Objectiu 4 Elaborar documents de gestió de l'espai natural
Actuacions
1 Elaborar la memòria anual de l'espai
2 Lliurar la proposta de programa 2010 en el termini previst
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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 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
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2.1.3. Parc del Castell de Montesquiu.
Codi 1213
El Parc del Castell de Montesquiu és un espai amb voluntat territorial que té com objectius
primordials: l’acolliment i l’atenció al públic visitant, posant a la seva disposició els
equipaments existents, l’acolliment d’escolars, amb un pla pedagògic adequat, i la millora i
conservació de tots els espais agroforestals.
Es vol mantenir la qualitat de les visites que es realitzen al Castell de Montesquiu, aplicant
millores a l’equipament i adequant les zones zones enjardinades i evitant les barreres
arquitectòniques existents. Aquests espais han de poder ser visitables en la seva totalitat.
En els espais agroforestals hi ha la voluntat, en col·laboració amb la població local, que les
finques agrícoles existents al parc siguin explotades d’acord amb les activitats tradicionals
de la zona i mantenir la xarxa de camins en condicions per facilitar la seva explotació. En les
zones forestals es continuarà la introducció de bestiar oví o boví, d’acord amb les directrius
marcades pels estudis realitzats.
Al mateix temps, es manté una estreta col·laboració amb els ajuntament del parc, per tal de
coordinar diversos programes culturals, de formació i de gestió de l’espai protegit.
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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, prevenció i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de Conservació
Actuacions
1 Comptar amb l'estudi de les poblacions de quiròpters

Objectiu 2 Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Continuar la recuperació d'espais oberts a Sant Moí i a la zona de la Casanova
2 Recuperació d'herbes en zones forestals a la finca de les Codines
3 Construcció de corral i tancat d'ovelles a la zona forestal de les Codines
4 Realitzar els treballs silvícoles de tractament de la pineda de pi roig
5 Comptar amb l'estudi del CTFC sobre la gestió de pastures
6 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

Objectiu 3 Elaborar i desenvolupar el pla director d'infraestructures de prevenció
d'incendis
Actuacions
1 Portar les conduccions d'aigua fins a Planesses
2 Executar obres per a la construcció d'un dipòsit d'aigua a Planesses
3 Millorar la bassa d'aigua de Sant Moí
4 Mantenir reunió amb l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals per renovar els
plans de prevenció d'incendis dels municipis del Parc
5 Estudiar la possibilitat de millorar l'accés per bombers a la zona del Carbur de Baix i dels horts
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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 gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Fer el seguiment dels treballs del Pla de gestió forestal

Objectiu 2 Redactar els contractes d'arrendament o concessió de les finques
públiques agrícoles
Actuacions
1 Adjudicar el contracte d'arrendament de les finques agrícoles de la zona est: Sant Moí, Planesses,
La Solana, La Casanova del Castell
2 Adjudicar el contracte d'arrendament de les finques agrícoles de la zona oest: Les Codines
3 Adjudicar el contracte d'arrendament de pastures de la zona forestal del Solell de les Codines
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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 Ajuntaments per tal de revisar la programació
Actuacions
1 Participar en les dos reunions del Consell Coordinador, presentant l'informe de gestió
2 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa 2010 amb els 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 2010
2 Fer el seguiment del conveni de cessió de l'arxiu històric del Castell de Montesquiu
3 Participar en reunions i altres activitats del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
4 Participar en reunions i altres activitats del Consorci Turístic de Paisatges del Ter
5 Participar en reunions i altres activitats de l'Agrupació de propietaris forestals Serra de BellmuntCollsacabra
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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 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
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

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 Col·laborar en la realització de la Mostra d'Arts Vives
3 Col·laborar en la realització de la Quinzena d'Art de Montesquiu
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 1 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

Objectiu 2 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària i executar millores
en la captació d'aigua
Actuacions
1 Executar obres de millora a la pista de Malveí
2 Executar obres de millora a la pista dels Emprius
3 Repàs flonjalls de la pista asfaltada
4 Executar obres de millora del camí de l'antiga captació
5 Executar obres de millora a la pista del Torrent de les Dous
6 Manteniment i millora de l'estació de cloració i de la xarxa de distribució d'aigua

Objectiu 3 Executar obres de plataformes de contenidors d'escombraries selectiva

Actuacions
1 Executar obres de plataformes de contenidors de selectiva al Castell/Masoveria
2 Executar obres de plataformes de contenidors de selectiva a la Casanova del Castell
3 Executar obres de plataformes de contenidors de selectiva a les Codines
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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 Executar les accions de millora del Castell i Centre de Recursos
2 Reunions de seguiment de les obres de rehabilitació i millora de l'Escola de Natura de Les Codines:
serveis bàsics, mobiliari, caldera de biomassa i legalització
3 Seguiment del projecte del nou emplaçament de l'Àrea d'acampada juvenil
4 Executar les obres de la instal·lació d'un dipòsit de propà a la Casanova del Castell
5 Realitzar projecte d'arranjament d'exterior de la Casanova del Castell
6 Millorar l'accessibilitat al punt d'informació del Castell
7 Manteniment de la Masia de Sant Moí
8 Manteniment i millores a la Solana (Aula Forestal)
9 Millora dels expositors de la Cabanya del Castell

Objectiu 2 Completar el projecte d'itinerari adaptat
Actuacions
1 Elaborar i executar el projecte d'itinerari adaptat als jardins 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 culturals
Actuacions
1 Redactar i adjudicar el plec de condicions del programa pedagògic del Parc
2 Realitzar les jornades tècniques de tardor al Centre de Recursos
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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 i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)

Actuacions
1 Completar les bases de dades
2 Implantar els nous aplicatius del SIGEP (aplicatiu de flora i fauna)
3 Implantar l'aplicatiu de seguiment d'activitats
4 Implantar l'aplicatiu de mobiliari exterior

Objectiu 2 Elaborar documents de gestió del Parc
Actuacions
1 Elaborar la memòria anual del Parc
2 Lliurar la proposta de programa 2010 en el termini previst
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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 Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al personal
propi com al personal dels equipaments
Actuacions
1 Lliurar a la comissió de formació una proposta d'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
equipaments d'informació
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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.
És un conjunt de territoris de gran valor natural, que han estat històricament marcats per un
alt nivell d’humanització, procedent tant des de la costa del Barcelonès i Maresme com del
corredor natural d’infraestructures i desenvolupament demogràfic que forma la depressió
vallessana, des de l’extrem occidental de la Selva (Fogars de la Selva) fins el mateix
Barcelonès (Montcada i Reixac).
Justament, la reflexió sobre el que han de representar en un futur immediat aquests territoris
és un dels eixos fonamentals que inspiren el Pla territorial de la regió metropolitana, i que ha
portat, simultàniament, als municipis dels parcs de la Serralada Litoral i del Montnegre i el
Corredor, a proposar al revisió del planejament vigent, amb un enfocament que aposta
clarament per la qualitat ambiental d’aquests territoris i a l’ampliació dels límits dels àmbits
protegits. A curt termini, i molt especialment en aquest 2009, aquests processos han de
gaudir d’un protagonisme especial en la relació d’actuacions a dur a terme en aquests
espais.
Tot i això, cal destacar altres aspectes de la gestió que també han d’orientar les polítiques
d’actuacions en el conjunt d’espais de la DTE, especialment els programes de conservació,
que s’han de veure reforçats amb la proposta de redacció dels Plans de Conservació i amb
la continuïtat de les accions previstes en els Plans directors d’infraestructures de prevenció
d’incendis. El manteniment del conveni amb l’Obra Social de La Caixa, per a la gestió i
conservació dels sistemes naturals, ha de permetre rematar algunes de les actuacions que
en aquesta matèria s’han engegat en els darrers tres anys.
El tercer eix vertebrador de la gestió en aquest exercici serà la implementació de les
propostes derivades dels Plans d’ús públic dels tres parcs, que permetran gestionar aquesta
important funció dels espais naturals, especialment en aquestes zones envoltades de grans
nuclis de població, en base a uns criteris i a unes propostes d’actuacions fruit de l’anàlisi
profund de la demanda i de l’oferta, compatible amb les necessàries directrius de
conservació, i que han estat el resultat d’un complex però ric i profitós procés de participació
de tots els sectors de la societat implicats en el projecte que suposa la Xarxa de Parcs
Naturals.
Finalment, l’entrada a ple rendiment de processos que aprofitin les actuals tecnologies
d’informació i comunicació han de permetre optimitzar l’eficiència dels circuits interns de
gestió i millorar la relació amb els usuaris dels parcs, facilitant la tramitació de tots aquells
expedients relacionats amb la normativa dels parcs i fent al màxim d’accessible la informació
a tota la ciutadania.
A nivell d’esquema es recullen a continuació, de manera resumida i agrupats en les línies
bàsiques o programes de gestió, alguns dels objectius que s’inclouen en el programa
d’actuacions dels espais de la DTE, i s’indica, a títol informatiu, la previsió temporal
d’execució que suposen, en el marc del proper quadrienni, així com si es tracta d’actuacions
que ja provenen de l’exercici o exercicis anteriors:
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LÍNIES BÀSIQUES

Anualitats

Conservació i tractament físic del territori

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Execució de les actuacions previstes en els projectes
d’ordenació i gestió d’habitats
Prevenció d’incendis: execució del pla de vigilància i millora
de les infraestructures
Millora de la regeneració forestal i reforestacions
Obres de rehabilitació de can Bosc
Actuacions previstes en el Pla director de l’entorn de Sant
Jeroni de la Murtra
Actuacions previstes en el Pla director de la Vall de Reixac

Foment del desenvolupament i de la participació
Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Manteniment i millora de la xarxa viària i els accessos al
parc
Adaptació de la senyalització del parc a la nova normativa
gràfica de la Xarxa de Parcs
Millorar els mecanismes de participació en la gestió dels
parcs
Consolidar el programa “Viu el Parc” als municipis
Potenciar el patrimoni històric i arqueològic com a recurs
turístic i cultural

Ús social i educació ambiental
Desenvolupament dels Plans d’ús públic del Parcs
Obres de millora del Santuari del Corredor i dels exteriors al
MCO
Disseny i senyalització d’itineraris i millora dels accessos a
peu i en bicicleta

Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Impuls del SIG com a eina de planificació i gestió
Tramitar la proposta ampliació de l’EIN a SLI
Desenvolupar el procés de revisió del Pla Especial del MCO
Millorar les mesures de control de la circulació motoritzada
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2.2.1. Parc Serralada de Marina.
Codi 1221
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., es 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 te 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 de 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.
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 preveu 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’altre.
Així, pel que fa als documents de gestió es preveu finalitzar el Pla d’Ús Públic, i el Pla
Director de la Vall de Reixac, avançar en l’elaboració de l’inventari de flora vascular i en
l’estudi de identificació i caracterització dels sòls agrícoles, i elaborar estudis per millorar el
coneixement de la distribució dels hàbitats d’espècies d’interès, una proposta de millora de
fonts, i una proposta de redacció d’un pla de gestió de torrents i rieres, entre altres.
Pel que fa a les actuacions prioritàries, tindran una importància especial aquelles que
sorgeixen dels diferents documents de gestió de que es va dotant el Parc. Així el Pla d’Ús
públic serveix per definir el desplegament dels equipaments i serveis públics per a l’ús
social: portes de parc, punts d’informació, itineraris senyalitzats, centre de documentació. El
Pla Director d’infrastructures de Prevenció d’incendis ens marca les actuacions per a la
millora de la xarxa viària bàsica i dels punts de guaita i punts d’aigua. Els diferents estudis
de flora i fauna i el Pla de gestió forestal per definir les actuacions de gestió activa del
paisatge i del medi, encaminades a la conservació i la millora d’hàbitats, amb especial
atenció a les zones humides i les actuacions de restauració de la coberta forestal afectada
pels incendis.
Finalment destacar que hi ha un seguit d’actuacions ordinàries com pot ser el Pla Anual de
Vigilància contra Incendis forestals, o les actuacions i activitats de manteniment i millora
(tasques de neteja: recollida d’abocaments i de deixalles, neteja de grafits, tasques de
manteniment i millora del mobiliari urbà i de la senyalització, etc.) que tenen una gran
importància per aconseguir una bona gestió del Parc i que per aquest motiu tenen un relleu
especial en la planificació de les activitats anuals.

55

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

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació del parc

Actuacions
1 Participar en una Jornada Tècnica de debat sobre els possibles models de plans de conservació en
espais naturals
2 Continuar l’elaboració de l'inventari de la flora vascular del parc
3 Impulsar l'elaboració d'un estudi per millorar el coneixement de la distribució dels hàbitats
d'espècies d'interès (àliga marcenca i d'altres)

Objectiu 2 Executar actuacions de millora d’hàbitats, recuperació d’espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Executar les actuacions previstes al Pla Director de la Vall de Reixac
2 Executar les actucions previstes en el Pla de gestió forestal del parc (millora de la regeneració
natural -Finca CC del Barcelonès i altres- i treballs de reforestació i reposició de marres

Objectiu 3 Elaborar una proposta de millora de fonts i executar les actuacions
prioritàries de manteniment i millora que se'n derivin
Actuacions
1 Elaborar una proposta de millora de fonts
2 Executar actuacions de millora als accessos i entorns d'algunes fonts. Fer una relació de les fonts
on s’ha d’actuar l’any 2009 (font de la Dinamita i altres)

Objectiu 4 Impulsar l'elaboració d'un pla de gestió de torrents i rieres, per establir
criteris de tractament
Actuacions
1 Fer una proposta de redacció d'un pla de gestió de torrents i rieres, que inclogui els criteris i
prioritats d'actuació
2 Executar actuacions de millora de torrents i boscos de ribera (Font de l’Alba, riera Montalegre,
entorn de Sant Jeroni de la Murtra, torrent de Coma d'Oms i altres)
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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, prevenció i restauració
Objectiu 5 Elaborar i desenvolupar el Pla Director d’Infrastructures de Prevenció
d'Incendis
Actuacions
1 Manteniment de la xarxa viària bàsica i de les franges de seguretat
2 Manteniment i millora dels punts de guaita i punts d'aigua
3 Millorar els mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per a l'execució de les
actuacions previstes en el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis

Objectiu 6 Execució del Pla de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Executar el Pla de vigilància d'estiu, millorant els protocols d'actuació del personal del dispositiu
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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 gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Dur a terme les actuacions per la gestió forestal de Torribera
2 Participar en els processos de planificació de la gestió del patrimoni públic situat dins l'àmbit
d'actuació del consorci

58

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 2009-2010

Objectiu 2 Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els Ajuntaments i
els mecanismes de participació dels agents socials en la gestió del Parc

Actuacions
1 Impulsar millores en la comunicació amb els ajuntaments utilitzant al màxim les prestacions de les
tecnologies existents
2 Millorar els mecanismes de comunicació amb totes les entitats vinculades al parc, actualitzant el
cens existent

Objectiu 3 Aprovar nous convenis per a la gestió de l’ús públic
Actuacions
1 Participar en la redacció dels convenis per a la gestió de nous equipaments
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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 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Dur a terme l'estudi d'identificació i caracterització dels sòls agrícoles del parc

Objectiu 2 Executar i millorar el programa Viu el Parc
Actuacions
1 Optimitzar l'adequació del disseny de les activitats programades a la demanda
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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 Millorar la senyalització dels parcs
Actuacions
1 Completar i ampliar la senyalització d’itineraris a peu
2 Millorar la senyalització dels accessos als punts d'informació i altres equipaments del parc
(Observatori Astronòmic de Tiana i d'altres)

Objectiu 2 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària bàsica
Actuacions
1 Treballs de manteniment i millora de la xarxa viària bàsica
2 Milllores en els camins d'accès a Sant Pere de Reixac, camí del Bosc Bonic-La Nau i d'altres

Objectiu 3 Incorporació de millores en el servei de recollida de deixalles
Actuacions
1 Substitució dels bidons existents per contenidors
2 Incorporació d'elements de recollida selectiva en els llocs on sigui factible
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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 Elaborar una proposta prioritzada en relació a la posada en funcionament
d’equipaments del parc previstos al Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Analitzar les prospostes del PUP en relació a portes de parc i punts d'informació (La Virreina, Font
de Sant Roc -Carrer Castella-, Sant Pere de Reixac, Can Miravitges)
2 Analitzar les prospostes del PUP en relació a la gestió dels fons documentals (Centre de
documentació Casa de les Aigües, Can Miravitges)
3 Elaborar una proposta en relació a l'adequació de la zona de la Vallensana com àrea d’esplai i
d’inici d’itineraris

Objectiu 2 Procedir a l'adaptació d'equipaments amb dèficits d'accessibilitat i
incorporar elements orientats a persones amb discapacitat sensorial
Actuacions
1 Realitzar actuacions puntuals als equipaments del Berenador Can Ruti, Font de l'Alzina, Font de
l'Alba i ermita de Reixac

Objectiu 3 Ampliar la xarxa bàsica d'itineraris a peu i en bicicleta
Actuacions
1 Formular propostes de nous itineraris (Sant Fost- La Conreria, Tiana i d'altres)
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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 Potenciar actuacions i activitats d’ús social i d’educació ambiental
Actuacions
1 Participació en activitats d’ús social (Festa del Bosc de Badalona, Fira del Medi Ambient de Santa
Coloma i d'altres)
2 Potenciar Can Miravitges com a equipament d'educació ambiental del Parc

Objectiu 2 Edició de triptics informatius i altres materials de difusió
Actuacions
1 Editar els fulletons informatius d'itineraris a peu
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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 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoratge
constant mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs
(SIGEP)

Actuacions
1 Implantar el procés de seguiment de la qualitat de la gestió mitjançant la creació d'aplicatius
informàtics en entorn web

Objectiu 2 Elaboració de materials i de documents de gestió
Actuacions
1 Preparació del Programa d'activitats de l'any vinent
2 Elaboració de la Memòria de l'exercici anterior
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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 Reforçar la coordinació de les activitats de conservació, foment i ús
social del conjunt d'espais de la XPN i impulsar-ne el caràcter transversal
a través de les Comissions
Actuacions
1 Crear la Unitat de Conservació i Ús Públic de la Direcció Territorial i redefinir les tasques i
competències en cada parc del personal adscrit a aquesta Unitat

Objectiu 2 Introduir criteris de millora ambiental en la gestió
Actuacions
1 Millorar els hàbits relacionats amb la gestió de l'energia i el reciclatge dels residus per tal de
contribuir a no augmentar les causes del canvi climàtic a escala local

Objectiu 3 Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la normativa

Actuacions
1 Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada establint protocols de coordinació
amb tots els agents implicats
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2.2.2. Parc de la Serralada Litoral.
Codi 1222

La creixent sensibilització social vers la conservació dels valors naturals i culturals i
l’increment de l’ús pel lleure en el Parc de la Serralada Litoral han fet que des del Consorci
s’hagi impulsat la creació de l’Assemblea d’Entitats, òrgan de consulta i participació
ciutadana que permeti vehicular les aportacions i suggeriments que des de la societat es
facin. Els propers mesos es constituirà i entrarà en funcionament, cloent-se així el procés
iniciat l’any anterior en que prop de 170 entitats van ser convidades a participar-hi.
Aquest any 2009 es tramitarà l’ampliació de l’EIN de la Conreria-Sant Mateu- Céllecs
sol·licitada a la Generalitat de Catalunya a partir de les propostes de diversos ajuntaments
del Consorci en una aposta clara per a la preservació d’aquest territori.
Enguany, un dels objectius és afavorir l’activitat turística respectuosa amb el medi. El
Programa contempla diferents actuacions encaminades a conèixer i posar en valor elements
patrimonials, arqueològics, històrics i culturals i promocionar productes i serveis vinculats al
territori tot relacionant-los amb el Parc.
Enfortir la imatge del Parc com espai protegit i reforçar el sentiment de pertinença dels
habitants dels municipis consorciats al Parc, són elements necessaris per una gestió que
compti amb la complicitat de la ciutadania.
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació del parc

Actuacions
1 Participar en una Jornada Tècnica de debat sobre els possibles models de plans de conservació en
espais naturals

Objectiu 2 Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Redactar el pla dl’ordenació del torrent de Cuquet, definint mesures de gestió activa que millorin la
qualitat d’aquest hàbitat de zones de ribera i el seu entorn
2 Definir les actuacions prioritàries a dur a terme per millorar l'estat fitosanitari de les masses forestals
(pinedes de Cabrera de Mar i altres)

Objectiu 3 Elaborar una proposta de millora de fonts i executar les actuacions
prioritàries de manteniment i millora que se'n derivin
Actuacions
1 Elaborar una proposta de millora de fonts
2 Executar actuacions de millora als accessos i entorns d'algunes fonts

Objectiu 4 Elaborar i desenvolupar el Pla Director d’Infrastructures de Prevenció
d'Incendis
Actuacions
1 Manteniment de la xarxa viària bàsica i de les franges de seguretat
2 Manteniment i millora dels punts de guaita i punts d'aigua
3 Millorar els mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per a l'execució de les
actuacions previstes en el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis

Objectiu 5 Execució de la campanya de vigilància d'estiu
Actuacions
1 Executar el Pla de vigilància d'estiu, millorant la formació i el coneixement del territori
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 6 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Fomentar el coneixement del patrimoni natural, històric i cultural del parc, per posar-ho en valor a
nivell de conjunt de territori
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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 gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Dur a terme les actuacions per la gestió forestal de la finca del Consorci (Bosc Ruscalleda ,Vilanova
del Vallès)
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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 2009-2010

Objectiu 2 Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els Ajuntaments i
els mecanismes de participació dels agents socials en la gestió del Parc

Actuacions
1 Mantenir una bona comunicació tècnica entre els responsables municipals i els del parc per tal
d’actuar coordinadament en el tractament de propostes
2 Potenciar el funcionament de l’Assemblea d’Entitats del Parc per integrar-hi totes aquelles que
estiguin vinculades amb el parc (sector ciclista, restauració i altres)
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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 Impulsar l’estudi de plans de desenvolupament socioeconòmic en la línia
de la resta d’espais de la Xarxa de Parcs
Actuacions
1 Participar en el disseny d'una proposta de procés i de guió per a l'elaboració del pla de
desenvolupament socioeconòmic del parc

Objectiu 2 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic de les
activitats que tenen el parc com a escenar
Actuacions
1 Promocionar la creació d’associacions de propietaris forestals per a una millor gestió dels boscos
2 Incrementar la implicació del sector restauració (associacions i gremis d’hostalers) en el programa
Parc a Taula
3 Impulsar la promoció de productes locals: (cirera, mongeta del ganxet, etc.)
4 Proposar iniciatives que tinguin presents les potencialitats de la DO d’Alella com a factor de
desenvolupament socioeconòmic del Parc

Objectiu 3 Potenciar tota aquella activitat turística, respectuosa amb el medi, que
afavoreixi el desenvolupament econòmic de la zona
Actuacions
1 Potenciar aquelles activitats que posin en relleu el sentit agroturístic del municipi
2 Assajar propostes de dinamització global de l’entorn de tipus lúdicocultural

Objectiu 4 Executar i millorar el programa Viu el Parc
Actuacions
1 Estendre les activitats que es fan en el parc a la major part dels municipis
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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 Millorar la senyalització dels parcs
Actuacions
1 Millorar la qualitat del manteniment dels elements de senyalització i mobiliari instal·lats (panoràmic
del mirador de La Cornisa, direccional del coll de Clau, i punts d’informació en general)
2 Millorar la senyalització del parc (especialment la dels senders i itineraris a peu)
3 Col·locar un plafó informatiu al castell de Burriac i a d'altres llocs especialment significats

Objectiu 2 Actualitzar l'inventari de la xarxa viària i garantir-ne el bon estat de
transitabilitat
Actuacions
1 Revisar l'estat de transitabilitat de la xarxa viària, identificant aquells indrets especilment conflictius

Objectiu 3 Estudiar la viabilitat de crear una xarxa de centres BTT en llocs
estratègics dels municipis del consorci
Actuacions
1 Preparar una proposta de xarxa de centres BTT que permeti canalitzar aquesta activitat de lleure i
corresponsabilitzar els usuaris en l’assoliment dels objectius del parc
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 Elaborar una proposta prioritzada en relació a la posada en funcionament
d’equipaments del parc previstos al Pla d'Ús Públic
Actuacions
1 Traslladar la prestació del servei d’informació als visitants d’Alella de can Magarola a can Lleonart
2 Dinamitzar la Font Picant d’Argentona i el seu entorn immediat com a porta d’entrada al parc (punt
d’informació, possible centre BTT, inici ruta de les fonts)
3 Dinamitzar Can Barba de Cabrils i el seu entorn immediat com a porta d’entrada al parc (referent
d’educació ambiental, punt d’informació, centre BTT, inici ruta tot-camí)
4 Estudiar la viabilitat de crear un punt d’informació del Parc al Casal de Joves de Santa Mª de
Martorelles
5 Potenciar un centre d’interpretació a Montornès del Vallès de l’entorn del jaciment romà de can
Tacó - turó d’en Roïna al parc de les Tres Creus
6 Crear zones d’aparcament per ordenar l’estacionament de vehicles en els indrets més freqüentats i
a peu de carretera (cap a Òrrius, Parpers - La Roca del Vallès)
7 Estudiar la possibilitat de crear miradors en punts d’interès (carretera d’Òrrius, de sant Bartomeu a
Céllecs – La Roca del Vallès)

Objectiu 2 Ampliar la xarxa bàsica d'itineraris a peu i en bicicleta
Actuacions
1 Crear nous itineraris, de forma coordinada amb els ajuntaments, que surtin del nucli urbà
(Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès i Santa Maria de Martorelles)
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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 Executar les activitats previstes en el Pla d'Ús Públic per aquest any
Actuacions
1 Col·laborar en la dinamització de can Rabassa com a punt d’informació i centre d’activitats
relacionades amb el parc
2 Potenciar les activitats guiades al Parc i en general tota aquelles activitats turístiques respectuoses
amb el medi

Objectiu 2 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació
de la població amb el parc
Actuacions
1 Crear la figura del “dia del parc” a cada població amb activitats (exposició itinerant, concurs
fotogràfic, sortides...)
2 Prpoposar la inserció a les pàgines web dels municipis del parc un banner o un link cap a la web
del parc, que tingui una imatge homogènia
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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 Dur a terme el procés d'ampliació del PEIN del parc de la Serralada Litoral

Actuacions
1 Tramitar la proposta d’ampliació de l’EIN a la Generalitat

Objectiu 2 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)

Actuacions
1 Implantar el procés de seguiment de la qualitat de la gestió mitjançant la creació d'aplicatius
informàtics en entorn web
2 Vetllar per mantenir un alt nivell d’eficàcia en la detecció d’incidències per part de la guarderia
(abocaments, construccions, activitats extractives i altres)

Objectiu 3 Elaboració de materials i de documents de gestió
Actuacions
1 Preparació del Programa d'activitats de l'any vinent
2 Elaboració de la Memòria de l'exercici anterior
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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 Reforçar la coordinació de les activitats de conservació, foment i ús
social del conjunt d'espais de la XPN i impulsar-ne el caràcter transversal
a través de les Comissions
Actuacions
1 Crear la Unitat d'Ús Públic i Educació Ambiental de la DTE i redefinir les tasques i competències en
cada espai de la DTE del personal adscrit a aquesta Unitat

Objectiu 2 Introduir criteris de millora ambiental en la gestió
Actuacions
1 Millorar els hàbits relacionats amb la gestió de l'energia i el reciclatge dels residus per tal de
contribuir a no augmentar les causes del canvi climàtic a escala local

Objectiu 3 Continuar vetllant per garantir el control del compliment de la normativa

Actuacions
1 Mantenir i millorar el protocol d'actuació conjunta amb els cossos de seguretat per evitar la
circulació motoritzada il·legal
2 Garantir que les activitats multitudinàries (grups de BTT i excursions a peu, etc) no generin
impactes negatius en el medi
3 Aplicar mètodes de quantificació de visitants que permetin estimar la freqüentació global del parc
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2.2.3. Parc del Montnegre i el Corredor.
Codi 1223

L’any 2009 farà vint anys que es va aprovar l’actual Pla Especial de Protecció de les Serres
del Montnegre i el Corredor amb l’objectiu de crear un instrument per preservar-ne el
patrimoni natural i cultural de manera compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i
l’ús públic assenyat del territori i, tanmateix, amb la voluntat d’aturar la proliferació
d’urbanitzacions il·legals que amenaçaven d’estendre’s a la muntanya.
Durant aquests anys, l’existència del parc ha assolit un ampli consens, tant social com
institucional, i les valoracions sobre la trajectòria recorreguda i el treball realitzat són
majoritàriament positives. No obstant el balanç favorable que ha suposat l’aplicació del Pla
sobre el territori, s’ha constatat que cal actualitzar el planejament vigent a fi d’adaptar-lo a
les noves circumstàncies socials i econòmiques i, nogensmenys, a les disposicions legals
aparegudes d’ençà de la seva aprovació, des de la nova Llei d’Urbanisme de Catalunya fins
a les directives i les recomanacions de rang europeu.
La convicció compartida de la necessitat de posar al dia el Pla Especial va materialitzar-se
en l’acord del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor que, reunit a Vilalba
Sasserra el 18 de novembre de 2008, va debatre i aprovar les Directrius per a la revisió del
Pla Especial, que esdevindran els criteris a tenir en compte en l’elaboració del nou Pla, tant
pel que fa al model de preservació, com als límits, a l’estructura de les zones, al règim
normatiu, a la dinamització social i econòmica i als òrgans de gestió i participació.
El document aprovat estableix que el nou Pla haurà de tenir com a objectiu genèric garantir
la protecció, consolidació, foment i millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals del
Parc, de forma compatible amb l’aprofitament sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest
espai. Una de les novetats en relació al model actual, és que una vegada aprovada la
disposició de caràcter urbanístic que constituirà el nou Pla Especial, es vol instar la
declaració com a Parc Natural. Igualment, cal destacar que es procedirà a la revisió dels
límits actuals en coherència amb el planejament d’àmbit metropolità i els planejaments
municipals i, també, s’analitzarà l’ampliació de l’àmbit territorial del parc a fi de recollir les
iniciatives d’incorporació formulades per ajuntaments que, bé i que formen part del context
geogràfic del Montnegre i el Corredor, no tenen terme inclòs dins l’espai protegit.
A les darreries de 2008 s’ha engegat el procés i s’han fet els primers contactes amb els
representants i els equips tècnics municipals, però serà durant l’any 2009 quan es
començarà a avançar de manera efectiva en la definició del nou Pla. En el llarg camí a
recórrer caldrà comptar amb la col·laboració activa dels ajuntaments i amb la necessària
participació de la societat local i dels diferents agents territorials. Només així es podrà
garantir l’èxit d’un projecte que ha de ser comú, compartit i consensuat.
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació
Actuacions
1 Participar en una Jornada Tècnica de debat sobre els possibles models de plans de conservació en
espais naturals
2 Elaborar una proposta de procés i de guió per a l'elaboració del pla de conservació del parc
3 Elaborar una relació prioritzada d'actuacions derivades del pla de conservació de la flora
4 Realitzar una intervenció per a la recuperació i protecció dels prats humits de la finca de can Bosc
5 Executar mesures de protecció perimetral de l'alzina de Can Colomeró

Objectiu 2 Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Elaborar els criteris per a la redacció del projecte executiu d'ordenació i millora d'habitats (projecte
executiu P160, redacció OTPAT)
2 Executar les actuacions previstes en el projecte d'ordenació de la vall d'Olzinelles

Objectiu 3 Desenvolupar el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis i
millorar els mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats
Actuacions
1 Celebrar una reunió amb els tècnics de l'Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d'Incendis per
coordinar les actuacions previstes en els Plans de Prevenció d'Incendis
2 Executar les actuacions previstes en el Pla Director d'Infraestructures de Prevenció d'Incendis

Objectiu 4 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Elaborar, de forma consensuada amb tots els interlocutors, una proposta d'actuacions per la
rehabilitació del dolmen de Pedra Arca i el seu entorn
2 Realitzar un tancament perimetral de protecció del pou de glaç de Can Bosc
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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 gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Redactar (des de serveis centrals) el PTGMF de la finca La Busiga (Tordera)
2 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió de Can Bosc - Ca l'Arenes

Objectiu 2 Desenvolupament del projecte de rehabilitació de can Bosc
Actuacions
1 Acabar les obres previstes en la Fase 3 (coberts annexos)
2 Adjudicar la Fase 4 del projecte de rehabilitació de Can Bosc (estructura cos central)
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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 2009-2010

Objectiu 2 Millorar els mecanismes de participació dels agents socials en la gestió
del parc
Actuacions
1 Millorar els mecanismes de comunicació amb totes les entitats de la Comissió Consultiva, utilitzant
al màxim les prestacions de les tecnologies existents
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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 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Establir contactes amb iniciatives de caràcter local que comparteixin interessos en la gestió de parc
(àlbum de cromos de Vallgorguina, Canyamars Actiu)

Objectiu 2 Participar activament en el projecte de gestió forestal associada
Actuacions
1 Establir un protocol de reunions tècniques per coordinar les actuacions previstes en el Pla Marc
amb els objectius del parc
2 Definir els criteris d'incorporació de la Diputació de Barcelona en l'Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor
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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 Millorar la senyalització del parc
Actuacions
1 Millorar la senyalització dels accessos al parc des de la xarxa de carreteres (rotondes de Llinars i
Sant Celoni) i des dels nuclis urbans (Sant Celoni)
2 Elaborar la comanda de senyalització per l'exercici vinent

Objectiu 2 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària
Actuacions
1 Garantir que el 90% de les incidències que afecten la transitabilitat de la xarxa viària principal es
resolen abans de 30 dies

Objectiu 3 Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport públic
col·lectiu
Actuacions
1 Donar la màxima difusió possible (web, publicacions) de les alternatives existents al transport privat
per accedir al parc
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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 Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic

Actuacions
1 Prepara una proposta de creació d'infraestructures lleugeres per dignificar el servei d'informació a
Les Passadores i el Dolmen de Pedra Gentil
2 Acordar la col·locació d'elements informatius a les estacions de tren de Mataró, Llinars del Vallès,
Sant Celoni
3 Analitzar ubicacions estratègiques per acollir la demanda de lleure derivada del tancament del
servei de fogons de l'Àrea d'esplai del Corredor

Objectiu 2 Dissenyar una proposta d'ordenació del conjunt de l'entorn de Sant Martí
de Montnegre
Actuacions
1 Definir una proposta d'ordenació de la vialitat en col·laboració amb l'ajuntament de Sant Celoni
2 Preparar una proposta de senyalització que posi en valor els elements històrics i culturals existents
en l'entorn immediat

Objectiu 3 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Concretar el traçat definitiu dels itineraris de Sant Iscle, Dosrius, Fogars de la Selva i Vilalba
Sasserra
2 Editar tríptics de nous itineraris a Sant Cebrià, Mataró i Pineda
3 Renovar la senyalització d'itineraris a Arenys de Munt, Mataró, Dosrius, Tordera i Vallgorguina
4 Senyalitzar nous itineraris a Llinars del Vallès i Sant Celoni
5 Dissenyar un programa de senyalització i manteniment dels itineraris senyalitzats
6 Dissenyar una proposta d'itineraris aptes per BTT

85

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 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 Optimitzar la rendibilitat i millorar la qualitat de l'oferta d'activitats de la
xarxa d'equipaments
Actuacions
1 Garantir el coneixement i la difusió de l'oferta de serveis públics i privats des dels equipaments
2 Establir un protocol per definir i fer el seguiment dels programes d'activitats que es duen a terme en
els equipaments
3 Definir mecanismes per garantir, a nivell d'infraestructures i protocols, la comunicació periòdica amb
tots els gestors d'equipaments i del pla d'informació

Objectiu 3 Potenciar la difusió dels elements del patrimoni cultural i natural
Actuacions
1 Elaborar un fulletó explicatiu per posar en valor el conjunt de megàlits més coneguts del sector del
Corredor
2 Millorar el coneixement de la flora del parc mitjançant la creació d'un fitxer on-line de la flora del
parc
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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 Establir un mecanisme de participació ampli per consensuar les noves propostes del Pla
2 Recollir les propostes dels Ajuntaments de cara a la modificació dels límits del parc i la revisió de la
normativa

Objectiu 2 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs
Actuacions
1 Implantar el procés de seguiment de la qualitat de la gestió mitjançant la creació d'aplicatius
informàtics en entorn web

Objectiu 3 Elaboració de materials i de documents de gestió
Actuacions
1 Preparació del Programa d'activitats de l'any vinent
2 Elaboració de la Memòria de l'exercici anterior
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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 Reforçar la coordinació de les activitats de conservació, foment i ús
social del conjunt d'espais de la XPN i impulsar-ne el caràcter transversal
a través de les Comissions
Actuacions
1 Crear la Unitat de Conservació i Ús Públic de la DTE i redefinir les tasques i competències en cada
espai de la DTE del personal adscrit a aquesta Unitat

Objectiu 2 Introduir criteris de millora ambiental en la gestió
Actuacions
1 Identificar una relació de mesures a adoptar per conscienciar en la necessitat de millorar els hàbits
relacionats amb la gestió de l'energia i el reciclatge dels residus

Objectiu 3 Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada
Actuacions
1 Assajar plataformes de debat amb els col·lectius d'usuaris de vehicles a motor per buscar fórmules
de compatibilitat amb els objectius del parc
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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,
Garraf, Olèrdola i Foix
És un conjunt de territoris de gran valor natural, que han estat històricament marcats per un
alt nivell d’humanització, així com de la pressió de grans infrastructures.
Justament, la reflexió sobre el que han de representar en un futur immediat aquests territoris
és un dels eixos fonamentals que inspiren el Pla territorial de la regió Metropolitana.
Així doncs, cal destacar els aspectes de la gestió que han d’orientar les polítiques i
actuacions en el conjunt d’espais de la DTW, especialment els programes de conservació,
que s’han de veure reforçats amb la proposta de redacció dels Plans de Conservació i amb
les accions previstes en els Plans directors d’infraestructures de prevenció d’incendis,
pendents de la seva aprovació. El manteniment del conveni amb l’Obra Social de La Caixa,
per a la gestió i conservació dels sistemes naturals, ha de permetre rematar algunes de les
actuacions que en aquesta matèria s’han engegat en els darrers tres anys.
El segon eix vertebrador de la gestió en aquest exercici serà la implementació de les
propostes derivades dels Plans d’ús públic dels quatre parcs, que permetran gestionar
aquesta important funció dels espais naturals, especialment en aquestes zones envoltades
de grans nuclis de població, en base a uns criteris i a unes propostes d’actuacions fruit de
l’anàlisi profund de la demanda i de l’oferta, compatible amb les necessàries directrius de
conservació, i que han estat el resultat d’un complex però ric i profitós procés de participació
de tots els sectors de la societat implicats en el projecte que suposa la Xarxa de Parcs
Naturals. Tan mateix es donarà una important rellevància a les actuacions encaminades a
integrar criteris inclusius en l’oferta de ús públic, i per tant l’accessibilitat dels serveis,
infrastructures i equipaments a persones amb discapacitat
En tercer lloc, aquesta Direcció Territorial, ja pionera en el desenvolupament de nous
programes de desenvolupament econòmic sostenible, vetllarà per la implementació de
noves actuacions en aquest sentit, que cada vegada més s’entenguin i promoguin a la
vegada una millora de l’ús públic i de la biodiversitat.
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LÍNIES BÀSIQUES

Anualitats

Conservació i tractament físic del territori

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Execució de les actuacions previstes en els projectes
d’ordenació i gestió d’hàbitats i espècies
Prevenció d’incendis: execució del pla de vigilància i millora
de les infraestructures
Millora de la regeneració forestal i reforestacions
Recuperació de conreus abandonats
Actuacions previstes en Plans de conservació, millora i
dinamització de patrimoni arqueològic i arquitectònic
Actuacions previstes en la gestió del patrimoni públic

Foment del desenvolupament i de la participació
Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Manteniment i millora de la xarxa viària i els accessos al
parc
Adaptació de la senyalització del parc a la nova normativa
gràfica de la Xarxa de Parcs
Millorar els mecanismes de participació en la gestió dels
parcs
Consolidar el programa “ Parc a Taula”
Potenciar el patrimoni històric i arqueològic com a recurs
turístic i cultural

Ús social i educació ambiental
Desenvolupament dels Plans d’ús públic del Parcs
Millorar l’accessibilitat dels equipaments
Disseny i senyalització d’itineraris i millora dels accessos a
peu i en bicicleta

Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Impuls del SIG com a eina de planificació i gestió
Seguiment d’activitats contràries al planejament
Seguiment del procés de revisió del Pla Especial del Foix
Millorar les mesures de control de la circulació motoritzada
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2.3.1. Parc del Garraf.
Codi 1231

Per als propers exercicis les prioritats tenen a veure amb la renovació i dinamització dels
equipaments a través de l’actualització de convenis, mantenir el distintiu de qualitat
(SICTED) i preparar per a l’obtenció de la Q de Qualitat. Així mateix es realitzaran les obres
necessàries per millorar l’accessibilitat a la Pleta.
L’altra tema important en aquest darrers anys ha estat la millora de la xarxa viària principal i
per aquest proper any es treballarà en la millora de la xarxa secundària aprofitant la redacció
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 que l’any 2008 tot afegint les diferents propostes que des dels diferents ajuntaments
ens han fet arribar especialment per potenciar tot el patrimoni arquitectònic i cultural del
municipi. Aquest apartat també es veurà potenciat amb la execució de l’itinerari dels Castells
que, tot aprofitant com a fil conductor els castells, servirà per visitar el diferents municipis del
Parc.
Es durà a terme el seguiment dels convenis amb les diferents pedreres especialment la
signatura de les compareixences vers l’afitament de l’àmbit d’explotació per poder donar
compliment als pactes dels convenis.
Es continuarà amb la restauració i gestió del paisatge en especial espais oberts i seguiment
de les sembres aèries amb les tasques de gestió forestal corresponent. En la zona de Mas
Vendrell, on aquests últims anys s’ha fet una tasca important de recuperació de conreus
aquest any, es recuperarà el tancat del corral per fomentar la recuperació agrícola i, si és
possible, ramadera de l’entorn que a la vegada ajudaria a mantenir el sotabosc amb baixa
càrrega de combustible.
També tindrà un paper molt important el projecte de conservació de l’àliga perdiguera
continuant amb la visualització de les imatges en directe i mantenir un seguiment acurat de
les tres parelles potencials que hi ha al parc amb l’objectiu d’aconseguir la seva nidificació.
La tortuga mediterrània com a espècie protegida també serà motiu de seguiment de la
reintroducció, ara que ja hi ha uns 3000 exemplars al parc.
Es treballarà per aconseguir que la cogestió de la Zona de Caça Controlada sigui un
exemple modèlic per a altres àrees privades de caça després d’uns anys de treballs de
millora d’hàbitats per millorar les poblacions de perdiu i conill.

91

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació
Actuacions
1 Participar en una Jornada Tècnica de debat sobre la necessitat de la promoció de la Conservació, i
la seva traducció els possibles models de plans de conservació en espais naturals
2 Elaborar una relació prioritzada d'actuacions derivades del pla de conservació de la flora

Objectiu 2 Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Elaborar els criteris per a la redacció del projecte executiu d'ordenació i millora d'habitats (projecte
executiu P160, redacció OTPAT)
2 Execució del Projecte de millores paisatgístiques a la pista de Begues

Objectiu 3 Desenvolupar el Pla Director d'Infrastructures de Prevenció d'Incendis i
millorar els mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats
Actuacions
1 Redacció del Pla d'infrastructures de prevenció d'incendis
2 Estudi de viabilitat de canvi d'ubicació de la torre de vigilància del puig de l'àliga
3 Millora de la impermeabilització de la bassa de Can Grau
4 Celebrar una reunió amb els tècnics de l'Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d'Incendis per
coordinar les actuacions previstes en els Plans de Prevenció d'Incendis
5 Millora dels voltants de la bassa del Teix

Objectiu 4 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Redacció inventari de punts d'aigua (basses, pous i cucones)
2 Restauració del tancat de Mas Vendrell
3 Restauració del mur de l'heliport de la Pleta
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Redacció del projecte de consolidació de Jafre
2 Recuperació de la zona agrícola de la finca de Can Vendrell

Objectiu 2 Desenvolupament de projectes de rehabilitació del Patrimoni públic
Actuacions
1 Execució del projecte d'accessibilitat de la Pleta
2 Seguiment de l'execució del projecte de restauració de la Pedrera Ciaries (Olesa de Bonesvalls)
3 Redacció del projecte d'accessibilitat a la zona d'ombra de Can Grau
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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 2009-2010
3 Redacció i seguiment del projecte Caixa: Millora de la zona cremada de Cal Ganxo

Objectiu 2 Millorar els mecanismes de participació dels agents socials en la gestió
del parc
Actuacions
1 Millorar els mecanismes de comunicació amb totes les entitats de la Comissió Consultiva, utilitzant
al màxim les prestacions de les tecnologies existents
2 Consolidar el grup d'estudi de la Toponímia del parc
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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 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Establir contactes amb l'associació de viticultors del Garraf per potenciar la recuperació de la zona
agrícola de Can Grau
2 Creació de nous espais oberts de forma participada amb les diferents societats de caçadors

Objectiu 2 Seguiment del programa Parc a taula
Actuacions
1 Participar en la relació entre els participants del Parc a taula i l'empresa gestora de la concessió
2 Foment d'intercanvis d'experiències i formació dels participants i personal dels equipaments

Objectiu 3 Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del
Parc, mitjançant els mitjans locals de comunicació
Actuacions
1 Iniciar contactes amb TV Gavà per la difusió de la gestió del parc
2 Consolidar la col·laboració de Radio Maricel per participar en un programa mensual
3 Impulsar la divulgació dels estudis de Conservació i coordinació entre especialistes, mitjançant
l'assistència o presentació de comunicacions a congressos, jornades, conferències i d'altres
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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 Millorar la senyalització del parc
Actuacions
1 Sol·licitar a la D.G. de Carreteres dur la senyalització del Parc a la C-31
2 Inventari de les fites dels itineraris
3 Inventari de les fites mal col·locades dels itineraris
4 Retirada de senyals repetides
5 Inventari i retirada de senyalització antiga molt malmesa

Objectiu 2 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària
Actuacions
1 Execució de la connexió de la pista del Collet de Vallgrassa amb Can Planes
2 Millora del tram de la pista de Begues i la Vall del Teix
3 Millora del tram de la pista de la Granja Escola de Can Pere
4 Millora del tram de la pista que dóna accés a la Torre de guaita de la Desfeta
5 Execució de formigonat dels trams de riera de la Vall del Teix

Objectiu 3 Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport públic
col·lectiu
Actuacions
1 Donar la màxima difusió possible (Web, publicacions) de les alternatives existents al transport privat
per accedir al parc
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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 Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic

Actuacions
1 Seguiment, adaptació i establiment de nous convenis d'informació amb ajuntaments, amb l'objectiu
d'adaptar-los a criteris d'informació del parc i l'entorn. I als requeriments del SIQTED/Sistema de
Qualitat
2 Seguiment de les concessions i altres convenis

Objectiu 2 Adaptar equipaments amb dèficits d'accessibilitat i incorporar elements
orientats a persones amb discapacitats sensorials
Actuacions
1 Adaptabilitat a la Pleta
2 Seguiment de la reparació de l'Itinerari Sensorial de Can Grau
3 Redacció d'un itinerari per discapacitats a la zona de Sitges

Objectiu 3 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Senyalitzar el PR 39
2 Senyalitzar el PR 37
3 Redacció d'itineraris de connexió (Ruta dels Castells i del Parc amb Canyelles i Sant Pere de
Ribes)
4 Dissenyar un programa de senyalització i manteniment dels itineraris senyalitzats
5 Recomptes d'usuaris en itineraris
6 Disseny d'un programa d'itineraris guiats en diferents indrets del parc, i promoció de tota l'oferta
vinculada al parc
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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 Presentar i executar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic per
aquest any
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada de les actuacions previstes pel present exercici d'acord amb la
disponibilitat pressupostària real

Objectiu 2 Optimitzar la rendibilitat i millorar la qualitat de l'oferta d'activitats de la
xarxa d'equipaments
Actuacions
1 Garantir el coneixement i la difusió de l'oferta de serveis públics i privats des dels equipaments
2 Establir un protocol per definir i fer el seguiment dels programes d'activitats que es duen a terme en
els equipaments
3 Definir mecanismes per garantir, a nivell d'infrastructures i protocols, la comunicació periòdica amb
tots els gestors d'equipaments i del pla d'informació

Objectiu 3 Redactar una proposta de criteris bàsics per al desenvolupament i
avaluació dels programes d'Educació ambiental als Parcs
Actuacions
1 Redacció del nou Programa Coneguem els Nostres Parcs

Objectiu 4 Editar publicacions
Actuacions
1 Editar fulletons dels nous itineraris autoguiats al parc
2 Reeditar 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 Reforçar el seguiment de mesures encaminades a eliminar les activitats
declarades com a incompatibles o indesitjables en el Pla Especial
Actuacions
1 Redacció de protocols de funcionament i seguiment vers els abocaments del parc

Objectiu 2 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)
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
5 Repàs de senyalització existent
6 Comparar el percentatge de resolució de les incidències generades

Objectiu 3 Elaborar documents de gestió del parc
Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del parc
2 Redactar el Programa d'activitats 2010
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 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 Programa material per proposar la sol·licitud de la "Q" de Qualitat

Objectiu 2 Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada
Actuacions
1 Realització de controls de circulació motoritzada
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2.3.2. Parc del Foix.
Codi 1232

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.
La nova estructura dels equipaments del parc, inaugurats el darrer any (centre d’Informació
de Penyafort i Oficina del Parc a Castellet), juntament amb la propera aprovació d’un nou
Pla d’Ús Públic, fan que les prioritats de la direcció del parc per a l’any 2009, es moguin cap
a implementar aquest aspecte de la gestió. Pel que fa al tracte directe amb els usuaris de
l’espai, es preveu la posada en marxa de la concessió del CI de Penyafort i la integració en
el SIQTED, cosa que suposarà portar un control de visitants i millorar notablement l’oferta de
serveis. D’altra banda els itineraris seran una inversió important, tant en senyalització dels
existents com en traçat de nous (ruta dels Forns de Calç) o connectivitat amb altres de fora
de parc gestionats per altres administracions (ajuntament de Vilafranca i Consell Comarcal).
La recent inaugurada participació en el programa del Parc a Taula, suposa un nou impuls al
desenvolupament socioeconòmic, que es preveu augmenti la participació de restaurants,
allotjaments i cellers.
L’aprovació del nou Pla Especial, marcarà una fita en la gestió del parc ja que suposarà
l’entrada dins de l’àmbit protegit dels nous espais de la llera del Foix i del terme municipal de
Santa Margarida i Monjos. En aquest marc, es preveu abordar des d’una altra perspectiva
molt mes oberta, la que faciliten el nou PE i PUP, la gestió d’activitats com la pesca, la
cacera i l’escalada.
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 1 Projecte i execució de la neteja forestal de l'entorn del pantà (conveni amb
La Caixa)
Actuacions
1 Resolució de problemes legals per a l'execució dels treballs forestals
2 Execució de la primera fase (entorn de zones habitades)

Objectiu 2 Execució de la 3ª fase de la millora de l'entorn del riu Foix a Santa
Margarida i els Monjos (conveni amb La Caixa)
Actuacions
1 Continuació de les tasques de millora de la ribera del Foix
2 Manteniment de les zones acabades en fases anteriors
3 Implantació d'una zona de passeig en l'entorn recuperat

Objectiu 3 Estudi i planificació d'un pla de pastures per a neteja de sotabosc
Actuacions
1 Estudi de la possibilitat d'aplicació d'un pla de pastures
2 Conveni amb ramaders locals i la FECOC per a l'aplicació del pla
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Realitzar actuacions de conservació i millora de l'entorn de la Sanabra
Actuacions
1 Neteja i millora d'accessos a Font de Sant Llorenç
2 Consolidar i valorar l'ermita de Sant Llorenç de la Sanabra i construccions afins
3 Implantació i senyalització d'una ruta de l'entorn recuperat
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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 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 2009-2010

Objectiu 2 Desenvolupament del conveni d'agermanament amb el parc de
Montemarcello Magra
Actuacions
1 Intercanvi d'experiències amb el "centre d'estudi de l'aigua" de Montemarcello
2 Intercanvi de visites del personal del parc
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Concessió de subvencions agrícoles, forestals i ramaderes
2 Concessió de subvencions per a entitats culturals

Objectiu 2 Desenvolupament del programa Parc a Taula
Actuacions
1 Desenvolupament i consolidació del programa El Parc a Taula
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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 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària
Actuacions
1 Arranjament de 10 Km de camins
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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 dels nous equipaments
Actuacions
1 Licitació i desenvolupament de les activitats al C.I. de Penyafort
2 Equipament informàtic del C.I. de Penyafort
3 Audiovisual i material didàctic per al C.I. de Penyafort
4 Equipament informàtic del nou local del parc a Castellet

Objectiu 2 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Senyalització de la ruta de Font d'Horta
2 Disseny, senyalització i documentació de la ruta dels Forns de calç
3 Divulgació de la Ruta dels castells (Penyafort a Castellet)
4 Participació en l'elaboració de la ruta dels Castells de Castelldefels a Castellet
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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 Presentar i executar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic per
aquest any
Actuacions
1 Aprovació del PUP
2 Desenvolupament de les actuacions programades al PUP

Objectiu 2 Ordenació de l'escalada
Actuacions
1 Conveni amb entitats d'escalada per a la regulació de l'activitat al parc

Objectiu 3 Ordenació de la pesca
Actuacions
1 Conveni amb la FCPEC per a la regulació de la pesca
2 Desenvolupament d'activitats conjuntes amb la FCPEC

Objectiu 4 Participar en el SIQTED
Actuacions
1 Revisió i adequació de tots els aspectes necessaris per a participar al SIQTED

Objectiu 5 Editar publicacions
Actuacions
1 Editar fulletons dels nous itineraris del parc
2 Reeditar publicacions
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Aprovació del Pla Especial
Actuacions
1 Aprovar provisionalment el PE pels ajuntaments
2 Exposició pública
3 Aprovació definitiva

Objectiu 2 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)

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 3 Elaborar documents de gestió del parc
Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del parc
2 Redactar el programa d'activitats 2010
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Parc del Foix
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 Organitzar una jornada formativa per al personal del Dispositiu d'Informació Personalitzada (DIP) i
dels equipaments

Objectiu 2 Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada i la
pesca

Actuacions
1 Realitzar accions conjuntes amb els Mossos d'Esquadra i agents rurals
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2.3.3. Parc d’Olèrdola.
Codi 1233

Per als propers exercicis les prioritats tenen a veure amb la renovació i dinamització dels
equipaments a través de l’actualització de convenis i mantenir el distintiu de qualitat
(SICTED) i preparar per a l’obtenció de la Q de Qualitat.
L’altra tema important en aquest darrers anys ha estat la millora de la xarxa viària principal i
per aquest proper any es treballarà en la millora de la xarxa secundària aprofitant la redacció
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 que l’any 2008 tot afegint les diferents propostes que des dels diferents ajuntaments
ens han fet arribar especialment per potenciar tot el patrimoni arquitectònic i cultural del
municipi, sent motiu d’estudi la connexió de la zona de la Muntanyeta amb el Parc d’Olèrdola
per facilitar la connexió entre ambdós espais.
Aquest apartat també es veurà potenciat amb la execució de l’itinerari dels Castells que, tot
aprofitant com a fil conductor els castells, servirà per visitar els diferents municipis del Parc.
Es durà a terme laa restauració i gestió del paisatge en especial espais oberts i seguiment
de la sembra aèria de 1995 i les tasques de gestió forestal corresponent, especialment les
derivades a la millora del paisatge que es va cremar l’any 2003.
També tindrà un paper molt important el projecte de les Coves de la Vall que aquests
darrers anys ha estat motiu d’un important esforç econòmic per la posada en valor d’aquest
espai a més de la redacció d’un Pla Director de gestió d’aquest entorn.
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
Objectiu 1 Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació
Actuacions
1 Participar en una Jornada Tècnica de debat sobre la necessitat de la promoció de la Conservació, i
la seva traducció dels possibles models de plans de conservació en espais naturals
2 Elaborar una relació prioritzada d'actuacions derivades del pla de conservació de la flora

Objectiu 2 Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Elaborar els criteris per a la redacció del projecte executiu d'ordenació i millora d'habitats (projecte
executiu P160, redacció OTPAT)

Objectiu 3 Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni arquitectònic i
arqueològic
Actuacions
1 Redacció inventari de punts d'aigua (basses, pous i cucones)
2 Continuar amb les prospeccions a les Coves de la Vall

Objectiu 4 Desenvolupar el Pla Director d'Infrastructures de Prevenció d'Incendis i
millorar els mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats
Actuacions
1 Redacció del Pla d'infrastructures de prevenció d'incendis
2 Estudi de viabilitat de canvi d'ubicació de la torre de vigilància del puig de l'àliga
3 Celebrar una reunió amb els tècnics de l'Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d'Incendis per
coordinar les actuacions previstes en els Plans de Prevenció d'Incendis
4 Millora de la bassa de Fontanilles
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Proposar a la Generalitat i Ajuntament d'Olèrdola la millor ubicació d'un aparcament per la visitació
de les Coves de la Vall segons el Pla Director
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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 2009-2010
3 Seguiment del projecte Caixa: Millora de la zona cremada al 2003

Objectiu 2 Millorar els mecanismes de participació dels agents socials en la gestió
del parc
Actuacions
1 Consolidar el grup d'estudi de la Toponímia del parc
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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 Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic
Actuacions
1 Creació de nous espais oberts

Objectiu 2 Seguiment del programa Parc a taula
Actuacions
1 Participar en la relació entre els participants del Parc a taula i l'empresa gestora de la concessió
2 Foment d'intercanvis d'experiències i formació dels participants i personal dels equipaments

Objectiu 3 Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del
Parc, mitjançant els mitjans locals de comunicació
Actuacions
1 Iniciar contactes amb TV de la Xarxa de Televisions Locals per la difusió de la gestió del parc
2 Consolidar la col·laboració de Radio Maricel per participar en un programa mensual
3 Impulsar la divulgació dels estudis de Conservació i coordinació entre especialistes, mitjançant
l'assistència o presentació de comunicacions a congressos, jornades, conferències i d'altres
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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 Millorar la senyalització del parc
Actuacions
1 Inventari de les fites trencades dels itineraris
2 Inventari i retirada de senyalització antiga molt malmesa

Objectiu 2 Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària
Actuacions
1 Manteniment de la pista del fondo de la Seguera
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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 Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic

Actuacions
1 Seguiment, adaptació i establiment de nous convenis d'informació amb ajuntaments, amb l'objectiu
d'adaptar-los a criteris d'informació del parc i l'entorn. I als requeriments del SIQTED/Sistema de
Qualitat
2 Seguiment de les concessions i altres convenis

Objectiu 2 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Redacció d'itineraris de connexió (Ruta dels Castells i del Parc amb Canyelles i Olèrdola des de la
Muntanyeta)
2 Dissenyar un programa de senyalització i manteniment dels itineraris senyalitzats
3 Disseny d'un programa d'itineraris guiats en diferents indrets del parc, i promoció de tota l'oferta
vinculada al parc
4 Recomptes d'usuaris en itineraris
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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 Presentar i executar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Public per
aquest any
Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada de les actuacions previstes pel present exercici d'acord amb la
disponibilitat pressupostària

Objectiu 2 Optimitzar la rendibilitat i millorar la qualitat de l'oferta d'activitats de la
xarxa d'equipaments
Actuacions
1 Garantir el coneixement i la difusió de l'oferta de serveis públics i privats des dels equipaments
2 Establir un protocol per definir i fer el seguiment dels programes d'activitats que es duen a terme en
els equipaments
3 Definir mecanismes per garantir, a nivell d'infrastructures i protocols, la comunicació periòdica amb
tots els gestors d'equipaments i del pla d'informació

Objectiu 3 Foment de l'educació ambiental als Parcs
Actuacions
1 Col·laboració en la redacció de la guia educativa del programa Coneguem el Nostres Parcs

Objectiu 4 Editar publicacions
Actuacions
1 Editar fulletons dels nous itineraris autoguiats al parc
2 Reeditar 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 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)

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
5 Repàs de senyalització existent

Objectiu 2 Elaborar documents de gestió del Parc
Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del Parc
2 Redactar el programa d'activitats 2010
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 1 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 Programa material per proposar la sol·licitud de la "Q" de Qualitat

Objectiu 2 Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada
Actuacions
1 Realització de controls de circulació motoritzada
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2.3.4. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Codi 1234

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per avançar en la seva consolidació com a
projecte de desenvolupament basat en la conservació i en la valoració del seu patrimoni, ha
pres, en els darrers anys, 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 Pla director de la Vall d’Horta i de la
Vall de Mur, El pla d’usos de la conca alta del Ripoll, el Pla d’accessos a la Mola i el
Montcau, el Pla d’ús públic i l’assoliment de la certificació en el sistema Q de qualitat
turística per a espais naturals protegits, en són una bona prova d’allò realitzat i senten les
bases del desenvolupament proper. Totes les Administracions i els diversos agents socials
amb interès en el parc han intervingut i han donat les pautes per continuar en aquesta línia i
per a proposar-ne de nous. Per al 2009 es proposen dos: un pla de desenvolupament del
sector nord oriental (Tines del Vi) i l’elaboració del dossier de candidatura a la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
Per altra banda, cal 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; cal dotar-se de les infraestructures necessàries per a la prevenció d’incendis, i
impulsar accions de foment i de gestió activa del seu valuós paisatge.
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1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació, prevenció 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 barb
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 Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts i
restauració del paisatge
Actuacions
1 Execució, 3a Fase, del Pla director de la Vall d'Horta i la Vall de Mur
2 Execució, 3a Fase, Pla director d'accessos a La Mola i al Montcau
3 Execució, 3a Fase, Pla de millores d'hàbitats d'espais oberts
4 Execució, 3a Fase, Pla de valoració de la conca alta del Ripoll (+ Galí)

Objectiu 3 Elaborar i desenvolupar el Pla Director d'Infrastructures de Prevenció
d'Incendis
Actuacions
1 Execució dels treballs forestals previstos
2 Consensuar una proposta de punts de guaita

Objectiu 4 Impulsar 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
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1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de gestió del patrimoni públic
Objectiu 1 Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques
Actuacions
1 Execució del pla de restauració de la finca de La Mata i Matarrodona
2 Execució de la 1a Fase del Pla de gestió de la finca La Vall - Les Refardes
3 Redactar un projecte d'explotació vitivinícola de la Vall d'Horta

Objectiu 2 Redactar contractes d'arrendament o concessió de finques públiques
Actuacions
1 Elaborar el contracte d'arrendament de la Finca de Matarrodona
2 Elaborar el contracte d'arrendament de la Finca del Marquet i de La Muntada
3 Elaborar el contracte d'arrendament de pastures de les finques públiques
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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 Participar en les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2009-2010

Objectiu 2 Millorar els mecanismes de participació dels agents socials en la gestió
del parc
Actuacions
1 Posar en marxa un espai WEB de relació amb les entitats que formen part del cens d'entitats del
parc
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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"
3 Participar en el Projecte de desenvolupament de les Tines del Vi al sector nord del parc

Objectiu 2 Elaborar el dossier de candidatura a la CETS
Actuacions
1 Redacció i aprovació del conveni amb els consorcis de promoció tuística (Valls del Montcau i Vallès
Occidental) per a la contractació d'un AODL
2 Constituir el Foro 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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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 Senyalitzar els immobles públics
4 Senyalitzar les parades del "Bus Parc"

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 2009
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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3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 1 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 Finalització del Projecte de Rehabilitació del cobert de l'era

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 Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris
Actuacions
1 Disseny i redacció d'un itinerari autoguiat a Vacarisses
2 Disseny i redacció d'un itinerari autoguiat a Sant Vicenç de Castellet
3 Disseny i redacció d'un itinerari autoguiat a Rellinars
4 Disseny i implantació de la senyalització interpretativa per valorar els centres d'interès
5 Proposta d'homologació de senders
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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 de les actuacions previstes pel present exercici d'acord amb la
disponibilitat pressupostària real

Objectiu 2 Elaborar 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 2010 i les propostes de revisió del
sistema
2 Desenvolupar propostes sobre el programa d'educació ambiental del parc
3 Executar les accions previstes al pla de comunicació del Pla d'accessos a La Mola i al Montcau

Objectiu 3 Editar publicacions
Actuacions
1 Editar fulletons dels nous itineraris autoguiats al parc
2 Reeditar publicacions
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Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 1 Garantir la millora continuada de la gestió i fer-ne un monitoreig constant
mitjançant els aplicatius de seguiment existents en els parcs (SIGEP)

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 Elaborar documents de gestió del parc
Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del parc
2 Redactar el programa d'activitats 2010
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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 Organitzar una jornada formativa per al personal del Dispositiu d'Informació Personalitzada (DIP) i
dels equipaments
2 Realitzar la sessió formativa d'acollida al Sistema Q de qualitat en ENP pel personal nou

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
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