Pla d’acció pel Mandat 2015-2019
_rev2018_v09

OFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS

OFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS

Pla d’acció pel Mandat
2015 - 2019

(actualitzat a desembre de 2018)

Pàg. 1 de 15

Pla d’acció pel Mandat 2015-2019
_rev2018_v09

1. Presentació
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OPN), adscrita a la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat desenvolupa el seu treball a partir de les
determinacions dels plans especials i seguint les indicacions de la direcció.
La missió de l’OPN és:
Contribuir a preservar els valors naturals i culturals de la Xarxa de Parcs Naturals,
mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i l’ús
social del territori, en aliança amb el món local i la resta d’agents públics i privats del
territori, amb criteris d’eficàcia i eficiència.
Aquest paràgraf conté alguns elements essencials:
- Reconeixement dels valors naturals i culturals de
manera conjunta.
- La gestió activa com a paradigma de gestió.
- La complicitat amb el món local.
- Les línies estratègiques: conservació,
desenvolupament i ús social.
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
s’estructura en tres direccions territorials, que agrupa els
parcs segons el quadre de la dreta, i una secció transversal,
de Suport a la Gestió i està constituïda pels espais naturals
que es relacionen a continuació:
Any
d’aprovació

Denominació de
l’espai natural protegit

Abreviatura
operativa

1972

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

SLL

13.691

12

1977

Parc Natural del Montseny

MSY

31.064

18

1986

Parc del Castell de Montesquiu

MTQ

681

4

1987

Parc del Garraf

GRF

12.374

9

1989

Parc del Montnegre i el Corredor

MCO

15.010

13

1992

Parc d’Olèrdola

OLE

608

2

1993

Parc del Foix

FOX

3.157

2

SMA

2.086

4

GUI

8.376

5

SLI

4.042

15

Totals:

91.089

84

1

2002

Parc de la Serralada de Marina

2004

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

2004

Parc de la Serralada Litoral

2

Superfície
(ha)

Nombre de
municipis

En cursiva els parcs constituïts i gestionats mitjançant consorci
No s’inclouen els consorcis del Parc Agrari del Baix Llobregat (amb un Pla especial aprovat el 1998, amb 3.332
ha de superfície) ni del Parc Natural de la Serra de Collserola (aprovat el 1987, amb 8.295 ha), atès que la
seva gestió correspon a altres unitats administratives.
1
2

La gestió s’estén a l’àmbit del Consorci: 5 municipis (inclou part de Sant Fost de Campsentelles) i a 3.032 ha
La gestió s’estén a l’àmbit ampliat (any 2013) de l’EIN La Conreria - Sant Mateu - Céllecs: 7.408 ha
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La gestió que es fa a la Xarxa de Parcs
Naturals s’orienta en cinc eixos estratègics:
1. Reforçar el projecte de Xarxa de
Parcs Naturals en el seu conjunt i en
cada un dels espais que la
conformen.
2. Apropar la gestió dels parcs als
ajuntaments i reforçar les polítiques
municipals en temes concurrents, tot
incidint positivament en el territori.
3. Incrementar la projecció social.
4. Millorar la gestió del patrimoni
natural i cultural.
5. Millorar la gestió dels equipaments i
serveis.
Per tal d'aprofitar els beneficis de la transversalitat i el treball en xarxa, l'estructura s'ha dotat
de sengles comissions de treball en cadascun dels tres àmbits. Així, dins de la Secció de
Divulgació i Comunicació hi ha constituïda la Comissió d'Ús Social, plataforma de treball i
generadora de directrius en l'àmbit de l'ús públic. Pel que fa al personal que desenvolupa
tasques tècniques 'de territori' s'ha incorporat, una nova unitat orgànica, anomenada Secció
de Suport a la Gestió, que dona servei tècnic transversal al conjunt d'espais de la xarxa.
També hi ha constituïda la Comissió de Conservació que integra als tècnics de conservació i
està coordinada per l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial.

Aquesta gestió es concreta en tres àmbits:


Gestió encaminada a la conservació del patrimoni natural i cultural.



Gestió encaminada al desenvolupament sostenible pel benestar de la població
local.



Gestió de l’ús públic i l’educació ambiental.
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2. Actuacions de més rellevància i comunes al conjunt de la Xarxa
1. En l’àmbit de la conservació del patrimoni natural i cultural


Vetllar pel compliment dels plans especials i donar continuïtat als tràmits en relació
als processos de la seva revisió, d’acord amb les demandes del territori (MCO, SLI,
GUI) i per l’aprovació del decret de declaració del Parc Natural del Montseny, que ja
es troba en la seva fase final.



Desenvolupar el Pla estratègic de seguiment i recerca del conjunt de la Xarxa i
avançar en la redacció i aprovació dels plans de conservació de cada parc.



Col·laborar amb l’OTPMIF en la gestió del PVI dels parcs i del conjunt de la província
i, en l’àmbit dels parcs, en el manteniment de les infraestructures de prevenció
previstes en els plans bàsics de prevenció d’incendis del parc.



Desenvolupar accions de restauració del paisatge i de conservació i millora d’hàbitats
i restauració de patrimoni arquitectònic.



Consolidar la gestió activa del patrimoni immoble corporatiu, preferentment a través
dels PTGMF i de contractes d’aprofitament de pastures, llenyes i altres recursos
naturals.

2. En l’àmbit del foment del desenvolupament sostenible per al benestar de la
població local


Mantenir i aprofundir l’esforç de proximitat amb els ajuntaments mitjançant reunions
bilaterals periòdiques per preparar el programa d’activitats anual i la dinamització
dels òrgans de participació en la gestió.



Donar continuïtat a les accions pel desenvolupament econòmic de la Xarxa de Parcs
Naturals proporcionant oportunitats al teixit econòmic local: productors, restauradors i
empreses a través de programes com el Parc a taula, la carta Europea de Turisme
Sostenible, que s’han a nat estenent sobre els territoris a banda de la col·laboració
establerta amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, el CCPAE, Cuina Catalana i la
Xarxa de Productes de la Terra.



Potenciar les plataformes de participació social: comissions consultives, assemblees
d’entitats i fòrums de la Carta Europea de Turisme Sostenible.



Fer front als reptes que imposa l’ampliació de la Reserva de la Biosfera del
Montseny.



Impulsar l’ús de energies renovables a través de les línies de subvencions i
mitjançant inversions en equipaments propis.



Impulsar la redacció del Pla de desenvolupament econòmic de la Xarxa de Parcs
Naturals.

2.3. En l’àmbit de l’ús públic i l’educació ambiental


Impulsar acords de bones pràctiques en els usos esportius dels parcs.



Desenvolupar els plans d’ús públic dels parcs i impulsar l’aprovació de les
ordenances d’ús públic per contribuir al seu compliment .
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Mantenir les inversions als equipaments per a la millora dels sistemes d’abastament
d’aigua, sanejament i supressió de barreres arquitectòniques i consolidar els
itineraris i altres serveis inclusius per a persones amb necessitats especials.



Donar continuïtat als programes d’educació ambiental: Coneguem els nostres parcs,
Viu el parc, Poesia als parcs, El Montseny a l’escola.

2.4. En l’àmbit de l’activitat general i de la participació


Impulsar una revisió de l’estructura organitzativa, que permeti una major i més
eficient coordinació transversal dels programes d’actuació.



Mantenir i aprofundir l’esforç de proximitat amb els ajuntaments mitjançant reunions
bilaterals periòdiques per preparar el programa d’activitats anual i la dinamització
dels òrgans de participació en la gestió.



Mantenir i millorar el SIGEP (Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa
de Parcs Naturals), un instrument de georeferenciació i suport de les activitats de
gestió, planificació i conservació dels espais protegits.



Consolidar l’aplicació dels protocols d’actuació en cas de risc i emergències.



Mantenir actius els convenis de col·laboració amb les diferents entitats tant locals
com fins i tot internacionals que permetin desenvolupar els tres àmbits de gestió dalt
referenciats.
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3. Actuacions específiques a cada un dels parcs
3.1. DIRECCIÓ TERRITORIAL NORD
3.1.1. Parc Natural del Montseny
El Parc Natural del Montseny té una part del seu àmbit dins la província de Girona i es
gestiona de manera compartida per ambdues diputacions.
El juny del 2014 la UNESCO aprova l’ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Es presenta així una nova etapa de desenvolupament de propostes i accions en tots els
àmbits municipals i es planteja el repte d’una gestió compartida i col·laborativa amb els
ajuntaments.
La sentència del Tribunal suprem de data 16 de desembre de 2016, que declara nul el Pla
Especial, aleshores vigent, de 2008, deixa com a marc normatiu del Parc Natural del
Montseny el Pla Especial de 1977-1978. Com a conseqüència es fa necessari desenvolupar
els treballs de redacció d’un nou Pla Especial que, prenent com a referència el darrer
document de 2008, doni resposta als reptes actuals a partir de la normativa ara vigent.
A partir de l’ampliació del límit del Parc Natural amb el Pla Especial de 2008 s’iniciaren els
treballs de redacció del nou decret del Parc Natural (de modificació del Decret 105/1987 de
20 de febrer per qual es declara Parc Natural el massís del Montseny). Durant aquest any es
preveu que aquest document passi a l’aprovació definitiva desprès d’haver passat ja per
l’exposició pública i la rebuda de diverses al·legacions.
Les principals línies d’actuació són:
-

La coordinació de les diputacions de Barcelona i Girona.

-

La tramitació i aprovació del decret del Parc Natural del Montseny i la posada en
marxa dels nous òrgans de govern, en el marc del nou decret.

-

La redacció del nou Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc
del Montseny.

-

La dinamització i consolidació de la gestió de la Reserva de la Biosfera, continuar
amb les accions vinculades al 40 aniversari de la declaració de la Reserva de la
Biosfera del Montseny i continuar amb els treballs de desplegament de la marca
“Montseny, Reserva de la Biosfera”, seguiment del funcionament de les dos línies de
transport públic recentment inaugurades, la igualtat de gènere, la millora i l’eficiència
energètica, i la gestió de l’aigua, entre altres.

-

La divulgació i continuació del desplegament del Pla de conservació i del Pla d’acció
que es deriva de l’Estratègia d’educació ambiental.

-

Lideratge del projecte Life Tritó Montseny i la participació en altres projectes eropeus:
Life Clinomics, Poctefa Ectadapt, Life MixForChange, Life RedBosques, InterregSudoe OPEN2PRESERVE i l’Erasmus+ Prevenció participativa d’incendis forestals
com a estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic en la regió mediterrània.
Aplicació a la Reserva de la Biosfera del Montseny.

-

Continuar amb les iniciatives que per al desenvolupament socioeconòmic: foment de
la ramaderia extensiva, impuls de la Taula de productors del Montseny, cooperació
amb associacions de propietaris i empresaris i continuar desenvolupant la Carta
Europea de Turisme Sostenible.

-

L’elaboració i desplegament del Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc.
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3.1.2. Parc del Castell de Montesquiu
La peça més significativa del parc és el castell de Montesquiu, que integra la part adequada
com a centre de recursos i l’espai que és objecte de visita amb un discurs museogràfic, la
renovació del qual és un dels objectius a emprendre en un futur immediat. El castell i centre
de recursos es gestiona mitjançant un conveni de col·laboració amb el Consorci de la Vall
del Ges, Orís i Bisaura, fórmula que ha dinamitzat aquesta oferta de serveis, amb la finalitat
de contribuir al desenvolupament econòmic dels municipis propers.
De fet, el model de gestió del Parc del Castell de Montesquiu s’ha anat consolidant amb
fórmules participatives, així a finals del 2016, es va aprovar un nou conveni amb el Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, que, a banda de donar continuïtat al ja existent, eixampla
el seu abast i esdevé un instrument fonamental per a gestionar l’oferta d’ús públic del Parc.
Així mateix, el Parc és l’escenari de diferents projectes de recerca, alguns d’abast europeu, i
el propi Pla tècnic de gestió forestal incorpora la realització i el seguiment d’estudis forestals
com un dels seus elements distintius.
Finalment, més enllà del castell, el Parc s’ha dotat d’un conjunt d’equipaments, amb
fórmules de gestió estables: el Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE) de La
Solana, l’Escola de Natura i el Campament juvenil de les Codines o el restaurant de la
Casanova.

Les principals línies d’actuació són:
-

Mantenir i aprofundir l’esforç de proximitat amb els òrgans de gestió del Parc, amb la
implicació activa dels ajuntaments, i de la taula de participació de les entitats.

-

L’elaboració, presentació i desplegament d’una estratègia per promoure la gestió
forestal a l’espai natural com a eina de millora de l’estat i de la resiliència dels boscos
davant els efectes del canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment
de les seves funcions productives, ambientals i socials.

-

El desenvolupament de les potencialitats de la fórmula de gestió del castell i el centre
de recursos, mitjançant el conveni amb el Consorci de les Valls del Ges, Orís i
Bisaura per tal d’incidir en les polítiques de desenvolupament econòmic i social del
Bisaura.

-

L’explotació de les potencialitats dels equipaments de lleure i educació ambiental de
les Codines (campament juvenil i escola de natura). Coordinació de l’oferta
d’activitats educatives i de lleure al Parc.

-

L’estudi, definició i execució d’un nou projecte museogràfic per al castell, que
aprofundeixi en el discurs històric i, en especial, en la divulgació de les relacions amb
el castell de Besora, i permeti posar en valor alguns elements que, en l’actualitat, no
són accessibles (arxiu històric, arxiu fotogràfic Juncadella).
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3.1.3. Espai Natural de les Guilleries-Savassona
El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha consolidat una estructura de
gestió que li permet abordar amb rigor els tres grans programes de la Xarxa de Parcs
Naturals: conservació, desenvolupament socioeconòmic i ús públic i educació ambiental.
En aquest sentit, s’ha avançat en la sistematització dels estudis de seguiment i recerca, en
els projectes de suport al desenvolupament local mitjançant la potenciació del patrimoni
cultural i en el desenvolupament dels equipaments i serveis que permeten fomentar i regular
l’ús social, en especial, als entorns de l’embassament de Sau i de Sant Feliuet de
Savassona, i amb el desplegament d’una xarxa d’itineraris.
La revisió del Pla especial de protecció després de la incorporació del municipi de Sant
Sadurní d’Osormort al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, de la
voluntat expressa d’alguns municipis per incorporar altres peces del sòl no urbanitzable, i de
la possible ampliació de l’espai natural és un tema estratègic pendent.
Les principals línies d’actuació són:
-

L’impuls i anàlisi preliminar de la revisió del Pla especial de protecció, amb
l’ampliació del seu àmbit territorial i l’actualització dels seus continguts.

-

L’aprofundiment en les relacions i col·laboracions de l’espai natural amb el seu àmbit
territorial (plana de Vic, Collsacabra, Guilleries gironines) i amb el teixit social dels
municipis consorciats i de l’àmbit comarcal (Consell Comarcal d’Osona, Unió
Excursionista de Vic, Universitat de Vic, Meteovilatorta, Grup d’anellament de
Calldetenes, Grup de Naturalistes d’Osona, Museu del Ter).

-

El manteniment i millora de la xarxa d’equipaments (equipaments municipals
d’acollida) i d’infraestructures (camins). En aquest sentit, cal abordar la continuïtat en
la restauració i posada en valor del patrimoni cultural, la consolidació de la xarxa
d’itineraris i el seguiment i actualització del Pla de camins.

-

Ordenació de la freqüentació i l’ús públic a l’entorn del pantà de Sau mitjançant la
concessió de l’edifici de serveis com a equipament que facilitarà als usuaris la
possibilitat d’obtenir informació i gaudir dels serveis necessaris per tal que l’entorn no
es malmeti, a més de permetre el control i vigilància d’aquesta zona.

-

Ordenació de l’espai conegut com a Sant Feliuet de Savassona, amb el
condicionament d’una àrea d’aparcament i l’ordenació de les activitats i usos que s’hi
desenvolupen.

-

L’elaboració, presentació i desplegament d’una estratègia per promoure la gestió
forestal a l’espai natural com a eina de millora de l’estat i de la resiliència dels boscos
davant els efectes del canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment
de les seves funcions productives, ambientals i socials.

-

La formulació d’estratègies de contribució al desenvolupament rural, com pot ser en
aquest sentit, el foment de la ramaderia extensiva i la recuperació de prats i espais
oberts, activitat econòmica a potenciar interessant des del punt de vista de la creació
d’heterogeneïtat d’hàbitats en el paisatge i la prevenció d’incendis.

-

La potenciació dels acords de custòdia com a eina de gestió d’espais privats, amb el
desenvolupament d’un projecte pilot de millora integral de la Riera Major.

-

La redacció i l’inici del desplegament del Pla de conservació de l’espai natural, tot
definint les línies de recerca, els instruments de seguiment i el Pla d’actuacions
prioritàries.
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3.2. DIRECCIÓ TERRITORIAL ORIENTAL
3.2.1. Parc del Montnegre i el Corredor
El 2008 es va iniciar el procés de revisió del Pla especial del Parc. Les directrius aprovades
en aquell moment pel Consell Coordinador definien els principis bàsics que havien d’inspirar
el nou model. Es va considerar necessari actualitzar el planejament vigent per adaptar-lo a
les noves circumstàncies socioeconòmiques i al marc legislatiu actual. Tanmateix, es va
proposar redefinir el límit de l’espai protegit de manera consensuada amb els ajuntaments,
per racionalitzar-lo i donar resposta a la voluntat d’incorporar-se al Parc de sis municipis del
Maresme que ara no en formen part (Argentona, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de
Mar, Sant Vicenç de Montalt, Calella i Santa Susanna).
Aquest procés, que es va endegar amb molta empenta fa un temps, posteriorment va perdre
impuls. Després d’uns anys d’un cert d’estancament, i a partir de la voluntat política
municipal reiteradament expressada i refermada l’any 2016 pels membres del Consell
Coordinador del Parc de continuar amb la revisió, es va acordar amb la Generalitat de
Catalunya de crear un grup de treball tècnic que determinés els criteris i elaborés una
proposta de modificació de l’àmbit de l’EIN (Espai d’Interès Natural) del Montnegre i el
Corredor. Es preveu completar la documentació a aportar a la Generalitat durant els primers
mesos de l’any 2019 a fi que s’iniciï la tramitació de l’ampliació de l’àmbit de l’EIN.
D’altra banda, destaca per la seva magnitud el projecte de rehabilitació i adequació a l’ús
social de Can Bosc com a equipament central del Parc al massís del Corredor. L’any 2006
es van iniciar els treballs i, fins ara, s’han executat sis fases de les obres, havent-se
completat la consolidació estructural de tot el conjunt. Per posar en marxa l’equipament cal
redactar el projecte final que permeti completar les instal·lacions i els acabats del cos
central.
Les principals línies d’actuació són:
-

Col·laborar, de la mà dels ajuntaments, amb la Generalitat de Catalunya per assolir
la modificació/ampliació de l’EIN del Montnegre i el Corredor.

-

Executar actuacions de seguiment i control d’espècies invasores i plagues, amb
especial atenció a les malalties emergents d’amfibis.

-

Avançar en la rehabilitació de Can Bosc i preveure la seva entrada en funcionament.
Redactar i adjudicar, si es disposa de pressupost, la fase final del projecte que ha de
permetre oferir serveis relacionats amb l’ús públic i l’educació ambiental en el cos
central de l’edifici. També caldrà establir les condicions per a la futura gestió de
l’equipament.

-

Desenvolupar noves eines per a la regulació efectiva de les activitats esportives
organitzades i dels usos de la xarxa viària.

-

Impulsar el desenvolupament de les activitats ramaderes extensives. Fer una
diagnosi del sector per establir un pla de mesures de foment eficients.
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3.2.2 Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada Litoral, té el compromís de treballar en la definició de la proposta
tècnica de modificació del Pla especial, per adaptar l’ordenació, normativa i zonificació a la
realitat actual. Amb aquest motiu es crea un grup de treball tècnic mixt amb tècnics de la
Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del propi parc que defineix criteris i
elabora la proposta de modificació del Pla especial.
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.
Finalment, pel que fa a l’ús públic, és necessari destinar els màxims esforços en definir i
aprovar unes directrius i una cartografia de xarxa ciclable consensuada entre els organismes
competents, les entitats organitzadores, propietaris i entitats excursionistes que esdevingui
l’instrument de referència per a l’organització de les activitats de BTT al parc.
Les principals línies d’actuació són:
-

Vetllar per la modificació i aprovació del Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

-

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.

-

Impulsar el Pla de foment socioeconòmic del parc.

-

Definir les directrius i la cartografia de la xarxa ciclable per a l’organització d’activitats
de BTT al parc.

-

Divulgar els valors culturals i naturals del parc mitjançant la realització d’un
audiovisual del parc i la creació d’una exposició itinerant pels municipis del parc.

-

Impulsar el Programa d’educació ambiental i desenvolupar el Pla director d'itineraris.

-

Consolidar l’oficina del parc a Can Magarola com a centre de gestió del parc.

-

Consolidar la xarxa d’equipaments d’ús públic del parc: miradors, aparcaments i
punts d’informació del parc.
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3.2.3. Parc de la Serralada de Marina
El Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha continuat treballant aquests darrers anys
amb una forta intensitat ens dos dels grans eixos de gestió: la conservació de la biodiversitat
i l'ús públic, però ha incorporat tot un seguit de projectes de petites obres de millora
d’infraestructures que evidentment recauen en una millora en conservació o en ús públic.
Les principals línies d’actuació són:

-

L’avenç en la convergència dels àmbits de gestió del Pla especial i del Consorci.

-

La redacció i desplegament del Pla de conservació del parc, definint les línies de
recerca, els instruments de seguiment i el Pla d’actuacions prioritàries.

-

La itinerància de l’exposició del parc per tots els municipis que conformen el Parc,
així com obrint-se a municipis propers pels quals també el Parc de la Serralada de
marina representava un àmbit molt desconegut.

-

La incorporació del món cultural mitjançat l’establiment de relacions amb els Museus
municipals de Badalona i Torre Balldovina de Santa Coloma, i els seus
corresponents jaciments ibers, el del turó d’en Boscà i el Puig Castellar.

-

La consolidació del programa Parc a taula com a instrument de dinamització
econòmica i que estableix lligams amb el teixit productiu i empresarial.

-

El desenvolupament dels convenis amb equipaments municipals, per tal de convergir
en els objectius comuns amb el Parc, en concret amb l’Escola de Natura Angeleta
Ferrer de Badalona i el Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli de Santa Coloma
de Gramenet.

-

La col·laboració en actuacions forestals tant en terrenys públics com privats amb un
doble objectiu: donar compliment als PTGMF i actuar davant de plagues com ara el
Tomicus destruens.

-

L’impuls de l’activitat productiva del sector primari, participant en la Taula promoguda
per l’Ateneu del Barcelonès de Badalona i la Cooperativa La Sargantana per al
manteniment dels espais agrícoles i ramaders del Parc.
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3.3. DIRECCIÓ TERRITORIAL OCCIDENTAL
3.3.1. Parc del Garraf
El Parc va fer en el seu dia un pas endavant amb l’obtenció de la certificació de qualitat del
Biosphere i ara ha obtingut, juntament amb els parcs d’Olèrdola i del Foix, l’adhesió i
certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Cal destacar la col·laboració amb el Centre d’Estudis del Mar de Sitges, el manteniment,
millora i seguiment de l’activitat dels equipaments del parc i la presentació, divulgació i
desplegament del Pla de conservació del parc, que juntament amb instal·lació de calderes
amb aprofitament de biomassa i el foment del pasturatge extensiu de cabres, ovelles i
cavalls a les zones agrícoles i forestals, es proposa que es continuïn desenvolupant com a
programes estrella de la gestió en aquest mandat.
Les principals línies d’actuació són:
-

Redacció i execució del projecte de millora de l’eix viari Plana Novella Begues.

-

Execució del Pla de conservació del parc, mitjançat la definició de les línies de
recerca, dels instruments de seguiment i de les actuacions que deriven del Pla,
establint els criteris de prioritat.

-

El manteniment, millora i seguiment de l’activitat dels equipaments del Parc (punts
d’informació, escola de natura, centre de documentació, Vallgrassa, observatori
astronòmic).

-

Millorar les sessions de formació interna i coordinació amb els agents del territori.

-

Consolidació de la Carta de Europea de Turisme Sostenible.

-

Inici de senyalització de la Ruta dels Castells.

-

Executar els Punts d’Estratègies de Gestió (PEG) en finques públiques a partir del
projecte redactat pels Bombers de la Generalitat. Conjuntament amb la Oficina de
Prevenció d’incendis.

-

Millores de l’audiovisual de la Pleta.

-

Donar continuïtat al conveni amb la Fundació Miquel Agustí per impulsar les
actuacions de comunicació, millora i desenvolupament del medi agroalimentari i
espais naturals.

-

Executar el Pla d’actuació per a la millora de les masses forestals i recuperació de
pastures.

-

Mantenir l’activitat ramadera no només amb cabres i ovelles sinó també amb cavalls
(Fundació Miranda) per potenciar la pastura dins del Parc.

-

Revisar els convenis especialment a Olesa de Bonesvalls, Sitges i Castelldefels per
millorar la prestació de serveis enfocats fer alguna activitat.

-

Millores en el nou magatzem del Parc a Gavà
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3.3.2. Parc d’Olèrdola
El Parc d’Olèrdola comparteix la direcció i l’equip tècnic amb el Parc del Garraf de manera
que la major part de programes es planifiquen i s’executen conjuntament. Igualment
comparteixen els processos de certificació de Biosphere i de la mateixa manera s’ha
obtingut l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
A banda, l’ajuntament d’Olèrdola, amb l’objectiu comú de continuar treballant per a la
posada en valor dels abrics de la Vall (coves de Cal Ximet i Can Castellví), ja té l’informe
tècnic de la valoració econòmica que ajudi a la negociació de compra-venda dels terrenys.

Les principals línies d’actuació són:
-

Manteniment i millora de la zona de la Font de l’Alba

-

Desplegament del Pla de conservació del parc, mitjançat la definició de les línies de
recerca, dels instruments de seguiment i de les actuacions que deriven del Pla,
establint els criteris de prioritat.

-

El manteniment, millora i seguiment de l’activitat dels equipaments del parc.

-

Millorar les sessions de formació interna i coordinació amb els agents del territori.

-

Consolidació de la Carta de Europea de Turisme Sostenible

-

Nou conveni amb l’Ajuntament de Canyelles com a punt d’informació del Parc a
Llacunalba.

-

Manteniment de les infraestructures de prevenció d’incendis en especial la bassa de
prevenció d’incendis de Fontanilles.
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3.3.3. Parc del Foix
El consorci del Parc del Foix està presidit per l’alcalde de l’Ajuntament de Castellet i la
Gornal. El Pla especial del parc va ser aprovat el 1993 i el 27 d’abril del 2012 va entrar en
vigor el nou Pla especial que ha ampliat el seu àmbit i ha modernitzat l’articulat del text
normatiu. En aquest sentit cal indicar la modificació dels estatuts del Consorci i la
incorporació de la Fundació Abertis.
El Parc comparteix equip tècnic amb el Parc del Garraf i el Parc d’Olèrdola, de manera que
la major part de programes es planifiquen i s’executen conjuntament, compartint els
processos de certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
D’altra banda, s’han anat executant les mesures de restauració posterior a l’incendi forestal
de 2012, d’acord amb el Conveni de col·laboració establert amb la Fundació Abertis per
aquest tema concret i ja finalitzat.
La peça més significativa del Parc és l’embassament del Foix, que tot i els seus remarcables
valors naturals vinculats principalment a l’avifauna, presenta problemes importants de
contaminació acumulada. En aquest sentit, cal destacar la regulació de la pesca, ja que s’ha
prohibit la seva pràctica fora dels concursos establerts per l’administració competent però
encara hi ha importants problemes de civisme amb els pescadors.
Les principals línies d’actuació són:
-

Prosseguir amb el projecte de millora de la conca del riu Foix, dins del programa
LIFE, i desenvolupar-lo si finalment ens és concedit.

-

Contribuir a la millora de l’ordenació de la pesca i millorar el comportament cívic,
relacionat amb la netedat, del col·lectiu d’usuaris de l’entorn.

-

Col·laborar amb l’ajuntament de Castellet en la seva gestió de l’edifici de la Marina.

-

Reforçar les sinèrgies entre agents públics i privats dels sectors turístics, econòmics i
socials en el desenvolupament socioeconòmic: Parc a taula, Viu el parc, Cercle de
Voluntaris dels Parcs, i principalment, la CETS.

-

Prosseguir el programa dels actes previstos en l’agermanament del Parc del Foix
amb el Parc de Montemarcello Magra.

-

Vetllar per les mesures de protecció i seguiment de la zona sensible de nidificació de
l'àliga cuabarrada, conjuntament amb el Servei de Fauna de la Generalitat i el Cos
d’Agents Rurals.

-

Desenvolupar els itineraris geològics projectats i l’itinerari adaptat per a discapacitats.

-

Millorar l’oferta per al públic especialitzat en temes de natura, entre altres coses, la
habilitació d’un observatori de fauna al Castell de Penyafort.

-

Regulació de les activitats organitzades amb la col·laboració d’ajuntaments, entitats
organitzadores i Cos d’Agents Rurals, a través del Mapa de Camins per a Activitats
Organitzades (MACAO), i millorar-lo en aspectes concrets.

-

Legalització dels camins ramaders i suport a les explotacions ramaderes del Parc per
que col·laborin en el manteniment de zones forestals.

-

Prosseguir les tasques de recuperació de l’ermita Sant Llorenç de la Sanabra i el seu
entorn, i fer-ne un itinerari documentat.
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3.3.4. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Parc ve treballant conjuntament amb els municipis i les diverses institucions públiques i
privades en projectes de desenvolupament lligats a processos participatius com la Carta
Europea de Turisme Sostenible (CETS), el Pla director de les tines a peu de vinya que ha
culminat en l’aprovació d’un PECT o la redacció d’un document de bones pràctiques en la
realització d’activitats multitudinàries dins el Parc. Aquesta és una línia cabdal que ha de
culminar amb l’inici de la 3a fase de la CETS que implica els tour operators. Un nou projecte
que ja s’ha iniciat és d’estimular l’accés al parc amb transport públic des de l’origen amb un
conveni amb la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa al patrimoni immobiliari i la seva inclusió com a punt fort de l’oferta de serveis, cal
remarcar l’execució dels diversos projectes que marca el Pla director del monestir de Sant
Llorenç del Munt. Un cop finalitzades les obres estructurals del Marquet de les Roques, cal
iniciar un procés participatiu amb les institucions públiques i entitats culturals de l’entorn
interessades per acompanyar la redacció del Pla director d’úsos i serveis del Marquet de les
Roques.
En l’àmbit de la conservació, la posada en marxa del Centre Pilot de Monitoreig de la
Biodiversitat de les Muntanyes Mediterrànies, pot ser fonamental per a tirar endavant el Pla
de seguiment i conservació del Parc. Un altre projecte remarcable que es durà a terme
durant els propers anys és el Projecte pilot d’immunocontracepció del senglar.
Les principals línies d’actuació són:
-

Projecte pilot de Bus Parc Llançadora de Terrassa a Mura i Talamanca per induir
afavorir l’accés al parc des de l’origen amb transport públic.

-

Consolidar la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb el
desplegament de la 2a fase i l’inici dels treballs per a la 3a fase.

-

Constituir un grup de seguiment de les activitats multitudinàries format per diferents
entitats esportives i socials interessades en vetllar pel decàleg de bones pràctiques.

-

Participar en el desenvolupament del PECT de les tines a peu de vinya.

-

Redactar el Pla Director del Marquet de les Roques.

-

Constituir i aprovar els convenis de col·laboració amb els C. Comarcals del Bages i
del Vallès Occidental per a la millora de la comunicació i el desenvolupament.

-

Iniciar un procés participatiu per a definir el futur del conjunt del monestir de Sant
Llorenç del Munt i executar projectes de millora de l’eficiència energètica.

-

Executar el projecte d’adequació de la masoveria agrícola de la Muntada com a
allotjament rural o alberg, per a iniciar un projecte d’educació ambiental.

-

Redactar i executar el projecte museogràfic del Coll d’Estenalles i renovació del
projecte museogràfic de la Casa Nova de l’Obac.

-

Redactar i executar el projecte d’excavació arqueològica del mas medieval de Serra
Llarga i dels projectes de restauració dins el conveni amb l’Obra Social “la Caixa”.

-

Continuar el projecte pilot de la immunocontracepció del senglar, mitjançant el
conveni amb la UAB (Col·laboren els municipis de Sant Cugat del Vallès,
Matadepera, Terrassa i Vacarisses) per a elaborar un pla de gestió de l’espècie.

-

Mantenir el Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de les Muntanyes
Mediterrànies i promoure la seva consolidació per a poder redactar el Pla de
seguiment i conservació del Parc.
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