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Preàmbul

El present document és la reflexió que fa l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals en
el moment de confeccionar el Programa d’activitats i la proposta de pressupost de
2007. Conté tres parts.
La primera és la formulació dels objectius de gestió del conjunt de la Xarxa de
Parcs Naturals a partir de les determinacions contingudes en les figures de
planejament, els compromisos adquirits davant dels òrgans de presa de decisions i
de les indicacions de la direcció de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
La segona és la formulació de les idees força de cada un dels espais que
configura la Xarxa i la definició de les prioritats que han d’inspirar la gestió de
l’exercici 2007.
Finalment, la tercera és el Programa d’activitats 2007 de cada un dels parcs i la
corresponent proposta d’inversions.
Aquest exercici de planificació de la gestió coincideix amb el procés de reflexió
estratègica que ha desenvolupat la corporació amb el nom de RESET que servirà
per adaptar l’activitat corporativa als nous reptes del món local.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Desembre 2006
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1. Objectius de la Xarxa de Parcs Naturals
1.1. Introducció
Al llarg de l’any 2006 l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OTPN, des d’ara),
adscrita a l’Àrea d’Espais Naturals (AEN des d’ara), ha desenvolupat el seu
treball en base a les previsions contingudes en el Programa d’Activitats 2006.
Els objectius bàsics que l’AEN va fixar per aquesta OTPN són:
1. Reforçar el projecte de cada un dels espais de la Xarxa mitjançant
accions de planificació i gestió.
2. Apropar la gestió dels parcs als ajuntaments i reforçar les polítiques
municipals en temes concurrents.
3. Incrementar l’eficiència a partir de la programació de la gestió i
l’avaluació i el treball transversal dins de l’AEN i dins de l’OTPN.
4. Garantir la qualitat dels equipaments, programes i serveis.
En l’ordre intern:
•
•

•
•

•

S’ha seguit consolidat la nova organització posada en marxa el 2004
S’ha iniciat diversos processos de reflexió a l’entorn d’aspectes bàsics
per al funcionament de la Xarxa de Parcs com és l’Anàlisi de la qualitat i
competitivitat del conjunt d’equipaments i la redacció del Plans d’ús
públic i de Plans de conservació entre d’altres.
S’ha incrementat el suport tècnic de l’OTPN per implementar sistemes
d’informació geogràfica i per reforçar els processos de certificació de
qualitat en els diversos parcs.
S’han anat consolidant les comissions temàtiques en diferents àmbits:
la de Conservació, la d’Ús Social, la de Manteniment, Obres i Serveis,
la de Foment, la d’Equipaments d’Educació Ambiental i Ús Públic, i la
de Formació.
S’han desenvolupat diverses accions formatives adreçades a diversos
col·lectius.

En l’ordre extern:
•
•

•

S’ha mantingut i/o millorat la relació amb els agents del territori i de
manera molt especial s’ha perseguint la corresponsabilització en la
gestió del món local i del ajuntaments.
En alguns parcs s’han fet passes encaminades a la formulació o
reformulació d’un projecte que vinculi i doni satisfacció a les aspiracions
del territori i la seva gent i s’han canalitzat diverses iniciatives de
foment, des d’una perspectiva global i integradora.
S’ha mantingut o incrementat la projecció exterior i la imatge de la
Xarxa de Parcs Naturals
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1.2. Contingut del Programa d’activitats 2007
L’exercici 2007 estarà marcat pel canvi de legislatura que tindrà lloc després de
la convocatòria d’eleccions municipals. Per tant és un exercici de traspàs que
anirà a cavall d’ambdues legislatures.
El programa d’activitats del 2007 s’estructura de manera semblant al 2006 amb
algun canvi:

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 programa de l’exercici 2007 continua condicionat per l’existència d’un
important conveni de col·laboració amb la Caixa de Pensions i d’Estalvis (“la
Caixa”) que ha incrementat substancialment la capacitat d’inversió a la Xarxa
de Parcs Naturals especialment pel que fa a la incorporació de millores als
sistemes agraris i forestals, espais fluvials, espais oberts i infrastructures.
Aquesta circumstància augmenta el potencial inversor i incrementa les
càrregues de treball. En aquest sentit, l’Àrea d’Espais Naturals ha creat una
petita estructura de suport tècnic.
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1.3. Línies bàsiques comunes a tota la Xarxa de Parcs
Naturals
1.3.1. Conservació i tractament físic del territori






Seguiment dels processos de revisió del planejament.
Anàlisi de les situacions urbanístiques contràries a planejament i
formulació de propostes d’actuació.
Formulació de Plans de Conservació.
Redacció dels plans d’infrastructures de prevenció d’incendis a partir
dels plans municipals i consolidació de les estratègies de vigilància i
prevenció.
Accions de restauració d’espais estratègics.

1.3.2. Foment del desenvolupament i participació





Revisió dels òrgans de participació en la gestió.
Programació d’actuacions que tinguin per objecte incidir en la millora del
teixit econòmic dels municipis mitjans i petits.
Estructurar l’oferta turística de cada un dels parcs i del conjunt de la
Xarxa.
Extensió del programa El Parc a Taula

1.3.3. Ús social i educació ambiental








Reforçament de la Comissió d’Ús Social i definició d’estratègies.
Reforçament de la Comissió d’Equipaments d’Educació Ambiental i Ús
Públic i definició d’estratègies i treball en Xarxa.
Seguiment dels treballs encaminats a la implantació del sistema de
qualitat turística als equipaments i serveis.
Desenvolupar les accions que es derivin de l’anàlisi de l’oferta dels
equipaments
Reforçament i extensió dels programes “Coneguem els Nostres Parcs” i
“Viu el Parc” a tots els espais de la Xarxa.
Increment de la participació d’empreses, entitats i administracions en
l’execució de programes i la gestió d’equipaments.
Aplicació dels plans d’ús públic.

1.3.4. Activitats generals






Posada a punt dels programes informàtics de seguiment de la gestió i de
comptabilitat, avançant en la implantació del sistema d’informació
geogràfica aplicat a la gestió.
Seguiment del programa de formació.
Seguiment de les comissions temàtiques que s’han creat.
Reformulació dels plans de seguiment de paràmetres ecològics, per tal
que esdevinguin un instrument d’avaluació de la gestió.
Manteniment dels compromisos de col·laboració subscrits en els
protocols d’agermanament i convenis de col·laboració.
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2. Prioritats de cada espai
2.1. Parc Natural del Montseny. Codi 1211
Les prioritats pels propers exercicis tenen a veure amb la renovació i dinamització dels
equipaments i serveis en termes de qualitat, l’adequació de la xarxa viària i els vials
d’accés a nuclis d’equipaments, l’adquisició estratègica de sòl en zones culminals o
per l’extinció d’activitats extractives, la restauració i gestió del paisatge i la posada en
marxa d’accions de foment, Aquestes accions és poden relacionar com segueix:








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

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

LÍNIES BÀSIQUES

2006

Conservació i tractament físic del territori
Pla director del turó de l’Home
Adquisició de terrenys estratègics
Recuperació d’espais oberts
Pla d’ordenació dels recursos naturals de les finques publiques
Actuacions al Turó de Montgròs
Adequació d’infrastructures per a la prevenció d’incendis
Col·laboració per a la restauració del Castell de Montclús
Foment del desenvolupament i de la participació
Manteniment i millora de la xarxa viària
Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica
Recollida selectiva d’escombraries del nucli central del parc
Realització del pla de desenvolupament del parc
Electrificació rural amb energies renovables
Estudi sobre la viabilitat d’implantació d’una marca
Ús social i educació ambiental
Centre d’Informació de Mosqueroles
Casal de Cultura de Montseny
Centre d’Informació de Gualba
Rectoria de Riells
Punt d’informació de Tagamanent (C-17)
Pla d’ús públic de la Vall de Santa Fe
Can Patxot
Manteniment i millora d’equipaments
Centre d’Informació de la rectoria del Brull
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2007

2008

2009

2.2. Espai Natural de les Guilleries i Savassona. Codi 1212
Les prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb el desplegament dels
equipaments i serveis públics per a l’ús social, el tractament d’alguns eixos viaris, la
construcció de la seu administrativa i el desplegament de programes culturals i
pedagògics, i són les següents:










Consolidar el funcionament dels centres d’informació de Folgueroles, Sant Julià de
Vilatorta i Tavèrnoles.
Adequació dels eixos viaris i creació d’àrees d’aparcament i miradors.
Donar continuïtat a les polítiques de foment i de subvencions a particulars per a la
millora d’infraestructures.
Posada en marxa d’un pla de conservació a través bàsicament de mesures de
foment i convenis amb els propietaris i protocols de seguiment.
Recuperació de l’antic embassament de la Font Trobada i el seu entorn.
Foment dels programes culturals i educatius.
Creació d’itineraris adaptats
Planificació d’un ús públic sostenible.
Convenis de col·laboració amb entitats científiques, culturals, administracions i
particulars per a la divulgació d’elements del patrimoni cultural.

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

2006

Conservació i tractament físic del territori
Implementació del Pla se seguiment
Gestió d’espais fluvials i zones humides
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
Redacció del pla de prevenció d’incendis
Foment i desenvolupament de la participació
Obres de millora de la Xarxa viària
Prosseguir amb la implantació del programa “Viu el parc”
Senyalització d’itineraris
Ús social i educació ambiental
Millores del castell de Sant Llorenç de Munt (accés)
Millores al jaciment del Roc del Migdia
Millores al Domus del Pi (consolidació)
Implantació del programa “Coneguem els nostres Parcs”
Construcció de la seu del Consorci
Dotacions gràfiques de l’edifici de la seu
Millores en el centre d’informació de Folgueroles
Arranjament d’àrees de lleure i d’aparcament
Publicació de la guia
Creació de l’itinerari adaptat de Can Mateu
Adquisició d’un vehicle tot-terreny
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2007

2008

2009

2.3. Parc del Castell de Montesquiu. Codi 1213
Les prioritats pels propers exercicis tenen relació amb la gestió de l’important conjunt
d’equipaments públics, amb la definició i adequació de la xarxa viària i amb la gestió
activa del paisatge i, molt concretament, del patrimoni forestal. Són les següents:







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

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

LÍNIES BÀSIQUES

2006

Conservació i tractament físic del territori
Desenvolupament del Pla tècnic de gestió i millora forestal
Gestió de pastures i recuperació d’espais oberts
Ordenació dels horts
Masoveria de Planeses
Millora del sistema de radiocomunicacions
Gestió d’espais fluvials
Gestió d’hàbitats
Gestió de fauna
Foment del desenvolupament i de la participació
Manteniment i millora de la xarxa viària
Estudi de l’accés rodat a Sant Moí
Projecte de creació d’una aula de capacitació forestal
Consolidar el programa MAV
Ús social i educació ambiental
Subministrament d’aigua als equipaments
Rehabilitació i millora de les Codines
Obres d’accessibilitat al castell
Digitalització de l’audiovisual
Arranjament d’exteriors: jardí i mirador.
Dotació de material tècnic i instal·lacions al castell
Estudi de l'oferta del conjunt d'equipaments de la Xarxa de Parcs
Impulsar el treball en xarxa dels equipaments d'us públic
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2008

2009

2.4. 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 gestiona en base al Pla Especial
aprovat l’any 2002. 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 en els propers anys cal
una atenció prioritària per ordenar, planificar i desenvolupar l’ús social , així com per
desenvolupar la xarxa d’equipaments.
Les prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb el desplegament dels
equipaments i serveis públics per a l’ús social, la millora de la xarxa viària bàsica i de
les infraestructures de prevenció d’incendis, 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 per incendis anteriors, i són les següents:








Prevenció d’incendis forestals. Millorar les infraestructures i executar el pla de
vigilància.
Aplicació del pla de gestió d’espais forestals afectats per incendis, amb l’execució
de treballs de millora d’aquests espais forestals
Desenvolupar plans de conservació del medi físic i del paisatge. Treballs de
conservació i millora d’hàbitats.
Millora de la xarxa viària.
Desenvolupament del Pla d’Ús Públic. Creació i manteniment d’equipaments
Millores al centre de Gestió.
Adequació de la senyalització existent i implantació de nova senyalització

A continuació es recullenles línies generals de les actuacions en els propers anys.
LÍNIES BÀSIQUES

2006

Conservació i tractament físic del territori
Actuacions de gestió activa del medi
Redacció del Pla director de la Vall de Reixac
Prevenció d’incendis. Pla de Vigilància i millora d’infraestructures
Millora dels espais forestals. Millora de la regeneració i reforestacions
Gestió d’hàbitats. Restauració de torrents i boscos de ribera
Redacció del Pla director de la Vall de Sant Jeroni de la Murtra
Adequació i millora del sistema de radiocomunicacions
Manteniment de finques públiques. Zona forestal de Torribera

Foment del desenvolupament i de la participació
Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Realitzar un inventari de les activitats del sector primari
Consolidar el programa “Viu el Parc”
Estudi sobre la viabilitat de la implantació d’una marca
Adaptació de la senyalització
Millora de la xarxa viària bàsica
Millora camí carener de Badalona a Sant Fost

Ús social i educació ambiental
Rehabilitació façanes, interiors i exteriors centre de Gestió
Execució d’un Itinerari a l’entorn de la font del Tort
Arranjament sender GR-92
Desenvolupar el Pla d’Ús Públic
Estructurar i millorar l’oferta d’equipaments
Punts d’informació: Sta. Coloma, Badalona, Montcada
Edició de la guia del Parc
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2.5. Parc de la Serralada Litoral. Codi 1222
Les prioritats dels propers exercicis tenen a veure amb el desplegament dels
equipaments i serveis públics per a l’ús social, la millora de la xarxa viària i de les
infrastructures de prevenció d’incendis. Tot això d’acord amb les previsions del Pla
Director del Parc, i són les següents:




Adaptació de la senyalització
Millora de la xarxa viària
Posada en marxa d’equipaments i serveis

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

2006

Conservació i tractament físic del territori

Sistematització del Projecte de la flora amenaçada del parc
Finalització de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic del Parc
Posada en marxa del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
Renovació del sistema de comunicacions
Elaboració de l’inventari de béns del Consorci
Foment del desenvolupament i de la participació

Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Establiment de nous convenis per la gestió d'equipaments
Aplicació del Pla de gestió forestal
Aplicar els resultats que es derivin de l'estudi sobre la marca
Iniciar el programa El Parc a Taula
Consolidar el programa Viu el Parc als municipis
Adaptació de la senyalització del parc a la normativa actual.
Garantir el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
Ús social i educació ambiental

Ampliació de les activitats al punt d’informació de Can Boquet
Senyalització de cinc nous itineraris
Impulsar el treball en xarxa dels equipaments d'us públic
Organitzar la I Trobada d'Estudiosos
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2.6. Parc del Montnegre i el Corredor. Codi 1223
És un espai protegit consolidat i extens, amb un marcat caràcter forestal que afronta
els reptes de revisar el seu planejament a petició dels ajuntaments, fer front a la
conservació del patrimoni natural i resoldre les irregularitats urbanístiques encara
existents. S’ha iniciat el projecte de rehabilitació de can Bosc que ha d’esdevenir
l’equipament central del parc al Corredor.
Les prioritats pels propers exercicis s’orienten cap a la revisió del planejament, la
gestió activa de boscos públics i privats, la millora de les infrastructures de prevenció
d’incendis i també cap a completar la xarxa d’equipaments d’ús públic. Són les
següents:







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

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

LÍNIES BÀSIQUES

2006

Conservació i tractament físic del territori
Redacció del pla de gestió integral del parc
Projectes d’ordenació d’habitats
Adequació d’infraestructures per a la prevenció d’incendis
Protecció i posada en valor de monuments megalítics del parc
Obres de rehabilitació de can Bosc
Plans d’ordenació del recursos naturals de les finques públiques
Millora del sistema de radiocomunicacions
Foment del desenvolupament i de la participació
Manteniment i millora de la xarxa viària
Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
Participació en el projecte per fomentar la gestió forestal associada
Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis
Estudi sobre la viabilitat de la implantació d'una marca
Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Ús social i educació ambiental
Adequació de can Bosc per a l'ús públic
Ordenació de l'entorn de Sant Martí de Montnegre
Obres de millora del Santuari del Corredor i dels exteriors
Projecte d’electrificació dels equipaments del parc al Corredor
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament
Estudi de l'oferta del conjunt d'equipaments de la Xarxa de Parcs
Impulsar el treball en xarxa dels equipaments d'us públic
Organitzar la V Trobada d'Estudiosos del Montnegre i el Corredor
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2.7. Parc del Garraf. Codi 1231
Pels propers exercicis les prioritats tenen a veure amb la renovació i dinamització dels
equipaments i serveis en termes de qualitat, l'adequació de la xarxa viària, el
seguiment dels convenis amb les diferents pedreres, la restauració i gestió del
paisatge en especial espais oberts i seguiment de les sembres aèries. Aquestes
accions es poden relacionar de la següent manera:










Desenvolupar programes d’intervenció en el medi físic: gestió d’hàbitats,
restauració del paisatge i gestió del patrimoni immoble.
Manteniment i millora de la xarxa d’equipaments destacant la qualitat en la gestió.
Desenvolupar el Programa de seguiment de paràmetres ecològics i
socioeconòmics validat i dotat dels instruments d’anàlisi necessaris.
Desenvolupar programes de foment, incidint en estratègies participatives.
Posar en valor el patrimoni arquitectònic.
Contribuir a la resolució de les situacions urbanístiques irregulars
Millorar les infrastructures de prevenció d’incendis i millorar sensiblement de
manera definitiva la xarxa viària bàsica.
Redacció i implantació d’un nou pla d’us públic i el traçat i senyalització d’itineraris.
Redacció de Plans tècnics forestals per millorar la regeneració del pi blanc en
especial els indrets on es van realitzar les sembres aèries.

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

2006

Conservació i tractament físic del territori
Plans de conservació i gestió del paisatge, medi físic i habitats
Projectes d'ordenació d'habitats
Redacció del Pla de prevenció d’incendis
Recuperació de barraques de vinya, cucones i corral de Mas Vendrell
Plans de conservació de l’àliga perdiguera i la tortuga terrestre.
Foment del desenvolupament i de la participació
Manteniment i millora de la xarxa viària
Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
Recollida selectiva d’escombraries en els equipaments del parc
Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis
Estudi sobre la viabilitat de la implantació d'una marca
Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Ús social i educació ambiental
Millora de l’Oficina del Parc (La Pleta)
Creació del punt d’informació de Can Tintoré
Itinerari dels Castells
Itineraris adaptat i sensorial a La Pleta i Can Grau
Senyalització itineraris del Baix Llobregat
Senyalització itineraris Olivella
Manteniment i millora d’equipaments
Impulsar el treball en xarxa dels equipaments d'us públic
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament
Redacció del pla d’us públic del parc
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2.8. 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 de redacció
d’un nou pla especial que fixi una delimitació definitiva i incorpori 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.
Les prioritats pels propers exercicis s’orienten cap a la consolidació del nou
planejament, la planificació i gestió de l’ús públic, la millora de les infrastructures de
prevenció d’incendis i també cap a completar la xarxa d’equipaments. Són les
següents:







Aprovar el pla especial actualitzat.
Completar la xarxa interior d'instal·lacions d'ús públic amb la seu del parc a
Castellet, el punt d’informació de Penyafort, i adequació de les funcions de la
Marina.
Contribuir a la resolució de les situacions urbanístiques irregulars
Millorar les infrastructures de prevenció d’incendis i millorar sensiblement de
manera definitiva la xarxa viària bàsica.
Redacció i implantació d’un nou pla d’us públic i el traçat i senyalització d’itineraris.
Millorar l’estat dels boscos de pi blanc en regeneració.

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

2006

Conservació i tractament físic del territori
Plans de conservació i gestió del paisatge , medi físic i habitats
Projectes d'ordenació d'habitats
Adequació d'infrastructures per a la prevenció d'incendis
Protecció i consolidació dels forns de calç
Millora del sistema de radiocomunicacions
Foment del desenvolupament i de la participació
Manteniment i millora de la xarxa viària
Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
Implantar el programa “Parc a Taula”
Consolidar el programa Viu el Parc als municipis
Estudi sobre la viabilitat de la implantació d'una marca
Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Ús social i educació ambiental
Obres del punt d’informació a Penyafort
Obres de la seu del parc a Castellet
Millora de les zones de pesca
Camí de Ronda
Itinerari dels Castells
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament
Redacció del pla d’us públic del parc
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2.9. Parc d’Olèrdola. Codi 1233
Les prioritats pels propers exercicis tenen a veure amb potenciar i posar en valor les
Coves de la Vall, donant continuïtat al conveni amb el Museu d’Olèrdola; adequació de
la xarxa viària i el vial d’accés a les basses, restauració i gestió del paisatge en
especial la zona cremada el 1994 i el 2003. Aquestes accions és poden relacionar com
segueix:










Acabar les diferents fases de posada en valor de les Coves de la Vall (Can Ximet i
Can Castellví).
Seguiment del conveni de col·laboració entre el Museu d’Olèrdola i els
Ajuntaments de Canyelles i Olèrdola.
Millorar la xarxa viària bàsica.
Desenvolupar programes d’intervenció en el medi físic: gestió d’hàbitats,
restauració del paisatge i gestió del patrimoni immoble.
Desenvolupar el Programa de seguiment de paràmetres ecològics i
socioeconòmics validat i dotat dels instruments d’anàlisi necessaris.
Desenvolupar programes de posada en valor del patrimoni arquitectònic i cultural.
Contribuir a la resolució de les situacions urbanístiques irregulars
Millorar les infrastructures de prevenció d’incendis i millorar sensiblement de
manera definitiva la xarxa viària bàsica.
Redacció i implantació d’un nou pla d’us públic i el traçat i senyalització d’itineraris.

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

2006

Conservació i tractament físic del territori
Redacció del Pla Director de prevenció del parc
Plans de conservació i gestió del paisatge, medi físic i hàbitats
Plans d’ordenació dels recursos naturals de les finques públiques
Adequació infrastructures prevenció d’incendis
Recuperació d’espais oberts
Projectes d’ordenació d’hàbitats
Protecció i posada en valor de les Coves de la Vall
Gestió de fauna
Foment del desenvolupament i de la participació
Manteniment i millora de la xarxa viària (Fondo de la Seguera)
Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
Estudi sobre la viabilitat de la implantació d'una marca
Desenvolupament del conveni amb La Caixa
Ús social i educació ambiental
Pla Director de les Coves de la Vall
Itinerari dels Castells
Senyalització itineraris del Baix Llobregat
Senyalització itineraris Olivella
Impulsar el treball en xarxa dels equipaments d'us públic
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament
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2.10. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Codi 1234
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un espai protegit consolidat i
complex, que ha adquirit un alt grau de valoració social i afronta bàsicament el repte
d’esdevenir un referent al servei dels municipis que l’integren i del conjunt de la
societat que l’utilitza. Cal millorar les instal·lacions existents configurant una xarxa
d’equipaments de qualitat que integri els conceptes de sostenibilitat en l’ús dels
recursos, dotar-se de les infraestructures necessàries per a la prevenció d’incendis i
impulsar accions de foment i de gestió activa del seu valuós paisatge.
Les prioritats pels propers exercicis tenen a veure amb la millora de les instal·lacions i
la implantació del sistema de qualitat turística als equipaments i serveis, les millores en
les infraestructures de prevenció d’incendis i en la posada en marxa d’accions de
foment i gestió activa del paisatge. Les relacionem a continuació:






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

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

2006

Conservació i tractament físic del territori
Pla director de la vall d’Horta (La Caixa)
Restauració de la zona cremada el 2003 (La Caixa)
Recuperació d’espais oberts (La Caixa)
Gestió forestal en finques pròpies (La Caixa)
Gestió d’hàbitats per l’àliga perdiguera (La Caixa)
Pla de conservació del Parc (flora, fauna i hàbitats) (La Caixa)
Pla d’accessos i restauració dels entorns de la Mola
Millores en la infraestructura de prevenció d’incendis
Pla d'usos de la conca alta del Ripoll (La Caixa)
Restauració del patrimoni etnològic (Bar. Viny., hidràul.)
Adequació dels punts de guaita
Rehabilitació de Les Refardes
Foment del desenvolupament i la participació
Xarxa viària bàsica
Pistes d’accés als equipaments
Adequació de diversos camins a peu
Aparcaments del sector central (La Caixa)
Projecte de recollida selectiva d’escombraries
Bus Parc
Ús social i educació ambiental
Equipaments del Coll d’Estenalles i Marquet de les Roques
Àrees d’esplai (Les Arenes, Riera de Nespres i Torrent de l’Escaiola)
Immobles d’ús administratiu i logístic ( Oficina del parc i Garatge)
Punts d’Informació Interactiva
Pla d’accessos a La Mola i el Montcau (La Caixa)
Àmbit accessible i Itinerari accessible a l’Obac
Itinerari i vialitat de les Tines del Flequer
Certificació Sistema Q en ENP
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3. Inversions
Relació d’inversions. Capítol VI
Partides genèriques:
A 10 60001 Adquisició de terrenys
A 10 62300 Adquisició de material inventariable
A 10 62400 Adquisició de vehicles
A 12 61100 Millora xarxa bàsica de camins
A 12 61502 Senyalització de parcs
A 12 62500 Mobiliari i estris. Nova inversió
A 12 63201 Adaptacions tècniques d’equipaments públics
A 12 63202 Inversió en el sistema de qualitat de la xarxa d’ús
públic
A 13 61101 Senyalització de camins
A 13 62502 Senyalització d’edificis
A 13 63000 Inversions en el funcionament operatiu en terrenys
A 13 63200 Inversions en el funcionament operatiu en edificis

Partides específiques:
A 10
Rehabilitació de can Patxot (fase2) – Ex.2006
A 10 63202 Edificis i altres construccions
A 12 63205 Exposició al Casal de Cultura de Montseny
A 12 63203 Reforma habitatge Bellver
A 13 61103 Camí Riera de Ciuret
A 12 63200 Millores al instal·lacions de Montesquiu
A 13 63201 Rehabilitació de les Codines (fase 3)
A 12 60502 Àrees d’aparcament
A 12 60500 Torre de guaita i heliport
A 13 62200 Rehabilitació de can Bosc (fase3)
A 13 61102 Capa de rodolada de la pista del Corredor
A 12 61101 Millora xarxa de camins
A 12 63204 Reforma a les Refardes
A 13 21200 Garatge de Terrassa (fase3) –
A 13 63203 Rehabilitació del paller del Marquet de les
Roques
A 13 63204 Remodelació del Centre d’informació del Coll
d’Estenalles
A 12 61503 Restauració barraques de vinya
A 13 63202 Millores tècniques en els equipaments
A 13 60500 Infrastructures prevenció d’incendis
A 13 61500 Posada en valor de les coves de la Vall
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MSY
MSY
MSY
MSY
MSY
MTQ
MTQ
GUI
MCO
MCO
MCO
SLI
SLL
SLL
SLL

24.000,00 €
272.000,00 €
280.000,00 €
298.700,00 €
25.000,00 €
39.300,00 €
68.600,00 €
68.600,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
65.000,00 €

1.335.425,00 €
50.270,00 €
30.000,00 €
90.000,00 €
150.000,00 €
60.000,00 €
240.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
240.000,00 €
120.000,00 €
45.000,00 €
84.000,00 €
60.000,00 €
217.000,00 €

SLL

240.000,00 €

GRF
GRF
GRF
OLE

25.000,00 €
112.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
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4. Programa d’activitats
i fitxes dels projectes
per parcs
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4.1. Parc Natural
del Montseny

Codi 1211
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12111 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121111 Activitats de conservació, prevenció i restauració.

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics del parc natural del Montseny és la conservació dels valors naturals, culturals i del
paisatge, entenent que existeixen determinats hàbitats, espècies i elements del patrimoni cultural que
mereixen una alta valoració i un territori en constant evolució. La protecció d’aquests valors requereix
actuacions de seguiment i de gestió activa.
Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Vetllar per la conservació dels valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el patrimoni cultural
del parc.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat i el manteniment del
paisatge en mosaic.
− Restaurar les àrees degradades.
− Establir una estratègia de prevenció d’incendis per al conjunt del parc.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador i Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Comissió Consultiva del Parc i sectors que hi són representats.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Departament d’Interior.
− Institucions acadèmiques, científiques i culturals.
− Propietaris de finques amb activitat agrícola i ramadera.
Principals activitats:

Observacions:

Redacció de plans i projectes, i execució dels treballs de
Plans de conservació del paisatge, el medi conservació i millora d’hàbitats. Accions de recuperació d’espais
oberts en pastures i conreus abandonats. Seguiment de la dinàmica
natural i els hàbitats.
dels sistemes naturals i el paisatge.
Activitats de seguiment de flora i fauna. Actuacions per a impulsar el
desenvolupament del Pla de conservació de la flora i fauna d’interès
Plans de conservació de flora i fauna.
especial pel parc.
Redacció de plans i projectes, i execució dels treballs de restauració
d’àrees degradades per infrastructures, explotació dels recursos,
Plans de restauració del paisatge.
freqüentació o incendis.

Conservació del patrimoni cultural arquitectònic, A través de diverses línies d’actuació (intervenció directa, convenis,
subvencions), des de la gestió del parc s’intervé en la preservació i
històric i arqueològic.
restauració del patrimoni arqueològic i històric.
Redacció del pla de prevenció d’incendis del Execució dels programes anuals de vigilància i millora
d’infrastructures. Elaboració del pla de prevenció.
parc.
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Elaboració d’un pla de recuperació de l’embassament de Santa Fe i plans específics de
conservació del tritó del Montseny, granota roja, cranc ibèric i quiròpters.
− Continuació dels treballs de restauració del massís del Matagalls, del turó de l’Home - Puig
Sesolles , del paisatge de La Cama i del tractament silvícola de les castanyedes, mitjançant el
conveni amb la Fundació de La Caixa.
− Col·laboració en l’elaboració dels plans directors dels Castell de Montsoriu i de Montclús.
− Manteniment i millora de les infrastructures de prevenció d’incendis.
Seguiment:
− Restitució del sòl i cobertura vegetal de les àrees restaurades.
− Nombre d’incidències, (Sistema de Qualitat), referents a l’estat del medi natural i del patrimoni cultural.
− Seguiment d’espècies prioritàries (amfibis, quiròpters, cranc autòcton).
− Actuacions (superfície) de recuperació d’espais oberts i pastures.
− Actuacions (pressupost, nombre de projectes) d’intervenció en el patrimoni cultural.
− Dades estadístiques d’incidències relacionades amb la vigilància i prevenció d’incendis.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12111 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121112 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

Context:
− Entre els diferents instruments que el Pla Especial preveu per tal d’assolir els objectius de conservació del
territori hi ha l’adquisició de terrenys estratègics i la possibilitat d’adquirir patrimoni per a assumir la titularitat
d’equipaments. Igualment, és responsabilitat de l’òrgan gestor del parc la gestió directa dels béns
patrimonials de la Diputació de Barcelona i el suport a la gestió d’altres finques públiques i privades.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Preservar el patrimoni natural i cultural del Montseny, en especial a aquells indrets amb una més alta
valoració.
− Adquirir sòl i patrimoni per a preservar els indrets de màxima protecció i les àrees objecte de restauració.
− Adquirir sòl i patrimoni per a la creació d’equipaments per tal de desenvolupar el model d’ús públic del parc.
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Gestionar el sòl públic i redactar els plans d’ordenació de les finques públiques.
− Elaborar plans directors de gestió dels àmbits singulars del Parc, cercant fórmules de col·laboració amb els
propietaris privats.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
− Masovers i arrendataris de les finques pròpies.
− Comissió Consultiva del parc.
− Proveïdors.
Principals activitats:
Adquisició de terrenys estratègics.
Clausura de drets miners.
Manteniment general i millora de
instal·lacions, eines i maquinària.
Redacció de Plans Directors de gestió.

Observacions:
Permuta o adquisició de finques sotmeses a un règim estricte de
protecció.
Aquelles activitats extractives que no s’estan aprofitant, clausurarles d’acord amb la propietat de l’explotació mitjançant diferents
fórmules de rescissió de l’activitat.
les Diversos contractes de manteniment de les principals instal·lacions
dels equipaments que permetin treballar de manera segura i eficaç.

Redacció de diferents plans de gestió per a grans àmbits d’actuació
que permetin treballar de manera planificada.
Treballs que permetin mantenir els diferents elements, camins,
Manteniment i millora de les finques públiques.
fonts, en bon estat .
Realització de diferents treballs silvícoles, tant de millora com
Gestió de les finques públiques: aprofitaments.
d’aprofitament forestal.
Elaboració de plans de gestió i millora forestal de les finques
Planejament forestal en finques pròpies
propietat de la Diputació de Barcelona
Seguiment i elaboració: contractes de masoveria Revisar i actualitzar els diferents contractes de masoveria i els
diferents aprofitaments (pinyes,pastures,..) que tenen lloc a les
i aprofitaments
finques públiques.
Realització de diferents treballs de manteniment en funció de les
Obres de manteniment a les masoveries
necessitats dels diferents edificis.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Permuta i/o adquisició de la finca situada a la ZRNQ de Les Agudes.
− Col·laboració amb empreses explotadores de pedreres per a la clausura de l’activitat.
− Redacció dels Plans Directors de La Calma i del massís del Matagalls. Actualització del Pla
Director del turó de l’Home.
− Elaboració dels contractes d’arrendament de les pastures de La Calma i de la finca de Can Pla.
Seguiment:
− Superfície de titularitat pública del parc.
− Inventari de material.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització.
− Superfície forestal pública amb instruments de planificació (PTGMF).
− Estat de conservació de finques i patrimoni.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12112 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121121 Consells, comissions i convenis.

fitxa 3/9

Context:
− Formant part del conjunt d’activitats orientades a fomentar la participació de la societat en l’execució del Pla,
s’han constituït els òrgans de participació en la gestió del parc, tant política i administrativa (Consell
Coordinador) com cívica i social (Comissió Consultiva), així com l’establiment de convenis o acords amb els
Ajuntaments i amb entitats públiques i privades per a col·laborar en objectius comuns coincidents amb els
d‘objectius del Pla Especial.
Objectius generals. Punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació en la gestió del parc de les administracions amb competències
territorials en el seu àmbit.
− Fomentar la participació en la gestió dels diferents sectors socials vinculats al parc.
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres institucions, entitats, associacions i
particulars per a l’assoliment d‘objectius comuns coincidents amb els del pla especial.
− Impulsar la cooperació i les relacions internacionals i la presència i participació activa en organismes
nacionals i internacionals, en especial a la xarxa de reserves de la biosfera de la UNESCO i a la Federació
Europea de Parcs.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Comissió Consultiva del parc.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres administracions.
− Organismes nacionals i internacionals relacionats amb la gestió d’espais naturals.
Principals activitats:
Observacions:
Reunions ordinàries i extraordinàries
Reunions del Consell Coordinador
Reunions ordinàries i extraordinàries
Reunions de la Comissió Consultiva
Nous convenis amb ajuntaments per a la gestió Establiment i seguiment de convenis amb els Ajuntaments per a la
gestió d’equipaments i programes d’ús públic.
de l’ús públic
Convenis amb entitats, institucions i particulars
Cooperació internacional: agermanaments

Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats per a
l’assoliment d’objectius específics d’interès comú.
El Parc natural del Montseny és reserva de la biosfera i té presència
en aquesta i altres organitzacions internacionals, a més de participar
de les iniciatives de l’Àrea d’Espais Naturals en aquest sentit.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− En aquests moments s’ha plantejat al consell coordinador una proposta per a revisar el seu
funcionament, basada en la formació d’un comitè permanent.
− S’ha plantejat, també, una proposta de dinamització del funcionament de la comissió consultiva,
en especial atenent a la seva participació en la revisió del pla especial.
− Es pretén desenvolupar fórmules de col·laboració amb particulars per tal de fer efectius dels plans
i projectes de restauració i millora del medi natural i el paisatge: recuperació d’espais oberts,
restauració de zones humides, tractaments silvícoles del castanyers, restauració de boscos
afectats per incendis.
− El Parc Natural del Montseny ha de mantenir la presència activa a les principals xarxes d’espais
protegits (xarxa internacional i espanyola de reserves de la biosfera, Europarc). Es pretén, també,
dinamitzar els convenis d’agermanament existents ( Cévennes, França i La Amistad, Costa Rica) i
a l’hora permetre altres experiències de cooperació.
Seguiment:
− Percentatge d’assistència a les reunions dels òrgans de gestió.
− Nombre de reunions dels òrgans de participació o comissions que se’n derivin.
− Grau de difusió de les activitats de gestió entre les entitats representades a la Comissió Consultiva.
− Activitats derivades dels convenis de col·laboració en general.
− Nivell d’assoliment d’objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12112 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121122 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
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Context :
− Des de la gestió del parc s’ha desenvolupat una política de foment del desenvolupament social i econòmic
dins l’àmbit del parc i al seu entorn, incentivant les activitats compatibles amb els objectius del pla especial i,
d’una manera especial, aquelles que suposen un esforç d’adaptació o una aportació de qualitat per part dels
seus promotors. D’altra banda s’ha intervingut de manera directa en la millora de serveis i infrastructures i en
la programació cultural.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Realitzar un seguiment sistemàtic dels paràmetres socioeconòmics i d'activitats dins el parc.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar plans de desenvolupament pel sector
agrari.
− Impulsar i recolzar aquelles iniciatives que incideixen en l’enfortiment del teixit econòmic i social del Parc.
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-les millor als canvis socioeconòmics i als
objectius del pla especial.
− Afegir una programació cultural a la dels municipis vinculada a l’existència del parc.
− Millorar l’encaix del programa “Viu el Parc” amb la programació cultural dels municipis.
Col·laboradors principals:
− Ajuntaments.
− Persones físiques i jurídiques que viuen dins del parc i/o hi duen a terme activitats econòmiques.
− Entitats culturals de l’àmbit del parc i el seu entorn.
Principals activitats:
Observacions:
Elaboració de plans i programes de foment del Redacció d’un pla de desenvolupament sostenible del qual es
desprenguin diferents programes de treball.
desenvolupament econòmic del parc.
Fer costat al sector turístic privat per tal de treballar amb la mateixa
Foment de la qualitat del sector turístic privat
línia de qualitat .

Revisió de les línies de subvencions a Necessitat d’actualitzar a la realitat de les activitats que es
desenvolupen en el parc, les línies de subvenció.
particulars
Incloure aquest programa en la línia de treball de qualitat.
Desenvolupament del programa “Viu el parc”
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Elaborar programes i estudis de caràcter específic en l’àmbit de la promoció del
desenvolupament.
− Implantació d’una marca per als productes i serveis del parc.
− Col·laborar en les iniciatives associatives dels sectors productius del Parc.
− Implantar el programa “Parc a taula” dins del programa “Viu el parc”·.
− Incloure el programa “Viu el parc” en el Sistema de Qualitat.
Seguiment:
− Nombre i import de les subvencions atorgades.
− Ratio de cobertura de les subvencions sol·licitades.
− Nombre de persones que han participat al programa “Viu el Parc”.
− Nombre d’incidències relacionades amb el programa “Viu el Parc”, un cop incorporat al sistema de qualitat.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12112 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121123 Infrastructures i serveis generals.
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Context:
− Dins de l’objectiu bàsic de contribució al desenvolupament econòmic de les poblacions del parc i el seu
entorn, l’Àrea d’Espais Naturals segueix una política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora
dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Principals activitats:

Observacions:

El Parc col·labora en el servei de recollida selectiva de residus al
sector central del parc, incorporant e control de qualitat i la
Servei de recollida de residus
divulgació.
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
Inversions per a la millora de la xarxa viària
traçat.
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
Manteniment general de la xarxa viària
banda i banda.
Convé abordar una nova fase en l’electrificació rural amb energies
renovables, mitjançant les bases de les subvencions o mitjançant
Electrificació rural amb energies renovables
convenis específics, a partir d’un nou estudi de necessitats i
alternatives.
Continuació de la implantació del nou tipus de senyalització
Senyalització
Foment d’alternatives de comunicació i noves Anàlisi d’alternatives i possibilitats d’intervenció des de
l’administració del parc.
tecnologies

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Manteniment i millora dels sistema de recollida selectiva de residus. Realització d’una campanya
de comunicació. Obres d’adequació dels punts de recollida.
− Arranjament de la pista d’accés al Polell i Masjoan des de Montseny
− Consolidació de l’eix Collformic-La Pedralba
− Arranjament de la carretera que uneix La Costa amb Montseny
− Asfaltat del camí d'accés al veïnat de Vallcàrquera
− Col·laboració en la senyalització municipal de Sant Pere de Vilamajor.
− Senyalització de nous itineraris excursionistes.
Seguiment:
− Control de l’eficiència en la recollida selectiva d’escombraries.
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Nombre d’incidències i capacitat de resposta, enregistrats a través del Sistema de Qualitat, referents a la
xarxa viària.
− Nombre d’incidències i capacitat de resposta, enregistrats a través del Sistema de Qualitat, referents a la
senyalització.
− Nivell d’assoliment d’objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121131 Creació i manteniment d’equipaments
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Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc natural del Montseny s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen una
sèrie de serveis i equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
Principals activitats:

Observacions:

Es tracta de continuar amb el procés d’adequació a les darreres
Obres de legalització i millora dels equipaments disposicions normatives dels equipaments del parc.
D’altra banda, es planteja la millora d’alguns equipaments, com ara
el Casal de Cultura de Montseny, el Centre d’Informació del Brull, el
Bellver i les obres de millora al càmping de Fontmartina.
Conversió del Polell en un nou equipament, com a alberg rural i
Concessió administrativa del Polell
explotació agrària.
Es planteja la creació d’un nombre limitat de nous equipaments per
tal d’atendre demandes i necessitats o dotar d’ús a immobles
Creació de nous equipaments.
públics: Can Patxot, Rectoria de Riells, Vallforners.
Incorporació dels elements singulars del Mitjançant la col·laboració amb els Ajuntaments o altres institucions i
patrimoni cultural, històric, arqueològic i mitjançant les actuacions en edificacions pròpies, es plantegen
actuacions destinades a recuperar, difondre i posar en valor el
arquitectònic a l’oferta d’ús públic.
patrimoni cultural del Parc.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Execució i finalització del projecte d’exposició permanent al Casal de Cultura del poble de
Montseny, mitjançant la incorporació d’una segona fase d’inversions .
− Elaboració del projecte de museització del Centre d’Informació de la Rectoria del Brull, com a
“petit museu” del monument ibèric del turó de Montgrós, i execució de les obres d’arranjament
dels exteriors.
− Rehabilitació com a habitatge del concessionari del cobert del Bellver.
− Realització de les obres d’ampliació de la recepció del càmping de Fontmartina .
− Execució de la primera fase i elaboració del projecte i execució de la segona fase de les obres de
Can Patxot, com a seu administrativa del Parc i equipament cultural.
− Realització de les obres, previstes en el projecte bàsic de Vallforners, com a nou equipament.
− Elaboració del projecte de Centre d’Informació de Riells.
− Gestió de l’ús públic de les muralles ibèriques del turó de Montgrós.
− Elaboració del Pla Director del Parc Etnològic de Tagamanent i actuacions de restauració al
conjunt monumental.
− Col·laboració en l’elaboració i actuacions del Pla Director del Castell de Montclús.
− Col·laboració en el Pla Director del Castell de Montsoriu (accessos i ús públic).
Seguiment:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat i capacitat de resposta.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121132 Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions
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Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc natural del Montseny s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen una
sèrie de serveis i equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
− Associacions d’usuaris i consumidors.
Principals activitats:
Pla d’Ús Públic del Parc
Pla d’informació

Observacions:
Elaboració del document de planificació de l’ús públic.
Revisió anyal del pla d’informació als visitants.
Col·laboració en els programes educatius “Coneguem els nostres
programes parcs” i “Viu el parc a les escoles”. Seguiment dels programes
pedagògics dels equipaments d’educació ambiental.

Disseny i implementació de
educatius
Reedició i millora de publicacions.
Publicacions
Elaboració i difusió del pla d’itineraris del Parc.
Pla d’itineraris del Parc
Instal·lació i gestió de punts interactius Nou disseny del moble i dels continguts dels punts interactius
d’informació.
d’informació
Manteniment i millora del sistema de qualitat.
Funcionament del sistema de qualitat
Anàlisi d’alternatives per al transport públic i seguiment del transport
Promoció del transport públic
públic a Tagamanent - Pla de la Calma.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Mitjançant el conveni amb la Fundació de La Caixa, s’ha encarregat el Pla d’Ús Públic, que ha
d’estar finalitzat el primer trimestre de 2007.
− Es contempla la revisió anyal del pla d’informació, aplicant l’increment de l’IPC, afegint,
possiblement, un nou informador a Tagamanent per a atendre el punt d’informació i incorporant
un pla de formació.
− Malgrat que la partida de publicacions està centralitzada, des de la gestió del parc, es planteja la
necessitat de revisar el fulletó bàsic de benvinguda al parc, així com de trobar una fórmula que
permeti iniciar una línia de publicacions vinculada amb aspectes temàtics i/o equipaments
culturals.
− Es preveu l’elaboració i divulgació del pla d’itineraris del Parc, com a document que ha d’orientar
la senyalització i creació d’itineraris, incorporant recomanacions per a bicicletes.
− Nou contracte de manteniment i millora dels punts interactius d’informació..
− Incorporació i integració de nous aplicatius de gestió del sistema de qualitat.
Seguiment:
− Incidències i capacitat de resposta enregistrades pel sistema de qualitat en relació amb el pla d’informació i
amb els programes educatius.
− Nombre de publicacions editades i reeditades.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat, funcionament del sistema i indicadors.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12114 ACTIVITATS GENERALS
121141 Activitats de planificació, seguiment i avaluació.
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Context:
− El Pla Especial de protecció del medi físic i el paisatge del parc natural del Montseny, aprovat els anys 1977 i
1978 determina un marc normatiu específic de regulació dins l’àmbit. La Llei d’Espais Naturals 12/1985 i el
Decret 105/1987 de creació del parc natural, així com el Decret 328/92 del Pla d’Espais d’Interès Natural,
afegeixen normativa de caràcter específic dins l’àmbit del parc. D’altra banda, des d’aleshores s’ha anat
afegint la normativa de caràcter sectorial.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 - 2007
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Vetllar pel compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori i l’exercici de la
competència d’emissió d’informes previs preceptius de les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del
parc.
− Vetllar pel patrimoni públic i privat dins del parc.
− Revisar i adaptar el pla especial al context normatiu, cultural i socio-econòmic actual.
− Desenvolupar un sistema de seguiment de la gestió, determinant indicadors que permetin avaluar el
compliment dels objectius i determinar les tendències.
− Desenvolupar un sistema d’informació geogràfica aplicat a la gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc: serveis tècnics.
− Promotors de les actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
− Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
− Institucions científiques.
Principals activitats:
Control del compliment de la normativa

Observacions:

Vigilància i control sobre el territori i elaboració dels informes
preceptius amb caràcter previ a les actuacions dins del Parc.
Planejament de l’aprofitament cinegètic en A més d’exercir la competència de participar en el control de les
activitats cinegètiques en general, l’administració del parc ha
finques pròpies
d’elaborar una estratègia i els plans d’aprofitament cinegètic de les
finques de les quals n’és propietària.
Seguiment de la tramitació del nou Pla Especial.
Revisió del Pla Especial
Revisió del format de la memòria del parc
Elaboració de documents i material de gestió
Seguiment de les activitats de conservació, de foment del
desenvolupament i d'ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
seguiment d'estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de propostes.
Pla de seguiment.
Participació en xarxes de seguiment, edició de material de difusió.
Desenvolupament del Sistema d’Informació Col·laboració en el disseny d’aplicatius i tractament i transferència
de la informació.
Geogràfica

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Es preveu la realització d’un consell coordinador extraordinari per tal d’aprovar el nou Pla
Especial i iniciar la seva tramitació administrativa.
− Actes de divulgació i participació del nou Pla Especial.
− Elaboració de les directrius d’aprofitament cinegètic del Parc.
− Desenvolupament d’un sistema de seguiment i avaluació de la gestió.
− Incorporació d’aplicatius i protocols d’actuació relacionats amb la implementació del Sistema
d’Informació Geogràfica aplicat a la gestió.
Seguiment:
− Dades estadístiques d’informes preceptius i denúncies emesos.
− Nombre d’incidències relacionades amb el control del compliment de la normativa.
− Nombre d’indicadors de la gestió implantats efectivament.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1211 PARC NATURAL DEL MONTSENY
12114 ACTIVITATS GENERALS
121142 Activitats generals i de suport
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Context:
− Aquest subprograma fa referència a tots els aspectes relacionats amb la direcció i organització de personal,
el control de la despesa, l’adquisició de material de treball , les tasques de formació del personal, las tasques
docents o de representació i les relacions institucionals.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el funcionament administratiu.
− Garantir les millors condicions de treball possibles per al personal del parc.
− Plantejar la formació del personal sota el criteri de la millora continuada.
− Difondre la tasca realitzada mitjançant l’elaboració de documents i memòries anuals i la participació en
jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Oficines Tècniques i Direcció de Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Personal del parc.
− Proveïdors de material i serveis.
Principals activitats:
Direcció i organització general

Observacions:
Organització i direcció del personal i les activitats. Control
pressupostari.
Cada any, cal preveure la renovació del parc mòbil.

Renovació del parc mòbil del parc
Adquisició de vestuari, equips de protecció
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
individual i material tècnic.
Formació del personal
Promoció i divulgació
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Malgrat que la formació està centralitzada, des del parc i en el marc
del sistema de qualitat, caldrà insistir en la necessitat d’avançar cap
a un pla de formació del personal.
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.

− Millorar els procediments de seguiment dels expedients i de control pressupostari.
− Adquisició de set vehicles, que inclou dos vehicles per als tècnics de la Direcció Territorial Nord.
− Millorar l’adequació de les activitats de formació del personal.
Seguiment:
− Indicadors d’eficiència en la gestió: grau d’execució del programa i del pressupost.
− Grau de satisfacció del personal.
− Nombre d’activitats formatives i assistència.
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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Parc Natural del Montseny
Projecte MSY-2007/1

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

1.335.425,00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
Es tracta amb aquesta actuació de recuperar un edifici noble, que s’està deteriorant
progressivament, donant-li un ús cultural que permeti, al mateix temps, recuperar la memòria del
mecenes Rafael Patxot.
Al mateix temps, es dota al parc natural del Montseny d’una nova seu, en un edifici de prestigi, en
un indret ben comunicat i amb un millor accés als serveis bàsics que la seu actual (Fontmartina),
que ja resulta insuficient.
Encaix normatiu i legal:
Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu del Pla Especial del parc i a les
normes urbanístiques de Fogars de Montclús.
Compromisos existents:
La signatura de l’acta de compareixença per a iniciar el procediment de donació de la propietat de
Can Patxot a la Diputació de Barcelona, que es pot formalitzar, abans de final d’any, obliga a
aquesta institució a executar el projecte de rehabilitació en un termini de tres anys .
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Dotació d’un nou equipament cultural al parc, vinculat al nucli urbà de Mosqueroles.
Dotació d’una nova seu, més àmplia i millor comunicada, al parc natural del Montseny.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
La incorporació de Can Patxot i el seu recinte enjardinat (unes 3 has.) a l’àmbit del parc i la
recuperació del patrimoni arquitectònic.
La col·laboració amb diverses entitats i institucions interessades en el projecte .
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Es tracta d’una donació condicionada precisament a l’execució d’aquest projecte i l’acta de
compareixença imposa uns terminis que obliguen a un treball àgil tant pel que fa al projecte
arquitectònic com al projecte d’usos.
Observacions:
Es compta amb un avantprojecte i amb una valoració preliminar.
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Parc Natural del Montseny
Projecte MSY-2007/2

ARRANJAMENT DE LA PISTA DE RIERA DE CIURET (PROJECTE COMPLEMENTARI)
(FOGARS DE MONTCLÚS)
Descripció del projecte:
Arranjament de l’esllavissada de la pista de Riera de Ciuret com a conseqüència de les puges de
l’any 2004 i que van produir un tancament pel pas dels vehicles de la mateixa.

150.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
El projecte d’arranjament d’aquesta pista es va realitzar l’any passat però com a conseqüència de
diferents episodis de pluges s’ha agreujat la seva situació cosa que fa necessari fer una reforma del
projecte amb un augment del seu pressupost.
Encaix normatiu i legal:
Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu del Pla Especial del parc.
Compromisos existents:
És un projecte demanat per l'Ajuntament de Fogars de Montclús amb el qual ja s’havia agafat el
compromís de dur-lo a terme.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Benefici directe per a la gestió del parc ja que permet connectar la vall de Santa Fe amb la vall de
Fontmartina amb una cota per sota dels 1.000 metres, i en època d’hivern no es veu afectada per
les nevades.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Millora pels veïns del nucli de La Costa del Montseny.
Millora pels equipaments de la zona
Dificultats associades a l’execució del projecte:
És una pista molt llarga, creuada per diferents torrents que recullen molta aigua amb èpoques de
pluges.
Observacions:
Es compta amb el primer projecte d’arranjament de la pista.
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Parc Natural del Montseny
Projecte MSY-2007/3

REHABILITACIÓ DEL COBERT DEL BELLVER (TAGAMANENT)
Descripció del projecte:
Adequació del cobert del Bellver com a vivenda per als concessionaris del parc etnològic de
Tagamanent, i que només afectaran a l’interior del cobert ja que fins ara servia com vivenda de
l’antic masover i com a corral pels animals.

90.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
La consolidació dels equipaments que formen el conjunt del parc etnològic de Tagamanent es deu
en part al fet de viure-hi, requisit de la concessió, però que a vegades es difícilment compatible, per
al qual cosa és necessària una certa independència entre la zona de viure i la de treballar.
Encaix normatiu i legal:
Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu del Pla Especial del parc natural.
Compromisos existents:
El plec de condicions de la concessió administrativa dels equipaments que conformen el parc
etnològic de Tagamanent, posa com a requisit la residència del concessionari .
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Millora del punt d’informació del Bellver.
Estabilitat al concessionari dels equipaments.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Millor servei d’informació a l’usuari.
Manteniment dels camps i entorns dels equipaments.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
L’emplaçament del cobert i les dificultats d'accés.
Observacions:
Es compta amb el primer projecte de condicionament del cobert.
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Parc Natural del Montseny
Projecte MSY-2007/4

EXPOSICIÓ DEL CASAL DE CULTURA DEL POBLE DE MONSTENY (II FASE)
(MONTSENY)
Descripció del projecte:
Realització d’una exposició sobre el parc natural del Montseny per tal de substituir l’exposició, ja
malmesa i obsoleta, existent al Casal de Cultura del poble de Montseny, el primer equipament
d’aquest tipus que es va posar en funcionament

30.000.00 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
L’any 1982 l’Ajuntament de Montseny i la Diputació de Barcelona van signar un conveni per a crear
un equipament amb una exposició permanent al Casal de Cultura del poble de Montseny. Amb vint
anys de vida, aquesta exposició ja ha estat tancada al públic, doncs es troba malmesa i
desactualitzada. Es pretén substituir-la per una nova exposició, per tal de tornar a obrir
l’equipament.
Encaix normatiu i legal:
Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius de protecció del medi
físic i el paisatge que estableix el Pla Especial del parc.
Compromisos existents:
L’Ajuntament de Montseny ha plantejat reiteradament la necessitat d’aquesta actuació.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Reobertura d’un equipament amb una exposició renovada i actualitzada.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Dinamització de l’ús social vinculat al parc al nucli de Montseny.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Observacions:
Es compta amb un guió de la nova exposició i s’ha iniciat la tasca de recopilació d’informació.
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4.2. Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

Codi 1212
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12121CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121211 Activitats de conservació, prevenció i restauració.

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics de l’espai és la conservació dels valors naturals i del paisatge, entenent que
existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant evolució.
La protecció d’aquests valors requereix sovint d’una actuació positiva, de control, foment i restauració.
D’altra banda, una de les principals amenaces, tant pel medi natural com pel patrimoni i les activitats
econòmiques és el risc d’incendis forestals. Des de la gestió de l’espai es desenvolupen un conjunt de
mesures per a la prevenció d’incendis i per tal d’afavorir la ràpida extinció en cas d’incident.
Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Vetllar per la conservació dels valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el patrimoni cultural
de l’espai natural.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat i el manteniment del
paisatge en mosaic.
− Restaurar les àrees degradades.
− Establir una estratègia de prevenció d’incendis per al conjunt de l’espai natural.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit de l’espai natural.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Departament d’Interior.
− Institucions acadèmiques, científiques i culturals.
− Propietaris de finques amb activitat agrícola i ramadera.
Principals activitats
Observacions
Plans de conservació del paisatge, el medi Redacció de plans i projectes, i execució dels treballs de
conservació i millora d’hàbitats.
natural i els hàbitats.
Activitats de seguiment de flora i fauna. Actuacions per a impulsar el
desenvolupament del Pla de conservació de la flora i fauna d’interès
especial per l’espai.
Redacció de plans i projectes, i execució dels treballs de restauració
Plans de restauració del paisatge.
d’àrees degradades i recuperació d’espais oberts.
Conservació del patrimoni cultural arquitectònic, A través de diverses línies d’actuació des de la gestió de l’espai
natural s’intervé en la preservació i restauració del patrimoni
històric i arqueològic.
arqueològic i històric.
Elaboració del pla de prevenció de l’espai natural.
Redacció del pla de prevenció d’incendis
Coordinació amb les ADF i millora de les Execució dels programes anuals de vigilància i millora
d’infrastructures
infrastructures de prevenció d’incendis.

Plans de conservació de flora i fauna.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

−
−
−
−

Manteniment i millora de les infrastructures de prevenció d’incendis.
Estudi de la viabilitat d’incorporació d’un kit d’incendis a un dels vehicles.
Memòria ornitològica
Elaboració d’un pla de recuperació de fonts i zones humides i la realització d’estudis d’amfibis,
quiròpters i mamífers forestals i espècies d’interès cinegètic per tal d’elaborar plans específics de
conservació i gestió.
− Treballs silvícoles i inoculació de les castanyedes per al tractament del xancre.
− Treballs de restauració de la pressa de la Font Trobada.
− Elaboració del Pla de prevenció d’incendis de l’espai natural.

Seguiment:
− Seguiment d’espècies prioritàries (amfibis, quiròpters, espècies d’interès cinegètic).
− Actuacions de recuperació de zones humides, punts d’aigua i fonts.
− Actuacions (superfície) de recuperació d’espais oberts i pastures.
− Actuacions (pressupost, nombre de projectes) d’intervenció en el patrimoni cultural.
− Dades estadístiques d’incidències relacionades amb la vigilància i prevenció d’incendis.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12121CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121212 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

Context:
− Entre els diferents instruments que el Pla Especial preveu per tal d’assolir els objectius de conservació del
territori hi ha l’adquisició de terrenys estratègics i la possibilitat d’adquirir patrimoni per a assumir la titularitat
d’equipaments. Igualment, és responsabilitat de l’òrgan gestor de l’espai la gestió directa dels béns
patrimonials del Consorci i el suport a la gestió d’altres béns públics.
− Cal posar en funcionament un pla de seguiment de paràmetres ecològics que permeti recollir informació
relativa a paràmetres fisico-químics, de vegetació i ecosistemes, de fauna, socials i econòmics i de dinàmica
dels processos naturals.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Gestionar el sòl públic.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit de l’espai.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
− Proveïdors.
Principals activitats
Observacions
Adquisició de finques d’interès estratègic per a la gestió.
Adquisició de terrenys estratègics.
Manteniment general i millora de les
instal·lacions, eines i maquinària.
Manteniment i millora de la finca de la Font Trobada.
Manteniment i millora de les finques públiques.
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Gestió del recurs hídric generat per la pressa de la Font Trobada per tal de garantir un cabal
ecològic al Torrent de Folgueroles i el reg dels horts aigües avall.
− Millora i adequació de la xarxa de telecomunicacions..
Seguiment:
− Inventari de material.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització.
− Estat de conservació de finques i patrimoni.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12122 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121221 Consells, comissions i convenis.

fitxa 3/9

Context:
− La participació de la societat en l’execució del pla especial es fa efectiva a través de l’òrgan de gestió de
l’espai, el consell general del Consorci, així com a través de l’establiment de convenis o acords amb els
Ajuntaments i amb entitats públiques i privades per a col·laborar en objectius comuns coincidents amb els
d‘objectius del pla.
Objectius generals. Punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació en la gestió del parc de les administracions amb competències
territorials en el seu àmbit.
− Fomentar la participació en la gestió dels diferents sectors socials vinculats al parc.
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres institucions, entitats, associacions i
particulars per a l’assoliment d‘objectius comuns coincidents amb els del pla especial.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell General del Consorci.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres administracions.
Principals activitats:
Observacions:
Reunions ordinàries i extraordinàries
Reunions del Consell General
Convenis amb ajuntaments per a la gestió de Establiment i seguiment de convenis amb els Ajuntaments per a la
gestió d’equipaments i programes d’ús públic.
l’ús públic
Convenis amb entitats, institucions i particulars
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats per a
l’assoliment d’objectius específics d’interès comú.

− Desenvolupament dels convenis de col·laboració per a la gestió de l’ús públic amb els
Ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Tavèrnoles.
− Elaboració d’un conveni amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau per al funcionament de la seu de
l’espai natural.
− Desenvolupament dels convenis amb entitats: Casa-Museu Verdaguer, Associació de Turisme de
Vilanova de Sau, Consorci de Turisme de la Vall de Sau - Collsacabra, Agrupació de Defensa
Forestal de Vilanova de Sau, Societats de Caçadors de l’Espai Natural, Associació Catalana de
Cases de Colònies.
− Es pretén desenvolupar fórmules de col·laboració mitjançant autoritzacions o convenis amb
particulars per tal de fer efectius els plans i projectes de restauració i millora del medi natural i el
paisatge: recuperació d’espais oberts, restauració de zones humides, tractaments silvícoles del
castanyers, o bé projectes relacionats amb l’ús públic.
Seguiment:
− Percentatge d’assistència a les reunions dels òrgans de gestió.
− Nombre de reunions dels òrgans de participació o comissions que se’n derivin.
− Activitats derivades dels convenis de col·laboració en general.
− Nivell d’assoliment d’objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12122 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121222 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

Context :
− Des de la gestió del parc s’ha desenvolupat una política de foment del desenvolupament social i econòmic
dins l’àmbit del parc i al seu entorn, incentivant les activitats compatibles amb els objectius del pla especial i,
d’una manera especial, aquelles que suposen un esforç d’adaptació o una aportació de qualitat per part dels
seus promotors. D’altra banda s’ha intervingut de manera directa en la millora de serveis i infrastructures i en
la programació cultural.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Realitzar un seguiment sistemàtic dels paràmetres socioeconòmics i d'activitats dins de l’espai.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar plans de desenvolupament pel sector
agrari.
− Impulsar i recolzar aquelles iniciatives que incideixen en l’enfortiment del teixit econòmic i social de l’espai
natural.
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-les millor als canvis socioeconòmics i als
objectius del pla especial.
− Afegir una programació cultural a la dels municipis vinculada a l’existència del parc, a través de la
implantació del programa “Viu el parc”.
Col·laboradors principals:
− Ajuntaments.
− Persones físiques i jurídiques que viuen dins del parc i/o hi duen a terme activitats econòmiques.
− Entitats culturals de l’àmbit del parc i el seu entorn.
Principals activitats
Observacions
Elaboració de plans i programes de foment del
desenvolupament econòmic del parc.
Revisió de les línies de subvencions a
particulars
Desenvolupament del programa “Viu el parc”
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Elaborar programes i estudis de caràcter específic en l’àmbit de la promoció del
desenvolupament.
− Implantació d’una marca per als productes i serveis de l’espai natural.
− Col·laborar en les iniciatives associatives dels sectors productius del Parc.
− Prosseguir amb la implantació del programa “Viu el parc”, integrant entitats i institucions de l’àmbit
de l’espai protegit.
Seguiment:
− Nombre i import de les subvencions atorgades.
− Ratio de cobertura de les subvencions sol·licitades.
− Nombre de persones que han participat al programa “Viu el Parc”.
− Nombre d’incidències relacionades amb el programa “Viu el Parc”.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12122 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121223 Infrastructures i serveis generals.

fitxa 5/9

Context:
− Dins de l’objectiu bàsic de contribució al desenvolupament econòmic de les poblacions del parc i el seu
entorn, el Consorci de l’Espai Natural segueix una política de col·laboració amb els ajuntaments per a la
millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de
l’espai protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Consell General del Consorci.
Principals activitats

Elaboració del Pla de Camins

Inversions per a la millora de la xarxa viària
Manteniment general de la xarxa viària
Senyalització
Foment
d’alternatives
energètiques,
comunicació i noves tecnologies
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Observacions
El Pla de Camins cerca la definició d’una xarxa viària amb prioritat
d’actuació per part del Consorci. Es defineix un programa
d’actuacions, dotat amb un pressupost anyal que permeti fer front a
un nombre significatiu d’intervencions diverses, que inclouen, en
determinats casos, l’enduriment del ferm amb asfalt, formigó o
grava-ciment, la construcció d’obres de fàbrica i la modificació de
traçats.
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
traçat.
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda.
Continuació de la implantació del nou tipus de senyalització
de Anàlisi d’alternatives i possibilitats d’intervenció des de
l’administració del parc.

− Actuacions a la xarxa viària d’acord al Pla de Camins
− Senyalització de nous itineraris excursionistes.
Seguiment:
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Nombre d’incidències i capacitat de resposta referents a la xarxa viària.
− Nombre d’incidències i capacitat de resposta referents a la senyalització.
− Nivell d’assoliment d’objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12123 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121231 Creació i manteniment d’equipaments

fitxa 6/9

Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius l’espai natural de Guilleries - Savassona s’ha de dotar d’una xarxa de serveis i equipaments per a
l’ús públic, dissenyada amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Consell General de l’espai.
− Entitats culturals.
− Associacions d’usuaris i consumidors.
Principals activitats
Creació de nous equipaments.

Observacions

Construcció de la seu del Consorci i creació d’un equipament
cultural i d’informació.
Inici de la implantació de les àrees d’aparcament previstes al Pla
Arranjament i adequació d’àrees d’aparcament
Especial
Incorporació dels elements singulars del Mitjançant la col·laboració amb els Ajuntaments o altres institucions i
patrimoni cultural, històric, arqueològic i mitjançant les actuacions en edificacions pròpies, es plantegen
actuacions destinades a recuperar, difondre i posar en valor el
arquitectònic a l’oferta d’ús públic.
patrimoni cultural del Parc.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Elaboració del projecte d’equipament cultural de Vilanova de Sau.
− Elaboració del projecte d’àrees d’aparcament a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i
execució de les més prioritàries
− Col·laboració amb entitats científiques, culturals, administracions i particulars per a la divulgació
d’elements del patrimoni cultural: Excavacions arqueològiques del Roc del Migdia i del Domus del
Pi (Vilanova de Sau)
Seguiment:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat i capacitat de resposta.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12123 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121232 Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions

fitxa 7/9

Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, l’espai natural de Guilleries - Savassona s’ha de dotar d’un model d’ús públic, dins del qual es
defineixen una sèrie de serveis i equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Gestors dels equipaments pedagògics.
− Escoles de l’àmbit del parc.
− Consell General del Consorci.
− Associacions d’usuaris i consumidors.
Principals activitats
Pla d’Ús Públic del Parc
Disseny i implementació de programes
educatius
Desenvolupament del conveni de col·laboració
amb l’Associació Catalana de Cases de
Colònies.
Publicacions
Pla d’itineraris
Pla d’accessibilitat
Funcionament del sistema de qualitat
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Observacions
Elaboració del document de planificació de l’ús públic.
Col·laboració en els programes educatius “Coneguem els nostres
parcs” i “Viu el parc a les escoles”.
Col·laboració en els programes pedagògics de l’Associació Catalana
de Cases de Colònies.
Edició de publicacions.
Elaboració del pla d’itineraris de l’espai.
Estudi d’accessibilitat dels equipaments.
Implantació d’aplicatius de gestió.

− Mitjançant el conveni amb la Fundació de La Caixa, s’ha encarregat el Pla d’Ús Públic, que ha
d’estar finalitzat l’any 2007.
− Col·laboració amb l’Associació Catalana de Cases de Colònies per a l’establiment d’una oferta
pedagògica relacionada amb l’Espai Natural.
− Publicació de la guia de l’espai natural.
− El.laboració de pòsters temàtics.
− Es preveu l’elaboració i divulgació del pla d’itineraris de l’espai natural, com a document que ha
d’orientar la senyalització i creació d’itineraris, incorporant recomanacions per a bicicletes.
− A través del conveni amb la Fundació de la Caixa redacció de l’Estudi d’accessibilitat i seguiment
del projecte de creació de l’itinerari adaptat de Can Mateu.
− Incorporació dels aplicatius de gestió d’incidències, suggeriments i senyalització.
Seguiment:
− Nombre de participants en els programes educatius.
− Edició i presentació de publicacions.
− Grau d’accessibilitat dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat, funcionament del sistema i indicadors.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12124 ACTIVITATS GENERALS
121241 Activitats de planificació, seguiment i avaluació.

fitxa 8/9

Context:
− El Pla Especial de protecció i millora de l’espai natural de les Guilleries-Savassona, aprovat l’any 2003
determina un marc normatiu específic de regulació dins del seu àmbit. D’altra banda, una part de l’àmbit
d’aquest espai està inclosa dins dels espais d’interès naturals de Guilleries, de Savassona i Collsacabra,
d’acord amb el Decret 328/92 del Pla d’Espais d’Interès Natural, que afegeix normativa de caràcter específic
a la normativa de caràcter sectorial vigent.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 - 2007
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Vetllar pel compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori i l’exercici de la
competència d’emissió d’informes previs preceptius de les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit de
l’espai natural.
− Vetllar pel patrimoni públic i privat dins del parc.
− Desenvolupar un sistema de seguiment de la gestió, determinant indicadors que permetin avaluar el
compliment dels objectius i determinar les tendències.
− Desenvolupar un sistema d’informació geogràfica aplicat a la gestió.
− Difondre la tasca realitzada mitjançant l’elaboració de documents i memòries anuals i la participació en
jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit de l’espai natural: serveis tècnics.
− Promotors de les actuacions i activitats dins l’àmbit de l’espai natural.
− Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
− Institucions científiques.
Principals activitats
Control del compliment de la normativa

Observacions

Vigilància i control sobre el territori i elaboració dels informes
preceptius amb caràcter previ a les actuacions dins de l’espai
natural.
Seguiment de les activitats de conservació, de foment del
desenvolupament i d'ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
seguiment d'estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de propostes.
Pla de seguiment.
Participació en xarxes de seguiment, edició de material de difusió.
Elaboració de la memòria del parc
Elaboració de documents i material de gestió
Desenvolupament del Sistema d’Informació Col·laboració en el disseny d’aplicatius i tractament i transferència
de la informació.
Geogràfica

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Emissió dels informes previs preceptius de els actuacions que es duen a terme dins l’àmbit del
Pla especial.
− Desenvolupament d’un sistema de seguiment i avaluació de la gestió.
− Incorporació d’aplicatius i protocols d’actuació relacionats amb la implementació del Sistema
d’Informació Geogràfica aplicat a la gestió.
Seguiment:
− Dades estadístiques d’informes preceptius i denúncies emesos.
− Nombre d’incidències relacionades amb el control del compliment de la normativa.
− Nombre d’indicadors de la gestió implantats efectivament.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1212 ESPAI NATURAL DE GUILLERIES - SAVASSONA
12124 ACTIVITATS GENERALS
121242 Activitats generals i de suport

fitxa 9/9

Context:
− Aquest subprograma fa referència a tots els aspectes relacionats amb la direcció i organització de personal,
el control de la despesa, l’adquisició de material de treball , les tasques de formació del personal, las tasques
docents o de representació i les relacions institucionals.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el funcionament administratiu.
− Garantir les millors condicions de treball possibles per al personal de l’espai natural.
− Plantejar la formació del personal sota el criteri de la millora continuada.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Oficines Tècniques i Direcció de Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Consell General de l’Espai Natural.
− Personal del parc.
− Proveïdors de material i serveis.
Principals activitats
Direcció i organització general

Observacions:
Organització i direcció del personal i les activitats. Control
pressupostari.
Cada any, cal preveure la renovació del parc mòbil.

Renovació del parc mòbil del parc
Adquisició de vestuari, equips de protecció
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
individual i material tècnic.
Formació del personal
Promoció i divulgació
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Malgrat que la formació està centralitzada, cal insistir en la
necessitat d’avançar cap a un pla de formació del personal.
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.

− Millorar els procediments de seguiment dels expedients i de control pressupostari.
− Adquisició d’un nou vehicle tot terreny per a la guarderia.
− Millorar l’adequació de les activitats de formació del personal.
Seguiment:
− Indicadors d’eficiència en la gestió: grau d’execució del programa i del pressupost.
− Grau de satisfacció del personal.
− Nombre d’activitats formatives i assistència.
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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Espai Natural de Guilleries - Savassona
Projecte GUI-2007/1

CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DEL CONSORCI (VILANOVA DE SAU)
Descripció del projecte:

Es tracta de l’execució del projecte de construcció de la seu administrativa del Consorci al nucli
urbà de Vilanova de Sau.
Import estimat:

309.013,54 €

Justificació de la conveniència:

Disposar d’una seu administrativa per a situar les oficines i espais de serveis del Consorci.
Encaix normatiu i legal:

Aquesta actuació s’ajusta al text normatiu del Pla Especial de l’espai natural.
Aquesta actuació està d’acord amb el planejament urbanístic del municipi de Vilanova de Sau.
Compromisos existents:

Existeix un conveni entre el Consorci i de la Diputació de Barcelona pel que fa a la construcció de
la seu.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

Una major eficàcia en les tasques de gestió administrativa, apropant-la al territori.
Una major eficiència en la mobilitat als efectes de la gestió de l’espai.
Cobrir les exigències a nivell de la normativa de Seguretat i Salut per tal que el personal de
guarderia disposi de les instal·lacions necessàries pel desenvolupament de la seva feina (vestuaris,
serveis, menjador, magatzem)
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:

Disposar d’un espai expositiu pel material resultat de les excavacions arqueològiques realitzades a
Vilanova de Sau
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Observacions:

Es compta ja el projecte arquitectònic en curs d’adjudicació.
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Espai Natural de Guilleries - Savassona
Projecte GUI-2007/2

ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ D’ÀREES D’APARCAMENT
Descripció del projecte:

Consisteix en la ubicació de les àrees d’aparcament situades sempre en aquells llocs on acaben
els camins rurals (excepcionalment alguna carretera) i comencen camins veïnals i de serveis.
Sovint estan associades també a miradors que en la major part dels casos ja són existents (només
caldria organitzar i reordenar el seu entorn si s’escaigués).

20.000,00 €

Import estimat:
Justificació de la conveniència:

Organització del trànsit motoritzat i minimització dels impactes que pot originar sobre el medi i la
població del territori.
Encaix normatiu i legal:

Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu del Pla Especial de l’espai natural.
Compromisos existents:
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

Millorar el control del trànsit motoritzat sobre el territori.
Reducció de la circulació i dels estacionaments que puguin comportar impactes sobre el medi i
molèsties a la població del territori
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Aconseguir les autoritzacions dels propietaris
Observacions:
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4.3. Parc del
Castell de Montesquiu

Codi 1213
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12131 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121311 Activitats de conservació, prevenció i restauració.

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics del parc del Castell de Montesquiu és la conservació dels valors naturals, culturals i
del paisatge, entenent que existeixen determinats hàbitats, espècies i elements del patrimoni cultural que
mereixen una alta valoració i un territori en constant evolució. La protecció d’aquests valors requereix
actuacions de seguiment i de gestió activa.
Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Vetllar per la conservació dels valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el patrimoni cultural
del parc.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat i el manteniment del
paisatge en mosaic.
− Executar el pla de gestió forestal.
− Restaurar les àrees degradades.
− Establir una estratègia de prevenció d’incendis per al conjunt del parc.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador i Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Departament d’Interior.
− Institucions acadèmiques, científiques i culturals.
Principals activitats:

Observacions:

Redacció de plans i projectes, i execució dels treballs de
Plans de conservació i restauració del paisatge, conservació i millora d’hàbitats. Accions de recuperació d’espais
oberts, pastures, conreus abandonats i espais fluvials. Seguiment
el medi natural i els hàbitats.
de la dinàmica dels sistemes naturals i el paisatge.
Activitats de seguiment de flora i fauna. Actuacions per a impulsar el
desenvolupament del Pla de conservació de la flora i fauna d’interès
Plans de conservació de flora i fauna.
especial pel parc.
Realització dels treballs del pla tècnic de gestió i millora forestal.
Pla de gestió forestal.
Tractament específic de la pineda de pi roig.
Execució dels programes anuals de vigilància i millora
Pla de prevenció d’incendis del parc.
d’infrastructures. Elaboració del pla de prevenció.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Dins del Conveni subscrit amb la Fundació de La Caixa, es contempla l’elaboració directrius
generals per a la conservació així com de plans de conservació d’hàbitats i espècies d’interès
prioritari.
− Restauració de l’espai fluvial del Ter dins del marc del conveni amb la Fundació de La Caixa.
− Recuperació de camps a Sant Moí dins del marc del conveni amb la Fundació de La Caixa.
− Continuació dels treballs del pla de gestió forestal i tractament específic fitosanitari de les pinedes
de pi roig, dins del marc del conveni amb la Fundació de La Caixa, incloent estudis de fauna per
al control biològic de plagues.
− Actualització del Pla de prevenció a partir dels plans municipals.
− Manteniment i millora de les infrastructures de prevenció d’incendis.
Seguiment:
− Realització d’estudis aplicats a la gestió.
− Actuacions (superfície) de recuperació d’espais oberts i pastures.
− Actuacions forestals mesurades en hectàrees de superfície forestal gestionada.
− Dades estadístiques d’incidències relacionades amb la vigilància i prevenció d’incendis.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12131 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
121312 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

Context:
− El parc disposa de diverses masies, algunes transformades en equipaments, i dels antics camps de conreu
agrícola, que cal preservar. Als entorns del Castell, cal mantenir la qualitat paisatgística i la dels seus jardins.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Preservar el patrimoni natural i cultural del Parc, en especial a aquells indrets amb una més alta valoració.
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Gestionar els aprofitaments i utilització de les finques i masies.
− Garantir el correcte funcionament de màquines, eines i instal·lacions.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
− Masovers i arrendataris de les finques pròpies.
− Proveïdors.
Principals activitats:
Observacions:
Manteniment general i millora de les Tasques i contractes de manteniment.
instal·lacions, eines i maquinària.
Tot el Parc és finca pública.
Manteniment i millora de les finques públiques.
Gestió de les finques públiques: aprofitaments.
Planejament forestal
Obres de manteniment a les masoveries

Redacció dels contractes d’arrendament dels aprofitaments agraris i
d’habitatge de les finques públiques.
Desenvolupament del pla de gestió forestal.
Especialment les cases de Les Planeses i de La Solana requereixen
obres de manteniment.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

−
−
−
−

Adquisició d’una trituradora.
Contracte d’arrendament dels camps de Les Codines.
Contracte d’arrendament de la casa i aprofitaments de Les Planeses .
Obres de manteniment i millora a Les Planeses.
− Obres de manteniment a La Solana.
Seguiment:
− Inventari de material.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització.
− Superfície forestal pública amb instruments de planificació (PTGMF).
− Estat de conservació de finques i patrimoni.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12132 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121321 Consells, comissions i convenis.
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Context:
− Formant part del conjunt d’activitats orientades a fomentar la participació de la societat en l’execució del Pla,
s’han constituït els òrgans de participació política i administrativa en la gestió del parc (Consell Coordinador),
així com l’establiment de convenis o acords amb els Ajuntaments i amb entitats públiques i privades per a
col·laborar en objectius comuns coincidents amb els d‘objectius del Pla Especial.
Objectius generals. Punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació en la gestió del parc de les administracions amb competències
territorials en el seu àmbit.
− Fomentar la participació en la gestió dels diferents sectors socials vinculats al parc.
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres institucions, entitats, associacions i
particulars per a l’assoliment d‘objectius comuns coincidents amb els del pla especial.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Associacions, institucions privades i públiques, altres administracions.
Principals activitats:
Observacions:
Reunions ordinàries i extraordinàries
Reunions del Consell Coordinador
Convenis amb ajuntaments per a la gestió de Establiment i seguiment de convenis amb els Ajuntaments per a la
gestió d’equipaments i programes d’ús públic.
l’ús públic
Convenis amb entitats, institucions i particulars

Establiment i seguiment de convenis amb particulars i entitats per a
l’assoliment d’objectius específics d’interès comú.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

−
−
−
−
−
−
−
−

Conveni del Pla d’Informació amb l’Ajuntament de Montesquiu.
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora per a la gestió del Centre de Documentació.
Conveni amb l’Arxiu Comarcal de Ripoll per a la cessió de documentació històrica.
Conveni del Pla de prevenció d’incendis forestals
Convenis amb les universitats.
Conveni amb Minyons Escoltes i Guies St. Jordi de Catalunya.
Conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona (Jardí Botànic)
Conveni amb les AHC’s, de Vic, i l’Oficina de Difusió Artística (Àrea de Cultura) pel
desenvolupament de la Quinzena d’Art de Montesquiu (QUAM)
− Conveni amb l’Escola de Formació de Quintanes (Masies de Voltregà)
Seguiment:
− Percentatge d’assistència a les reunions dels òrgans de gestió.
− Activitats derivades dels convenis de col·laboració en general.
− Nivell d’assoliment d’objectius.

57

1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12132 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121322 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
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Context :
− Des de la gestió del parc s’ha desenvolupat una política de foment del desenvolupament social i econòmic
dins l’àmbit del parc i al seu entorn, incentivant les activitats compatibles amb els objectius del pla especial i,
d’una manera especial, aquelles que suposen un esforç d’adaptació o una aportació de qualitat per part dels
seus promotors. D’altra banda s’ha intervingut de manera directa en la millora de serveis i infrastructures i en
la programació cultural dels municipis del seu àmbit.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Realitzar un seguiment sistemàtic dels paràmetres socioeconòmics i d'activitats dins el parc.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar plans de desenvolupament pel sector
agrari.
− Impulsar i recolzar aquelles iniciatives que incideixen en l’enfortiment del teixit econòmic i social del Parc.
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-les millor als canvis socioeconòmics i als
objectius del pla especial.
− Afegir una programació cultural a la dels municipis vinculada a l’existència del parc.
− Millorar l’encaix del programa “Viu el Parc” amb la programació cultural dels municipis.
Col·laboradors principals:
− Ajuntaments del Bisaura.
− Persones físiques i jurídiques que viuen dins del parc i/o hi duen a terme activitats econòmiques.
− Entitats culturals de l’àmbit del parc i el seu entorn.
− Entitats del Bisaura
− Oficina de Difusió Artística, Àrea de Cultura
− Conselleria de Cultura, Direcció de Patrimoni Cultural
Principals activitats:
Revisió de les línies de subvencions a
particulars
Desenvolupament del programa “Viu el parc”
Realització Mostra d’Arts Vives
Col·laboració Quinzena d’Art de Montesquiu
(QUAM)
Col·laboració amb l’Associació Forestal del
Bisaura.
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Observacions:
Convé millorar l’adaptació de les bases de les subvencions a
l’evolució de la realitat socioeconòmica
Seguiment del programa.
Disseny i consolidació del programa.
Col·laboració per tal de millorar l’encaix territorial del programa.
Col·laboració em iniciatives d’explotació i de formació.

− Elaborar programes i estudis de caràcter específic en l’àmbit de la promoció del
desenvolupament.
− Implantació d’una marca per als productes i serveis del parc.
− Col·laborar en les iniciatives associatives dels sectors productius del Parc.
− Col·laborar en el projecte d’aula forestal del Bisaura.
− Integrar el programa “Viu el parc” en la programació cultural dels municipis.
− Col·laboració en la MAV i en la QUAM..
Seguiment:
− Nombre i import de les subvencions atorgades.
− Ratio de cobertura de les subvencions sol·licitades.
− Nombre de persones que han participat al programa “Viu el Parc”.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12132 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
121323 Infrastructures i serveis generals.
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Context:
− Dins de l’objectiu bàsic de contribució al desenvolupament econòmic de les poblacions del parc i el seu
entorn, l’Àrea d’Espais Naturals segueix una política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora
dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària dins l’àmbit de l’espai
protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Recuperar la xarxa de camins secundaris.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la senyalització.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Consell Coordinador del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Principals activitats:
Inversions per a la millora de la xarxa viària

Observacions:

Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
traçat.
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
Manteniment general de la xarxa viària
banda i banda.
Continuació de la implantació del nou tipus de senyalització
Senyalització
Foment d’alternatives de comunicació i noves Anàlisi d’alternatives i possibilitats d’intervenció des de
l’administració del parc.
tecnologies

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Anàlisi de viabilitat de la pista de Sant Moí.
− Manteniment de la xarxa de captació, emmagatzematge i distribució d’aigua.
− Senyalització de nous itineraris excursionistes.
Seguiment:
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Nombre d’incidències i capacitat de resposta referents a la xarxa viària.
− Nombre d’incidències i capacitat de resposta referents a la senyalització.
− Nivell d’assoliment d’objectius.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121131 Creació i manteniment d’equipaments
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Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc del Castell de Montesquiu s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen
una sèrie de serveis i equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
Principals activitats:

Observacions:

Es tracta de continuar amb el procés d’adequació a les darreres
Obres de legalització i millora dels equipaments disposicions normatives dels equipaments del parc.
Projecte de millora del Castell, el Centre de Es planteja la realització de diverses actuacions de millora en les
instal·lacions i en les dotacions de material tècnic i mobiliari.
Recursos i la Cabanya del Castell.

Projecte de rehabilitació i millora de l’Escola de Es dona continuïtat al projecte d’obres en aquest equipament,
incorporant un projecte pedagògic.
Natura de Les Codines.
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Manteniment i potenciació de l’activitat cultural del Castell de Montesquiu i de les exposicions
mensuals que es realitzen a la Cabanya. Formació d’una comissió de control.
− Restaurar els materials exposats del Castell de Montesquiu, quadres, pintures, fotografies,
aparells i altres objectes.
− Difusió del Centre de Recursos per a la seva utilització per entitats públiques i privades del
territori i en general per a qualsevol altre col·lectiu
− Adequació i ampliació de l’Escola de la Natura de les Codines
− Millores a la Cabanya del Castell. Per a dotar-la de plafons mòbils per a augmentar les seves
possibilitats d’exposició. Millorar la il·luminació interior i dotar la sala d’un espai per a magatzem.
− Ampliar el rec i la il·luminació dels jardins del Castell.
− Consolidar els murs dels jardins de la Masoveria i del Castell
− Adequar i senyalitzar la zona forestal dels jardins del castell. Recuperar la font de l’entrada.
− El Castell de Montesquiu s’ha de dotar de senyalització interior, i d’un aparell elevador per facilitar
l’accés als discapacitats a la sala de l’audiovisual. S’han de col·locar baranes a l’accés al Castell,
per fer-lo més còmode i segur per a la gent gran. S’ha d’aplicar mesures per a fer el seu
manteniment més sostenible.
− Dotar el Centre de Recursos d’aparells per poder fer video-conferències, d’ordinador amb
diverses pantalles de taula a la sala d’actes i d’altres complements adequats a una sala de
conferències. S’ha de millora la seva il·luminació.
− Acabar les obres de la Masoveria: il·luminació sala de reunions i decoració de la recepció
− Dotar de parallamps la Casanova, Planeses, les Codines i la Solana.
− Realitzar les obres per a la legalització de la Casanova, entre d’altres, de sortida d’emergència.
Reordenació de les feixes afectades per les obres de la variant de la C-17
− Estudiar la utilització de la Solana
Seguiment:
− Nombre d’usuaris dels equipaments.
− Projectes i actuacions de millora executades en relació amb les previsions.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat i capacitat de resposta.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12113 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
121332 Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions
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Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc del Castell de Montesquiu s’ha dotat d’un model d’ús públic, dins del qual es defineixen
una sèrie de serveis i equipaments, amb criteris d’ordenació i de qualitat de l’oferta.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Entitats culturals i pedagògiques.
− Associacions d’usuaris i consumidors.
Principals activitats:
Directrius d’Ús Públic del Parc
Pla d’informació

Observacions:

Elaboració del document de planificació de l’ús públic.
Revisió anyal del pla d’informació als visitants.
Disseny i implementació de programes Col·laboració en els programes educatius “Coneguem els nostres
parcs” i “Viu el parc a les escoles”. Seguiment dels programes
educatius
pedagògics dels equipaments d’educació ambiental.
Vinculat a la reobertura de l’escola de natura de Les Codines, es
Elaboració del programa pedagògic del Parc.
pretén elaborar aquest programa per a tot l’àmbit del Parc.
Reedició i millora de publicacions.
Publicacions
Elaboració i difusió del pla d’itineraris del Parc.
Pla d’itineraris del Parc
Col·laboració en el MAV i en la QUAM.
Col·laboració en programes culturals
Incorporació d’aplicatius del sistema de qualitat.
Funcionament del sistema de qualitat

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Pla d’Informació permanent
− Col·laboració amb el Cercle d’Amics
− Realització dels treballs d’elaboració del programa pedagògic del Parc, vinculat a la concessió de
les Codines.
− Col·laboració amb la Quinzena d’Art i Quinzena Jove (QUAM)
− Mostra d’Arts Vives (MAV) i Programa Pedagògic Viu el Parc
− Senyalització i publicació d’itineraris excursionistes
− Desplegable del Parc en gallec i euskera i altres informacions
− Actualització de programes pedagògics
− Exposicions d’art a la Cabanya del Castell
− Seminaris, conferències i jornades al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu
− Col·laboració amb la Cursa del Castell de Montesquiu
− Col·laboració amb els Jocs Florals de Montesquiu
− Col·laboració amb el BallaBisaura i el CantaBisaura a la Casanova i a la Cabanya del Castell.
− Projecte d’una Trobada de Cant Improvisat
− Incorporació i integració de nous aplicatius de gestió del sistema de qualitat.
Seguiment:
− Incidències i capacitat de resposta en relació amb el pla d’informació i amb els programes educatius.
− Nombre de publicacions editades i reeditades.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat, funcionament del sistema i indicadors.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12134 ACTIVITATS GENERALS
121341 Activitats de planificació, seguiment i avaluació.
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Context:
− El Pla Especial de protecció del medi físic i el paisatge del parc del Castell de Montesquiu determina un marc
normatiu específic de regulació dins l’àmbit. La Llei d’Espais Naturals 12/1985 i el Decret 328/92 del Pla
d’Espais d’Interès Natural, afegeixen normativa de caràcter específic dins l’àmbit del parc. D’altra banda, des
d’aleshores s’ha anat afegint la normativa de caràcter sectorial.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 - 2007
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Vetllar pel compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori i l’exercici de la
competència d’emissió d’informes previs preceptius de les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del
parc.
− Vetllar pel patrimoni públic i privat dins del parc.
− Desenvolupar un sistema de seguiment de la gestió, determinant indicadors que permetin avaluar el
compliment dels objectius i determinar les tendències.
− Desenvolupar un sistema d’informació geogràfica aplicat a la gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Ajuntaments de l’àmbit del parc: serveis tècnics.
− Promotors de les actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
− Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
− Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
− Institucions científiques.
Principals activitats:

Observacions:

Vigilància i control sobre el territori i elaboració dels informes
Control del compliment de la normativa
preceptius amb caràcter previ a les actuacions dins del Parc.
Seguiment de les activitats de conservació, de foment del
desenvolupament i d'ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
Pla de seguiment.
seguiment d'estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de propostes.
Participació en xarxes de seguiment, edició de material de difusió.
Desenvolupament del Sistema d’Informació Col·laboració en el disseny d’aplicatius i tractament i transferència
de la informació.
Geogràfica

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Desenvolupament d’un sistema de seguiment i avaluació de la gestió.
− Incorporació d’aplicatius i protocols d’actuació relacionats amb la implementació del Sistema
d’Informació Geogràfica aplicat a la gestió.
Seguiment:
− Dades estadístiques d’informes preceptius i denúncies emesos.
− Nombre d’incidències relacionades amb el control del compliment de la normativa.
− Nombre d’indicadors de la gestió implantats efectivament.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
12134 ACTIVITATS GENERALS
121342 Activitats generals i de suport
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Context:
− Aquest subprograma fa referència a tots els aspectes relacionats amb la direcció i organització de personal,
el control de la despesa, l’adquisició de material de treball , les tasques de formació del personal, las tasques
docents o de representació i les relacions institucionals.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el funcionament administratiu.
− Garantir les millors condicions de treball possibles per al personal del parc.
− Plantejar la formació del personal sota el criteri de la millora continuada.
− Difondre la tasca realitzada mitjançant l’elaboració de documents i memòries anuals i la participació en
jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Oficines Tècniques i Direcció de Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Personal del parc.
− Proveïdors de material i serveis.
Principals activitats:
Direcció i organització general

Observacions:
Organització i direcció del personal i les activitats. Control
pressupostari.
Cada any, cal preveure la renovació del parc mòbil.

Renovació del parc mòbil del parc
Adquisició de vestuari, equips de protecció
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
individual i material tècnic.
Formació del personal
Elaboració de documents i material de gestió
Promoció i divulgació
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Malgrat que la formació està centralitzada, des del parc i en el marc
del sistema de qualitat, caldrà insistir en la necessitat d’avançar cap
a un pla de formació del personal.
Revisió del format de la memòria del parc
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.

− Millorar els procediments de seguiment dels expedients i de control pressupostari.
− Incorporació de dos vehicles nous.
− Millorar l’adequació de les activitats de formació del personal.
Seguiment:
− Indicadors d’eficiència en la gestió: grau d’execució del programa i del pressupost.
− Grau de satisfacció del personal.
− Nombre d’activitats formatives i assistència.
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació.
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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Parc del Castell de Montesquiu
Projecte MTQ-2007/1

REHABILITACIÓ DE LES CODINES (SORA). (III fase)
Descripció del projecte:

Continuació dels treballs de rehabilitació arquitectònica de l’escola de la natura i alberg de Les
Codines. Comporta bàsicament les actuacions d’arranjament dels exteriors i de millora dels
subministraments bàsics.
200.000.00 €

Import estimat:
Justificació de la conveniència:

Per la seva ubicació i per la facilitat de l’accés amb autocars, aquest equipament presenta unes
molt bones potencialitats de desenvolupament, que el singularitzen en relació amb la resta
d’equipaments pedagògics de la xarxa de parcs.
Donat que la concessió s’ha extingit, aquest és el moment idoni per a fer les obres necessàries
d’adequació i millora abans d’iniciar la nova etapa en la gestió.
Encaix normatiu i legal:

Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic del Pla
Especial del parc, on Les Codines apareix com un equipament.
Aquesta actuació ha de permetre una millor adaptació a la normativa general d’aquests
equipaments i, d’una manera específica, a la normativa d’accessibilitat.
Compromisos existents:

Davant del Consell Coordinador del parc, celebrat el 6 de juliol de 2004, es va expressar las
voluntat de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona de mantenir el menys temps
possible interrompuda la gestió d’aquest equipament i posar en marxa una nova concessió, un cop
fetes les obres de millora necessàries.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

La millora d’aquest equipament d’educació ambiental i lleure.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:

Aquesta actuació ha de permetre facilitar i impulsar una nova concessió administrativa, amb millors
condicions de qualitat i d’estabilitat.
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Tota intervenció arquitectònica en masies per tal d’adequar-les a aquests nous usos i adaptar-les
als requisits de la normativa vigent, tractant-se d’edificis antics concebuts per a uns usos ben
diferents, presenta dificultats objectives evidents.
Observacions:

Durant l’any 2006, s’ha elaborat i contret una segona fase d’aquest projecte
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Parc del Castell de Montesquiu
Projecte MTQ-2007/2

OBRES DE MILLORA DEL CONJUNT D’EQUIPAMENTS DEL CASTELL DE
MONTESQUIU
Descripció del projecte:

El conjunt d’equipaments del Castell de Montesquiu requereix d’una sèrie d’actuacions amb
objectius de millorar les instal·lacions, realitzar operacions de manteniment estructural, afavorir
l’accessibilitat i garantir la seguretat.

60.000.00 €

Import estimat:
Justificació de la conveniència:

L’ús que es dona al Centre de Recursos per a la celebració de cursos, seminaris, congressos,
reunions tècniques, etc., demanda unes intervencions que millorin la qualitat de l’oferta. De la
mateixa manera, l’ús públic del castell i del seu entorn justifica un esforç per a millorar
l’accessibilitat i la seguretat de la visita.
Encaix normatiu i legal:

Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic del Pla
Especial del parc.
Aquesta actuació ha de permetre una millor adaptació a la normativa general d’aquests
equipaments.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

Millora de l’oferta del Centre de Recursos i dels espais museitzats i de lleure del Castell de
Montesquiu.
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Les intervencions en edificis d’alt interès patrimonial, com és el cas del Castell de Montesquiu, han
de ser extremadament curoses i suposen, sovint, uns costos considerables.
Observacions:

Algunes de les intervencions previstes en aquest projecte presenten ja una certa urgència.
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4.4. Parc de la Serralada
de Marina

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

fitxa 1/9

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

Plans de conservació del medi físic i del
paisatge

Plans de gestió de flora i fauna

Prevenció d’incendis forestals

Millora dels espais forestals
Conservació del Patrimoni històric i arqueològic
Accions de restauració del medi natural i del
paisatge
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

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

− Actuacions de gestió activa del medi i de conservació de flora i fauna. Redacció del Pla director
de la Vall de Reixac.
− Prevenció d’incendis forestals: Pla de Vigilància i millora d’infraestructures.
− Programa de restauració de torrents i boscos de ribera
− Redacció del Pla Director de la Vall de Sant Jeroni de la Murtra
Seguiment:
− Estadístiques d’incidències en el Pla de Vigilància contra Incendis Forestals
− Evolució de les poblacions d’espècies objectes d’estudi
− Actuacions enfocades a la conservació ( millora d’hàbitats, recuperació de zones humides, ...)
− Evolució de les superfícies forestals on s’hagi actuat
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122112 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

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

Observacions:

Adquisició de finques

Possibilitat d’adquisició de finques que per la seva ubicació o per
les seves característiques siguin d’interès per a la gestió del Parc.

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

Renovació i millora del sistema de comunicacions
Actuacions i adquisició de material de manteniment general
El Parc porta la gestió del Pla de conservació i millora de la zona
forestal de Torribera (Santa Coloma), propietat de la Diputació de
Barcelona.

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Adequació i millora del sistema de comunicacions (adquisició d’equips de tecnologia digital)
− Gestió de la zona forestal de Torribera
Seguiment:
− Superfície de titularitat pública del Parc.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment i cost d’amortització
− Inventari de material
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122121 Consells, comissions i convenis.

fitxa 3/9

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

Convenis

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

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Desenvolupament del conveni amb La Caixa per a la conservació dels sistemes naturals
− Potenciar l’establiment de convenis per a la implantació de nous punts d’informació i per assolir
altres objectius específics
Seguiment:
− Nivell de participació a les reunions dels òrgans de gestió
− Grau de difusió de les activitats de gestió
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122122 Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

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

Observacions:
Realitzar un inventari de les activitats del sector primari.
Implementar un programa de debats sectorials per a la definició de
plans marc específics per als sectors agrícola i ramader. Inventariar
les activitats i els recursos turístics i promoure l’estructuració de
l’oferta turística i de serveis (pública i privada) i de la implantació de
la marca de la Xarxa de Parcs
Seguiment de les subvencions atorgades Revisió de les bases per
adequar-les a les necessitats que es volen cobrir.
Millorar la participació a la matinal del Viu El Parc. Estudiar noves
propostes d’activitats del programa “Viu el Parc “ en els diferents
municipis

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Realitzar un inventari de les activitats del sector primari.
− Aplicar els resultats que es derivin de l’estudi-dictamen sobre la viabilitat de la implantació d’una
marca de la Xarxa de Parcs (La Caixa)
− Consolidar el programa “Viu el Parc”
Seguiment:
− Dades i import de les subvencions atorgades.
− Accions de foment del desenvolupament per sectors
− Tractament de dades del programa “Viu El Parc”
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122123 Infraestructures i serveis generals.

fitxa 5/9

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

Servei de neteja i recollida de deixalles

Inversió en la millora de la xarxa viària
Manteniment de la xarxa viària principal
Senyalització

Observacions:
Manteniment i millora de la prestació del servei de recollida i neteja
de deixalles i el buidat de papereres dels equipaments del Parc.
Manteniment i millora del sistema de recollida de punts
d’abocament puntuals. Analitzar la viabilitat de la recollida selectiva
en alguns punts i equipaments
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material per la capa de
rodolada, millora del traçat. Obertura de nou camí previst en el Pla
de Prevenció d’incendis del Parc
Repàs i manteniment de la xarxa viària bàsica
Substitució i adaptació de la senyalització existent a la nova, així
com implantació de nova senyalització

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Criteris de millora del sistema de recollida i neteja de deixalles amb la implantació de la recollida
selectiva on sigui viable
− Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària bàsica del parc
− Finalitzar la substitució de la senyalització del parc per la nova senyalització de la Xarxa de
Parcs Naturals. Plantejar la col·locació de nous rètols per a la senyalització d’itineraris.
Seguiment:
− Control del servei de neteja i recollida de deixalles
− Longitud de pistes arranjades i característiques de les intervencions
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122131 Creació i manteniment d’equipaments

fitxa 6/9

Context:
− Per tal de garantir l’assoliment dels objectius del Pla Especial, el parc s’ha de dotar d’una xarxa
d’equipaments i els ha d’adequar a les necessitats concretes.
− El Pla Especial preveu la creació o l’adequació d’equipaments als indrets més emblemàtics i visitats del
parc, així com a les portes de parc.
Objectius generals. Punts 1 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el
desenvolupament econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat, salubritat i
eficiència energètica
− Promoure el coneixement dels valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments membres del Consorci del Parc
− Altres Administracions, propietaris, associacions, institucions privades i públiques
− Propietaris, concessionaris i gestors dels equipaments.
Principals activitats:

Observacions

Rehabilitació del Centre de Gestió

Execució dels treballs de rehabilitació de l’edifici
del Centre de Gestió del Parc, preveient
instal·lacions adaptades

Pla d’equipaments

Itineraris senyalitzats
Àrees d’aparcament
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Aplicació del Pla d’Us Públic del parc. Definició, d’acord amb
aquest pla i amb la situació actual, del calendari per la posada en
funcionament dels diferents equipaments com els punts
d’informació de Badalona, Santa Coloma, i Montcada i Reixac.
Creació de nous itineraris i manteniment dels existents
Arranjament del sender de gran recorregut GR-92 (La Caixa)
Projecte d’adequació d’itineraris per a usuaris discapacitats
Arranjament i adequació d’àrees d’aparcament

− Rehabilitació de l’edifici del Centre de Gestió del Parc
− Posada en funcionament de punts d’informació
− Arranjament del sender de gran recorregut GR-92
− Execució d’un itinerari a l’entorn de la font del Tort
Seguiment:
− Adequació del equipaments al nombre d’usuaris
− Grau d’accessibilitat dels equipaments
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12211 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122132 Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions

fitxa 7/9

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

Observacions:

Programa “Coneguem els nostres parcs”

Desenvolupament del Pla d’Us Públic del Parc, tenint en compte
els instruments actuals de certificació de qualitat existents.
Recollida sistemàtica de dades de freqüentació
i d’ús
d’equipaments, programes i serveis.
Propostes per millorar el dispositiu d’atenció personal als visitants,
establint, alhora, plafons informatius, exposicions o altres activitats
en els diferents equipaments
Estudiar la possibilitat d’incorporar el Parc Serralada de Marina al
programa “Coneguem els nostres parcs” de la Xarxa de Parcs

Publicacions i material de divulgació

Elaboració i publicació de material de divulgació del Parc: plànol,
maqueta, guies, itineraris, etc.

Pla d’ús Públic del Parc

Pla d’informació als visitants

Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

− Desenvolupar el Pla d’Us Públic del Parc
− Aplicació de les propostes derivades de l’estudi-dictamen per a valorar i estructurar l’oferta del
conjunt d’equipaments de la Xarxa de Parcs (La Caixa)
− Edició de la guia del Parc
Seguiment:
− Ocupació dels equipaments
− Utilització de la pàgina web.
− Nivell de satisfacció dels visitants
− Nivell d’assoliment dels objectius

75

1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12214 ACTIVITATS GENERALS
122141 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

fitxa 8/9

Context:
− Per tal d’optimitzar les polítiques i línies d’actuació de la gestió cal definir un programa que ens permeti
conèixer el grau d’assoliment dels objectius.
− Les activitats de seguiment i els indicadors associats ha de permetre valorar l’estat dels sistemes naturals i
l’assoliment dels objectius de conservació, desenvolupament i ús públic del Parc.
− A mida que es va recopilant informació, és convenient disposar d’eines que ens ajudin a poder analitzar i
utilitzar aquesta informació (SIG, bases de dades, etc.)
− L’aplicació del Pla Especial comporta vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents i del text
normatiu. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió dels corresponents
informes preceptius.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Vetllar pel compliment de la normativa vigent en l’àmbit del Parc.
− Definir el pla de seguiment de paràmetres ecològics, determinant el seu paper i operativitat en relació a la
gestió i els seus efectes sobre el medi natural, i vetllant per la preservació i millora dels sistemes, hàbitats,
comunitats i espècies prioritaris o d’especial interès
− Millorar la coordinació entre els dispositius implicats en la vigilància del Parc.
− Desenvolupament i aplicació del sistema d’informació geogràfica.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Membres consorciats
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels Ajuntaments del Parc
− Entitats locals, promotors d’actuacions i activitats en l’àmbit del Parc, investigadors i naturalistes
− Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge i d’Interior
Principals activitats:
Elaboració d’informes previs preceptius
Control del compliment de la normativa
Seguiment de la implantació d’infraestructures
Elaboració de documents i materials de gestió

Pla de seguiment

Desenvolupament del sistema d'informació
geogràfica
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Observacions:
Aplicació del Pla Especial. Elaboració, seguiment i control del
informes previs preceptius.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats esportives, activitats
de lleure col·lectiu, activitats cinegètiques, control urbanístic, etc).
Revisió i signatura del protocol de control del motorisme.
Seguiment del compliment de la normativa pel que fa a línies
elèctriques, instal·lacions tècniques i vies de transport terrestres
Elaboració de la memòria del parc corresponent a l’any anterior,
seguint el model de les memòries dels parcs de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona.
Seguiment de les activitats de conservació, de foment del
desenvolupament i d’ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
seguiment d’estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de
propostes. Participació en xarxes de seguiment, edició de material
de difusió.
Desenvolupament d’aplicatius per la gestió

− Manteniment dels esforços per tal de que les activitats que es duguin a terme s’adeqüin a la
normativa del Parc.
− Elaboració de la memòria del parc corresponent a l’any anterior
− Impuls al Sistema d’Informació Geogràfica, com a eina bàsica per la planificació, la gestió i el
seguiment.
Seguiment:
− Estadístiques d’informes i expedients
− Estadístiques de l’activitat de la guarderia del parc i de les incidències
− Dades obtingudes de les activitats de seguiment
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
12214 ACTIVITATS GENERALS
122142 Activitats generals i de suport

fitxa 9/9

Context:
− Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes en els programes de conservació, foment i ús social,
així com per assolir els objectius del Pla Especial, cal disposar d’una infraestructura logística que permeti
el bon funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes correctes condicions de treball dels
membres de l’organització.
− Per tal de garantir la coherència de les actuacions, tant a nivell intern com amb els altres parcs de la Xarxa
de Parcs Naturals, cal disposar de mecanismes de coordinació interna i externa que facilitin el bon
funcionament i ajudin a millorar la gestió del Parc.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les incidències que es
produeixin en el parc.
− Implementar eines que facilitin la participació del personal del parc en la gestió i alhora millorin la
comunicació i la coordinació dins del parc i amb els altres espais de la xarxa de parcs
− Disposar dels mitjans materials adequats a les necessitats de les tasques del conjunt del personal del parc.
− Garantir el compliment de les activitats de seguretat i salut, mitjançant la dotació del vestuari i equips de
protecció individual necessaris per a l’adequat desenvolupament de les tasques encomanades.
− Difondre la tasca realitzada i l’assoliment d’objectius mitjançant l’elaboració de programes i memòries
anuals d’activitats, així com amb la participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
− Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Personal adscrit al parc.
− Altre personal de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Responsables de formació de la Diputació de Barcelona.
− Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Direcció i organització general
Parc mòbil
Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic
Pla de formació
Promoció i divulgació
Assessorament tècnic i legal a iniciatives
externes
Eixos més rellevants d’actuació per a 2007:

Observacions:
Organització general del treball. Establiment de reunions i eines
per facilitar la coordinació i la distribució de tasques, seguint el
model de treball en equip. Seguiment i control de la despesa
Reparació, combustible i pupil·latge Substitució de vehicles
obsolets
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
Adaptar les activitats formatives a les necessitats dels diferents
col·lectius
Difusió de la tasca realitzada i de l’assoliment d’objectius
mitjançant l’elaboració de programes i memòries anuals d’activitats.
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Consultes tècniques i assessoraments diversos

− Organització general del treball, amb la distribució de funcions i tasques. Consolidació de la
plantilla del Parc.
− Millorar el sistema de seguiment d’incidències i expedients
− Adopció de la tipologia de vestuari homologat a la Xarxa de Parcs
Seguiment:
− Grau d’execució del programa d’activitats i del pressupost
− Nivell d’amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre
− Nombre i adequació de cursos realitzats
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació
− Nivell d’assoliment dels objectius
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4.5. Parc de la
Serralada Litoral

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

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics del parc de la Serralada Litoral és la preservació dels valors naturals i del paisatge,
entenent que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en
constant evolució. La protecció d’aquests valors requereix actuacions de seguiment i de gestió activa del
medi.
Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals de la Serralada Litoral.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió activa dels
hàbitats.
− Restaurar les àrees degradades per processos urbanístics il·legals o altres causes.
− Fomentar el manteniment del paisatge en mosaic (forestal, agrícola i de pastura).
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments i consells comarcals del Consorci.
− Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, agrupacions de defensa forestal.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Dep. d’Interior.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Principals activitats:
Plans de conservació i gestió activa del
paisatge, el medi físic i els hàbitats

Plans de conservació de flora i fauna

Prevenció d’incendis forestals

Conservació del patrimoni històric i arqueològic
Plans de recuperació forestal

Observacions:
Redacció dels projectes, en el marc del conveni amb la Caixa, i
execució dels treballs de conservació i millora d’hàbitats. Accions
de recuperació d’espais oberts i àrees agrícoles abandonades o
degradades.
Activitats de seguiment de flora i fauna.
Revisió del Projecte de la flora amenaçada del Parc: estat de les
poblacions, programació de les actuacions, seguiment i avaluació.
Seguiment d’espècies de fauna d’interès.
Actuacions de control d’espècies al·lòctones de fauna i flora
Execució de la Campanya anual de vigilància i
prevenció
d’incendis forestals.
Posada en marxa del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del
parc. Execució dels plans d’infrastructures: millores en xarxa viària,
punts de guaita (adequació, seguretat i higiene), punts d'aigua, i
franges de protecció.
Finalització de l’Inventari del patrimoni arqueològic.
Actuacions de millora derivades del Pla de Gestió Forestal del
parc.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Sistematització del Projecte de la flora amenaçada del parc
− Finalització i divulgació de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic del Parc.
− 13ª Campanya de Prevenció d’incendis forestals i posada en marxa del Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals.
Seguiment:
− Estadístiques del pla de prevenció d’incendis
− Evolució de les poblacions de les espècies d’interès especial
− Actuacions enfocades a la conservació (millora dels hàbitats, recuperació d’espais oberts i pastures...)
− Lliurament final del Catàleg del Patrimoni Arqueològic.
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12221 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122212 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

Context:
− El Pla Especial marca la necessitat d’adquirir terrenys per part de l’òrgan gestor, especialment aquells que
tenen un elevat interès natural.
− El Consorci té també la responsabilitat de gestionar els béns patrimonials propis.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Conservar els indrets que presentin uns valors ecològics singulars de la Serralada Litoral.
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines i millorar les comunicacions.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments del Consorci i de l’àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya: Departaments de Medi Ambient, Agricultura, Interior i Cultura.
Principals activitats:

Observacions:

Adquisició de terrenys estratègics

Identificació de parcel·les i finques que puguin interessar pel seu
valor estratègic

Adquisició i manteniment de màquines, eines i
material de comunicacions

Renovació i millora del sistema de comunicacions

Manteniment general de les instal·lacions
Gestió i manteniment del patrimoni

Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap
equipament concret
Vigilància.
Conservació d’elements de valor històric i general
Redacció de l’Inventari de béns del Consorci

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Renovació del sistema de comunicacions (adquisició d'equips de tecnologia digital)
− Elaboració de l’inventari de béns del Consorci
Seguiment:
− Patrimoni públic: inventari i estat de conservació
− Estat de conservació dels immobles i altres elements d’interès patrimonial
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12222 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122221 Consells, comissions i convenis

fitxa 3/9

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

Observacions:

Reunions del Consell Plenari i de la Comissió
Executiva

Reunions ordinàries i extraordinàries

Participació en altres Òrgans de representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient

Convenis

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

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Desenvolupament del conveni amb La Caixa per a la conservació dels sistemes naturals
− Establiment de nous convenis per la gestió i/o utilització de nous equipaments (Can Girona, Can
Rabassa i Can Barba)
Seguiment:
− Nivell de participació a les reunions dels Òrgans de Gestió
− Grau de difusió de les activitats de gestió entre les entitats representades als Òrgans de Gestió
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12222 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122222 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

Context :
− El Pla Especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quant
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial.
− El programa El Parc a Taula és una eina per fomentar el desenvolupament econòmic i la participació de la
població local en els objectius del Parc.
− El programa d’acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Realitzar un seguiment sistemàtic dels paràmetres socioeconòmics i d'activitats dins el parc.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera.
− Afavorir la participació dels productors locals en el programa “El Parc a Taula”
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la sintonia del
programa “Viu el Parc” amb la població local.
Col·laboradors principals:
− Associacions de propietaris forestals
− Habitants, propietaris i empresaris de l’àmbit del parc
− Ajuntaments
− Escoles
− Entitats culturals locals
Principals activitats:
Pla de gestió forestal
Promoció d’actuacions per al desenvolupament
dels sectors agrícola, forestal, de serveis i
cultural
Execució del programa “El Parc a Taula”
Execució del programa “Viu el Parc”
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

Observacions:
Participar activament, juntament amb l’Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi territorial en l’aplicació del Pla de gestió
forestal de la Serralada Litoral. Implicar les Associacions de
propietaris forestals del Parc.
Inventariar les activitats i els recursos turístics i promoure
l’estructuració de l’oferta turística i de serveis (pública i privada) i
de la implantació de la marca de la Xarxa de Parcs
Iniciar el programa al territori del Parc.
Consolidar les diferents activitats associades

− Participar activament en l’aplicació del Pla de gestió forestal
− Aplicar els resultats que es derivin de l'estudi-dictamen sobre la viabilitat de la implantació d'una
marca de la Xarxa de Parcs (LKXA)
− Iniciar el programa El Parc a Taula
− Consolidar el programa Viu el Parc als municipis
Seguiment:
− Accions de foment del desenvolupament per sectors
− Tractament de dades del programa “El Parc a Taula”
− Tractament de dades del programa “Viu el Parc”
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12222 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122223 Infrastructures i serveis generals.

fitxa 5/9

Context:
− El Pla especial de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs que gestiona el Consorci del Parc de la Serralada Litoral
contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan aquest règim de
protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les condicions de vida de
la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus dins l’àmbit de l’espai protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal
− Oficina tècnica de Prevenció d’Incendis
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona
Principals activitats:
Servei de recollida de residus
Inversió per a la millora de la xarxa viària
Manteniment de la xarxa viària principal
Senyalització

Observacions:
Analitzar la necessitat de creació de nous punts de recollida
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
traçat
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda
Incorporació de rètols d’acord amb la nova normativa: substitució i
adaptació dels existents i introducció de nous elements indicadors

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual. Instal·lació de nova
senyalització en punts d’interès.
− Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
Seguiment:
− Control de la recollida d’escombraries
− Longitud de pistes arranjades i característiques de les intervencions
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12223 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122231 Creació i manteniment d’equipaments

fitxa 6/9

Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc compta amb equipaments d’ús públic.
− El Pla Especial preveu la creació d’equipaments als indrets més emblemàtics i visitats del parc
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat, salubritat i
eficiència energètica.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Propietaris privats.
Principals activitats:

Observacions:

Oficina del parc a Cabrera de Mar

Millores i manteniment general de les instal·lacions
Seguiment dels conveni dels punts d'informació i centre de
documentació. Incorporació de millores i ampliació de les activitats
del punt d’informació de Can Boquet.
Creació de nous itineraris senyalitzats i manteniment dels
existents. Adequació d'itineraris per a usuaris discapacitats.
Arranjament i adequació d'àrees d'ús públic

Manteniment i millores dels equipaments
Itineraris senyalitzats
Àrees d'ús públic
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Millora de les instal·lacions i ampliació de les activitats al punt d’informació de Can Boquet
− Senyalització de cinc nous itineraris
Seguiment:
− Adequació dels equipaments al nombre d’usuaris
− Grau d'accessibilitat dels equipaments
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12223 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122232 Activitats d’ús social i publicacions

fitxa 7/9

Context:
− A fi d’ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l’espai protegit, i fomentar el coneixement i el
respecte envers el medi d’una manera compatible amb la resta d’objectius del parc, el Pla Especial preveu
la definició i el desenvolupament d’un model d’ús públic d’aquest espai.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Desenvolupar el Pla d’ús públic del parc.
− Recollir sistemàticament dades de freqüentació i d'ús d'equipaments, programes i serveis.
− Contribuir al desenvolupament d’una estratègia global de comunicació i educació ambiental a la xarxa de
parcs.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer els
valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a través del
seguiment de les concessions, dels convenis o d’actuacions directes.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Pla d’Ús Públic del parc
Activitats als centres d’informació
Activitats als centres de documentació
Publicacions
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

Observacions:
Desenvolupar el Pla d’ús públic del parc
Desenvolupar el programa d’activitats de cada equipament
Fomentar-ne l'ús i fer difusió dels serveis que ofereixen
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions.

− Aplicació de les propostes derivades de l'estudi-dictamen per a valorar i estructurar l'oferta del
conjunt d'equipaments de la Xarxa de Parcs (LKXA)
− Impulsar el treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i la difusió
conjunta de les activitats
− Organitzar la I Trobada d'Estudiosos del sector central de les serralades litorals
Seguiment:
− Ocupació dels equipaments
− Utilització de la pàgina web
− Nivell de satisfacció dels visitants
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12224 ACTIVITATS GENERALS
122241 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

fitxa 8/9

Context:
− El Pla Especial implica vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents i del Text Normatiu davant
les activitats que s’hi duen a terme. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió
dels corresponents informes preceptius.
− Les activitats de seguiment i els indicadors associats han de permetre valorar l'estat dels sistemes naturals i
la compatibilitat d'usos i aprofitaments amb els objectius de la conservació.
− Per a optimitzar les polítiques i línies d'actuació de la gestió cal disposar d'un programa específic
d'avaluació de la gestió que permeti conèixer el grau d'assoliment dels objectius.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 - 2007
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper i operativitat en relació a la
gestió i promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme.
− Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
− Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
Col·laboradors principals:
− Investigadors, naturalistes, empreses d’estudis ambientals i Universitats.
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments, DAMH i Dep. d’Interior.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Elaboració d'informes preceptius
Control del compliment de la normativa
Definició del pla de gestió integral del parc i
elaboració del programa anual d’activitats

Pla de seguiment
Elaboració de documents i material de gestió
Desenvolupament del SIG

Observacions:
Informar les propostes d'actuació dins l'àmbit del Pla Especial en
els aspectes específics que aquest regula.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques i
esportives, seguiment de la implantació d’infrastructures, control
urbanístic, etc.) i tramitació de denúncies, si s'escau, davant les
administracions competents.
Els pla de gestió integral ha de ser un document de planificació de
la gestió a mig termini, situat en un segon nivell de planificació
entre el Pla Especial i el programa anual d’activitats.
Seguiment de les activitats de conservació, de foment del
desenvolupament i d'ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
seguiment d'estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de
propostes. Participació en xarxes de seguiment, edició de material
de difusió.
Edició de la memòria anual
Tractament i transferència de la informació.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Formulació de mesures de suport als ajuntaments per a la resolució de conflictes urbanístics en
l'àmbit del parc
− Desenvolupament d'un sistema d'indicadors per avaluar el grau d'assoliment del objectius del Pla
a tots nivells (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic)
− Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica
Seguiment:
− Estadístiques d’informes i expedients
− Estadístiques de l'activitat de la guarderia del parc
− Dades obtingudes de les activitats de seguiment
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL
12224 ACTIVITATS GENERALS
122242 Activitats generals i de suport

fitxa 9/9

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

Observacions:

Direcció i organització general

Organització general de l’activitat. Seguiment i control de la
despesa

Manteniment del parc mòbil

Reparació, combustible i pupil·latge

Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic

Adquisició de material d’acord amb les necessitats

Pla de formació
Promoció i divulgació
Assessorament tècnic i legal a iniciatives
externes
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

Adaptar les activitats formatives a les necessitats
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Edició de material de difusió sobre el patrimoni natural i cultural del
parc
Consultes tècniques i assessoraments diversos

− Millorar el sistema informatitzat de seguiment d'incidències i expedients
− Adquisició d’un vehicle tot terreny.
Seguiment:
− Grau d'execució del programa d'activitats i del pressupost
− Nombre i adequació dels cursos realitzats
− Nivell d’amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació
− Nivell d’assoliment dels objectius
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Parc de la Serralada Litoral
Projecte SLI-2007/1
MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA I REALITZACIÓ D’OBRES DE FÀBRICA
Descripció del projecte:

Creu de can Boquet-Roca d’en Toni-Cal Camat, a la pista carenera. El tractament proposat és més
intensiu que el realitzat en anys anteriors des que es van realitzar les obres de fàbrica en aquest
tram (1999).

Els treballs consisteixen en la millora dels trams amb subbase degradada, per excavació i
rasentejat de la plataforma actual, reperfilat de cunetes, definició dels pendents
transversals
adequats en cada cas i formació de trencaaigües , previ a l’aplicació de la regularització
amb tot-ú granític.
45.000,00 €

Import estimat:

Parc

Redacció/Direcció d’obres

Oficina de Projectes

Justificació de la conveniència:

El manteniment i millora de la xarxa bàsica és un competència del Consorci segons proposta del
seu Consell Plenari. Puntualment també es duen a terme accions fora d’aquesta xarxa per tal
d’evitar la degradació de la xarxa pública d’accés al Parc.
Encaix normatiu i legal:

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
Compromisos existents:

Demanda reiterada de veïns i usuaris.
Proposta del Consell Plenari
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

Millora de la seguretat vial.
Reducció de l’erosió i de les despeses de manteniment.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:

El manteniment en bon estat d’aquesta via fomenta el seu ús evitant-se recorreguts alternatius més
sensibles.
Dificultats associades a l’execució del projecte:

Durant l'execució de l'obra s'ha de garantir la transitabilitat de la zona, reduint al mínim el tancament
d'aquest tram i les molèsties als usuaris.
Observacions:

Es tracta d’un dels sectors més transitats del Parc i requereix d’una acció intensiva.
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4.6. Parc del Montnegre
i el Corredor

Codi 1223

91
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12231 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122311 Activitats de conservació, prevenció i restauració

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics del parc del Montnegre i el Corredor és la preservació dels valors naturals i del
paisatge, entenent que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un
territori en constant evolució. La protecció d’aquests valors requereix actuacions de seguiment i de gestió
activa del medi.
Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals del Montnegre i el Corredor.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió activa dels
hàbitats.
− Restaurar les àrees degradades per processos urbanístics il·legals o altres causes.
− Fomentar el manteniment del paisatge en mosaic (forestal, agrícola i de pastura).
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Comissió Consultiva del parc i Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, agrupacions de defensa forestal.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Dep. d’Interior.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Principals activitats:
Plans de conservació i gestió activa del
paisatge, el medi físic i els hàbitats

Plans de conservació de flora i fauna

Prevenció d’incendis forestals

Conservació del patrimoni històric i arqueològic
Plans de recuperació forestal

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

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Actuacions de gestió activa del medi i de conservació de flora i fauna: execució del projecte de la
vall d'Olzinelles i redacció dels projectes d'ordenació del sector carener del Montnegre i de la vall
de Ramió (LKXA)
− Adequació de punts de guaita de prevenció d'incendis i millores a l'heliport
− Actuacions per a la protecció i posada en valor de monuments megalítics del parc
Seguiment:
− Estadístiques del pla de prevenció d’incendis
− Evolució de les poblacions de les espècies d’interès especial
− Actuacions enfocades a la conservació (millora dels hàbitats, recuperació d’espais oberts i pastures...)
− Actuacions de conservació d'elements del patrimoni arqueològic
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12231 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122312 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

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

Observacions:

Adquisició de terrenys estratègics

Parcel·les d’urbanitzacions il·legals i finques que puguin interessar
pel seu valor estratègic

Adquisició i manteniment de màquines, eines i
material de comunicacions

Renovació i millora del sistema de comunicacions

Manteniment general de les instal·lacions
Gestió i manteniment del patrimoni
Rehabilitació i adequació a l’ús social de
can Bosc
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap
equipament concret
Vigilància. Afitament de finques
Redacció de plans d'ordenació dels recursos naturals. Redacció
dels PTGMF pendents i execució de les actuacions previstes.
Redacció 3ª fase i finalització dels treballs d’adequació d’un espai
pel masover i inici dels treballs de rehabilitació del cos central

− Projecte de can Bosc: execució de la 1ª i la 2ª fases (vivenda masover i estructura cos central) i
redacció 3ª fase (acabats cos central)
− Redacció del pla d'ordenació del recursos naturals de les finques públiques del sector central del
Corredor (LKXA)
− Renovació del sistema de comunicacions (adquisició d'equips de tecnologia digital)
Seguiment:
− Superfície de titularitat pública del parc
− Patrimoni públic: inventari i estat de conservació
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització
− Superfície forestal amb instruments de planificació (PTGMF)
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122321 Consells, comissions i convenis

fitxa 3/9

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

Observacions:

Reunions del Consell Coordinador
i de la Comissió Consultiva

Reunions ordinàries i extraordinàries

Participació en altres Òrgans de
representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient

Convenis

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

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Desenvolupament del conveni amb La Caixa per a la conservació dels sistemes naturals
Seguiment:
− Nivell de participació a les reunions dels Òrgans de Gestió
− Grau de difusió de les activitats de gestió entre les entitats representades als Òrgans de Gestió
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122322 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

Context :
− El Pla Especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial.
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política d’ajuts econòmics que es concreten
en l’establiment d’unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de
protecció i millora dels habitatges i del patrimoni.
− El programa d’acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Realitzar un seguiment sistemàtic dels paràmetres socioeconòmics i d'activitats dins el parc.
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-se a noves realitats.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar pals de desenvolupament pel sector
agrari.
− Participar en el conveni de col·laboració amb l’Associació de propietaris del Montnegre Corredor, per
millorar la gestió forestal del massís.
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la sintonia del
programa “Viu el Parc” amb la població local.
Col·laboradors principals:
− OTMPI
− Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
− Habitants, propietaris i empresaris de l’àmbit del parc
− Ajuntaments
− Entitats culturals locals
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Projecte per a la millora de la gestió forestal

Promoció
d’actuacions
per
al
desenvolupament dels sectors agrícola,
forestal, de serveis i cultural
Execució del programa “Viu el Parc”

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

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Participar activament en el projecte per fomentar la gestió forestal associada
− Aplicar els resultats que es derivin de l'estudi-dictamen sobre la viabilitat de la implantació d'una
marca de la Xarxa de Parcs (LKXA)
− Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis
Seguiment:
− Dades de les subvencions atorgades
− Accions de foment del desenvolupament per sectors
− Tractament de dades del programa “Viu el Parc”
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122323 Infrastructures i serveis generals.

fitxa 5/9

Context:
− El Pla Especial del Montnegre i el Corredor contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i
del paisatge, sempre i quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament
socioeconòmic i la millora de les condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus dins l’àmbit de l’espai protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal
− Oficina tècnica de Prevenció d’Incendis
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona
Principals activitats:
Servei de recollida de residus
Col·laboració amb la recollida municipal de
residus
Inversió per a la millora de la xarxa viària
Tractament de la capa de rodolada de la
pista principal del Corredor
Manteniment de la xarxa viària principal
Senyalització

Observacions:
Analitzar la viabilitat de la recollida selectiva als recorreguts ja
establerts de recollida directa i la creació de noves rutes de recollida
Prestació, en col·laboració amb els ajuntaments, del servei de
recollida d'escombraries al sector del Montnegre
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
traçat
Incorporació de material cimentador i construcció de cunetes i
moderadors de velocitat en la totalitat de l’accés al Santuari del
Corredor des de can Bordoi
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda
Incorporació de rètols d’acord amb la nova normativa: substitució i
adaptació dels existents i introducció de nous elements indicadors

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual. Instal·lació de nova
senyalització a l'eix Mataró-Rupit-Arenys de Munt i al GR-83
− Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
− Arranjament de la pista principal del Corredor (fase final)
Seguiment:
− Control de la recollida d’escombraries
− Longitud de pistes arranjades i característiques de les intervencions
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12233 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122331 Creació i manteniment d’equipaments

fitxa 6/9

Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc s’ha dotat d’una xarxa d’equipaments d’ús públic.
− El Pla Especial preveu la creació d’equipaments centrals als indrets més emblemàtics i visitats del parc
(Santuari del Corredor, Sant Martí del Montnegre, Hortsavinyà).
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat, salubritat i
eficiència energètica.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
− Propietaris de ca l’Auladell, propietaris del restaurant i responsables dels Caputxins.
Principals activitats:

Observacions:

Oficina del parc a Vallgorguina

Millores i manteniment general de les instal·lacions
Incorporació de millores i seguiment del contracte de concessió
administrativa del centre d'informació del Santuari, l'Àrea d'Esplai i el
Campament Juvenil del Solell del Corredor
Execució del projecte d'electrificació dels equipaments del Corredor.
Dotació d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) a l’àrea d'esplai , el
campament juvenil i el centre d'informació del Santuari
Execució dels projectes d’ordenació dels espais exteriors i de les obres de
millora del Santuari
Creació de nous itineraris senyalitzats i manteniment dels existents.
Adequació d'itineraris per a usuaris discapacitats.
Despesa ordinària de manteniment dels equipaments d’aquest sector.
Actuacions de millora dels exteriors del conjunt arquitectònic d’Hortsavinyà
Definició del projecte per a l’ordenació dels exteriors del conjunt
arquitectònic de Sant Martí de Montnegre. Execució dels arranjaments
consensuats i millores en la senyalització.
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament

Manteniment i millores dels equipaments
centrals del Corredor
Subministrament
d’electricitat
equipaments del Corredor

als

Millores en exteriors
Santuari del Corredor

del

Itineraris senyalitzats
Hortsavinyà - Can Pica
Sant Martí de Montnegre
Àrees d'aparcament

i

recinte

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

−
−
−
−

Tramitació i execució inicial del projecte d'obres de millora del Santuari del Corredor
Execució del projecte per a l’ordenació dels exteriors del Santuari del Corredor (LKXA)
Execució del projecte d’electrificació dels equipaments del parc al Corredor
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament

Seguiment:
− Adequació dels equipaments al nombre d’usuaris
− Grau d'accessibilitat dels equipaments
− Valoració de l'eficiència energètica i de la gestió ambientalment correcta dels equipaments
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12233 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122332 Activitats d’ús social i publicacions

fitxa 7/9

Context:
− A fi d’ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l’espai protegit, fomentar el coneixement i el
respecte envers el medi d’una manera compatible amb la resta d’objectius del parc, el Pla Especial preveu
la definició i el desenvolupament d’un model d’ús públic d’aquest espai.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Desenvolupar el Pla d’ús públic del parc.
− Recollir sistemàticament dades de freqüentació i d'ús d'equipaments, programes i serveis.
− Contribuir al desenvolupament d’una estratègia global de comunicació i educació ambiental a la xarxa de
parcs.
− Revisar, millorar i executar el Pla d’informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer els
valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a través del
seguiment de les concessions, dels convenis o d’actuacions directes.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Pla d’Ús Públic del parc
Pla d’informació als visitants
Activitats del Cercle d’Amics i tasques de
voluntariat
Programa “Coneguem els nostres parcs”
Subvencions a escoles per a activitats
pedagògiques
Activitats als centres d’informació
Activitats als centres de documentació
Publicacions

Observacions:
Desenvolupar el Pla d’ús públic del parc, tenint en compte els instruments
actuals de certificació de qualitat existents
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un
dispositiu d’atenció als visitants. Programa de passejades guiades.
Col·laborar en l'oferta d'activitats i estudiar d'incorporar gratuïtament al
col·lectiu d’habitants / propietaris del parc al Cercle d’Amics
Reforçar i adaptar la campanya a les necessitats actuals
Actualment, només es fan activitats pedagògiques subvencionades a
l’Escola de Natura del Corredor
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant d’activitats
programades. Desenvolupar el programa d’activitats de cada equipament
Fomentar-ne l'ús i fer difusió dels serveis que ofereixen
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies d’activitats
periòdiques

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Aplicació de les propostes derivades de l'estudi-dictamen per a valorar i estructurar l'oferta del
conjunt d'equipaments de la Xarxa de Parcs (LKXA)
− Impulsar el treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i la difusió
conjunta de les activitats
− Organitzar la V Trobada d'Estudiosos del Montnegre i el Corredor
Seguiment:
− Ocupació dels equipaments
− Utilització de la pàgina web
− Nivell de satisfacció dels visitants
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12234 ACTIVITATS GENERALS
122341 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

fitxa 8/9

Context:
− El Pla Especial implica vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents i del Text Normatiu davant
les activitats que s’hi duen a terme. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió
dels corresponents informes preceptius.
− Les activitats de seguiment i els indicadors associats han de permetre valorar l'estat dels sistemes naturals i
la compatibilitat d'usos i aprofitaments amb els objectius de la conservació.
− Per a optimitzar les polítiques i línies d'actuació de la gestió cal disposar d'un programa específic
d'avaluació de la gestió que permeti conèixer el grau d'assoliment dels objectius.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 - 2007
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Donar resposta a les voluntats municipals de modificació del Pla Especial, adaptant la normativa al context
social actual.
− Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper i operativitat en relació a la
gestió i promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme.
− Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
− Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
− Difondre la tasca realitzada i l’assoliment d’objectius mitjançant l’elaboració de documents i Memòries
Col·laboradors principals:
− Investigadors, naturalistes, empreses d’estudis ambientals i Universitats.
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments, DAMH i Dep. d’Interior.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Elaboració d'informes preceptius
Control del compliment de la normativa
Revisió del Pla Especial
Elaboració del pla de gestió integral del parc,
de la memòria i del programa d’activitats anual
Pla de seguiment
Desenvolupament del SIG

Observacions:
Informar les propostes d'actuació dins l'àmbit del Pla Especial en
els aspectes específics que aquest regula.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques i
esportives, seguiment de la implantació d'infraestructures, control
urbanístic) i tramitació de denúncies, si s'escau, davant les
administracions competents.
Anàlisi de les propostes formulades per diversos Ajuntaments i
seguiment dels procés de modificació al sector del Montalt
Els pla de gestió integral ha de ser un document de planificació de
la gestió a mig termini, situat en un segon nivell de planificació
entre el Pla Especial i el programa anual d’activitats.
Seguiment de les activitats de conservació, de foment i d'ús social.
Foment de la recerca, encàrrec i seguiment d'estudis. Anàlisi dels
resultats i formulació de propostes. Participació en xarxes de
seguiment, edició de material de difusió.
Tractament i transferència de la informació.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Formulació de mesures de suport als ajuntaments per a la resolució de conflictes urbanístics en
l'àmbit del parc
− Desenvolupament d'un sistema d'indicadors per avaluar el grau d'assoliment del objectius del Pla
a tots nivells (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic)
− Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica
Seguiment:
− Estadístiques d’informes i expedients
− Estadístiques de l'activitat de la guarderia del parc
− Dades obtingudes de les activitats de seguiment
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
12234 ACTIVITATS GENERALS
122342 Activitats generals i de suport

fitxa 9/9

Context:
− Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes en els programes de conservació, foment i ús social,
així com per assolir els objectius del Pla Especial, cal disposar d’una infrastructura logística que permeti el
bon funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes correctes condicions de treball dels
membres de l’organització, així com la seva formació.
− De la mateixa manera, per tal de garantir la coherència de les actuacions tant a nivell intern com de forma
transversal amb altres espais de la xarxa de parcs, cal instrumentar mecanismes de coordinació interna i
externa que optimitzin el funcionament dels recursos del parc.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Establir un sistema de reunions per millorar la comunicació i la coordinació dins del parc i amb altres espais
de la xarxa de parcs.
− Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les incidències que es
produeixin en el parc.
− Disposar d’un parc mòbil adequat a les necessitats de les tasques del conjunt del personal del parc.
− Garantir les correctes condicions de treball del personal, mitjançant la dotació del vestuari i equips de
protecció individual necessaris per a l’adequat desenvolupament de les tasques encomanades.
− Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
− Promoure un millor coneixement del patrimoni natural i cultural del parc i de les activitats de gestió a través
de l’edició de materials divulgatius i de la participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Personal adscrit al parc i altre personal de l’Àrea d’Espais Naturals.
− Responsables de formació de la Diputació de Barcelona.
− Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Direcció i organització general
Incorporació de millores al
magatzem del parc
Manteniment del parc mòbil

Observacions:
Organització general de l’activitat. Seguiment i control de la despesa

garatge

-

Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic
Pla de formació
Promoció i divulgació

Renovació de paviments i construcció d'un altell
Reparació, combustible i pupil·latge
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
Adaptar les activitats formatives a les necessitats
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Edició de material de difusió sobre el patrimoni natural i cultural del
parc

Assessorament tècnic i legal a iniciatives
Consultes tècniques i assessoraments diversos
externes
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Millorar el sistema informatitzat de seguiment d'incidències i expedients
Seguiment:
− Grau d'execució del programa d'activitats i del pressupost
− Nombre i adequació dels cursos realitzats
− Nivell d’amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació
− Nivell d’assoliment dels objectius
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Parc del Montnegre i el Corredor
Projecte MCO-2007/1
REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ A L’ÚS SOCIAL DE CAN BOSC (FASE 3)
Descripció del projecte:

El projecte global preveu la rehabilitació de can Bosc com a equipament central del parc al
Corredor, mantenint-ne l’activitat agrària i tenint l’ecologia del món rural mediterrani com a
element clau de l’oferta pedagògica i museística.
En la primera fase (2005, 110.000 €) i la segona (2006, 240.000 €) s’ha redactat l’avantprojecte
global i s’han iniciat les obres de creació d’una estada per al masover i alguns estudis previs a la
rehabilitació del cos central. En la tercera fase (2007) es pretén iniciar la rehabilitació del cos
central.
En fases posteriors es preveu:
 Rehabilitació de l’annex bar-restaurant i dels espais destinats a l’explotació agroramadera.
 Enderroc dels volums sobrants.
 Acabats, mobiliari, senyalització i instal·lacions museístiques.
 Remodelació de l’annex de suport pel personal propi, el del parc avançat de bombers i el
vinculat a l’heliport.
250.000,00 €

Import estimat: (3ª fase)
Redacció/Direcció d’obres

Parc

Oficina de Projectes

Justificació de la conveniència:

- Can Bosc és un dels edificis més emblemàtics del parc, trobant-se actualment en un estat de
deteriorament progressiu que podria comportar riscos pel masover que hi resideix.
- Està situat al sector més visitat del Corredor en un indret idoni per a un equipament central
inexistent al parc del Montnegre i el Corredor.
Encaix normatiu i legal:
- El Pla Especial contempla can Bosc com a equipament destinat a l’ús públic.
Compromisos existents:

- Voluntat expressada en diferents àmbits pels gestors del parc.
- Demanda reiterada de l’ajuntament de Dosrius.
- Equipament previst al pla d’etapes del Pla Especial.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

- Creació d’un equipament central (estrella o casa del parc) destinat a l’ús públic.
- Millora de les condicions de seguretat i habitabilitat de l’habitatge dels masovers.
- Conservació del patrimoni arquitectònic propi.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:

- Millora i diversificació de l'oferta de serveis del sector Dosrius/Llinars.
- Es garanteix el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera.
- Possibilitat de creació de llocs de treball i d'una empresa de serveis culturals o pedagògics.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
- Dificultats associades a l'existència d'un masover que s’està reubicant.
- Elevat cost pel valor arquitectònic del conjunt d’edificacions i per la necessitat de realització de

l'obra en fases (per existència del masover).
Observacions:
- Diverses empreses, fundacions i particulars han mostrat el seu interès per aquest futur

equipament, que ben segur es gestionarà mitjançant concessió administrativa.
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Parc del Montnegre i el Corredor
Projecte MCO-2007/2
ARRANJAMENT DE LA CAPA DE RODOLADA DE LA PISTA PRINCIPAL DE CORREDOR
Descripció del projecte:

Els treballs previstos en la pista principal del Corredor representen la darrera fase dels treballs
de millora de la pista principal del Corredor. El tractament proposat és el mateix que s’ha dut a
terme en anys anteriors entre el Santuari i can Bosc).
Consisteix en realitzar els treballs de millora entre les Passadores i la cruïlla amb can MasssuetEl Far, aprox. 1.750 m. amb:
 Reperfilat del substrat amb motoanivelladora.
 Formació de cunetes.
 Aportació de material i de producte aglutinant (cement-soil).
Tanmateix, en d’altres trams on ja s’ha construït cunetes, caldrà completar els treballs de millora
amb l’aportació de material i producte aglutinant.
120.000,00 €

Import estimat:
Redacció/Direcció d’obres

Parc

Oficina de Projectes

Justificació de la conveniència:

- La pista del Corredor és la més transitada del parc. Per aquest fet i per les característiques del
substrat –sauló- pateix una erosió important.
- Les despeses de manteniment són actualment molt grans i amb aquesta actuació es reduiran
notablement.
- Necessitat de continuar el tractament iniciat en la major part de la pista fins al tram asfaltat Can
Bordoi-Can Massuet /El Far.
- Convé millorar les condicions de seguretat dels vehicles (és freqüent el cas de cotxes que
rellisquen a les cunetes) i dels vianants que fan el recorregut de l’àrea fins al Santuari.
Encaix normatiu i legal:
- El Pla Especial defineix aquesta pista com a xarxa viària d’accés rodat principal.
Compromisos existents:

- La DB ha assumit el manteniment de la xarxa viària principal del parc.
- Demanda reiterada per part dels responsables del Santuari i per nombrosos usuaris.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

- Millora de la seguretat vial.
- Reducció de l’erosió i de les despeses de manteniment.
- Eliminació de la polseguera que genera molèsties als usuaris i s’acumula en la vegetació.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:

- Millora de qualitat de vida del habitants i s’impulsa l’activitat de les empreses de serveis
d’aquest sector del parc.
- Millora de la xarxa viària bàsica del parc i de prevenció d’incendis..
Dificultats associades a l’execució del projecte:
- Durant l'execució de l'obra s'ha de garantir la transitabilitat de la zona, reduint al mínim el

tancament d'aquest tram i les molèsties als usuaris de la pista principal del Corredor.
Observacions:

- El tractament amb material aglutinant de la capa de rodolada ha generat molt interès atès que
és una solució integrada, que resol molts dels problemes associats a l’ús i el manteniment de
pistes de terra. En aquest sentit els treballs tenen el caràcter de projecte demostratiu.
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Parc del Montnegre i el Corredor
Projecte MCO-2007/3
MILLORES EN INFRAESTRUCTURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS:
ADEQUACIÓ PUNTS DE GUAITA I HELIPORT
Descripció del projecte:

Es proposen les millores en infraestructures de prevenció d’incendis següents:
• Dotar d’una torre de fusta els punts de guaita de Sanata a Llinars del Vallès i del Turó
d’Onofre Arnau a Mataró. Els treballs a realitzar són:
o Estassada de vegetació per donar cabuda a les instal·lacions i maximitzar la visibilitat.
o Preparació del terreny i construcció de la plataforma o els ancoratges.
o Adquisició, col·locació i ancoratge de les torres de fusta.
• Millorar les instal·lacions de l’heliport d’estiu de can Bosc: l’actuació proposada suposa la
substitució de les actuals instal·lacions de caràcter provisional per les definitives:
o Tanca
o Millores en estructures aterratge per evitar fugues de combustible
o Adequació del dipòsits combustible i el magatzem de materials
50.000,00 €

Import estimat:
Redacció/Direcció d’obres

Parc

Oficina de Projectes

Justificació de la conveniència:

- Millora de les condicions de treball del personal de pla de prevenció ubicat en els punt de guaita.
- L’actuació a l’heliport és de clara utilitat en extinció d'incendis forestals i millora de les
condicions de treball del personal vinculat a l’heliport i de la seguretat dels equips.
Encaix normatiu i legal:
- Adaptació a la normativa reguladora de les condicions de seguretat i salut laboral.
- Actuació de desenvolupament del pla de prevenció d'incendis del parc.
Compromisos existents:

-

Garantir el manteniment dels punts de guaita i l’heliport per a prevenció d'incendis forestals.
Compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral.
Conveni signat a l’efecte amb la Direcció General d’Emergències (heliport).
Voluntat de col·laboració i coordinació amb les diferents administracions implicades en el
desenvolupament dels plans de lluita contra els incendis forestals.

Beneficis directes associats a l’execució del projecte:

- Millora de l'operativitat i dels camps de visió del punt de guaita de prevenció d'incendis.
- Millora de l'operativitat i la seguretat de l’heliport.
- Millora de les condicions de treball dels guaites i de la tripulació de l’helicòpter.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:

- Dignificació de les instal·lacions i supressió de diversos elements utilitzats actualment com ara
bastides, para-sols, tanca provisional…
- Es contribueix a sensibilitzar els visitants i a millorar la imatge del parc i del pla de prevenció.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
- Caldrà establir convenis amb el propietari dels terrenys on s’ubiquen els punts de guaita.
- És necessari establir criteris d’enlairament i aterratge que permetin minimitzar l’impacte sobre

els poblaments de rapinyaires i sobre el ramat d’ovelles de can Bosc.
Observacions:

- L’Ajuntament de Llinars i l’Ajuntament de Mataró han manifestat el seu interès dotar de torres
els dos punts de guaita i els propietaris dels terrenys on es preveuen ubicar hi estan d’acord.
- El punts de guaita estan situats fóra de l'àmbit del Parc del Montnegre i el Corredor.
- Des de l’any 2004 durant els mesos d’estiu un helicòpter de la Direcció General d’Emergències
utilitza can Bosc com a base operativa.
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1231
PARC DEL GARRAF
12311 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123111 Activitats de conservació, prevenció i restauració

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics del parc del Garraf és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent
que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant
evolució. La protecció d'aquests valors requereix actuacions de seguiment i de gestió activa del medi.
Objectius generals: punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals del Garraf.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l'evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió activa dels
hàbitats. Fomentant el paisatge de mosaic potenciant la recuperació de conreus.
− Creació de zones de protecció de defensa forestal.
− Creació de punts d’aigua
− Restaurar les àrees degradades per processos urbanístics il·legals o altres causes.
− Tractament fitosanitari.
− Gestió forestal a les finques propietat de la Diputació de Barcelona.
− Neteja de punts d’abocaments incontrolats.
− Seguiment dels animals domèstics i creació de colònies de gats pel seu control.
− Conservació de les espècies amenaçades.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Comissió Consultiva del parc i Ajuntaments de l'àmbit del parc.
− Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, ADFs.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Departament d'Interior.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal de Prevenció d'Incendis.
Principals activitats:
Prevenció d'incendis forestals
Millores infrastructures prevenció d'incendis
Treballs de millora forestal
Creació marca de Parc
Restauració del medi natural i el paisatge
Recuperació patrimoni cultural
Neteja d’abocaments
Programes de gestió de flora i fauna

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

Eixos més rellevants d'actuació per al 2007:

− Prevenció d'incendis forestal (execució del Pla de Vigilància i Prevenció d'estiu, redacció del Pla
Director i millores en infrastructures)
− Desenvolupament de plans de conservació de flora i fauna i programes de gestió activa del medi.
Seguiment:
− Nivell d'execució dels projectes.
− Nivell d’assoliment de la restauració post incendis.
− Estadístiques d'incidències en el pla de prevenció d'incendis.
− Evolució de les poblacions de les d'espècies d'interès especial.
− Actuacions (superfície) de recuperació d'espais oberts i pastures.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1231
PARC DEL GARRAF
12311 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123112 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

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

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

− Planificació global dels objectius de les finques propietat de la Diputació de Barcelona.
− Millorar les comunicacions dels equipaments propietat de Diputació de Barcelona.
− Restauració del patrimoni de Can Vendrell en especial el cobert per guardar-hi el material
agrícola de Greenpeace o altres empreses concessionàries.
Seguiment:
− Nivell d'execució dels projectes
− Superfície de titularitat pública del parc.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d'amortització.
− Superfície forestal amb instruments de planificació (PTGMF).
− Estat de conservació dels immobles i altres elements d'interès patrimonial.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1231
PARC DEL GARRAF
12312 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123121 Consells, comissions i convenis
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Context:
− Formant part del conjunt d'activitats orientades a fomentar la participació de la societat en l'execució del
Pla, s'ha previst la celebració de reunions periòdiques dels Òrgans de Gestió (Consell Coordinador i
Comissió Consultiva), així com l'establiment de convenis amb els Ajuntaments i amb Entitats privades per a
l'assoliment dels d'objectius del Pla.
Objectius generals: punts 1 i 4 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Garantir la participació i la màxima implicació de les administracions amb competències territorials en el
desenvolupament del Pla.
− Fomentar la participació en la gestió del Pla dels diferents sectors socials vinculats al parc com per
exemple: el control de compostos volàtils dels avencs (Conveni amb Begues), millora de les vies d’escalada
(FEEC), recuperar fonts i punts d’aigua (convenis).
− Establir fórmules de col·laboració mútua entre els gestors del parc i altres (particulars, associacions,
universitats) per a l'assoliment d'objectius concrets previstos en el Pla.
− Impulsar plans marc pel sector primari, implementant els recursos necessaris per a la seva execució.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Consell Coordinador.
− Comissió Consultiva del parc.
− Ajuntaments de l'àmbit del parc.
− Propietaris, associacions, institucions privades i públiques, altres Administracions.
Principals activitats:

Observacions:

Reunions del Consell Coordinador i de la
Comissió Consultiva

Reunions ordinàries i extraordinàries

Participació en altres Òrgans de representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient

Conveni

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

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007

− Millorar els nivells de participació i implicació dels diferents membres dels Òrgans de Gestió del
parc.
− Millora dels aparcaments de la carretera C-31.
− Creació d’un punt d’informació al Parc arqueològic de Gavà.
Seguiment:
− Percentatge d'assistència a les reunions dels Òrgans de gestió.
− Nombre de reunions o contactes per analitzar el dinamisme dels Convenis.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1231
PARC DEL GARRAF
12312 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123122 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

Context:
− El Pla especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla especial.
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política d'ajuts econòmics que es concreten en
l'establiment d'unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de
protecció i millora dels habitatges i del patrimoni.
− El programa d'acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals: punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d'adaptar-se a noves realitats.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera.
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la sintonia del
programa “Viu el Parc” amb la població local.
− Participar en el conveni de col·laboració amb l'Associació de propietaris del parc del Garraf, per millorar la
gestió agrícola de qualitat del massís.
− Definir una estratègia de gestió forestal en finques públiques.
Col·laboradors principals:
− OTMPI
− Associació de propietaris del Garraf.
− Concessionaris.
− Ajuntaments.
− Entitats culturals locals.
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Executar anualment la FiraNatur a Sitges
Execució del programa “Viu el Parc”
Projecte per a la millora de la gestió agrícola

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

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

− Participar activament en el projecte per fomentar la gestió agrícola associada de qualitat
− Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis
− Poder realitzar la FiraNatur a Sitges com a punt de trobada de la festa mediambiental.
− Promoure el manteniment de les activitats agrícoles i ramaderes com a mesura per assegurar el
desenvolupament socioeconòmic i també com a instrument per a la conservació de la diversitat
biològica associada als espais agraris i les pastures.
Seguiment:
− Nombre i import de les subvencions atorgades.
− Nombre de municipis que han participat en programa “Viu el Parc”.
− Nombre d'alumnes que han participat en programa “Viu el Parc” a les escoles.
− Nombre d'actes del programa “Viu el Parc”.
− Nombre de persones que han participat en els actes de la FiraNatur.
− Nombre de persones que han participat en els actes del programa “Viu el Parc”.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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PARC DEL GARRAF
12312 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123123 Infrastructures i serveis generals
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Context:
− El Pla Especial del Garraf contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge,
sempre i quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la
millora de les condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla Especial
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus dins l’àmbit de l’espai protegit.
Objectius generals: punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, Pla de Mandat 2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l'àmbit del parc
− Agrupacions de Defensa Forestal
− Oficina tècnica de Prevenció d'Incendis
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona
Principals activitats:

Observacions:

Servei de recollida de residus

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

Col·laboració amb la recollida municipal de
residus

Hi ha un conveni amb l'Ajuntament d’Olivella.

Millora de la xarxa viària principal
Manteniment de la resta de la xarxa viària
principal
Senyalització

Aportació de material, per millorar la transitabilitat. Redacció i
execució del projecte d’adaptació i millora paisatgística de la pista
principal de Begues-Sitges
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda
Incorporació de rètols d'acord amb la nova normativa: substitució
(zona Can Roca i Cal Ganxo) i adaptació dels existents i
introducció de nous elements indicadors (Itineraris i cruïlles de
Plana Novella)

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

− Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
− Arranjament de les pistes principals del Garraf (moderadors de velocitat, tractament de la
de rodadura)
Seguiment:
− Control de l'eficiència en la recollida selectiva d'escombraries.
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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PARC DEL GARRAF
12313 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123131 Creació i manteniment d'equipaments

fitxa 6/9

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

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

− Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a accessibilitat, seguretat, salubritat i
eficiència energètica.
− Projecte d’adaptació i manteniment d’equipaments de la D.B. per a l’obtenció de la ECOetiqueta.
Seguiment:
− Nombre d'usuaris dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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PARC DEL GARRAF
12312 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123132 Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
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Context:
− Amb l’objectiu d'ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l'espai protegit, fomentar el
coneixement i el respecte envers el medi d'una manera compatible amb la resta d'objectius del parc, el Pla
Especial preveu la definició i el desenvolupament d'un model d'ús públic d'aquest espai.
Objectius generals: punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Redactar i desenvolupar el Pla d'ús públic del parc.
− Revisar, millorar i executar el Pla d'informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer els
valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a través del
seguiment de les concessions, convenis i actuacions directes.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Redacció del Pla d'Ús Públic del parc

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

Observacions:
Redactar i desenvolupar el Pla d'ús públic del parc, tenint en
compte els instruments actuals de certificació de qualitat existents i
definint la xarxa viària apta per l'accés motoritzat.
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un
dispositiu d'atenció personal als visitants. Programa de passejades
guiades i Pla de campanyes informatives com per exemple els
bolets.
Col·laborar en l'oferta d'activitats i estudiar d'incorporar
gratuïtament al col·lectiu d'habitants / propietaris del parc al Cercle
d'Amics.
Reforçar i adaptar la campanya a les actuals necessitats socials.
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant
d'activitats programades.
Difondre la seva existència, fomentar la visitació per part
d'escolars.
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies
d'activitats periòdiques. Elaboració de la guia del parc.
Aconseguir disposar d’un espai en les diferents TV Locals per
parlar de temes relacionats amb el Parc.
Disposar d’imatges dels diferents nius d’àligues a Olesa i a la Pleta
i a la pàgina web en directe.

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

− Redacció i posada en marxa del Pla d'Ús Públic del parc.
− Potenciació del treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i de la difusió
conjunta de les activitats.
Seguiment:
− Nombre d'usuaris dels equipaments.
− Nombre de visites a la pàgina web.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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PARC DEL GARRAF
12314 ACTIVITATS GENERALS
123141 Activitats de planificació, seguiment i avaluació
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Context:
− El Pla Especial implica vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents i del text Normatiu davant
les activitats que s’hi duen a terme. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió
dels corresponents informes preceptius.
− Les activitats de seguiment i els indicadors associats han de permetre avaluar l'estat dels sistemes naturals
i la compatibilitat d’usos i aprofitaments amb els objectius de la conservació.
− Per a optimitzar les polítiques i línies d’actuació de la gestió cal disposar d’un programa específic
d’avaluació de la gestió que permeti conèixer el grau d’assoliment dels objectius.
Objectius generals: punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Donar resposta a les voluntats municipals de modificació del Pla Especial.
− Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper en relació a la gestió.
− Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
− Incrementar la participació de la guarderia del parc en tasques de seguiment.
− Promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme. Difondre la tasca realitzada i
l'assoliment d'objectius mitjançant l'elaboració de programes i memòries anuals d'activitats i a través de la
participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors principals:
− Investigadors, naturalistes, empreses d’estudis ambientals i Universitats.
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
− Serveis Tècnics i policies Locals dels ajuntaments, DMAH i Dep. d’Interior.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Elaboració d’informes preceptius
Control del compliment de la normativa
Revisió del Pla Especial
Definició del pla de gestió integral del parc i
elaboració del programa anual d’activitats

Pla de seguiment
Desenvolupament del SIG
Elaboració de documents i material de gestió i
divulgació
Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

Observacions:
Informar les propostes d’actuació dins l’àmbit del Pla Especial en
els aspectes específics que aquest regula.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques i
esportives, seguiment de la implantació d’infrastructures, control
urbanístic) i tramitació de denúncies, si s’escau, davant les
administracions competents.
Anàlisi de les propostes presentades pels diversos Ajuntaments.
El pla de gestió integral ha de ser un document de planificació de
la gestió a mig termini, situat en un segon nivell de planificació
entre el Pla Especial i el programa anual d’activitats.
Seguiment de les activitats de conservació, foment del
desenvolupament i d’ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
seguiment d’estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de
propostes. Participació en xarxes de seguiment, edició de material
de difusió.
Tractament i transferència de la informació.
En la mesura que sigui possible, utilitzant els mitjans més moderns
i econòmics de comunicació. Elaboració de la memòria anual

− Desenvolupament d'un sistema d'indicadors que facilitin l'avaluació del grau d'assoliment del
objectius de la protecció (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic) i
siguin útils per a la gestió
− Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica, com eina bàsica per al seguiment i l'anàlisi territorial
Seguiment:
− Nombre d'estudis realitzats.
− Nombre d'equips que han intervingut.
− Pressupost destinat.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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12314 ACTIVITATS GENERALS
123142 Activitats generals i de suport
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Context:
− Per tal de poder dur a terme les actuacions previstes en els programes de conservació, foment i ús social,
així com per assolir els objectius del Pla Especial, cal disposar d'una infrastructura logística que permeti el
bon funcionament dels recursos materials i que garanteixi unes correctes condicions de treball dels
membres de l'organització, així com la seva formació.
− De la mateixa manera, per tal de garantir la coherència de les actuacions tant a nivell intern com de forma
transversal amb altres espais de la xarxa de parcs, cal instrumentar mecanismes de coordinació interna i
externa que optimitzin el funcionament dels recursos del parc.
Objectius generals: punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Establir un sistema de reunions per millorar la comunicació i la coordinació dins del parc.
− Reorganitzar la guarderia del parc.
− Definir protocols de funcionament intern per donar resposta ràpida i eficaç a totes les incidències que es
produeixin en el parc.
− Garantir les correctes condicions de treball del personal, mitjançant la dotació del vestuari i equips de
protecció individual necessaris.
− Promoure la formació del personal als nivells indicats en funció del lloc de treball.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Personal adscrit al parc i altre personal de l'Àrea d'Espais Naturals.
− Responsables de formació de la Diputació de Barcelona.
− Mitjans de comunicació.
Principals activitats:
Direcció i organització general
Renovació del parc mòbil
Manteniment del parc mòbil
Adquisició de material
Formació
Eixos més rellevants d’actuació per al 2007

Observacions:
Disseny d'un sistema de reunions, seguiment del nivell
d'assoliment dels objectius i control de la gestió econòmica.
Gestió dels vehicles adscrits al parc
Reparació, combustible i pupil·latge
Adquisició de material tècnic, vestuari i equips de protecció
individual
Adaptar les activitats formatives a les necessitats

− Reorganització de la guarderia del parc (especialització / gestió per competències)
− Resoldre les mancances existents pel fa que a la plantilla de funcionaris del parc.
− Millorar la coordinació i la comunicació dins el parc i amb els altres parcs de la Xarxa
Seguiment:
− Nombre d'assumptes resolts a les reunions.
− Percentatge d'execució del programa d'activitats i del pressupost.
− Nombre de cursos realitzats.
− Nivell d'amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre.
− Rapidesa/data de confecció de la memòria.
− Nombre d'intervencions en mitjans de comunicació.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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Parc del Garraf
Projecte GRF-2007/1
MILLORES TÈCNIQUES I D’INFRASTRUCTURES NECESSÀRIES PER LA PREVENCIÓ I
EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
Descripció del projecte:
Construcció d’una bassa de prevenció i millora dels hidrants, arranjament del camí de connexió de
la pista de Ratpenat a Can Planes.
50.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
El Parc del Garraf és un dels espais protegits amb més alt risc d’incendis, i per tant, tot el que
siguin millores en el sentit de prevenció i extinció són actuacions prioritàries.
Encaix normatiu i legal:
Compromisos existents:
Els compromisos establerts amb els diferents ajuntaments especialment Sitges i Sant Pere de
Ribes, i amb les propietats que cedeixen part de la seva finca per realitzar-hi aquestes actuacions.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Millora en la prevenció i extinció d’incendis.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Reducció del temps de desplaçament tant dels medis terrestres com aeris.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Les dificultats radiquen en contemplar el camí de Can Planes dins el Pla Especial ja que en la
modificació dels 2001 no es va contemplar.
Observacions:
La construcció d’una bassa a la zona nord i la connexió del camí de Rat Penat amb Can Lluçà i
Can Planes seria important per una ràpida intervenció en cas d’incendi
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Parc del Garraf
Projecte GRF-2007/2
RESTAURACIÓ DE BARRAQUES DE VINYA I CUCONES
Descripció del projecte:
Restaurar en la mesura de les possibilitats aquest patrimoni públic, i realitzar un inventari actualitzat
de les barraques de vinya i de les cucones.
20.000 €
Import estimat:
Justificació de la conveniència:
Aquestes estructures representen un llegat històric del passat agrícola i ramader del Garraf, i són
elements d’interès per als visitants en alguns itineraris com el de Vallgrassa.
Encaix normatiu i legal: Recuperar patrimoni
Compromisos existents: A partir d’un inventari existent i la importància que tenen ens vàrem
comprometre a recuperar aquest patrimoni en les diferents comissions consultives
Beneficis directes associats a l’execució del projecte: Recuperació de patrimoni
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte: Recuperació de punts d’interès per als
visitants en els itineraris senyalitzats
Dificultats associades a l’execució del projecte: Es començarà per les que es trobin dins les
finques de la Diputació de Barcelona
Observacions: És un procés llarg degut al gran nombre de barraques i cucones que hi ha i el gran
abast que té una restauració d’aquest tipus.
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Parc del Garraf
Projecte GRF-2007/3
MILLORES TÈCNIQUES EN EQUIPAMENTS DEL PARC.
Descripció del projecte:
Millora a La Pleta, Can Grau, Vallgrassa i l’Observatori Astronòmic de l’eficiència energètica, de les
instal·lacions d’aigua i llum, i recuperació de patrimoni arquitectònic i cultural (magatzem, barraques
de vinya i cucones) de Mas Vendrell.
112.000 €

Import estimat:

Justificació de la conveniència:
Aconseguir la màxima eficiència en els diferents equipaments i poder dotar de les infraestructures i
elements necessaris per donar un servei de qualitat.
Encaix normatiu i legal:
Compromisos existents:
Hi ha el compromís amb els diferents concessionaris dels equipaments de les millores dels
mateixos. A la Comissió consultiva també s’ha comentat en diferents ocasions l’interès de la
recuperació d’aquest patrimoni.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
Millora en el servei i recuperació del patrimoni.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
Consecució de la certificació “Q” de qualitat.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
Cap, ja que tot és finca de la Diputació de Barcelona.
Observacions:
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4.8. Parc
del Foix

Codi 1232
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1223 PARC DEL FOIX
12231 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122311 Activitats de conservació, prevenció i restauració

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics del parc del Foix és la preservació dels valors naturals i del paisatge, entenent que
existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta valoració i un territori en constant evolució.
La protecció d’aquests valors requereix actuacions de seguiment i de gestió activa del medi.
Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals del Foix.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió activa dels
hàbitats.
− Restaurar les àrees degradades per processos urbanístics il·legals o altres causes.
− Fomentar el manteniment del paisatge en mosaic (forestal, agrícola i de pastura).
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, agrupacions de defensa forestal.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
− Ajuntaments integrants del Consorci.
− Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial.
Principals activitats:
Plans de conservació i gestió activa del
paisatge, el medi físic i els hàbitats

Plans de conservació de flora i fauna

Prevenció d’incendis forestals
Conservació del patrimoni històric i arqueològic
Plans de recuperació forestal
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

Observacions:
Redacció dels projectes, en el marc del conveni amb la Caixa, i
execució dels treballs de conservació i millora d’hàbitats. Accions
de recuperació d’espais oberts en pastures i conreus abandonats
Redacció del pla de millora i gestió del pantà. Millora de l’entorn de
les fonts del parc. Execució de les obres de millora del riu Foix al
seu pas per Santa Margarida i Monjos.
Activitats de seguiment de flora i fauna. Desenvolupament dels
programes de protecció de la tortuga de rierol i de l’àliga
cuabarrada, i programa de protecció i divulgació de quiròpters.
Execució dels Plans anuals de vigilància i primera intervenció.
Execució dels plans d’infrastructures: millores en xarxa viària, punts
de guaita, punts d'aigua, franges de protecció i neteja de pinedes
en regeneració.
Cens dels elements d’interès. Senyalització, adequació d’accessos,
inventariat i actuacions de millora dels forns de calç.
Millora de pinedes en regeneració.

− Millora de pinedes en regeneració (LKXA)
− Execució de les obres de millora del riu Foix al seu pas per Santa Margarida i Monjos
− Recuperació i consolidació dels forns de calç.
− Redacció d’un pla de millora i gestió del pantà.
Seguiment:
− Estadístiques del pla de prevenció d’incendis
− Evolució de les poblacions de les espècies d’interès especial
− Actuacions enfocades a la conservació (millora dels hàbitats, recuperació d’espais oberts i pastures...)
− Actuacions de conservació d'elements del patrimoni arqueològic
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL FOIX
12231 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
122312 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

Context:
− Malgrat que no hi ha patrimoni propietat del consorci pel que fa a finques, es disposa de la propietat de la
torre de guaita de Trencarroques i es gestiona l’edifici de la Marina, propietat de l’ajuntament de Castellet i
la Gornal.
Objectius generals. Punts 2 i 5 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat municipal.
Objectius específics:
− Conservar els indrets que presentin uns valors ecològics singulars del Foix.
− Adquirir sòl per a la creació d’equipaments per desenvolupar el model d’ús públic del parc.
− Mantenir en bon estat de conservació els immobles i altres elements d’interès patrimonial.
− Gestionar el sòl públic i redactar els plans d’ordenació dels recursos naturals de les finques públiques.
− Garantir el correcte funcionament de màquines i eines i millorar les comunicacions.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient.
Principals activitats:
Adquisició i manteniment de màquines, eines i
material de comunicacions
Manteniment general de les instal·lacions
Gestió i manteniment de la Marina
Millora de les telecomunicacions

Observacions:
Renovació i millora del sistema de comunicacions
Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap
equipament concret
Legalització de les instal·lacions i manteniment de l’edifici.
Millora del material de telecomunicacions i adequació a la xarxa de
parcs.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Finalització de les gestions de legalització de l’edifici de la Marina.
Seguiment:
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL FOIX
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122321 Consells, comissions i convenis

fitxa 3/9

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

Convenis

Observacions:
Reunions ordinàries i extraordinàries
Centre de Documentació, Molí del Foix, obres en curs (Penyafort i
Castellet)
Establiment i seguiment de convenis amb particulars, entitats i
administracions, per a l’assoliment d’objectius específics (Pla de
prevenció d’incendis, pla d’informació, gestió d’equipaments de
propietat municipal, activitats
en propietats particulars,
desenvolupament
d’activitats
educatives,
programes
de
desenvolupament econòmic, gestió del pantà, conservació dels
hàbitats,...).
Establiment del conveni d'agermanament amb el parc de
Montemarcello Magra.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Agermanament amb el parc de Montemarcello Magra
− Conveni amb l’ACA per a la millora de la gestió del pantà.
Seguiment:
− Assoliment dels objectius dels convenis vigents.
− Grau de difusió de les activitats de gestió entre les entitats representades als Òrgans de Gestió
− Nivell d’assoliment dels objectius.
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1223 PARC DEL FOIX
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122322 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

Context :
− El Pla Especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial.
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política d’ajuts econòmics que es concreten en
l’establiment d’unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de
protecció i millora dels habitatges i del patrimoni.
− El programa d’acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Realitzar un seguiment sistemàtic dels paràmetres socioeconòmics i d'activitats dins el parc.
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-se a noves realitats.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar pals de desenvolupament pel sector
agrari.
− Millorar la participació local als programes “Viu el Parc” i “el Parc a Taula”.
Col·laboradors principals:
− Habitants, propietaris i empresaris de l’àmbit del parc
− Ajuntaments
− Entitats culturals locals
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Implantació del programa “el Parc a Taula”
Promoció d’actuacions per al desenvolupament
dels sectors agrícola, forestal, de serveis i
cultural
Execució del programa “Viu el Parc”
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

Observacions:
Revisió de les bases, distribució i informació als interessats i gestió
de les atorgades . Augment de la quantitat pressupostaria
destinada a subvencions.
Aconseguir la participació de restauradors locals al programa.
Implementar un programa de debats sectorials per a la definició de
plans marc específics per als sectors agrícola i ramader. Inventariar
les activitats i els recursos turístics i promoure l’estructuració de
l’oferta turística i de serveis (pública i privada) i de la implantació de
la marca de la Xarxa de Parcs
Augmentar la participació municipal i ciutadana al programa

− Iniciar la participació de restauradors locals al programa “el Parc a Taula”
− Consolidar i millorar la participació al programa Viu el Parc als municipis
Seguiment:
− Dades de les subvencions atorgades
− Participació al “Parc a Taula”
− Tractament de dades del programa “Viu el Parc”
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL FOIX
12232 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
122323 Infrastructures i serveis generals.

fitxa 5/9

Context:
− El Pla Especial del Foix contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i
quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus dins l’àmbit de l’espai protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal
− Agrupacions de pescadors locals i Federació Catalana de Pesca
− Oficina tècnica de Prevenció d’Incendis
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona
Principals activitats:
Servei de recollida de residus
Inversió per a la millora de la xarxa viària
Manteniment de la xarxa viària secundària
Senyalització
Incorporació de rètols d’acord amb la nova
normativa:

Observacions:
Millorar la recollida de residus i aconseguir la implicació de les
entitats de pesca pel que fa a la neteja de l’entorn del pantà.
Planificació i execució de la millora general de la xarxa viària del
parc
Tasques habituals de manteniment i desbrossada de la xarxa viària
secundaria.
Incorporació de rètols d’acord amb la nova normativa: substitució i
adaptació dels existents i introducció de nous elements indicadors
substitució i adaptació dels existents i introducció de nous elements
indicadors

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Redacció i execució d’un pla de millora de camins del parc
− Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
− Millora de la neteja de l’entorn del pantà
Seguiment:
− Control de la recollida d’escombraries
− Longitud de pistes arranjades i característiques de les intervencions
− Neteja de les zones de pesca
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL FOIX
12233 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122331 Creació i manteniment d’equipaments

fitxa 6/9

Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc s’ha dotat d’una xarxa d’equipaments d’ús públic.
− Hi ha dos nous equipaments del parc, en procés de construcció (punt d’informació a Penyafort i centre
d’informació i seu del parc a Castellet).
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Posada en marxa de dos nous equipaments i millora dels existents.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
Principals activitats:

Observacions:

Oficina del parc a Castellet
Punt d’informació al Castell de Penyafort
Zones de pesca de la Marina, l’alzina i Mas
Carlús

Inici i finalització de les obres i equipament interior.

Execució de la primera fase del Camí de Ronda
Itineraris senyalitzats
Àrees d'aparcament

Inici i finalització de les obres i equipament interior.
Millora dels accessos i aparcaments
Execució de les obres de la primera fase del camí de Ronda des de
la Marina i en direcció a Castellet
Creació de nous itineraris senyalitzats i manteniment dels existents.
Adequació d'itineraris per a usuaris discapacitats.
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament a Penyafort

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

−
−
−
−
−

Tramitació i execució inicial del projecte d'obres del Camí de Ronda (LKXA)
Execució del projecte de restauració de l’antic ajuntament de Castellet
Execució del projecte del punt d’informació a Penyafort
Creació de l’itinerari dels Castells
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament

Seguiment:
− Seguiment del calendari d’obres (Penyafort i Castellet)
− Seguiment del calendari d’obres del Camí de Ronda.
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL FOIX
12233 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
122332 Activitats d’ús social i publicacions

fitxa 7/9

Context:
− A fi d’ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l’espai protegit, fomentar el coneixement i el
respecte envers el medi d’una manera compatible amb la resta d’objectius del parc, el Pla Especial preveu
la definició i el desenvolupament d’un model d’ús públic d’aquest espai.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Desenvolupar el Pla d’ús públic del parc.
− Recollir sistemàticament dades de freqüentació i d'ús d'equipaments, programes i serveis.
− Contribuir al desenvolupament d’una estratègia global de comunicació i educació ambiental a la xarxa de
parcs.
− Millorar la informació als visitants.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer els
valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Pla d’Ús Públic del parc
Pla d’informació als visitants
Activitats del Cercle d’Amics i tasques de
voluntariat
Activitats als centres d’informació
Activitats als centres de documentació
Publicacions

Observacions:
Redactar el Pla d’ús públic del parc, tenint en compte els
instruments actuals de certificació de qualitat existents
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un
dispositiu d’atenció als visitants.
Col·laborar en l'oferta d'activitats i estudiar d'incorporar
gratuïtament al col·lectiu d’habitants / propietaris del parc al Cercle
d’Amics
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant
d’activitats programades. Desenvolupar el programa d’activitats de
cada equipament
Fomentar-ne l'ús i fer difusió dels serveis que ofereixen
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies
d’activitats periòdiques

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Aplicació de les propostes derivades de l'estudi-dictamen per a valorar i estructurar l'oferta del
conjunt d'equipaments de la Xarxa de Parcs (LKXA)
− Impulsar el treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i la difusió
conjunta de les activitats
− Implantació del pla d’us públic del parc del Foix.
Seguiment:
− Utilització de la pàgina web
− Nivell de satisfacció dels visitants
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL FOIX
12234 ACTIVITATS GENERALS
122341 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

fitxa 8/9

Context:
− El Pla Especial implica vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents i del Text Normatiu davant
les activitats que s’hi duen a terme. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió
dels corresponents informes preceptius.
− Les activitats de seguiment i els indicadors associats han de permetre valorar l'estat dels sistemes naturals i
la compatibilitat d'usos i aprofitaments amb els objectius de la conservació.
− Per a optimitzar les polítiques i línies d'actuació de la gestió cal disposar d'un programa específic
d'avaluació de la gestió que permeti conèixer el grau d'assoliment dels objectius.
− S’ha de finalitzar la redacció del nou pla especial, i ha de ser aprovat i aplicat.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 - 2007
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Aprovar el nou pla especial del parc del Foix..
− Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
− Implantar un SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
Col·laboradors principals:
− Investigadors, naturalistes, empreses d’estudis ambientals i Universitats.
− Equip redactor del nou Pla Especial.
− Consell Coordinador del parc.
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments, DAMH i Dep. d’Interior.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Elaboració d'informes preceptius
Control del compliment de la normativa
Revisió del Pla Especial
Implantació d’un SIG

Observacions:
Informar les propostes d'actuació dins l'àmbit del Pla Especial en
els aspectes específics que aquest regula.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques i
esportives, seguiment de la implantació d'infraestructures, control
urbanístic) i tramitació de denúncies, si s'escau, davant les
administracions competents.
Finalitzar la redacció dels documents annexos i aprovar el nou pla
especial.
Elaboració i transferència de la informació.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Aprovació i aplicació del nou pla especial
− Implantació d’un Sistema d'Informació Geogràfica
Seguiment:
− Estadístiques d’informes i expedients
− Estadístiques de l'activitat de la guarderia del parc
− Dades obtingudes de les activitats de seguiment
− Aprovació del pla especial
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1223 PARC DEL FOIX
12234 ACTIVITATS GENERALS
122342 Activitats generals i de suport

fitxa 9/9

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

Observacions:

Direcció i organització general

Organització general de l’activitat. Seguiment i control de la
despesa

Manteniment del parc mòbil

Reparació, combustible i pupil·latge

Adquisició de vestuari, equips de protecció
individual i material tècnic

Adquisició de material d’acord amb les necessitats

Pla de formació
Elaboració de documents i material de gestió
Promoció i divulgació
Assessorament tècnic i legal a iniciatives
externes
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

Adaptar les activitats formatives a les necessitats
Revisió del format de la memòria del parc
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Edició de material de difusió sobre el patrimoni natural i cultural del
parc
Consultes tècniques i assessoraments diversos

− Millora dels equips de protecció i la formació del personal.
Seguiment:
− Grau d'execució del programa d'activitats i del pressupost
− Nombre i adequació dels cursos realitzats
− Nivell d’amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12331 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123311 Activitats de conservació, prevenció i restauració

fitxa 1/9

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

Principals activitats:
Prevenció d'incendis forestals
Millores infrastructures prevenció d'incendis
Treballs de millora forestal
Restauració del medi natural i el paisatge
Recuperació patrimoni cultural
Neteja d’abocaments
Programes de gestió de flora i fauna

Observacions:
Redacció del Pla Director de prevenció del parc, execució dels
Plans anuals de vigilància i primera intervenció i coordinació amb
l'OTPMIF i les ADF per al seguiment dels plans de prevenció
municipals
Millores i manteniment xarxa viària i franges de protecció i baixa
combustibilitat
Reforestació de zones cremades a Olèrdola
Redacció del projecte i execució de la recuperació i manteniment
d'espais oberts en pastures i conreus abandonats en finques
públiques. Projectes de gestió d'hàbitats aixoplugats en el conveni
amb “La Caixa”
Restauració de les Coves de Can Ximet i Can Castellví
Recollida d’abocaments incontrolats.
Actuacions (material i treballs in situ i ex situ) per impulsar el
desenvolupament del Pla de conservació de la flora d'interès
especial del parc. Redacció i execució del Pla de conservació de
l’Àliga Perdiguera i redacció del Pla de conservació de la Tortuga
mediterrània, a través del conveni amb La Caixa.

Eixos més rellevants d'actuació per 2007:

− Prevenció d'incendis forestal (execució del Pla de Vigilància i Prevenció d'estiu, redacció del Pla
Director i millores en infrastructures)
− Desenvolupament dels plans de conservació de flora i fauna i programes de gestió del medi.
Seguiment:
− Nivell d'execució dels projectes.
− Nivell d’assoliment de la restauració post incendis.
− Estadístiques d'incidències en el pla de prevenció d'incendis.
− Evolució de les poblacions de les d'espècies d'interès especial.
− Actuacions (superfície) de recuperació d'espais oberts i pastures.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12331 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123312 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

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

Observacions:

Manteniment general de les instal·lacions

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

Inventari actualitzat de les barraques de vinya i
cucons

Inventariar aquest patrimoni públic.

Adquisició de terrenys estratègics
Millora i manteniment de les comunicacions

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

− Millorar les comunicacions dels equipaments.
− Restauració del patrimoni arquitectònic i cultural.
Seguiment:
− Nivell d'execució dels projectes
− Superfície de titularitat pública del parc.
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d'amortització.
− Superfície forestal amb instruments de planificació (PTGMF).
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12332 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123321 Consells, comissions i convenis

fitxa 3/9

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

Observacions:

Reunions del Consell Coordinador

Reunions ordinàries i extraordinàries.

Participació en altres Òrgans de representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient.

Convenis

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

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

− Millorar els nivells de participació i implicació dels diferents membres dels Òrgans de Gestió del
parc.
− Recuperació del patrimoni cultural de les coves de Cal Castellví i Cal Ximet.
Seguiment:
− Percentatge d'assistència a les reunions dels Òrgans de gestió.
− Nombre de reunions o contactes per analitzar el dinamisme dels Convenis.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12332 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123322 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

Context:
− El Pla especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla especial.
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política d'ajuts econòmics que es concreten en
l'establiment d'unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de
protecció i millora dels habitatges i del patrimoni.
− El programa d'acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals: punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l'aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d'adaptar-se a noves realitats.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera.
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la sintonia del
programa “Viu el Parc” amb la població local.
Col·laboradors principals:
− OTMPI
− Associació de propietaris del Olèrdola.
− Ajuntaments.
− Entitats culturals locals.
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Execució del programa “Viu el Parc”

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

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

− Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis.
− Promoure el manteniment de les activitats agrícoles i ramaderes com a mesura per assegurar el
desenvolupament socioeconòmic i també com a instrument per a la conservació de la diversitat
biològica associada als espais agraris i les pastures.
Seguiment:
− Nombre i import de les subvencions atorgades.
− Nombre de municipis que han participat en programa “Viu el Parc”.
− Nombre d'alumnes que han participat en programa “Viu el Parc” a les escoles.
− Nombre d'actes del programa “Viu el Parc”.
− Nombre de persones que han participat en els actes del programa “Viu el Parc”.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12332 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ
123323 Infraestructures i serveis generals

fitxa 5/9

Context:
− El Pla especial del Olèrdola contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge,
sempre i quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la
millora de les condicions de vida de la població de l'àrea d'aplicació del Pla especial
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s'ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus
Objectius generals: punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d'espais naturals, Pla de Mandat 2004-2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l'àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal.
− Oficina tècnica de Prevenció d'Incendis.
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Principals activitats:
Observacions:
Aportació de material i millora del traçat del Fondo de la Seguera
Millora de la xarxa viària
Repàs de la xarxa principal i secundària.
Manteniment de la xarxa viària principal
Incorporació de rètols d'acord amb la nova normativa.
Senyalització
Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:

− Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual
− Arranjament de les pistes principals del Olèrdola.
Seguiment:
− Quilòmetres de pista arranjats en relació amb la previsió inicial.
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària.
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12333 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123331 Creació i manteniment d'equipaments

fitxa 6/9

Context:

− Per tal de garantir l'exercici del dret a l'ús social de l'espai protegit, d'una manera compatible amb la resta
d'objectius, el parc s'ha dotat d'una xarxa d'equipaments d'ús públic.
− L’Àrea d’Espais Naturals compta amb equipaments de titularitat pública distribuïts en els diferents espais
que constitueixen punts nodals vertebradors de la política d’educació ambiental i d’ús públic dels parcs.

Objectius generals: punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el

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

Col·laboradors i interlocutors principals
− Ajuntaments implicats.
− Consell Coordinador del parc.

Principals activitats:
Itineraris senyalitzats
Millores centres d’informació

Observacions:
Senyalització dels itineraris que figuren a la guia, en especial la
ruta dels tres Castells.
Dotar de material als equipaments del Parc.

Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:
− Millorar les condicions dels equipaments.
Seguiment:
− Nombre d'usuaris dels equipaments.
− Incidències i disconformitats enregistrades pel sistema de qualitat.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d'assoliment dels objectius.

138

1233 PARC D’OLÈRDOLA
12333 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123332 Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions

fitxa 7/9

Context:
− Amb l’objectiu d'ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l'espai protegit, fomentar el
coneixement i el respecte envers el medi d'una manera compatible amb la resta d'objectius del parc, el Pla
especial preveu la definició i el desenvolupament d'un model d'ús públic d'aquest espai.
Objectius generals: punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d'acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
Objectius específics:
− Redactar i desenvolupar el Pla d'ús públic del parc.
− Revisar, millorar i executar el Pla d'informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer els
valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a través del
seguiment de les concessions, convenis i actuacions directes.
Col·laboradors i interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Redacció del Pla d'Ús Públic del parc
Pla d'informació als visitants
Activitats del Cercle d'Amics i tasques de
voluntariat
Programa “Coneguem els nostres parcs”
Activitats als centres d'informació
Activitats als centres de documentació
Publicacions

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

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

− Redacció i posada en marxa del Pla d'Ús Públic del parc
− Distribució de la nova guia del parc
− Potenciació del treball en xarxa dels centres d'informació i equipaments d'us públic i de la difusió
conjunta de les activitats.
Seguiment:
− Nombre d'usuaris dels equipaments.
− Nombre de visites a la pàgina web.
− Enquestes de satisfacció als visitants.
− Nivell d'assoliment dels objectius.
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1233 PARC D’OLÈRDOLA
12334 ACTIVITATS GENERALS
123341 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

fitxa 8/9

Context:
− El Pla Especial implica vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents i del text Normatiu davant
les activitats que s’hi duen a terme. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió
dels corresponents informes preceptius.
− Les activitats de seguiment i els indicadors associats han de permetre avaluar l'estat dels sistemes naturals
i la compatibilitat d’usos i aprofitaments amb els objectius de la conservació.
− Per a optimitzar les polítiques i línies d’actuació de la gestió cal disposar d’un programa específic
d’avaluació de la gestió que permeti conèixer el grau d’assoliment dels objectius.
Objectius generals: punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d'Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004-2007
− Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Donar resposta a les voluntats municipals de modificació del Pla Especial.
− Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper en relació a la gestió.
− Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
− Incrementar la participació de la guarderia del parc en tasques de seguiment.
− Promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme. Difondre la tasca realitzada i
l'assoliment d'objectius mitjançant l'elaboració de programes i memòries anuals d'activitats i a través de la
participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors principals:
− Investigadors, naturalistes, empreses d’estudis ambientals i Universitats.
− Consell Coordinador.
− Serveis Tècnics i policies Locals dels ajuntaments, DMAH i Dep. d’Interior.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Elaboració d’informes preceptius
Control del compliment de la normativa
Revisió del Pla Especial
Definició del pla de gestió integral del parc i
elaboració del programa anual d’activitats

Pla de seguiment
Desenvolupament del SIG
Elaboració de documents i material de gestió i
divulgació

Observacions:
Informar les propostes d’actuació dins l’àmbit del Pla Especial en
els aspectes específics que aquest regula.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques i
esportives, seguiment de la implantació d’infrastructures, control
urbanístic) i tramitació de denúncies, si s’escau, davant les
administracions competents.
Anàlisi de les propostes presentades pels diversos Ajuntaments.
El pla de gestió integral ha de ser un document de planificació de
la gestió a mig termini, situat en un segon nivell de planificació
entre el Pla Especial i el programa anual d’activitats.
Seguiment de les activitats de conservació, foment del
desenvolupament i d’ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
seguiment d’estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de
propostes. Participació en xarxes de seguiment, edició de material
de difusió.
Tractament i transferència de la informació.
.En la mesura que sigui possible, utilitzant els mitjans més
moderns i econòmics de comunicació. Elaboració de la memòria
anual

Eixos més rellevants d’actuació per al 2007:

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

fitxa 9/9

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

Observacions:
Disseny d'un sistema de reunions, seguiment del nivell
d'assoliment dels objectius i control de la gestió econòmica.
Gestió dels vehicles adscrits al parc.
Reparació, combustible i pupil·latge.
Adquisició de material tècnic, vestuari i equips de protecció
individual.
Adaptar les activitats formatives a les necessitats.

Formació
Eixos més rellevants d’actuació per al trienni 2004-2007:

− Reorganització de la guarderia del parc (especialització / gestió per competències)
− Resoldre les mancances existents pel fa que a la plantilla de funcionaris del parc.
− Millorar la coordinació i la comunicació dins el parc i amb els altres parcs de la Xarxa.
−
−
−
−
−
−
−

Seguiment:
Nombre d'assumptes resolts a les reunions.
Percentatge d'execució del programa d'activitats i del pressupost.
Nombre de cursos realitzats.
Nivell d'amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre.
Rapidesa/data de confecció de la memòria.
Nombre d'intervencions en mitjans de comunicació.
Nivell d'assoliment dels objectius.
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Parc d’Olèrdola
Projecte OLE-2007/1
RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE LES COVES DE CAN CASTELLVÍ I CAN XIMET
Descripció del projecte:
Facilitar l’accessibilitat a les coves i dotar dels elements necessàries per recuperar les edificacions
dels primers pobladors d’Olèrdola.
20.000 €

Import estimat:

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

Codi 1234
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12341 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123411 Activitats de conservació, prevenció i restauració

fitxa 1/9

Context:
− Un dels objectius bàsics del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt I l’Obac és la preservació dels valors
naturals i del paisatge, entenent que existeixen determinats hàbitats i espècies que mereixen una alta
valoració i un territori en constant evolució. La protecció d’aquests valors requereix actuacions de
seguiment i de gestió activa del medi.
Objectius generals. Punts 4 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Preservar els valors naturals del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
− Intervenir, en un sentit positiu, en l’evolució del paisatge, afavorint la biodiversitat amb la gestió activa dels
hàbitats.
− Restaurar les àrees degradades per processos urbanístics il·legals o altres causes.
− Fomentar i crear, si s’escau, el paisatge en mosaic (forestal, agrícola i de pastura).
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Comissió Consultiva del parc i Ajuntaments de l’àmbit del parc.
− Propietaris de finques amb activitat forestal, agrícola i ramadera, agrupacions de defensa forestal.
− Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge i Dep. d’Interior.
− Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Principals activitats:
Plans de conservació i gestió activa del
paisatge, el medi físic i els hàbitats

Plans de conservació de flora i fauna

Prevenció d’incendis forestals

Conservació del patrimoni històric i arqueològic
Plans de gestió forestal i recursos naturals

Observacions:
Redacció dels projectes, en el marc del conveni amb la Caixa, i
execució dels treballs de conservació i millora d’hàbitats. Accions
de recuperació d’espais oberts en pastures i conreus abandonats
Seguiment meteorològic, hidrològic i de la dinàmica dels sistemes
naturals i el paisatge.
Activitats de seguiment de flora i fauna. Actuacions (material i
treballs in situ i ex situ) per impulsar el desenvolupament del Pla de
conservació de la flora d’interès especial del parc. Redacció del Pla
de conservació de la fauna. Cartografia dels elements i de les
àrees sensibles.
Execució dels Plans anuals de vigilància i primera intervenció.
Aprovació i posada en marxa del Pla Director de prevenció del
parc. Execució dels plans d’infrastructures: millores en xarxa viària,
punts de guaita (adequació, seguretat i higiene), punts d'aigua,
franges de gestió forestal.
Cens dels elements d’interès. Senyalització, adequació d’accessos,
actuacions de millora
Proposta d’actuacions en les zones definides pel Pla Especial com
agrícoles. Redacció de plans de gestió de les finques de la Vall-Les
Refardes, l’Obac i part de la Mata. Inici de les execucions

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:
− Actuacions de gestió activa del medi i de conservació de flora i fauna: execució inicial del Pla Director de
la Vall d'Horta, execució del Pla de gestió de la Vall-Les Refardes, execució del pla de recuperació d’espais
oberts, execució del projecte de millora d’hàbitats per a l’àliga perdiguera, redacció i execució del pla d’usos
de la conca alta del Ripoll, execució del projecte de valoració de la capçalera del Ripoll, redacció i execució
del pla de conservació del barb de muntanya (LKXA)
− Adequació de punts de guaita de prevenció d'incendis

− Actuacions per a la protecció i posada en valor d’elements del patrimoni etnològic del parc
Seguiment:
− Estadístiques del pla de prevenció d’incendis
− Evolució de les poblacions de les espècies d’interès especial
− Actuacions enfocades a la conservació (millora dels hàbitats, recuperació d’espais oberts i pastures...)
− Actuacions de conservació d'elements del patrimoni etnològic
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12341 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
123412 Activitats de gestió del patrimoni públic

fitxa 2/9

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

Observacions:
Creació de zones d’aparcament i arranjament de camins al sector
de La Mola
Renovació i millora del sistema de comunicacions
Obres i petit material de manteniment no adscrit íntegrament a cap
equipament concret
Redacció de plans d'ordenació dels recursos naturals. Redacció
dels PTGMF pendents i execució de les actuacions previstes.
Finalització de les obres
El 2006 es va iniciar un contracte de masoveria de la finca per a
desenvolupar un projecte de conservació de varietats agrícoles i
s’han iniciat les primeres obres de la vivenda.
Cal consolidar les activitats pedagògiques i de lleure actiu per a
públic familiar iniciades als darrers anys. Consolidació i ampliació
de les activitats culturals.

− Projecte de Les Refardes: execució del projecte de rehabilitació del mas (vivenda masover i
estructura) i redacció 3ª fase (acabats cos central).
− Execució del projecte de la passera d’accés i del de rehabilitació dels coberts del Marquet de les
Roques.
− Finalització del Pla director d’accessos a la Mola i el Montcau i execució de diversos projectes
(aparcaments, consolidació del camí dels Monjos, projecte interpretatiu i de senyalització, gestió
dels subministres i tractament d’aigües) (LKXA)
− Redacció del pla d'ordenació del recursos naturals de les finques públiques del sector central de
la Mata i l’Obac (LKXA)
− Renovació del sistema de comunicacions (adquisició d'equips de tecnologia digital)
Seguiment:
− Superfície de titularitat pública del parc
− Patrimoni públic: inventari i estat de conservació
− Indicadors econòmics relacionant despesa de manteniment respecte cost d’amortització
− Superfície forestal amb instruments de planificació (PTGMF)
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12342 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
123421 Consells, comissions i convenis

fitxa 3/9

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

Observacions:

Reunions del Consell Coordinador i de la
Comissió Consultiva

Reunions ordinàries i extraordinàries

Participació en altres Òrgans de representació

Consorcis, Federacions, Consells de Medi Ambient

Participació en xarxes internacionals, nacionals
i altres parcs

Europarc, UICN, Xarxa italiana de parcs, parc Natural de la Sierra
de Huétor

Convenis

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

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Desenvolupament del conveni amb La Caixa per a la conservació dels sistemes naturals
− Millorar el funcionament dels òrgans de gestió del parc i incrementar els nivells de participació i
implicació dels seus membres
Seguiment:
− Nivell de participació a les reunions dels Òrgans de Gestió
− Grau de difusió de les activitats de gestió entre les entitats representades als Òrgans de Gestió
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12342 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
123422 Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural

fitxa 4/9

Context :
− El Pla Especial contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre i quan
aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les
condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial.
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política d’ajuts econòmics que es concreten
en l’establiment d’unes línies de subvencions per a activitats culturals, agràries, forestals, de serveis i de
protecció i millora dels habitatges i del patrimoni.
− El programa d’acció cultural Viu el Parc també és un instrument útil per a fomentar el desenvolupament
cultural i la participació de la població local en els objectius del parc.
Objectius generals. Punts 2 i 4 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de propietaris per tal de recuperar les
superfícies forestals cremades, pal·liar les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals,
racionalitzar l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal.
Objectius específics:
− Realitzar un seguiment sistemàtic dels paràmetres socioeconòmics i d'activitats dins el parc.
− Revisar les bases reguladores de les subvencions per tal d’adaptar-se a noves realitats.
− Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar plans de desenvolupament pel sector
agrari (valoració de productes agro-ramaders, dels espais agro-forestals.
− Participar i col·laborar amb l’incipient Associació de productors del parc.
− Participar i col·laborar amb l’Associació de propietaris del Bages-Vallès
− Valorar, restaurar i millorar el medi afectat per episodis de degradació (incendis, aiguats, etc.)
− Redactar i iniciar l’execució dels projectes, amb la participació i col·laboració dels veïns i l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall, del Pla Director de desenvolupament de la Vall d’Horta
− Trobar referents concrets que identifiquin el parc amb cada municipi per tal de millorar la vinculació del
programa “Viu el Parc” amb la població local i els usuaris.
Col·laboradors principals:
− OTMPI
− Associació de propietaris del Bages-Vallès
− Habitants, propietaris i empresaris de l’àmbit del parc
− Ajuntaments
− Organismes de promoció turística, de promoció de productes agro-forestals
− Entitats culturals locals
Principals activitats:
Gestió de les subvencions
Projecte per a la millora de la gestió del medi
natural
Promoció d’actuacions per al desenvolupament
dels sectors agrícola, forestal, de serveis i
cultural
Execució del programa “Viu el Parc”

Observacions:
Revisió de les bases, distribució i informació als interessats i gestió
de les atorgades
Participar activament, juntament amb l’Oficina de Prevenció
d’Incendis, els Ajuntaments i amb l’Associació de propietaris del
Bages-Vallès el projecte per fomentar la gestió forestal associada
Hi ha diferents iniciatives (Camí dels Monjos, camí dels tres Munts,
pla ramader de Matadepera) que cal recolzar. Inventariar les
activitats i els recursos turístics i promoure l’estructuració de
l’oferta turística i de serveis (pública i privada) i de la implantació
de la marca de la Xarxa de Parcs
Revisar les propostes d’actuacions per aconseguir dotar de
personalitat pròpia cadascuna de les festes als municipis

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Participar activament en el projecte per fomentar la gestió forestal associada
− Aplicar els resultats que es derivin de l'estudi-dictamen sobre la viabilitat de la implantació d'una
marca de la Xarxa de Parcs (LKXA)
− Consolidar i personalitzar el programa Viu el Parc als municipis
Seguiment:
− Dades de les subvencions atorgades
− Accions de foment del desenvolupament per sectors
− Tractament de dades del programa “Viu el Parc”
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12342 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
123423 Infrastructures i serveis generals.

fitxa 5/9

Context:
− El Pla Especial del parc contempla entre els seus objectius la protecció del medi físic i del paisatge, sempre
i quan aquest règim de protecció sigui compatible amb el desenvolupament socioeconòmic i la millora de
les condicions de vida de la població de l’àrea d’aplicació del Pla Especial
− Per tal de fomentar aquest desenvolupament s’ha definit una política de col·laboració amb els ajuntaments
per a la millora dels serveis bàsics i de les infrastructures, especialment pel que fa a la xarxa viària,
senyalització i recollida de residus dins l’àmbit de l’espai protegit.
Objectius generals. Punts 1 i 2 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
Objectius específics:
− Fomentar el desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del paisatge.
− Incidir en la millora de la qualitat de vida de la població del parc i el seu entorn.
− Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica.
− Millorar la informació i la comunicació a través de la col·locació de rètols senyalitzadors.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Particulars que viuen i/o realitzen activitats econòmiques dins l’àmbit del parc.
− Agrupacions de Defensa Forestal
− Oficina tècnica de Prevenció d’Incendis
− Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona
Principals activitats:
Servei de recollida de residus
Col·laboració amb la recollida municipal de
residus
Inversió per a la millora de la xarxa viària
Execució de les obres de la pista de la Coma
d’en Vila a Matarrodona
Manteniment de la xarxa viària principal
Pla d’Accessos a la Mola i Montcau
Transport públic (Bus Parc)
Senyalització

Observacions:
Analitzar la viabilitat de la recollida selectiva als recorreguts ja
establerts de recollida directa i la creació de noves rutes de
recollida
Prestació, en col·laboració amb els ajuntaments, del servei de
recollida d'escombraries al sector central (eix BV-1221)
Construcció d’obres de fàbrica, aportació de material, millora del
traçat
Adequar i millorar la resta de la pista entre La Mata i el Pont de
Vilomara
Repàs de la xarxa principal i secundària, estassada de vegetació a
banda i banda
Actuació en conveni amb La Caixa, l’Ajuntament de Matadepera,
l’Ajuntament de Castellar del Vallès i diversos propietaris
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Terrassa, Mura i Talamanca.
Incorporació de rètols d’acord amb la nova normativa: substitució i
adaptació dels existents i introducció de nous elements indicadors

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

−
−
−
−

Adaptació de la senyalització del parc a la normativa gràfica actual.
Garantir l’accessibilitat i el bon estat de tota la xarxa viària principal del parc
Execució dels projectes del Pla Director d’Accessos a la Mola i el Montcau
Elaborar un projecte pilot per a la recollida selectiva d’escombraries del sector central (eix BV1221)

Seguiment:
− Control de la recollida d’escombraries
− Longitud de pistes arranjades i característiques de les intervencions
− Capacitat de resposta a les incidències extraordinàries en la xarxa viària
− Nombre d’incidències referides a la senyalització
− Renovació de rètols i cobertura de noves necessitats amb la nova senyalització
− Nombre d’usuaris del Bus Parc
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12343 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123431 Creació i manteniment d’equipaments

fitxa 6/9

Context:
− Per tal de garantir l’exercici del dret a l’ús social de l’espai protegit, d’una manera compatible amb la resta
d’objectius, el parc s’ha dotat d’una xarxa d’equipaments d’ús públic.
− El Pla Especial preveu la creació d’equipaments centrals als indrets més emblemàtics i visitats del parc.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Garantir l’ús social del parc, fent-lo compatible amb la preservació dels valors naturals i el desenvolupament
econòmic.
− Desenvolupar un model d’ús públic mitjançant una xarxa d’equipaments i serveis de qualitat.
− Millorar les condicions dels equipaments pel que fa a requisits legals, accessibilitat, seguretat, salubritat i
eficiència energètica.
− Transmetre missatges que donin a conèixer els valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva
gestió
− Assolir el certificat Q de qualitat turística en espais naturals protegits
− Potenciar i difondre la imatge i el paper social de la xarxa d’equipaments i serveis (Xarxa de Parcs).
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
− Entitats de promoció de serveis turístics.
Principals activitats:

Observacions:

Oficina del parc a la Mata

Millores i manteniment general de les instal·lacions
Incorporació de millores i seguiment dels contractes de concessió
administrativa del conjunt de l’Obac, la Mola, Torrent de l’Escaiola,
àrea de la riera de Nespres, La Muntada, el Marquet de les Roques
i les Arenes.
Incorporar criteris d’eficiència energètica i de seguretat i higiene.
Actuacions d’ordenació dels espais exteriors i de les instal·lacions
tècniques (subministraments, mòdul de serveis)
Execució del projectes d’ordenació i restauració dels entorns i
espais exteriors. Redacció de l’avant-projecte d’usos i projecte
museogràfic de l’immoble (Centre d’informació)
Redacció de l’avant-projecte d’accessibilitat del conjunt d’espais
exteriors de l’Obac i inici de l’execució del projecte (La Caixa)
Redacció de l’avant-projecte de vialitat i senyalització i inici de
l’execució del projecte (La Caixa)
Hi ha diversos edificis annexos que cal rehabilitar a l’ús públic i cal
executar la passera d’accés
Creació de nous itineraris senyalitzats i manteniment dels
existents. Adequació d'itineraris per a usuaris discapacitats.
Arranjament i adequació d'àrees d'aparcament

Manteniment i millores dels equipaments del
parc
Millores de l’Àrea d’esplai del Torrent de
l’Escaiola
Àrea del Coll d’Estenalles
Projecte d’accessibilitat de l’àmbit de l’Obac
Projecte d’itinerari senyalitzat “Les Tines del
Flequer”
Adequació del cobert del Marquet de les
Roques
Itineraris senyalitzats
Àrees d'aparcament
Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

−
−
−
−

Tramitació i execució del projecte d'ordenació i restauració dels entorns del Coll d’Estenalles
Execució del projecte per a l’accessibilitat del conjunt de l’Obac (La Caixa)
Redacció i execució del projecte de “Les Tines del Flequer” (La Caixa)
Execució del projecte d’adequació dels coberts del Marquet de les Roques
− Millores a l’Àrea del Torrent de l’Escaiola
Seguiment:
− Adequació dels equipaments al nombre d’usuaris
− Grau d'accessibilitat dels equipaments
− Valoració de l'eficiència energètica i de la gestió ambientalment correcta dels equipaments
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12343 ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
123432 Activitats d’ús social i publicacions

fitxa 7/9

Context:
− A fi d’ordenar les activitats de lleure i gaudi dels usuaris de l’espai protegit, fomentar el coneixement i el
respecte envers el medi d’una manera compatible amb la resta d’objectius del parc, el Pla Especial preveu
la definició i el desenvolupament d’un model d’ús públic d’aquest espai.
Objectius generals. Punt 3 i 1 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 – 2007:
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural per a que siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
− Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització del món local, d’acord amb el
model en xarxa de la Diputació de Barcelona
Objectius específics:
− Aprovar i desenvolupar el Pla d’ús públic del parc.
− Recollir sistemàticament dades de freqüentació i d'ús d'equipaments, programes i serveis.
− Contribuir al desenvolupament d’una estratègia global de comunicació i educació ambiental a la xarxa de
parcs.
− Revisar, millorar i executar el Pla d’informació del parc.
− Elaborar publicacions i altres productes amb la finalitat de transmetre missatges que donin a conèixer els
valors naturals i culturals del parc i els objectius de la seva gestió.
− Garantir el manteniment del nivell de qualitat en la prestació de serveis dels equipaments, a través del
seguiment de les concessions, dels convenis o d’actuacions directes.
Col·laboradors, interlocutors principals:
− Ajuntaments implicats.
− Concessionaris i gestors dels equipaments.
− Consell Coordinador del parc.
− Comissió Consultiva del parc.
− Usuaris del parc.
Principals activitats:
Pla d’Ús Públic del parc
Pla d’informació als visitants
Activitats del Cercle d’Amics i tasques de
voluntariat
Programa “Coneguem els nostres parcs”
Activitats als centres d’informació i equipaments
públics
Activitats al centre de documentació
Programa d’itineraris guiats en cap de setmana
Projecte pilot de Punts d’informació Interactiva a
Matadepera
Publicacions

Observacions:
Redactar i desenvolupar el Pla d’ús públic del parc, tenint en
compte el procés d’implantació del Sistema Q de qualitat.
Establiment de convenis amb municipis del parc per organitzar un
dispositiu d’atenció als visitants.
Col·laborar en l'oferta d'activitats i estudiar d'incorporar
gratuïtament al col·lectiu d’habitants / propietaris del parc al Cercle
d’Amics
Reforçar i adaptar la campanya a les necessitats actuals
Impulsar el treball en xarxa i editar material comú informant
d’activitats programades. Desenvolupar el programa d’activitats de
cada equipament
Fomentar-ne l'ús i fer difusió dels serveis que ofereixen
Redacció d’una proposta de programa d’itineraris guiats els
diumenges en col·laboració amb els concessionaris i empreses de
serveis de l’àmbit del parc
Disseny i instal·lació d’un equip de maquinari informàtic i
programes per a la gestió de la informació al Casal de Cultura de
Matadepera
Disseny, edició, difusió i venda de publicacions. Editar guies
d’activitats periòdiques

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Aplicació de les propostes derivades de l'estudi-dictamen per a valorar i estructurar l'oferta del
conjunt d'equipaments de la Xarxa de Parcs (La Caixa)
− Redacció i aprovació del Pla d’Ús Públic del Parc (La Caixa).
− Instal·lació d’un Punt d’Informació Interactiva i definició d’un projecte global.
− Certificació del Sistema Q de qualitat en Espais Naturals Protegits
Seguiment:
− Certificació Sistema Q
− Ocupació dels equipaments
− Utilització de la pàgina web
− Nivell de satisfacció dels visitants
− Nivell d’assoliment dels objectius

151

1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12344 ACTIVITATS GENERALS
123441 Activitats de planificació, seguiment i avaluació

fitxa 8/9

Context:
− El Pla Especial implica vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents i del Text Normatiu davant
les activitats que s’hi duen a terme. Això requereix de l’actuació directa dels guardes del parc i de l’emissió
dels corresponents informes preceptius.
− Les activitats de seguiment i els indicadors associats han de permetre valorar l'estat dels sistemes naturals i
la compatibilitat d'usos i aprofitaments amb els objectius de la conservació.
− Per a optimitzar les polítiques i línies d'actuació de la gestió cal disposar d'un programa específic
d'avaluació de la gestió que permeti conèixer el grau d'assoliment dels objectius.
Objectius generals. Punts 2 i 3 del capítol 9, Gestió d’Espais Naturals, del Pla de Mandat 2004 - 2007
− Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la finalitat de ser més eficients en la
promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva
més integradora.
− Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i
protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
Objectius específics:
− Informar prèviament les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit del parc.
− Garantir el compliment de les normatives vigents mitjançant la vigilància del territori.
− Donar resposta a les voluntats municipals de modificació del Pla Especial, adaptant la normativa al context
social actual.
− Consolidar el pla de seguiment de paràmetres ecològics i revisar el seu paper i operativitat en relació a la
gestió i promoure la difusió dels resultats i dels estudis que es duen a terme.
− Determinar indicadors per avaluar l'estat dels sistemes i determinar-ne les tendències.
− Transferir la informació al SIG i desenvolupar bases de dades operatives.
− Difondre la tasca realitzada i l’assoliment d’objectius mitjançant l’elaboració de documents i memòries
anuals d’activitats i a través de la participació en jornades, fòrums i mitjans de comunicació.
Col·laboradors principals:
− Investigadors, naturalistes, empreses d’estudis ambientals i Universitats.
− Consell Coordinador i Comissió Consultiva del parc.
− Serveis Tècnics i Policies Locals dels ajuntaments, DAMH i Dep. d’Interior.
− Promotors d’actuacions i activitats dins l’àmbit del parc.
Principals activitats:
Elaboració d'informes preceptius
Control del compliment de la normativa
Revisió del Pla Especial
Definició del pla de gestió integral del parc i
elaboració del programa anual d’activitats
Elaboració de documents i material de gestió
Pla de seguiment
Desenvolupament del SIG

Observacions:
Informar les propostes d'actuació dins l'àmbit del Pla Especial en
els aspectes específics que aquest regula.
Vigilància sobre el territori (circulació, activitats cinegètiques i
esportives, seguiment de la implantació d'infraestructures, control
urbanístic) i tramitació de denúncies, si s'escau, davant les
administracions competents.
Anàlisi de les propostes formulades per diversos Ajuntaments
Els pla de gestió integral ha de ser un document de planificació de
la gestió a mig termini, situat en un segon nivell de planificació
entre el Pla Especial i el programa anual d’activitats
Revisió del format de la memòria del parc
Seguiment de les activitats de conservació, de foment del
desenvolupament i d'ús social. Foment de la recerca, encàrrec i
seguiment d'estudis. Anàlisi dels resultats i formulació de
propostes. Participació en xarxes de seguiment, edició de material
de difusió.
Tractament i transferència de la informació.

Eixos més rellevants d'actuació per a 2007:

− Desenvolupament d'un sistema d'indicadors per avaluar el grau d'assoliment del objectius del Pla
a tots nivells (conservació, desenvolupament econòmic i ordenació de l'ús públic)
− Impuls al Sistema d'Informació Geogràfica
Seguiment:
− Estadístiques d’informes i expedients
− Estadístiques de l'activitat de la guarderia del parc
− Dades obtingudes de les activitats de seguiment
− Nivell d’assoliment dels objectius
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1234 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
12344 ACTIVITATS GENERALS
123442 Activitats generals i de suport

fitxa 9/9

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

Observacions:
Organització general de l’activitat. Seguiment i control de la
despesa
Un cop finalitzades les obres, caldrà dotar-lo de mobiliari i dels
serveis de comunicació en banda ampla
Reparació, combustible i pupil·latge
Adquisició de material d’acord amb les necessitats
Adaptar les activitats formatives a les necessitats
Participació en jornades, seminaris i mitjans de comunicació.
Edició de material de difusió sobre el patrimoni natural i cultural del
parc
Consultes tècniques i assessoraments diversos

− Millorar el sistema informatitzat de seguiment d'incidències i expedients
Seguiment:
− Grau d'execució del programa d'activitats i del pressupost
− Nombre i adequació dels cursos realitzats
− Nivell d’amortització dels vehicles, despesa de manteniment per quilòmetre
− Nombre d’intervencions en mitjans de comunicació
− Nivell d’assoliment dels objectius
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REFORMA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE COLL D’ESTENALLES. FASE II.
Descripció del projecte:
Redacció i execució de la reforma dels espais de l’immoble de Coll d’Estenalles i dels entorns immediats.
Import estimat:

240.000,00.-€

Justificació de la conveniència:
−
La casa del Coll d’Estenalles, primer equipament del parc, ha exercit de centre d’interpretació,
d’oficina, de magatzem logístic del parc, etc. al llarg dels darrers vint anys.
−
Actualment, el parc disposa d’infrastructures suficients per no haver de destinar l’equipament a
altres usos que no estiguin vinculats a l’ús públic.
−
Els elements d’interès com l’exposició i l’audiovisual han quedat desfasats en disseny i tècniques
comunicatives.
−
El nou Pla d’Ús Públic del Parc tractarà de potenciar el coll d’Estenalles per què actuï com a
receptor i redistribuidor del públic visitant de cap de setmana per a potenciar l’activitat i ell
desenvolupament dels municipis del nord. A la vegada cal adaptar l’oferta pedagògica a la
demanda escolar dels dies feiners.
−
L’any 2006 es va aprovar una inversió per valor de 120.000 € que ha estat suficient per:
1. Redactar i executar la Fase I del tractament de l’Àrea d’esplai. Manca una Fase II.
2. Redacció de l’avant projecte del conjunt arquitectònic de l’àmbit del Coll de’Estenalles-La Mata
amb la determinació de la viabilitat i definició d’usos i espais per a la remodelació del Centre
d’Interpretació, l’Àrea d’Esplai, els aparcaments, les feixes i els coberts
3. Redacció del projecte pedagògic, interpretatiu i museogràfic
−
La previsió pressupostària es fa d’acord amb els objectius que han d’inspirar el centre
d’interpretació i adequar els espais interiors amb criteris d’eficiència energètica, ús racional dels
recursos i accessibilitat.
−
Cal cercar elements distintius i singulars que complementin l’oferta global del parc.
−
Els espais exteriors s’han de tractar i adequar a la demanda existent amb criteris de qualitat i
relacionar-los amb els nombrosos centres d’interès natural de la zona.
Encaix normatiu i legal:
−
Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic del parc.
Compromisos existents:
−
Compromís social i propi de la Diputació de Barcelona i dels objectius de la “Xarxa de Parcs”.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
−
Optimització dels recursos patrimonials i pedagògics.
−
Tractament integral de l’oferta d’ús públic.
−
Augment de la qualitat dels equipaments
−
Posada en valor de l’entorn tractat, dels equipaments i del seu patrimoni natural i cultural.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
−
Ordenament de l’ús públic de la zona.
−
Derivació de part important de la visitació cap als municipis de la zona nord.
−
Promoció del desenvolupament de sector de serveis dels municipis de la zona nord.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
−
Immoble originalment dedicat a habitatge i espai de suport per a treballadors (peons caminers).
−
Immoble readaptat als nous usos
−
Limitació dels espais interiors.
−
Immoble situat a tocar de la carretera.
−
Poc espai exterior vinculat a l’immoble per orientar i fer atractiva l’entrada al centre
Observacions:
−
El Coll d’Estenalles és l’equipament emblemàtic del parc i és l’àmbit més freqüentat i visitat pels
usuaris del parc. Forma part del llegat cultural de la població de Terrassa com a lloc i destí de lleure
habitual (passeig, excursions, pujada en bicicleta, pic-nic, etc.)
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REHABILITACIÓ PALLER DEL MARQUET DE LES ROQUES.
Descripció del projecte:
Disseny i execució de les intervencions arquitectòniques, de subministraments i d’adequació dels espais
exteriors de l’immoble, obra de l’arquitecte Juli Batllevell d’estil modernista, de la finca del Marquet de les
Roques (coberts i espais oberts adjacents) per adequar-los a la visitació.
Disseny i realització d’un projecte pedagògic i/o interpretatiu per a públic escolar i públic general.
Import estimat:

217.000,00.-€

Justificació de la conveniència:
−
La casa del Marquet de les Roques ha estat gestionada amb un conveni amb la Fundació La
Mirada i la Masoveria també amb un conveni amb l’empresa l’Obrador, dedicada a l’Educació
Ambiental i al lleure actiu infantil.
−
Actualment es desenvolupen programes culturals, interpretatius i pedagògics a càrrec de l’empresa
L’Obrador en tot l’àmbit de la casa i la masoveria. Per mantenir i ampliar les expectatives d’ús és
convenient consolidar i reformar els dos coberts adjacents i completar l’oferta pedagògica
−
S’ha instal·lat una exposició dedicada a la Colla de Sabadell.
−
Així mateix és el centre logístic dels projectes de restauració de la fauna fluvial.
−
Actualment, el parc disposa d’infrastructures suficients per no haver de destinar l’equipament a
altres usos que no estiguin vinculats a l’ús públic.
−
Els elements d’interès com l’exposició i la mateixa casa continuen vigents. Per tant cal habilitar els
espais a la visitació del públic.
−
És un equipament públic clau en el desenvolupament integral de la Vall d’Horta i la Vall de Mur.
−
Cal cercar elements distintius i singulars que complementin l’oferta global del parc, en aquest cas
els vinculats a la cultura en general i a la literatura en particular..
−
Els espais exteriors s’han de tractar i adequar a la demanda existent amb criteris de qualitat i
relacionar-los amb els nombrosos centres d’interès natural de la zona.
Encaix normatiu i legal:
−
Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic del parc.
Compromisos existents:
−
Compromís social amb els habitants de la Vall d’Horta i la Vall de Mur.
−
Compromís amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall per al desenvolupament del Pla director de la
Vall d’Horta i la vall de Mur.
−
Compromís amb el concessionari de la masoveria per a ampliar la capacitat d’atenció al públic
visitant.
−
Compromís propi de la Diputació de Barcelona i dels objectius de la “Xarxa de Parcs”.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
−
Optimització dels recursos patrimonials i pedagògics.
−
Integració en el projecte de desenvolupament del Pla director de la Vall d’Horta i la Vall de Mur.
−
Tractament integral de l’oferta d’ús públic.
−
Augment de la qualitat dels equipaments
−
Posada en valor de l’entorn tractat, dels equipaments i del seu patrimoni natural i cultural.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
−
Ordenament de l’ús públic de la zona.
−
Implicació de la població local en el projecte de desenvolupament de la Vall d’Horta i la Vall de Mur
Dificultats associades a l’execució del projecte:
−
És un edifici d’estil historicista neoromànic (precedent del modernisme), obra de l’arquitecte Juli
Batllevell, que cal tractar amb una gran cura.
Observacions:
−
El Marquet de les Roques és l’equipament emblemàtic del parc al sector oriental i en els darrers
anys ha experimentat un increment d’usuaris i s’està consolidant una oferta de qualitat gràcies a
l’empresa L’Obrador, prestadora de serveis.
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LES REFARDES
Descripció del projecte:
Execució del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la casa nova de les Refardes al municipi de Mura per
a fer-lo habitable. Consolidació de l’estructura i dotació de subministraments i d’adequació dels espais interiors
de l’immoble. El cost total del projecte és de 129.164,35 €, dels que ja s’ha contractat despesa per valor de
46.000 €
Import estimat:

84.000,00.-€

Justificació de la conveniència:
−
La casa i la finca han estat objecte d’un procés de concessió com a masoveria per a iniciar tasques
agrícoles de conreu, conservació de la biodiversitat cultivada i difusió i dinamització de les
produccions agràries de varietats autòctones de l’àmbit del Parc Natural.
−
Els serveis tècnics de l’OTPN han redactat el “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la casa
nova de les Refardes al municipi de Mura” per a fer habitable la casa, condició prèvia per a que es
pugui instal·lar el masover: la Sra Ester Casas.
−
Actualment els camps s’han posat en funcionament i s’han millorat els accessos, de forma que
s’han iniciat les activitats agrícoles.
−
Actualment, el parc disposa d’infrastructures suficients per no haver de destinar l’immoble a altres
usos que no estiguin vinculats a la promoció de la agricultura.
−
Encaix normatiu i legal:
−
Aquesta actuació s’adapta a les disposicions del text normatiu i als objectius d’ús públic del parc.
Compromisos existents:
−
Compromís amb l’Ajuntament de Mura i projecte d’acord amb el Pla de Futur de Mura i Talamanca.
−
Compromís amb el concessionari de la masoveria per a iniciar i finalitzar les obres abans dels dos
primers anys de contracte.
−
Compromís propi de la Diputació de Barcelona i dels objectius de la “Xarxa de Parcs”.
Beneficis directes associats a l’execució del projecte:
−
Optimització dels recursos patrimonials.
−
Integració en el Pla de Futur de Mura i Talamanca.
−
El masover esdevé un interlocutor directe per a desenvolupar projectes de desenvolupament com el
de la Marca “Xarxa de Parcs”
−
Posada en valor de l’entorn tractat, dels equipaments i del seu patrimoni natural i cultural.
Beneficis indirectes associats a l’execució del projecte:
−
Ordenament agrícola de la zona.
−
Implicació de la població local en el projecte de desenvolupament de la Marca “Xarxa de Parcs”.
Dificultats associades a l’execució del projecte:
−
És un edifici que no respon a cap tipologia rural ni a cap estil arquitectònic de valor. Resulta ser una
construcció inacabada dels anys 60 amb vocació rural, però realitzada amb els materials bàsics de
l’època.
Observacions:
−
El projecte a desenvolupar a la finca harmonitza els usos agrícoles amb les noves perspectives de
desenvolupament de les produccions de qualitat autòctones i està vinculat al projecte de
conservació de varietats autòctones de l’Escola Agrària de Manresa.
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