Línies estratègiques del Parc de la Serralada Litoral 2019-2023
El Parc de la Serralada Litoral, té el compromís de treballar en la modificació del PEIN
en l’àmbit de l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs per ampliar el seu límit així com
vetllar el procés de tramitació de la modificació del Pla especial, amb l’objectiu
d’actualitzar la seva normativa. Amb aquest motiu existeix un grup de treball tècnic
mixt amb tècnics de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del
propi parc.
D’altra banda, el parc encara no disposa de Pla de conservació. Ha desenvolupat
fases com la diagnosi de l’estat de conservació del parc i l’establiment d’un Pla de
seguiment de paràmetres ecològics. El repte actual és fer front a la darrera fase del
treball per tal de disposar del document del Pla de conservació amb la definició del pla
d'actuacions, el pla de seguiment i el pla d'avaluació.
Igualment, cal impulsar la gestió forestal i l’activitat agrícola i ramadera sostenible del
parc en col·laboració amb les Agrupacions de Propietaris Forestals i els ramaders del
parc de forma que es generin productes de proximitat i es redueixi el risc d’incendis i la
vulnerabilitat del bosc davant les plagues i el canvi climàtic.
Pel que fa a l’ús públic, és necessari desplegar les directrius de les activitats BTT com
a instrument de referència per a la seva organització així com treballar en la redacció
de directrius per les activitats organitzades a peu.
Finalment cal destinar esforços en desenvolupar una estratègia d’educació ambiental
basada en el concepte d’aprenentatge i servei que permeti reforçar els vincles de la
societat i de les noves generacions en la contribució de la conservació del parc i en la
difusió dels seus valors.
Les principals línies d’actuació són:
-

Vetllar el procés de tramitació de la modificació del Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

-

Treballar en la modificació del PEIN en l’àmbit de l’EIN La Conreria-Sant
Mateu-Céllecs per ampliar el seu límit

-

Finalitzar i desplegar del Pla de conservació del parc.

-

Recuperar i impulsar l’activitat ramadera mitjançant el Pla de gestió de pastures
del parc.

-

Impulsar la gestió de la biomassa del parc com a combustible sostenible i de
proximitat.

-

Impulsar i col·laborar amb les Associacions de Propietaris Forestals del parc.

-

Redactar i desenvolupar el Pla de Camins del parc.

-

Desplegar les directrius de les activitats organitzades de BTT al parc.

-

Elaborar les directrius de les activitats organitzades a peu al parc.

-

Divulgar els valors culturals i naturals del parc mitjançant l’exposició itinerant
pels municipis del parc i el programa anual d’activitats i passejades.

-

Desenvolupar el Pla director d'itineraris.

-

Consolidar la xarxa d’equipaments d’ús públic del parc: miradors, aparcaments
i punts d’informació del parc.

-

Impulsar etiquetes i certificacions de qualitat vinculades a l’àmbit del parc.

-

Disposar d’un programa d’aprenentatge i servei vinculat a municipis, entitats del
territori i centres escolars.

