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ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

1 INTRODUCCIÓ 

El present estudi i diagnosi de la realitat social i institucional de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny forma part del projecte LIFE CLINOMICS: Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes 
de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic liderat per la Diputació de 
Barcelona. Aquest projecte té per objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals 
mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc 
Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera) i en quatre activitats econòmiques (turisme, 
agricultura, silvicultura i pesca). 
 
Els objectius específics del projecte LIFE CLINOMICS són: 

• Elaborar plans d’acció i estratègies per a l’adaptació i crear les condicions necessàries per a 
que la seva implementació material i financera sigui una realitat a curt termini, amb 
l’enfortiment de la participació social. 

• Dotar els municipis amb eines que els permetin posar en marxa processos d’adaptació 
amb un cost assumible. 

• Incorporar l’adaptació al canvi climàtic a l’acció de les autoritats locals i implementar 6 
accions pilot. 

• Desenvolupar un model de planificació local d’adaptació al canvi climàtic que es pugui 
replicar a l’àrea mediterrània i el Sud d’Europa. 

• Establir criteris per afavorir la inversió privada. 

• Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració públic - privada per l’adaptació 
al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques locals. 

• Organitzar la resposta activa i coordinada de les entitats del territori, modernitzar les 
economies locals per adaptar-les al canvi climàtic i augmentar la seva competitivitat, crear 
noves ocupacions. 

I les principals accions i productes que s’han previst en cadascun dels territoris són, entre 
d’altres,  els següents: 

• Estudi dels efectes del canvi climàtic en el territori: diagnosi, impactes i vulnerabilitats 

• Diagnosi de la capacitat social i institucional per augmentar la resiliència del territori 

• Creació de les estructures de governança multinivell per a l’adaptació al canvi climàtic 

• Elaboració de l’Estratègia i els Plans d’Acció per a l’adaptació al canvi climàtic. Activitat de les 
Meses territorials i les Meses sectorials per a l’Adaptació al Canvi Climàtic 

• Implementació de les accions d’adaptació 

• Càlcul i seguiment dels indicadors 

En l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny s’ha realitzat l’Estudi dels efectes del canvi 
climàtic en el territori: diagnosi, impactes i vulnerabilitats i el present estudi en pren el relleu amb 
l’objectiu d’estudiar i realitzar una diagnosi de la realitat social i institucional a la Reserva de la 
biosfera del Montseny, de l’encaix de les estructures existents a la dinàmica del projecte i 
d’elaborar una proposta d’organització de la governança en aquest territori, així com de proposar 
indicadors de seguiment que permetin avaluar el funcionament de la participació així com 
l’impacte socioeconòmic de les accions del projecte.  
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2 OBJECTIUS 

L’objectiu últim pel qual es planteja el present estudi és el d’aconseguir una participació i una 
implicació eficaç de tots els actors locals, vinculats amb el territori i les seves activitats 
econòmiques, que poden tenir un paper rellevant en la definició d’una estratègia i d’un pla 
d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic amb una visió territorial i dels sectors socioeconòmics 
objecte del projecte. 
 
Per assolir aquest objectiu, l’estudi té els següents objectius específics: 
 

• Disposar d’una  contextualització socioeconòmica del territori. 

• Conèixer i analitzar els instruments de participació existents i les experiències 
participatives prèvies. 

• Realitzar un mapa d’agents del territori implicats en l’objecte del projecte. 

• Analitzar la disponibilitat i capacitat d’implicació dels diferents agents locals. 

• Realitzar una proposta d’organització i funcionament de la governança al territori per al 
projecte. 

• Realitzar una proposta d’indicadors de participació i d’impacte socioeconòmic de les 
accions del projecte. 
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ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

3 METODOLOGIA  

La metodologia seguida per a l’elaboració de l’estudi s’exposa en els següents apartats. 

3.1 PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS 
En base als objectius dels treballs s’ha realitzat la concreció metodològica, el cronograma de 
tasques i la planificació global del procés, que han estat consensuats amb la Diputació de 
Barcelona i amb la Direcció del Parc Natural del Montseny. 

3.2 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ 
SOCIOECONÒMICA 

S’ha procedit a recopilar la informació preexistent per a poder elaborar la contextualització 
socioeconòmica del territori. La informació més rellevant identificada i utilitzada ha estat la 
generada per al procés d’elaboració de la proposta d’ampliació de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, l’àmbit de la qual coincideix amb l’àmbit objecte del present estudi. La informació que 
s’ha identificat com a susceptible de ser actualitzada, ha estat actualitzada a partir de les 
estadístiques socioeconòmiques disponibles en fonts tals com l’IDESCAT (Institut d’Estadística de 
Catalunya), HERMES (Diputació de Barcelona) i XIFRA (Diputació de Girona). 
 
Per tal de recollir informació actualitzada en relació amb les experiències participatives prèvies 
realitzades a nivell local, s’ha dissenyat un qüestionari que ha estat tramès als 18 Ajuntaments de 
l’àmbit d’estudi a través dels interlocutors assignats pels mateixos per al projecte (vegeu apartat 
següent). El qüestionari tramès es mostra en l’Annex 1. 
 

3.3 INTERLOCUTORS MUNICIPALS I COMARCALS 
Per tal de recollir la informació d’interès, així com per identificar els actors locals rellevants en 
cada municipi s’ha contactat amb els Ajuntaments. El primer pas ha estat sol·licitar, des del Parc 
Natural del Montseny, a cadascun dels Ajuntaments l’assignació d’un/ interlocutor/a municipal 
per al projecte, especialment per a facilitar la informació necessària i per a la identificació 
d’agents rellevants. Amb aquest objectius s’ha tramès un mail informatiu a tots els alcaldes i 
alcaldesses de l’àmbit sol·licitant aquest interlocutor/a. 
 
Una vegada identificats els interlocutors s’ha tramès per correu electrònic un qüestionari a tots 
els Ajuntaments a través del qual se sol·licitava la informació inicial requerida pels treballs (vegeu 
Annex 1).  
 
Per part dels Consells Comarcals també s’han identificat interlocutors operatius/tècnics per al 
projecte. 
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3.4 PROPOSTA D’AGENTS-TIPUS A IMPLICAR I 
GENERACIÓ D’UNA BASE DE DADES 

D’acord amb els objectius del projecte LIFE CLINOMICS s’ha procedit a realitzar una 
caracterització de la tipologia d’agents als que potencialment interessa implicar en el projecte i 
una codificació dels mateixos. La taula següent mostra la tipologia d’agents establerta i la seva 
codificació. 
 

Taula 3-1. Agents tipus objecte que es poden potencialment implicar en el projecte 

Codi_Tipus 
Tipus d'agent 

Tur_1 Empreses del sector turístic. Persones empresàries. 

Tur_2 Empreses del sector turístic. Persones treballadores. 

Tur_3 Altres agents del sector turístic 

For_1 
Empreses del sector forestal que explotin/utilitzin recursos del Montseny. Persones 
empresàries. 

For_2 
Empreses del sector forestal que explotin/utilitzin recursos del  Montseny. Persones 
treballadores 

For_3 Propietaris forestals. 

For_4 ADFs 

Agr_1 Empreses del sector agrícola i ramader. Persones empresàries. 

Agr_2 Empreses del sector agrícola i ramader. Persones treballadores 

Agr_3 Propietaris agroramaders. 

Agr_4 Comunitats de regants / d'usuaris (pous) 

Agr_5 ADVs 

AgA_1 
Empreses agroalimentàries relacionades amb els recursos forestals, agrícoles, ramaders del 
Montseny. 

Ass_1 Empreses asseguradores. 

Bnc_1 Entitats bancàries. 

Ajp_1 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell polític amb responsabilitats de govern. 

Ajp_2 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell polític. Oposició. 

Ajt_1 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell tècnic. 

CCp_1 Responsables públics dels Consells Comarcals. Nivell polític. 

CCp_2 Responsables públics dels Consells Comarcals. Nivell tècnic. 

PN_1 Responsables gestió del Parc Natural del Montseny. 

Amb_1 Entitats ecologistes/ambientalistes. 

CcM_1 Altres agents representants de la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny 

Ciu_1 
Ciutadania amb inquietuds en relació amb l’adaptació al canvi climàtic (individual o a través 
d'entitats preexistents) 

Exp_1 Persones expertes - estudioses locals - centres d'estudis i investigació -museus 

Font: Lavola 

 
Així mateix, també caldrà identificar els participants en el projecte per part de la Diputació de 
Barcelona i de la Diputació de Girona. 
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ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

Al seu torn s’ha codificat cada tipus d’agent segons les següents categories, per tal de facilitar la 
identificació posterior dels mateixos. 
 

Taula 3-2. Categories d’agents 

Codi_Categoria 
Categoria d'agent 

Sin Sindicat / Organització professional 

Ass Associació 

Fed Federació 

Ind Agent individual 

Emp Empresa 

Adm Representant de l'administració 

Frm Fòrums de participació preexistents 

Org Altres organitzacions, xarxes etc. 

Font: Lavola 

 
Per al registre dels agents concrets identificats al territori s’ha elaborat una base de dades (full de 
càlcul) que s’ha anat alimentant a través de la recerca a Internet, de la informació aportada pels 
socis del projecte i de la identificació d’agents realitzada des dels propis Ajuntaments. 
 
Els camps de la base de dades han estat els següents: 

• Codi_Tipus 

• Codi_categoria 

• Nom entitat /agent 

• Nom representant 

• Adreça 

• Codi postal 

• Municipi 

• Àmbit Territorial (municipal/supramunicipal) 

• Telèfon contacte 

• Mail contacte 

 
En base als agents - tipus definits, els diferents socis del projecte han recopilat els 
agents/contactes d’interès en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny. 
 

3.5 DISSENY I TRAMESA D'UN FORMULARI ON-LINE ALS 
AGENTS POTENCIALS A IMPLICAR 

Per tal d’obtenir la informació dels agents del territori necessària per als objectius de l’estudi s’ha 
procedit a dissenyar els continguts i el format d’un formulari on-line que permetés, 
posteriorment, realitzar una caracterització dels agents en termes d’interès, predisposició, 
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disponibilitat, capacitat, necessitats etc. essencial per a la proposta del model de governança i 
participació del projecte. 
 
El formulari es mostra en l’Annex 2. 
 
El formulari ha estat tramès a tots aquells agents identificats dels quals s’ha obtingut un correu 
electrònic de contacte. Ha estat enviat per part del Parc Natural a tots els agents de la base de 
dades generada, associacions i representants en contacte amb el Parc i participants en els 
diferents òrgans del mateix, així com per part dels diferents socis del projecte que l’han tramès 
als seus associats/afiliats que coincidien amb els agents - tipus establerts. Així, s’ha enviat el 
formulari des de: 
 

• Parc Natural del Montseny. 

• Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (CCB) 

• Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 

• Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 

• Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT). 

 
El formulari s’ha tramès a agents individuals així com a entitats a les quals s’ha demanat que 
poguessin reenviar-lo als seus associats individuals de l’àmbit d’estudi. Aquest és el cas de: 

• Associació de Propietaris del Montseny 

• Associació d'Empresaris Turístics del Montseny 

En l’àmbit forestal i agrari, s’ha contactat amb les següents entitats, a les quals s’ha sol·licitat si 
podien enviar el formulari als seus associats de l’àmbit d’estudi (reserva de la Biosfera del 
Montseny) amb ànim de maximitzar la difusió del projecte i el nombre de respostes d’agents 
d’interès i poder, així, identificar-ne amb interès, predisposició, capacitat i disponibilitat per a 
participar en el projecte. 
 

• Consorci Forestal de Catalunya (Associació professionals) 

• Associació de rematants i serradors de Catalunya (ARESCAT) 

• Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals (ACETREF) 

• Confederació Catalana de la Fusta / Gremi de la Fusta i el moble 

• Clúster de la biomassa 

• Federació de Cooperatives Agràries (han comunicat que no hi ha cap cooperativa en 
l’àmbit de l’estudi) 

• Associació d'Empresaris Surers de Catalunya  
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ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

3.6 DEFINICIÓ DELS INDICADORS PER VALORAR EL GRAU 
DE RELLEVÀNCIA DELS DIFERENTS ACTORS 

Per tal de poder valorar la rellevància dels agents contactats en termes de representativitat i, 
especialment, de capacitat i disponibilitat per a participar en el projecte (elements essencials per 
a que la participació tingui possibilitats d’èxit). S’han definit els indicadors de rellevància que es 
mostren a continuació: 
 

Taula 3-3. Indicadors de rellevància dels agents 

Representativitat 

 Agent individual 1 

Agent representant d'un col·lectiu 2 

  Interès 

 Agent que ha mostrat en l'enquesta un baix interès en l’adaptació al canvi climàtic 1 

Agent que ha mostrat un interès mig 2 

Agent que ha mostrat en l'enquesta un alt interès 3 

  Disponibilitat 

 Agent amb baixa disponibilitat per participar en una mesa participativa 1 

Agent amb mitjana disponibilitat 2 

Agent amb alta/mitjana disponibilitat 3 

  Coneixements en adaptació al Canvi Climàtic 

 Agent que considera que te un nivell baix de coneixement sobre el canvi climàtic i els seus 
efectes 1 

Agent que considera que te un nivell de coneixement mig 2 

Agent que considera que te un nivell alt de coneixement 3 

  Mínima rellevància 5 

Màxima rellevància 11 
 
Atès que diversos agents no han respost un valor en tots els factors de rellevància, i per tal de fer 
comparable el valor obtingut per cada agent s’ha dividit el valor pel nombre de factors que han 
intervingut en el càlcul (de 1 a 4). Així s’obtenen com a valors màxims i mínims si s’han respost els 
4 factors: 

Mínima rellevància 4/4 = 1 

Màxima rellevància 11/4 = 2,75 

Font: Lavola 
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3.7 PROCESSAMENT DELS RESULTATS DEL FORMULARI 
Amb data 6 de febrer de 2017 s’ha procedit a recollir les respostes obtingudes via el formulari on-
line i a fer el tractament d’aquestes. En aquesta data estaven registrades 126 respostes totals (en 
aquest nombre s’hi inclouen formularis que han estat parcialment respostos, és a dir, que l’agent 
no ha respost la totalitat de les preguntes i/o no s’ha identificat). 
 
Amb posterioritat a la data de 6 de febrer s’han rebut més respostes a qüestionaris. Aquestes 
s’han incorporat a la base de dades d’agents i s’han recollit qualitativament les seves respostes 
amb ànim d’identificar agents amb interès i capacitat que podrien participar al projecte si bé no 
han estat incorporats a l’anàlisi quantitatiu agregat dels apartats 6.2 i 6.3. 
 
Les respostes obtingudes en el qüestionari han permès avaluar la disponibilitat i capacitat 
d’implicació dels agents i realitzar l’anàlisi de rellevància, així com elaborar el mapa d’agents. 
Aquesta informació s’ha complementat amb la realització d’entrevistes als agents més rellevants. 
 
En l’Annex 4 (digital). Es recullen totes les respostes rebudes al formulari. 

3.8 ENTREVISTES A AGENTS RELLEVANTS 
El mes de febrer de 2017 s’han realitzat  entrevistes als agents identificats com a més rellevants 
en termes de representativitat i de potencial d’implicació. Els objectius de les entrevistes han 
estat: 
 

1. Presentar i contextualitzar el present estudi en el marc del projecte LIFE CLINOMICS 

 

2. Contrastar i ampliar, quan s’esqueia, les respostes del formulari on-line omplert per 

l’agent entrevistat i/o realització del qüestionari in situ si aquest no s’havia respost via 

on-line. 

 

3. Contrastar una primera proposta del mapa d’actors i identificar possibles agents a 

incorporar-hi així com obtenir informació sobre la situació de determinats agents 

identificats (per exemple, ratificació d’associacions que ja no existeixen, agents poc o 

gens actius actualment, agents no identificats que es consideren rellevants, etc.) 

 

4. Identificació de les relacions de l’agent entrevistat amb la resta d’agents i les 

característiques dels agents (Social Network Analysis). 

 

5. Revisió de la implicació i representació dels agents entrevistats en els diferents òrgans o 

fòrums de participació actualment existents.  

 

6. Valoració conjunta de les possibilitats existents per a articular la participació en el 

projecte LIFE CLINOMICS. 

S’han realitzat les següents entrevistes: 

• Associació d’Empresaris Turístics del Montseny. Turisme – Montseny. Entrevista realitzada 
el 3 de febrer de 2017. 



  

 

 

13 

ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

• Representant d’Unió de Pagesos a la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny. 
Entrevista realitzada el 3 de febrer de 2017. 

• Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny. Entrevista realitzada el 3 de febrer de 
2017. 

• Associació de Propietaris del Montseny. Entrevista realitzada el 6 de febrer de 2017. 

• Associació de gestió Forestal Montseny – Ponent. Entrevista realitzada el 6 de febrer de 
2017, conjuntament amb l’anterior. 

• Parc Natural del Montseny. Entrevista a la Directora del Parc. Entrevista realitzada el 10 de 
febrer de 2017. Aquesta ja centrada en valorar els resultats obtinguts en les anteriors i 
plantejar una proposta d’articulació de la participació en el marc del CLINOMICS. 

 

En base a la informació recollida a través de la metodologia anteriorment exposada s’ha 
procedit a redactar les parts d’anàlisi, diagnosi i les proposicions del present informe i a 
elaborar la Base de dades dels agents a implicar que s’inclou en l’Annex 3 (Digital). 
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4 CONTEXTUALITZACIÓ SOCIOECONÒMICA 
DEL TERRITORI 

L’àmbit de l’estudi són els municipis que formen la Reserva de la Biosfera del Montseny  
constituïda pel massís més alt de la serralada prelitoral entre la Depressió Prelitoral Catalana i la 
Plana de Vic. Constitueix un mosaic de paisatges mediterrani i centreeuropeu d’una gran 
biodiversitat situada a la zona de transició entre les regions mediterrània i eurosiberiana -
pirinenca. La superfície de l’àmbit és de 50.102,048 hectàrees i abasta 18 municipis del sud-est 
d’Osona, oest de la Selva i nord-est del Vallès Oriental. 
 

Figura 4-1. Situació geogràfica de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

 

Font: Lavola 

 
 

Taula 4-1. Municipis que conformen l’àmbit d’estudi 

COMARCA MUNICIPI 

Osona El Brull 

Seva 

Viladrau 

Vallès Oriental Aiguafreda 

Campins 

Cànoves i Samalús 

Figaró i Montmany 

Fogars de Montclús 

La Garriga 

Gualba 

Montseny 

Sant Esteve de Palautordera 
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COMARCA MUNICIPI 

Sant Pere de Vilamajor 

Tagamanent 

La Selva Arbúcies 

Breda 

Riells i Viabrea 

Sant Feliu de Buixalleu 

Total 

Font: Lavola 

4.1 POBLACIÓ 
El conjunt de l’àmbit té una població total d’uns 49.080 habitants (IDESCAT, 2015), amb una 
densitat de població de 89,09 hab/km

2
. Destaca com a municipi més dens el de La Garriga, amb 

837,2 hab/km 
2
, mentre que El Brull té una molt baixa densitat, de només 6,2 hab/km

2
. 

 

Taula 4-2. Superfície, població i densitat de població l’any 2015 

COMARCA MUNICIPI SUPERFÍCIE  (KM
2
) POBLACIÓ 2015 

DENSITAT DE 
POBLACIÓ 
(HAB/KM

2
) 

Osona El Brull 41,0 254 6,2 

Seva 30,4 3.434 113,0 

Viladrau 50,7 1.035 20,4 

Vallès 
Oriental 

Aiguafreda 7,9 2.465 312,0 

Campins 7,3 491 67,3 

Cànoves i Samalús 29,2 2.897 99,2 

Figaró i Montmany 15,0 1.094 72,9 

Fogars de Montclús 39,7 477 12,0 

La Garriga 18,1 15.740 837,2 

Gualba 23,3 1.414 60,7 

Montseny 26,8 319 11,9 

Sant Esteve de 
Palautordera 

10,6 
2.568 

242,3 

Sant Pere de Vilamajor 34,7 4.281 123,4 

Tagamanent 43,3 319 7,4 

La Selva Arbúcies 86,2 6.297 73,1 
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COMARCA MUNICIPI SUPERFÍCIE  (KM
2
) POBLACIÓ 2015 

DENSITAT DE 
POBLACIÓ 
(HAB/KM

2
) 

Breda 5,0 3.728 745,6 

Riells i Viabrea 27,0 3.945 146,1 

Sant Feliu de Buixalleu 61,9 787 12,7 

Total 550,9 49.080 89,09 

Font: IDESCAT 

 
En els darrers 10 anys, el nombre d’habitants d’aquestes comarques ha augmentat, mostrant 
increments de població en tots els municipis considerats. La població de l’àmbit del Vallès 
Oriental és la que ha experimentat una major variació respecte el 2005, amb municipis com 
Gualba i Campins que han incrementant la seva població en un 43,1% i un 38,7%, 
respectivament. L’àmbit de La Selva és on s’ha donat un menor creixement de la població, 
exceptuant el municipi de Riells i Viabrea, el qual mostra un augment del 30,0%. 
En els darrers 10 anys, el nombre d’habitants d’aquestes comarques ha augmentat, mostrant  
 

Taula 4-3. Variació de la població (període 2005-2015) 

MUNICIPI POBLACIÓ 2005 POBLACIÓ 2015 VARIACIÓ 

Aiguafreda 2.308 2.465 6,4% 

Arbúcies 6.002 6.297 4,9% 

Breda 3.625 3.728 2,8% 

El Brull 202 254 25,7% 

Campins 354 491 38,7% 

Cànoves i Samalús 2.375 2.897 22,0% 

Figaró i Montmany 1.020 1.094 7,3% 

Fogars de Montclús 417 477 14,4% 

La Garriga 13.472 15.740 16,8% 

Gualba 988 1.414 43,1% 

Montseny 306 319 4,2% 

Riells i Viabrea 3.035 3.945 30,0% 

Sant Esteve de 
Palautordera 

1.961 
2.568 

31,0% 

Sant Feliu de Buixalleu 769 787 2,3% 

Sant Pere de Vilamajor 3.444 4.281 24,3% 

Seva 2.956 3.434 16,2% 

Tagamanent 265 319 20,4% 
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MUNICIPI POBLACIÓ 2005 POBLACIÓ 2015 VARIACIÓ 

Viladrau 982 1.035 5,4% 

Font: IDESCAT 

 
L’evolució de la població de tot l’àmbit durant el període 2005-2015 mostra una tendència 
creixent que s’ha anat suavitzant en els darrers cinc anys. Entre l’any 2005 i el 2010 la població va 
experimentar una variació del 13,9% mentre que durant el subperíode comprès entre 2011 i 
2015, la variació ha estat del 0,4%. 
 
 

Figura 3-2. Evolució de la població en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny  

 

Font: IDESCAT 

 

4.2 POBLACIÓ OCUPADA I ATUR 
En el conjunt de l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny la taxa d’atur és del 13,1%. No 
obstant, la taxa d’atur varia segons el municipi entre els que destaca Figaró i Montmany, amb un 
18,7%, en front al municipi de Viladrau, que presenta una taxa d’atur de només el 4,1%. Dels 18 
municipis de l’àmbit, 11 presenten una taxa d’atur que oscil·la entre el 10% i el 15% i només 4 
municipis es troben per sota del 10% d’atur. 
 

Taula 4-4. Població en relació amb l’activitat econòmica, 2015. 

MUNICIPI 
POBLACIÓ 
TOTAL 

POBLACIÓ DE 
16 A 64 ANYS 

POBLACIÓ 
ACTIVA 

OCUPATS ATURATS 
TAXA D’ATUR 
(%) 

Aiguafreda 2.465 1.573 1.112 970 141 12,7% 

Arbúcies 6.297 4.127 2.802 2.419 390 13,9% 

Breda 3.728 2.395 1.705 1.454 247 14,5% 

El Brull 254 162 115 107 7 6,1% 

Campins 491 347 221 191 29 13,2% 

44.481 46.138 47.359 48.926 50.098 50.684 51.310 51.731 51.791 51.881 51.536 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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MUNICIPI 
POBLACIÓ 
TOTAL 

POBLACIÓ DE 
16 A 64 ANYS 

POBLACIÓ 
ACTIVA 

OCUPATS ATURATS 
TAXA D’ATUR 
(%) 

Cànoves i 
Samalús 

2.897 1.917 1.346 1.142 203 15,1% 

Figaró i 
Montmany 

1.094 701 481 392 90 18,7% 

Fogars de 
Montclús 

477 298 205 184 20 9,8% 

La Garriga 15.740 10.449 7.295 6.395 919 12,6% 

Gualba 1.414 900 634 563 69 10,9% 

Montseny 319 195 155 143 11 7,1% 

Riells i Viabrea 3.945 2.758 1.883 1.548 334 17,7% 

Sant Esteve de 
Palautordera 

2.568 1.706 1.168 1.058 108 9,2% 

Sant Feliu de 
Buixalleu 

787 530 359 302 56 15,6% 

Sant Pere de 
Vilamajor 

4.281 2.827 2.038 1.743 286 14,0% 

Seva 3.434 2.254 1.663 1.484 177 10,6% 

Tagamanent 319 221 152 135 18 11,8% 

Viladrau 1.035 680 494 471 20 4,1% 

Total 51.545 34.040 22.803 20.701 3.125 13,1% 

Font: HERMES (Diputació de Barcelona) i XIFRA (Diputació de Girona). Les dades corresponents al nombre de ocupats i 
l’atur registrat són mitjanes anuals. 

 
 

4.3 ACTIVITAT ECONÒMICA 
Des d’una visió general, les tres comarques a les que pertany l’àmbit d’estudi han mostrat el 
2015 un augment del valor afegit brut (VAB) superior a la mitjana catalana (3,4%). En concret, la 
comarca d’Osona va ser la que va experimentar el major increment amb un 6,0%, seguit del 
Vallès Oriental, amb un 4,6%, i per la Selva, amb un 3,7%. Per altra banda, en termes de producte 
interior brut (PIB), el Vallès Oriental és la comarca amb major PIB, arribant a esdevenir la quarta 
comarca de Catalunya amb major PIB l’any 2014. 
 
L’activitat econòmica dels municipis de l’àmbit se centra principalment en el sector serveis. Les 
economies familiars han continuat experimentat la regressió de les activitats tradicionals 
agrícoles, forestals i ramaderes a favor de les activitats basades en serveis, com el turisme rural, 
la restauració i l’hostaleria, les quals conviuen amb la cultura agropecuària de la zona. L’any 
2015, el sector serveis és el sector amb major nombre d’afiliacions a la seguretat social amb 
9.048 afiliats que representen el 60% d’afiliacions en l’àmbit d’estudi. La Garriga i Arbúcies són 
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els dos municipis amb més afiliacions en el sector serveis, mentre que el Brull i el Montseny són 
els que en tenen menys. No obstant l’anterior, en termes relatius el sector serveis és el més 
important al municipi del Brull, representant el 81%. En aquesta línia, Campins destaca com a 
municipi amb major percentatge d’afiliacions al sector serveis, amb un 89%, mentre que a Sant 
Feliu de Buixalleu aquest percentatge és del 37%, el més reduït de tot l’àmbit. 
 
La indústria ocupa el segon lloc en nombre d’afiliacions, amb 4.537 (30%), seguit de la 
construcció amb 1.233 afiliacions (8%). Amb diferència, Sant Feliu de Buixalleu és el que mostra 
una major representació de la indústria, amb un 56%, en comparació amb el Montseny i Fogars 
de Montclús on aquest sector només disposa del 2% d’afiliacions. És també al Montseny on el 
sector de la construcció representa un proporció important del nombre d’afiliacions, amb un 48% 
respecte el total, mentre que a la resta de l’àmbit no supera el 18%. 
 
El sector agrari, amb 280 afiliacions, mostra un nombre reduït d’afiliats en comparació amb la 
resta de sectors, representant només un 2% del total d’afiliacions. El Brull i Fogars de Montclús, 
dos municipis amb una elevada presència del sector serveis, són els que mostren un major 
percentatge d’afiliacions al sector agrari, amb un 12% i un 17%, respectivament.  
 

Taula 4-5. Afiliacions a la Seguretat Social. Per grans sectors1 d’activitat (CCAE-08). 2015. 

MUNICIPI 
GRAN SECTORS D'ACTIVITAT 

TOTAL 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS 

Aiguafreda 6 212 48 444 710 

Arbúcies 64 961 159 1.237 2.421 

Breda 8 393 61 402 863 

El Brull 12 5 2 76 94 

Campins 1 7 6 112 126 

Cànoves i Samalús 15 20 66 333 432 

Figaró i Montmany - 45 25 199 268 

Fogars de Montclús 21 2 11 86 119 

La Garriga 26 877 238 3.142 4.283 

Gualba 2 117 22 229 370 

Montseny 12 2 86 80 180 

Riells i Viabrea 9 426 121 434 990 

Sant Esteve de 
Palautordera 

16 70 61 390 537 

Sant Feliu de Buixalleu 17 391 34 257 699 

Sant Pere de Vilamajor 42 262 119 770 1.193 

Seva 25 453 103 627 1.208 

Tagamanent 1 15 14 48 78 

                                                                 
 
1 Denominacions dels sector segons CCAE-09: secció A (agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca), seccions B-E 
(indústries manufactureres, subministrament d’energia, gas, vapor i aire condicionat, subministrament d’aigua; activitats 
de sanejament, gestió de residus i descontaminació), secció F (construcció) i seccions G-U (comerç a l’engròs i al detall; 
reparació de vehicles de motor i motocicletes; transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, 
activitats financeres i d’assegurances, activitats immobiliàries, activitats professionals, científiques i tècniques, activitats 
administratives i serveis auxiliars, administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria; educació; activitats 
sanitàries i de serveis socials; activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment; altres serveis; activitats de les llargs que 
donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi; organismes 
extraterritorials.  
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MUNICIPI 
GRAN SECTORS D'ACTIVITAT 

TOTAL 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS 

Viladrau 3 282 58 185 528 

Total 280 4.537 1.233 9.048 15.098 

Font: HERMES (Diputació de Barcelona) i XIFRA(Diputació de Girona). El nombre d’afiliacions inclouen els afiliats en règim 
general, en règim especial de treballadors autònoms i en règim especial de la mineria del carbó de la Seguretat Social. El 

nombre d’afiliacions són mitjanes anuals. 

 

 
Figura 3-2. Afiliacions a la Seguretat Social. Per grans sectors d’activitat (CCAE-08). Percentatges 2015. 

 

4.3.1 ACTIVITATS AGRÍCOLES 

Els municipis de l’àmbit que compten amb més explotacions agràries són Seva (34), Sant Feliu de 
Buixalleu (33), Sant Pere de Vilamajor (32) i Arbúcies (28). Segons el document complementari de 
la proposta d’ampliació de la Reserva de la Biosfera de El Montseny (Gener 2013), les 
explotacions agràries dels municipis que conformen l’àrea del Montseny disposen de més 
ramaderia, proporcionalment, i menys superfície agrària utilitzada (SAU) que el total de 
Catalunya. Així mateix, l’any 2013 la superfície era majoritàriament forestal i només un 11,87% 
era SAU. La distribució de la SAU entre terres llaurades i pastures permanents és similar a la de 
Catalunya (dos terços per un terç). Per altra banda, d’acord amb el cens agrari el cultiu de cereals 
representa el cultiu més important a la zona (57% de la SAU), mentre que els cultius destinats al 
farratge serien el segon cultiu en importància (25% de la SAU) i el tercer en importància serien els 
cultius llenyosos a l’aire lliure (11% de la SAU). 
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Taula 4-6. Explotacions agràries segons tinença de terres, 2009. 

MUNICIPI 
SENSE 

TERRES  
AMB TERRES TOTAL 

Aiguafreda 0 2 2 

Arbúcies 1 27 28 

Breda 0 13 13 

Brull, el 1 17 18 

Campins 0 7 7 

Cànoves i Samalús 1 23 24 

Figaró i Montmany 0 2 2 

Fogars de Montclús 0 21 21 

Garriga, la 0 13 13 

Gualba 0 9 9 

Montseny 0 23 23 

Riells i Viabrea 0 5 5 

Sant Esteve de Palautordera 0 20 20 

Sant Feliu de Buixalleu 2 31 33 

Sant Pere de Vilamajor 1 31 32 

Seva 2 32 34 

Tagamanent 0 6 6 

Viladrau 0 12 12 

Total 8 294 302 

Font: Cens Agrari 2009. IDESCAT. 

 

L’any 2009, el 10% de l’àmbit de la Reserva del Montseny és superfície agrícola utilitzada, 
percentatge que oscil·la segons el municipi que es consideri. Així, pel mateix any, a Breda el 
39,4% del terme municipal és SAU en comparació amb el municipi de Campins, on només el 2,1% 
de la superfície és SAU. 
 

Taula 4-7. Superfície agrícola utilitzada (SAU). Hectàrees. 2009. 

MUNICIPI 
TERRES 

LLAURADES 
PASTURES 

PERMANENTS 
TOTAL 

% TERME 
MUNICIPAL 

Aiguafreda - - - - 

Arbúcies 276 168 444 5,2% 

Breda 153 44 197 39,4% 

Brull, el 372 36 407 9,9% 

Campins 15 0 15 2,1% 

Cànoves i Samalús 349 3 352 12,1% 

Figaró i Montmany - - -  - 
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MUNICIPI 
TERRES 

LLAURADES 
PASTURES 

PERMANENTS 
TOTAL 

% TERME 
MUNICIPAL 

Fogars de Montclús 154 401 555 14,0% 

Garriga, la 201 150 351 19,4% 

Gualba 89 4 92 3,9% 

Montseny 86 126 212 7,9% 

Riells i Viabrea 26 60 86 3,2% 

Sant Esteve de Palautordera 159 15 175 16,5% 

Sant Feliu de Buixalleu 427 93 519 8,4% 

Sant Pere de Vilamajor 482 140 623 18,0% 

Seva 603 204 808 26,6% 

Tagamanent 2 161 163 3,8% 

Viladrau 96 508 604 11,9% 

Total 3.490 2.113 5.602 10,0% 

Font: Cens Agrari 2009. IDESCAT. 

 
 

Taula 4-8. Terres llaurades, per tipus de cultius. Hectàrees. 2009. 

MUNICIPI HERBACIS FRUITERS OLIVERA VINYA ALTRES TOTAL 

Aiguafreda - - - - - - 

Arbúcies 101 3 1 0 172 276 

Breda 152 0 0 0 1 153 

Brull, el 372 0 0 0 0 372 

Campins 10 0 4 0 0 14 

Cànoves i Samalús 322 0 25 2 0 349 

Figaró i Montmany - - - - - - 

Fogars de Montclús 141 0 2 7 4 154 

Garriga, la 164 4 29 3 1 201 

Gualba 86 1 0 0 2 89 

Montseny 85 0 1 0 0 86 

Riells i Viabrea 26 0 0 0 0 26 

Sant Esteve de Palautordera 157 1 1 0 0 159 

Sant Feliu de Buixalleu 338 45 0 6 37 427 



  

 

 

23 

ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

MUNICIPI HERBACIS FRUITERS OLIVERA VINYA ALTRES TOTAL 

Sant Pere de Vilamajor 470 1 11 0 0 482 

Seva 586 17 0 0 0 603 

Tagamanent 0 0 0 0 2 2 

Viladrau 96 0 0 0 0 96 

Total 3.106 72 74 18 219 3.490 

Font: Cens Agrari 2009. IDESCAT 

4.3.2 ACTIVITATS RAMADERES 

L’any 2009 hi havia 178 explotacions amb activitat ramadera en l’àmbit d’estudi, concentrades 
principalment als municipis de Seva, Sant Pere de Vilamajor, Montseny, Sant Feliu de Buixalleu i 
el Brull. El sector de l’aviram era el que presentava una major predominança, segons el nombre 
de caps de bestiar o altres espècies, seguit del sector porcí i del sector oví. 
 

Taula 4-9. Explotacions agràries, segons tinença de ramaderia, 2009. 

MUNICIPI 
SENSE 

RAMADERIA 
AMB 

RAMADERIA 
TOTAL 

Aiguafreda 2 0 2 

Arbúcies 16 12 28 

Breda 8 5 13 

Brull, el 2 16 18 

Campins 3 4 7 

Cànoves i Samalús 13 11 24 

Figaró i Montmany 0 2 2 

Fogars de Montclús 14 7 21 

Garriga, la 8 5 13 

Gualba 2 7 9 

Montseny 3 20 23 

Riells i Viabrea 2 3 5 

Sant Esteve de Palautordera 10 10 20 

Sant Feliu de Buixalleu 16 17 33 

Sant Pere de Vilamajor 7 25 32 

Seva 14 20 34 

Tagamanent 1 5 6 

Viladrau 3 9 12 

Total 124 178 302 

Font: Cens Agrari 2009. IDESCAT. 
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Taula 4-10. Caps de bestiar o altres espècies, per espècies, 2009. 

MUNICIPI BOVINS OVINS CABRUM PORCINS AVIRAM 
CONILLES 

MARES 
EQUINS 

Aiguafreda - - - - - - - 

Arbúcies 37 674 28 1.516 141 29 2 

Breda 45 2.756 20 4 39 4 60 

Brull, el 970 719 944 5.247 85 18 5 

Campins 0 0 0 6 251 25 0 

Cànoves i Samalús 44 610 471 1.860 85 15 3 

Figaró i Montmany - - - - - - - 

Fogars de Montclús 190 1.006 36 6 126 12 4 

Garriga, la 0 414 62 3 51 151 0 

Gualba 5 35 0 7 178 15 15 

Montseny 69 314 48 24 399 24 4 

Riells i Viabrea 1 26 0 1 14 0 15 

Sant Esteve de Palautordera 177 342 8 653 66 662 4 

Sant Feliu de Buixalleu 506 617 55 5.655 209 33 2 

Sant Pere de Vilamajor 2.517 25 71 14.178 92.204 152 44 

Seva 1.871 901 33 5.115 246 80 16 

Tagamanent 95 585 297 0 100 0 8 

Viladrau 173 2.494 339 1.751 35 1.202 4 

Total 6.699 11.518 2.412 36.026 94.229 2.422 186 

Font: Cens Agrari 2009. IDESCAT. 

 

4.3.3 ACTIVITATS FORESTALS 

La silvicultura és un dels usos tradicionals importants en l’àmbit d’estudi, tot i que en l’actualitat 
la rendibilitat del sector és més aviat baixa. El Montseny presenta una superfície important 
ordenada en plans forestals, amb una superfície mitjana dels plans de 88,79 hectàrees l’any 
2008. Segons dades per al mateix any, destaquen Viladrau i Arbúcies com a municipis amb major 
superfície ordenada (Document complementari de la proposta d’ampliació de la Reserva de la 
Biosfera de El Montseny, Gener 2013).  
 
L’objectiu dels plans de gestió i millora forestal (PTGMF) és facilitar la gestió de les finques 
forestals i millorar la seva rendibilitat. Els PTGMF s’estableixen arrel de la Llei 6/1998, de 30 de 
març, Centre de la Propietat Forestal de Catalunya i estan regulats per l’Ordre de 28 de setembre 
de 1998, per la que es fixen les instruccions generals per a la redacció, aprovació i revisió dels 
plans tècnics de gestió i millora forestal. La Llei 31/2002 va crear la figura del Pla Simple de Gestió 
Forestal (PSGF) per facilitar la gestió de finques inferiors a 25 hectàrees. 
 
Segons dades del 2007 extretes del Document complementari de la proposta d’ampliació de la 
Reserva de la Biosfera de El Montseny (Gener 2013), en l’àmbit d’estudi es disposaven de 105 
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plans de gestió forestal, dels quals 101 eren PTGF i 4 PSGF, el que representa una superfície total 
ordenada de 14.720,44 hectàrees, el 26% del total de la superfície de l’àmbit. 
 
Dins els municipis de l’àmbit, hi ha les següents empreses del sector forestal adherides al 
CATFOREST - producte forestal Catalunya. El CATFOREST és una iniciativa del sector forestal 
català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar 
els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de 
sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Origen català - Boscos de Catalunya) 
i qualitat (estàndards de qualitat). 
 

Taula 4-11. Empreses adherides al CATFOREST. 

EMPRESA MUNICIPI 

Excavacions Rosell, S.L. Arbúcies 

Matèries forestals s.l. Arbúcies 

Font: CATFOREST, març de 2017. 

 
També alguns propietaris forestals de l’àmbit estan inscrits dins aquesta marca de garantia: 
 

Taula 4-12. Propietats adherides al CATFOREST. 

FINCA MUNICIPI 
SUP. CERTIFICADA 

(HA) 

El Marcús Arbúcies 179,46 

La Mola Grossa Sant Feliu de Buixalleu 124,56 

El Villabró Arbúcies 92,1 

El Pol Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu 74,24 

Les Cues Sant Feliu de Buixalleu 56,92 

Can Cervera Montseny i Fogars del Montclús 187,25 

Can Ramió Sant Feliu de Buixalleu 98,83 

El Regàs Arbúcies 89,52 

El Bruix Arbúcies / Sant Feliu de Buixalleu 80,52 

Font: CATFOREST, març de 2017. 

 
Existeix també la certificació forestal PEFC, el sistema de certificació forestal més implementat 
arreu, que el 2015 tenia certificada una extensió de 267 milions d’hectàrees a tot el món. Dins 
l’àmbit de la reserva de la biosfera del Montseny, el llistat de finques amb la certificació PEFC és 
el següent: 
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Taula 4-13. Finques amb certificació PEFC 

FINCA MUNICIPI SUP. CERTIFICADA  FINCA MUNICIPI 
SUP. 

CERTIFICADA 

Ca l'Aragall Aiguafreda  30,95  La Ginesta Montseny  116,11 

Cruïlles Aiguafreda  60,95  La Llavina Montseny  82,63 

El Saüc Aiguafreda  48,92 
 Can Breta i Can 

Nadeu Riells i Viabrea  56,05 

Serra de l'Arca Aiguafreda  112,57  Can Cus Riells i Viabrea  3,30 

Ca n'Iglesies Arbúcies  99,32  Can Llop Riells i Viabrea  10,91 

Can Ballicrosa Arbúcies  15,81  Can Pujol Riells i Viabrea  14,66 

Can Dorca Arbúcies  75,36  Can Tordera Riells i Viabrea  90,23 

Can Gimeno Arbúcies  160,30  La Ventosa Riells i Viabrea  26,03 

Can Jep Vilar Arbúcies  1,00 
 Perarnau, Can Joia i 

Altres Riells i Viabrea  102,53 

Can Mundic Arbúcies  9,16 
 Perarnau, Can Joia i 

Altres Riells i Viabrea  258,22 

Can Nan Vilà Arbúcies  27,09 
 

Can Calls 
Sant Esteve de 
Palautordera  10,81 

Can Pascual, Can 
Rodo i Can 

Reixach Arbúcies  44,69 

 

Can Montclús 
Sant Esteve de 
Palautordera  10,00 

Can Pendó Arbúcies  14,26 
 

La Soleia del Castell 
Sant Esteve de 
Palautordera  24,49 

Can Planella Arbúcies  32,74 
 

La Soleia del Castell 
Sant Esteve de 
Palautordera  27,77 

Can Poll Arbúcies  19,72 
 

Ca n´Orta 
Sant Feliu de 

Buixalleu  264,70 

Can Pujató Arbúcies  70,06 
 Can Bieló, Ca L'Espriu 

i altres 
Sant Feliu de 

Buixalleu  60,96 

Can Reig Arbúcies  13,49 
 

Can Campeny 
Sant Feliu de 

Buixalleu  7,50 

Can Riera de la 
Pineda Arbúcies  252,97 

 
Can Cerdanya 

Sant Feliu de 
Buixalleu  15,72 

Can Tarrers Arbúcies  100,66 
 Can Draper de 

Gaserans 
Sant Feliu de 

Buixalleu  27,57 

Can Torrent Arbúcies  237,81 
 

Can Gairís 
Sant Feliu de 

Buixalleu  265,08 

El Buxaus Arbúcies  64,51 
 

Can Joandó 
Sant Feliu de 

Buixalleu  10,07 

El Casal Arbúcies  47,26  Can Joanic Sant Feliu de 20,67 



  

 

 

27 

ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

FINCA MUNICIPI SUP. CERTIFICADA  FINCA MUNICIPI 
SUP. 

CERTIFICADA 

Buixalleu  

El Congost Arbúcies  34,69 
 

Can Joanic 
Sant Feliu de 

Buixalleu  19,84 

El Marcus Arbúcies  179,46 
 

Can Massaguer 
Sant Feliu de 

Buixalleu  17,63 

El Mataró Arbúcies  288,87 
 

Can Munné 
Sant Feliu de 

Buixalleu  251,10 

El Morer Arbúcies  111,19 
 

Can Pladevall 
Sant Feliu de 

Buixalleu  18,53 

El Pol i Cal 
Teixidor Arbúcies  74,24 

 
Can Ponç 

Sant Feliu de 
Buixalleu  236,16 

El Regàs Arbúcies  89,52 
 

Can Ramió 
Sant Feliu de 

Buixalleu  98,83 

El Serrat  Arbúcies  117,07 
 

Can Roquet 
Sant Feliu de 

Buixalleu  56,05 

El Vidal Arbúcies  139,47 
 

Can Sureda 
Sant Feliu de 

Buixalleu  83,84 

El Vila - Coll de té Arbúcies  458,83 
 

Can Tusell 
Sant Feliu de 

Buixalleu  36,75 

El Vila - Coll de té Arbúcies  52,20 
 Can Tusell - Mas 

Gelat 
Sant Feliu de 

Buixalleu  75,43 

El Vilarmau Arbúcies  38,44 
 

Can Vilar 
Sant Feliu de 

Buixalleu  92,63 

El Villabró Arbúcies  92,10 
 

El Bruix 
Sant Feliu de 

Buixalleu  80,52 

Els Graners Arbúcies  24,62 
 La Castanyeda i La 

Vinya d'en Rocà 
Sant Feliu de 

Buixalleu  7,06 

Finques de Can 
Puig Arbúcies  103,26 

 La Mola Grossa - 
Matavella 

Sant Feliu de 
Buixalleu  124,56 

Finques de Can 
Puig Arbúcies  207,31 

 
Les Cues 

Sant Feliu de 
Buixalleu  56,92 

La Masó Arbúcies  69,94 
 

Manso Solà 
Sant Feliu de 

Buixalleu  37,83 

Les Planes d'en 
Gubau Arbúcies  20,72 

 
Mas Buixalleu 

Sant Feliu de 
Buixalleu  131,56 

Mas del Mau Arbúcies  187,28 
 

Mas Casanova 
Sant Feliu de 

Buixalleu  160,24 

Mas Puig Arbúcies  285,61 
 

Sant Romà 
Sant Feliu de 

Buixalleu  304,87 

Moli de les Arbúcies  25,74  Sant Segimon del Sant Feliu de 48,53 
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FINCA MUNICIPI SUP. CERTIFICADA  FINCA MUNICIPI 
SUP. 

CERTIFICADA 

Feixes Bosc Buixalleu  

Mollfulleda i les 
Peces del Poble Arbúcies  269,86 

 Serrat i Cases 
Ramones 

Sant Feliu de 
Buixalleu  177,95 

Riudecós Arbúcies  186,93 
 

Cal Gall 
Sant Pere de 

Vilamajor  22,87 

Sant Climent Arbúcies  42,05 
 

Cal Nen 
Sant Pere de 

Vilamajor  23,51 

Serrahima Arbúcies  200,88 
 Can Diviu, Can Gep i 

Can Rosa 
Sant Pere de 

Vilamajor  56,99 

Can Pijaume Breda  9,64 
 

Can Surell 
Sant Pere de 

Vilamajor  107,46 

Can Besa de 
Munt el Brull  42,30 

 
El Corral d'en Parera 

Sant Pere de 
Vilamajor  22,97 

Can Rovira el Brull  12,39 
 

El Forn d'en Ribes 
Sant Pere de 

Vilamajor  14,25 

El Buscàs el Brull  221,83 
 

El Samont 
Sant Pere de 

Vilamajor  328,72 

El Solà el Brull  62,00 
 

Torre Guillera 
Sant Pere de 

Vilamajor  28,54 

La Cortada el Brull  224,76  Bosc del Maso Seva  81,67 

Les Planes el Brull  114,04  El Montanyà Seva  130,71 

Puigcastellar el Brull  174,57  Els Sors Seva  73,58 

Can Micó Campins  23,81  Figarolas Seva  296,16 

Bòria 
Cànoves i 
Samalús  503,34 

 La Rovira de 
Terrassola Seva  166,46 

Bruguera 
Cànoves i 
Samalús  50,63 

 
Mas Serrabardina Seva  100,45 

Ca l'Antic 
Cànoves i 
Samalús  250,97 

 
Montmany Seva  52,97 

Can Cuch 
Cànoves i 
Samalús  313,79 

 
Sobrevia Seva  407,25 

Can Quintana i 
Can Bot 

Cànoves i 
Samalús  181,86 

 
Terrers de Terrassola Seva  100,56 

Can Volart 
Cànoves i 
Samalús  138,91 

 
Vall-Llossera Seva  264,38 

El Masdeu 
Cànoves i 
Samalús  26,35 

 
Cruells Tagamanent  61,37 

Vallfigueres 
Cànoves i 
Samalús  89,51 

 
La Codina Tagamanent  164,32 
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FINCA MUNICIPI SUP. CERTIFICADA  FINCA MUNICIPI 
SUP. 

CERTIFICADA 

Can Dosrius 
Figaró-

Montmany 51,23 
 

Montcau Tagamanent  44,62 

Can Puig 
Figaró-

Montmany 91,60 
 

Vilardebó Tagamanent  230,41 

Can Xicola 
Figaró-

Montmany 85,39 
 

Can Gat i Can Bosc Viladrau  451,83 

Mas Miquel 
Figaró-

Montmany 241,64 
 

Casanova de les Corts Viladrau  57,08 

Can Castanyer 
Fogars de 
Montclús  77,94 

 
El Masnou Viladrau  60,14 

Can Paituví de 
Baix 

Fogars de 
Montclús  8,72 

 
El Pujol de Muntanya Viladrau  223,61 

Can Rubi 
Fogars de 
Montclús  66,10 

 
El Segalàs Viladrau  1,21 

Can Toni 
Fogars de 
Montclús  13,00 

 
El Segalàs Viladrau  0,53 

Can Tonijaume, 
El Baiès i Can 

Suari 
Fogars de 
Montclús  99,97 

 

El Segalàs Viladrau  1,16 

Can Tonijaume, 
El Baiès i Can 

Suari 
Fogars de 
Montclús  76,57 

 

El Segalàs Viladrau  74,15 

Can Valls 
Fogars de 
Montclús  94,00 

 
Espinzella Viladrau  221,67 

Can Viladecans 
Fogars de 
Montclús  58,31 

 
La Noguera Viladrau  128,39 

Casa Nova de Cal 
Trompo 

Fogars de 
Montclús  38,80 

 
La Sala  Viladrau  323,51 

La Rovira 
Fogars de 
Montclús  47,63 

 
La Vila Viladrau  366,11 

Penyacans 
Fogars de 
Montclús  88,17 

 
La Vila Viladrau  332,24 

Can Oliveras la Garriga  291,99  La Vila Viladrau  132,52 

Can Valls la Garriga  390,12  Mas Martí Viladrau  61,63 

l'Oliveró la Garriga  65,53  Mas Miquel Viladrau  271,96 

Can Prat i Can 
Amat Gualba  7,64 

 
Mas Noguer Viladrau  59,15 

Can Prat i Can 
Amat Gualba  165,67 

 
Mas Vidal Viladrau  76,51 

Can Roig i Mas Gualba  154,34  Molí del Noc Viladrau  48,16 
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FINCA MUNICIPI SUP. CERTIFICADA  FINCA MUNICIPI 
SUP. 

CERTIFICADA 

Forts 

Can Viader Gualba  142,52  Molins Viladrau  138,71 

Can Besa Montseny  97,65  Montseny-Matagalls Viladrau  506,74 

Can Besa Montseny  44,67  Noguerola Viladrau  38,84 

Can Cervera Montseny  187,25  Vilarmau Viladrau  122,00 

Can Lluís Montseny  39,60  La Ginesta Montseny  116,11 

Can Riera 
Moliner Montseny  38,17 

 
La Llavina Montseny  82,63 

 

Font: ENSCAT, 31 de desembre de 2016. 

 
En total, les finques privades que tenen certificació PEFC dins la reserva de la biosfera del 
Montseny sumen, a 31 de Desembre del 2016, 20.145,71 ha, el que suposa un 36,56% de la 
superfície de la reserva de la biosfera. 
 
Les finques públiques sumen una quantitat d’hectàrees amb el certificat PEFC molt més baixa, 
sent només una finca pública la que compta amb aquest certificat: 
 

Taula 4-14. Finques públiques amb certificació PEFC . 

PROPIETARI FINCA MUNICIPI SUP. CERTIFICADA 

Generalitat de 
Catalunya - DMAH 

Vilar de la 
Castanya 

El Brull 246,27 

Font: ENSCAT, 31 de desembre de 2016. 

 
A més de les finques públiques i privades, també les empreses poden obtenir la certificació PEFC. 
Dins la reserva de la biosfera del Montseny, les empreses que tenen el certificat PEFC són: 
 
 
 

Taula 4-15. Empreses amb el certificat PEFC. 

EMPRESA MUNICIPI NUM. LLICÈNCIA 

Llenyes Güell Arbúcies PEFC714-38-00057 

Font: PEFC Catalunya. 

 

4.3.4 ACTIVITATS INDUSTRIALS  

Tot i l’expansió de l’activitat turística i hotelera en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, el sector industrial té un pes relatiu important en certs municipis, en alguns casos amb 
l’explotació dels recursos naturals de la zona i la transformació de productes agrícoles. 
 
Al municipi d’Arbúcies destaca, com a segon sector industrial més important després del sector 
de carrosseries, el sector d’envasadores d’aigua amb quatre activitats importants (Eycam Perrier, 
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Fontdor, Font del Regàs i Sol del Camp). La fabricació de carrosseries és la industria més 
important i de major tradició del municipi, amb empreses com Ayats, Beulas, Noge i Indcar, entre 
d’altres. 
 
L’activitat industrial d’alguns municipis es vincula a l’extracció de materials en explotacions 
mineres. Aquest és el cas d’Aiguafreda, on es localitzen dues activitats basades en explotacions 
mineres d’extracció de pissarres. Al municipi de Gualba hi ha quatre activitats extractives de 
marbre i de material per triturar, talc i voladura. 
 
L’activitat industrial del municipi de Figaró-Montmany és escassa i força homogènia. La majoria 
de les indústries són del sector de la fusta, distribuïdes en tres petits polígons industrials. 
 
En el cas de la Garriga, dins del sector industrial destaca la rellevància de les empreses dedicades 
a la fabricació de mobles, amb 13 fabricants de mobles domèstics, i a la indústria tèxtil. 
 
Sant Pere de Vilamajor disposa d’un sector industrial que es diversifica en quatre activitats 
principals: alimentació animal, química, tèxtil i metal·lúrgia.  
 
El municipi de Seva disposa d’uns cinquanta establiments d’empreses industrials, destacant com 
a sector més important el sector del metall i productes metàl·lics, seguit de la indústria de 
mobles,  la confecció tèxtil i la industria alimentària. 
 
Entre d’altres activitats industrials, el municipi de Viladrau disposa d’indústries dedicades a la 
fabricació de sucs de fruites i hortalisses i una empresa de fabricació de paper, cartró, envasos i 
embalatges. Destaca l’activitat d’empreses d’explotació d’aigües minerals no termals i de plantes 
embotelladores, així com els aprofitaments industrials de les aigües envasades destinades al 
consum. 
 

4.3.5 ACTIVITATS TURÍSTIQUES 

El sector turístic es considera el sector amb majors perspectives de creixement en l’àmbit 
d’estudi. El turisme a la Reserva de la Biosfera arriba atret per les seves característiques naturals i 
culturals. Actualment es disposa de 21 hotels amb 1.127 places, 11 hostals i pensions amb 448 
places, 7 càmpings amb 1.749 places i 47 cases de turisme rural amb 393 places. Els diversos 
equipament turístics disponibles es troben distribuïts de forma, més o menys, uniforme dins de la 
Reserva. Destaquen les places d’hotel que s’ofereixen a Seva, la Garriga, el Montseny i Arbúcies. 
Els càmpings se situen a Fogars de Montclús, Montseny, Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies. Les 
cases rurals es troben en tots els municipis, però Arbúcies destaca com a municipi amb major 
presència de turisme rural amb 16 cases rurals disponibles. 
 
L’impacte generat de places d’allotjament turístic per habitant en els casos de municipis petits 
genera una taxa de funcionalitat turística en el rang de gran especialització. Aquest és el cas de 
municipis com Fogars de Montclús i Montseny, que disposen de moltes places de càmping. L’any 
2015 es disposa de 750 places a Fogars de Montclús i 429 a Montseny. Quatre municipis 
(Aiguafreda, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany i Sant Pere de Vilamajor) no tenien places 
turístiques l’any 2002, però al 2011 ja disposaven d’algun tipus de plaça turística. En general, 
l’oferta turística té més places en el segment d’una i dues estrelles que en el de tres i quatre, el 
que suposa vint punts de diferència respecte Catalunya. En aquest aspecte hi ha un espai per a la 
millora de la qualitat de l’oferta.  
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Els càmpings són el tipus d’allotjament amb més presència en nombre de places, amb un total de 
1.749 places a tot l’àmbit. Els hostals i pensions són els allotjaments que disposen de menys 
places, amb 448. Les cases rurals són el subsector d’allotjament més recent. L’any 2002 
representaven el 5% de les places totals, mentre que l’any 2011 ja representen el 12,5% del total 
de les places (font: IDESCAT). Per altra banda, les cases rurals són el tipus d’allotjament amb més 
establiments. En total, a l’àmbit de la Reserva del Montseny hi ha 47 allotjaments de turisme 
rural, dins del qual destaca el municipi d’Arbúcies que disposa de 16 allotjaments turístics 
d’aquest tipus. 
 

 

Taula 4-11. Allotjaments turístics, 2015. 

MUNICIPI HOTELS 
PLACES 
D’HOTEL 

HOSTALS I 
PENSIONS 

PLACES 
D’HOSTALS 
I PENSIONS 

CÀMPINGS 
PLACES DE 
CÀMPING 

TURISME 
RURAL 

PLACES DE 
TURISME 
RURAL 

Aiguafreda 0 0 1 15 0 0 0 0 

Arbúcies 2 32 1 59 2 456 16 134 

Breda 1 22 1 18 0 0 0 0 

Brull, el 0 0 0 0 0 0 2 27 

Campins 0 0 0 0 0 0 1 12 

Cànoves i Samalús 1 22 0 0 0 0 3 25 

Figaró i Montmany 1 5 0 0 0 0 1 8 

Fogars de Montclús 0 0 4 79 1 750 4 31 

Garriga, la 4 272 0 0 0 0 0 0 

Gualba 1 21 0 0 0 0 0 0 

Montseny 3 83 1 116 3 429 9 50 

Riells i Viabrea 0 0 2 43 0 0 0 0 

Sant Esteve de Palautordera 2 32 0 0 0 0 2 18 

Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 1 114 1 15 

Sant Pere de Vilamajor 0 0 0 0 0 0 2 11 

Seva 3 559 0 0 0 0 1 10 

Tagamanent 0 0 0 0 0 0 1 15 

Viladrau 3 79 1 118 0 0 4 37 

Total 21 1.127 11 448 7 1.749 47 393 

Font: IDESCAT 

 
El Parc Natural del Montseny està acreditat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) 
des de l’any 2011, a través del consens d’una estratègia turística sostenible amb els agents 
implicats de la zona. L’àmbit de la CETS no coincideix amb l’àmbit del projecte CLINOMICS sinó 
que abasta un àmbit molt major, format per 27 municipis 
 
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és un reconeixement d’abast Europeu, gestionat 
per la Federació Europarc. Aquesta carta garanteix un ús sostenible del Parc, compatibilitzant la 
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conservació del territori amb el desenvolupament econòmic local.  Les empreses adherides a la 
CETS en l’àmbit del Montseny es mostren a la taula següent. 
 

Taula 4-12. Empreses adherides a la carta Europea de Turisme Sostenible 

MUNICIPI NOM DE L’EMPRESA 

Aiguafreda 
Alberg Rural Casanova de Sant Miquel 

Ecogranja Salgot 

Breda Restaurant el Romaní de Breda 

Cànoves i Samalús 
Bar i restaurant Can Candelich  

Hotel - Restaurant Can Cuch 

El Brull 
ADEMC, SCP. Itineraris pedagògics del Montseny. 

Turisme Rural La Morera 

Figaró-Montmany Aprèn, Serveis Ambientals – Escola de Natura la Rectoria de Vallcàrquera 

Montseny 
La Fonda Montseny 

Apartaments Cal Ferrer 

Riells i Viabrea Hostal Restaurant Bell-lloc 

Sant Esteve de 
Palautordera 

Hotel Somlom 

Tagamanent Restaurant el Bellver - l'Agustí. La Calma 

Viladrau 

EduCA Viladrau 

Viladrau educació – Alberg – casa de colònies Santa Marta Centre 
d’Innovació Educativa 

Font: Web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona i Parc Natural del Montseny 

 

4.4 PLANS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC 

Dels 18 municipis de l’àmbit del projecte CLINOMICS 11 són signataris del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses per a l’energia sostenible i disposen de Pla d’Acció per a l’Energia sostenible (PAES), 
mentre que 7 municipis no ho són i no disposen de PAES. 
 
D’acord amb la informació facilitada pels Ajuntaments, cap dels 18 municipis no s’ha adherit a la 
iniciativa d’Alcaldes per a l’adaptació i cap d’ells no disposa de Pla d’adaptació al canvi climàtic ni 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el clima a nivell municipal. 
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Taula 4-13. Situació actual dels municipis en relació a la planificació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic 

MUNICIPI 

SIGNANT DEL 
PACTE 

D’ALCALDES I 
ALCALDESSES 

PER A 
L’ENERGIA 

SOSTENIBLE 

P
A

ES
 

SIGNANT DEL 
PACTE 

D’ALCALDES I 
ALCALDESSES 

PER A 
L’ADAPTACIÓ 

P
LA

 D
’A

D
A

P
TA

C
IÓ

 SIGNANT DEL 
PACTE 

D’ALCALDES I 
ALCALDESSES 

PER A 
L’ENERGIA 

SOSTENIBLE I 
EL CLIMA 

P
A

C
ES

 

Aiguafreda Sí Sí No No No No 

Arbúcies Sí Sí No No No No 

Breda Sí Sí No * No * 

Brull, el No No No No No No 

Campins No No No No No No 

Cànoves i 
Samalús 

Sí Sí No * No * 

Figaró i 
Montmany 

Sí Sí No No No No 

Fogars de 
Montclús 

No No No * No * 

Garriga, la No No No No No No 

Gualba Sí Sí No No No No 

Montseny No No No * No * 

Riells i Viabrea Sí Sí No * No * 

Sant Esteve de 
Palautordera 

No No No No No No 

Sant Feliu de 
Buixalleu 

Sí Sí No * No * 

Sant Pere de 
Vilamajor 

Sí Sí No No No No 

Seva Sí Sí No No No No 

Tagamanent Sí Sí No No No No 

Viladrau Sí Sí No No No No 

*Si bé no s’ha obtingut confirmació per part de l’Ajuntament del municipi no s’ha tingut constància que siguin signataris 
d’aquest pacte ni que disposin del corresponent pla d’acció. 

Font: Lavola a partir de la informació facilitada pels propis Ajuntaments i la Web del Pacte d’Alcaldes i la web del 
Convenant of Mayors 
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5 EXPERIÈNCIES PARTICIPATIVES PRÈVIES EN 
L’ÀMBIT D’ESTUDI I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
EXISTENTS 

En l’àmbit de la reserva de la Biosfera del Montseny existeixen diversos òrgans de participació 
supramunicipals en la gestió del Parc i de la Reserva de la Biosfera, així com en els diferents 
àmbits sectorials, principalment el turístic, en el qual l’experiència més reeixida fins al moment és 
la de la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
 

5.1 ÒRGANS I PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ 
SUPRAMUNICIPALS 

5.1.1 ÒRGANS DE GESTIÓ DEL PARC NATURAL 

 
El Parc Natural del Montseny, hi ha dos òrgans bàsics de gestió del Parc Natural de tipus 
representatiu / participatiu: el Consell Coordinador i la Comissió Consultiva

2
. 

 

• El Consell Coordinador: constituït el 17 de Març de l’any 1984, pretén garantir la 
participació i la col·laboració en la gestió de l’espai protegit per part no només de les 
entitats públiques amb competències sobre el Parc, sinó també per part de les 
organitzacions professionals o específiques amb interessos en la gestió de l’espai natural. 
El formen: 

Presidència: 

- El President de la Diputació de Barcelona (president del Consell Coordinador) 

- El President de la Diputació de Girona (vicepresident 1er del Consell Coordinador) 

- El diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (vicepresident 2n del 
Consell Coordinador) 

- El diputat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona (vicepresident 3er del 
Consell Coordinador) 

Els següents vocals: 

- Un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya. 

- Un representant del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 

- Els alcaldes o alcaldesses de Aiguafreda, Arbúcies, Breda, el Brull, Campins, Cànoves i 
Samalús, Figaró i Montmany, Fogars de Montclús, la Garriga, Gualba, Montseny, Riells 
i Viabrea, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor, 
Seva, Tagamanent i Viladrau (els 18 municipis de l’àmbit del present estudi) 

                                                                 
 
2  Els components d’aquests òrgans que es mostren en el present apartat son els que consten a la Memòria de gestió 
2015 del Parc Natural del Montseny. 



 

 

36 

- El coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 

- Els presidents dels Consells Comarcals d'Osona, de la Selva i del Vallès Oriental (les 
tres comarques amb municipis situats en l’àmbit del present estudi) 

I els següents assistents: 

- El Cap de la Direcció Territorial Nord de la Diputació de Barcelona. 

- El Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona 

- La Directora del Parc Natural del Montseny 

El Consell Coordinador reuneix, doncs, els màxims responsables de govern dels 18 
ajuntaments, els 3 consells comarcals i les dues diputacions (alcaldes i presidents), així com 
representants dels Departaments de la Generalitat més directament implicats i els 
responsables de gestió de les dues Diputacions. Es realitzen tres reunions anuals. 

 

• La Comissió Consultiva: constituïda el 30 de Novembre de 1989 i renovada el 7 de juny de 
2010. La formen, agents que per raó de la seva activitat econòmica o participació en afers 
públics volen tenir una participació més activa en el desenvolupament del Parc Natural. Es 
reuneix, com a mínim, dos cops a l’any, i concretament té la següent composició: 

- El Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (President) 

- El Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona (Vicepresident primer) 

- Un representant de les entitats integrants (Vicepresident segon) 

Els següents vocals: 

- Dos representants del Consell Coordinador (Alcalde de Montseny i de Breda) 

- Dos representants del sector propietat forestal (ADF Montseny Ponent i ADF Riells 
Viabrea.). Assisteix també l’Associació de Propietaris Forestals si bé no és vocal de la 
Comissió. 

- Un representant del sector turístic (Associació d’Empresaris Turístics del Montseny) 

- Dos representants del sector cinegètic (Societat de Caçadors Montseny d’Amunt i 
Societat de Caçadors El Brull - Aiguafreda) 

- Dos representants de les Associacions de veïns (Associacions de Veïns de Montseny i 
de Refugis del Montseny) 

- Dos representants dels Centres de documentació del Parc (Museu la Tela de 
Granollers – Secció Ciències Naturals i Museu Etnològic del Montseny La Gabella) 

- Dos representants del sector excursionista (Centre excursionista Garriguenc i Centre 
Excursionista Kd1/2 hora de Viladrau) 

- Un representant de les dotacions del Parc (La Calma) 

- Dos representants del sector cultural (Centre d’Art La Rectoria i Amics del Montseny) 

- Dos representants del sector piscícola (Societat de pescadors de Viladrau) 

- Dos representants del sector de protecció de la natura (DEPANA i Natura i usos 
sostenibles – NIUS). Cal dir que la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny és 
convidada a la Comissió si bé generalment no hi assisteix. 
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A la Comissió Consultiva queden sense cobrir, per manca d’assistents, el sector de les 
associacions agràries, de professions agràries i un representant del sector turístic. 

I els següents assistents: 

- El cap de la Direcció Territorial Nord de la Diputació de Barcelona. 

- El coordinador de l’àmbit d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 

- La Directora del Parc Natural del Montseny 

5.1.2 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DE LA CETS 

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és un reconeixement d’abast Europeu, gestionat 
per la Federació Europarc. Aquesta carta garanteix un ús sostenible del Parc, compatibilitzant la 
conservació del territori amb el desenvolupament econòmic local.  La CETS és una eina de gestió 
que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat 
turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses 
turístiques locals. Neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi de 
forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, 
així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat turística. 
 
L’àmbit de la CETS no coincideix amb l’àmbit del projecte CLINOMICS sinó que abasta un àmbit 
molt major, format per 27 municipis. 
 
El Parc Natural del Montseny està acreditat amb la CETS des de l’any 2011, a través del consens 
d’una estratègia turística sostenible amb els agents implicats de la zona. A l’hora de consensuar 
aquesta estratègia, establir convenis i fer partícips de la gestió del parc a la major quantitat 
possible d’agents turístics, s’organitza el fòrum permanent de la CETS, òrgan de treball i 
consultiu amb participació directa i individual dels diferents agents del territori. Aquest fòrum no 
està format únicament pel sector turístic del territori sinó que s’obre a la resta d’agents 
socioeconòmics que directa o indirectament poden veure’s afectats per l’estratègia de turisme 
sostenible del territori.. En el marc de la CETS hi ha articulat i actiu el Grup de Treball de la CETS, 
que es reuneix per preparar el Fòrum. Finalment, també hi ha el Grup d’empreses adherides a la 
CETS, que es reuneixen també diverses vegades l’any. 
 

• Al Fòrum permanent de la CETS. Convocat entre 2 i 3 vegades l’any s’hi convida 
obertament als següents agents socioeconòmics del Territori:  

- Representants de la Diputació de Barcelona i de la Diputació de Girona 

- Tots els membres del Consell Coordinador (Ajuntaments, Consells Comarcals, 
Generalitat) 

- Ajuntaments de fora del Parc però de l’àmbit de la CETS (10 municipis) 

- Tots els membres de la Comissió Consultiva (vocals i entitats convidades) 

- Tots els membres del Grup de Treball de la CETS (vegeu més avall) 

- Turisme Generalitat. Turisme Diputació Barcelona, Patronat Turisme de Girona i 
Associacions de turisme al territori 

- Empreses turístiques associades a la CETS i empreses/establiments no associats. 
Empreses d’educació ambiental. 

- Dotacions del Parc i museus. 
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- Entitats excursionistes 

- Empreses productores 

 

D’acord amb la valoració realitzada des del Parc i des de l’Associació d’Empresaris Turístics 
del Montseny – Turisme Montseny, és un Fòrum que funciona molt bé, amb una molt 
elevada participació i implicació dels agents, una elevada motivació i iniciativa per engegar 
actuacions i projectes. És important remarcar-hi la participació d’agents no turístics tals 
com l’Associació de Propietaris Forestals del Montseny o els membres de la Comissió 
Consultiva d’altres sectors diferents al turístic. 

 

• El Grup de Treball de la CETS i es reuneix entre 3-5 vegades l’any per preparar el Fòrum, i 
està constituït per: 

- El Consell Comarcal de La Selva, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Osona 
Turisme. 

- L’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny 

- L’Associació Propietaris del Montseny 

- L’Associació Amics del Montseny (cultural) 

- El Patronat de Turisme Girona Costa Brava 

- Turisme. Diputació de Barcelona  

- Responsables de gestió del Parc Natural del Montseny 

- Un representant de la Comissió Consultiva (sector turístic) 

- Tres representants del Consell Coordinador (Actualment Ajuntaments de la Garriga, el 
Brull i Breda) 

- Un representant de la Taula de Productors (encara no cobert per no estar, de 
moment, activa aquesta taula) 

 

• El Grup d’empreses adherides a la CETS es reuneix entre 2-3 vegades l’any. 

 
 

5.1.3 PROCESSOS PARTICIPATIUS SUPRAMUNICIPALS 

En els darrers anys s’han realitzat processos participatius supramunicipals significatius en l’àmbit 
del CLINOMICS. 
 

• Procés participatiu per l’aprovació de la revisió del Pla Especial de Protecció del medi 
ambient i el Paisatge del Parc del Montseny (2002 – 2008). 

L’aprovació del procés de revisió del Pla Especial del Montseny, el 2003, va comportar la 
realització d’un procés de participació ciutadana important en tot l’àmbit del Montseny. Es 
va organitzar el procés de participació en tres àmbits: Participació institucional, 
participació d’entitats i sectors socials i econòmics i participació pública oberta. En cada un 
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d’aquests àmbits es van realitzar diverses sessions on s’informava de l’estat de la revisió 
del Pla Especial del Parc i es recollien les propostes i neguits dels participants. En global, es 
van realitzar 59 reunions o sessions de diferents àmbits on van participar-hi més de 1.000 
persones en conjunt, i es van recollir més de 60 consultes tècniques a la web del procés. 
Durant el procés de participació, la Comissió Consultiva del parc Natural va consolidar-se 
com a element indispensable per a l’organització i gestió del procés atès que és l’òrgan 
que permet reunir als representants de les diferents entitats i sectors.  

 

• Procés de candidatura del Montseny a la CETS 2010-2011.  

El propi procés de candidatura per a obtenir la Carta Europea del Turisme Sostenible va ser 
una experiència participativa reeixida amb l’objectiu d’incloure a tota la població i entitats 
de l’àmbit de la CETS vinculades amb els diferents aspectes que aquesta aborda. El procés 
per a l’obtenció de la CETS va promoure el contacte entre els ens públics i privats vinculats 
amb la promoció i gestió del turisme, les entitats culturals cíviques i de conservació de la 
natura del territori així com dels propietaris de la zona. Durant el procés es van realitzar 7 
sessions amb el grup de treball i es va reunir quatre vegades el Fòrum Permanent. 
 

• Procés participatiu del procés d’ampliació de la Reserva de la Biosfera 2010-2012. 

L’any 2010 es va iniciar una fase de consultes per part de la Direcció del Parc Natural del 
Montseny amb els Ajuntaments que tenen territori dins del mateix, en la que es va 
comprovar la disposició per part de la major part dels Ajuntament a ampliar els límits de la 
reserva de la Biosfera del Montseny, per tal que inclogués a un grup de població més gran. 
L’any 2012, durant el procés d’ampliació de la reserva de la Biosfera, es van realitzar 
sessions informatives i de participació i consulta dirigits a la població implicada, així com a 
directius i tècnics del Parc Natural del Montseny. Les sessions informatives es van plantejar 
també com a un mètode per recollir i respondre els dubtes de la població, i es van realitzar 
en la totalitat dels 18 municipis fent en diversos casos més d’una sessió per població, per 
tal de organitzar reunions d’àmbits temàtics diferents adreçades a col·lectius específics. 
Les sessions participatives van anar acompanyades d’un blog amb informació sobre 
l’ampliació de la reserva de la Biosfera, on els agents implicats o interessats podien fer 
arribar les seves aportacions. 

 

• Procés participatiu del projecte europeu BeWater. Pla d’Adaptació de la Conca de la 
Tordera. 2014-2016 

En el context dels projectes europeus i en l’àmbit de l’adaptació al Canvi Climàtic i la 
participació cal destacar el projecte europeu BeWater, liderat pel CREAF, que a través d’un 
procés participatiu basat en el diàleg i la col·laboració (entrevistes, consultes a experts i 
participació directa en tallers) ha elaborat el Pla d’Adaptació de la Conca de la Tordera. 
Una de les 33 accions del Pla és la creació d’un Centre permanent de participació. 

Els agents participants han estat a nivell de Catalunya (Administració i entitats de recerca), 
a nivell local, tant en l’àmbit de l’administració com en l’àmbit priva i de les organitzacions 
no governamentals. Cap dels municipis participants implicats en el projecte és, però, de 
l’àmbit del CLINOMICS Montseny. No obstant això, diversos dels agents locals d’interès per 
al projecte CLINOMICS han participat en el procés del BeWater, la qual cosa els ha 
proporcionat un major nivell de coneixement sobre plans d’adaptació al canvi climàtic. Hi 
han participat com a agents la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i la 
plataforma Salvem les Valls d’Arbúcies, així com el Museu Etnològic del Montseny. 
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5.2 ÒRGANS I PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ A NIVELL 
MUNICIPAL 

A nivell municipal, en els diferents municipis de l’àmbit del CLINOMICS s’han realitzat processos 
participatius de diversos tipus.  
 
A partir de la informació rebuda a través del qüestionaris tramesos als 18 Ajuntaments, dels quals 
s’ha rebut resposta del Brull, Campins, Figaró i Montmany, Tagamanent, Gualba, Seva, Arbúcies, 
la Garriga, Sant Esteve de Palautordera,  Sant Pere de Vilamajor i Viladrau; i a partir de la recerca 
pròpia per a la resta de municipis de l’àmbit, s’han identificat com a més rellevants els següents 
processos participatius: 

• Processos participatius per la elaboració del POUM i l’Agenda 21: en alguns dels 
municipis s’han dut a terme processos participatius per a l’elaboració d’aquests 
instruments de planificació urbanística i de desenvolupament sostenible respectivament. 
En són exemple els municipis de Figaró i Montmany, Campins, Sant Esteve de Palautordera 
i Viladrau. En el marc d’elaboració dels PAES (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible) en 
diversos municipis també s’han realitzat sessions informatives i de participació. La major 
part d’aquests processos no han configurat un òrgan participatiu que hagi tingut 
continuïtat una vegada finalitzada l’elaboració dels plans amb la única excepció 
identificada de Figaró Montmany, que disposa d’una comissió de seguiment de l’Agenda 
21 en actiu, que es reuneix trimestralment i també realitza el seguiment del PAES. 

• Consells de poble: en diversos Ajuntaments existeix aquesta figura participativa en que 
diversos representants dels veïns i veïnes del poble participen en la presa de decisions dels 
representants polítics, proposen idees per millorar la vida del poble i avaluen la tasca que 
es realitza des de l’Ajuntament. Tot i que les funcions dels consells del poble són similars 
entre els diferents municipis, la seva estructura i funcionament pot variar entre un i altre. 
Actualment consta que compten amb Consell del Poble els municipis de: Viladrau, Figaró i 
Montmany, Sant Pere de Vilamajor, Arbúcies, Cànoves i Samalús i La Garriga. 

• Consells de la pagesia: únicament consta que disposi d’aquest òrgan de participació 
sectorial el municipi d’Arbúcies. 

• Assemblees. A nivell municipal és destacable l’experiència de Tagamanent, declarat 
municipi assembleari, on algunes de les decisions col·lectives són preses pel conjunt de 
veïns i veïnes del poble a través assemblees participatives, que es reuneixen com a mínim 
un cop l’any. Dins el poble, existeixen 5 assemblees diferents que es corresponen amb els 
5 veïnats del municipi. 

5.3 CONCLUSIONS 
 
L’àmbit territorial del projecte CLINOMICS vinculat amb el Parc Natural del Montseny compta 
amb una certa experiència conjunta en el funcionament d’òrgans participatius. 
 
A nivell de gestió de l’àmbit del Parc, el Consell Coordinador constitueix un òrgan de 
representació institucional necessari per a l’aprovació de la gestió del Parc Natural, el qual ha de 
ratificar i aprovar les accions que es derivin del Pla d’adaptació del CLINOMICS en l’àmbit del 
Parc, si bé no és un òrgan operatiu que pugui desenvolupar aportacions i sessions de treball que 
resultin en propostes amb l’agilitat i dinàmica que es requereix per a l’elaboració del Pla i 
l’execució del mateix. 
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La Comissió Consultiva del Parc Natural es presenta com un òrgan d’interès atès que hi son 
representats agents socioeconòmics rellevants per al projecte CLINOMICS i perquè compta amb 
una dinàmica consolidada de trobades i funcionament. La baixa freqüència de sessions, 
generalment dues l’any, i l’escassa assistència a les sessions per part de diferents agents, així com 
la no inclusió d’alguns agents rellevants per al projecte CLINÒMICS en la seva composició,  en son 
les principals limitacions. Així mateix, hi son representats alguns agents no rellevants per al 
projecte CLINOMICS i els que ho són tenen una representació molt limitada tenint en compte la 
gran atomització de petites empreses agràries i turístiques i de propietaris existents al Montseny. 
 
EL Fòrum permanent de la CETS és, segurament, l’òrgan més dinàmic i operatiu actualment en 
l’àmbit del CLINOMICS i té com a principals virtuts que se centra en l’activitat turística (sector 
rellevant per al projecte CLINOMICS) però que també inclou alguns altres agents socioeconòmics 
de l’àmbit i que té un caràcter molt obert i flexible que fa possible la seva ampliació, pel que fa a 
convocatòria. Igual que passa amb la Comissió Consultiva, però, hi ha alguns agents que no són 
d’interès directe per al projecte CLINOMICS. És el cas dels 9 municipis que no són de l’àmbit del 
projecte així com les entitats excursionistes, esportives o culturals, o el sector cinegètic o el 
piscícola. Els vincles que el fòrum permanent crea entre el sector turístic i l’institucional i el seu 
àmbit de treball (la sostenibilitat), el converteixen en un element important a considerar de cara 
a la participació en l’adaptació al canvi climàtic. 
 
El Grup de treball de la CETS te l’avantatge de ser un grup més reduït i, per tant, més operatiu 
que el Fòrum alhora de tractar o valorar aspectes concrets si bé, com el fòrum, la seva activitat se 
centra en el desenvolupament de l’estratègia de la CETS i la focalització en aquesta missió 
específica i acotada és, sens dubtes, una de les claus de l’èxit del seu funcionament. 
 
L’anàlisi de les experiències, òrgans i processos participatius existents en el territori permet 
concloure que els agents rellevants, especialment del sector turístic i, en menor mesura del 
sector agrari, de l’àmbit del Montseny han participat i participen en processos diversos per la 
qual cosa hi ha una cultura participativa destacable que cal posar en valor per als objectius del 
projecte CLINOMICS. 
 
En relació amb els òrgans de participació a nivell local. Aquests poden servir per a la difusió del 
projecte CLINOMICS per part dels Ajuntaments i per a convidar els agents participants en aquests 
òrgans que hi estiguin interessats, a participar en el mateix.  
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6 MAPA DELS AGENTS DEL TERRITORI 
(D.A2.2) 

6.1 TIPUS D’AGENTS 
D’acord amb els objectius del projecte CLINOMICS i de la proposta presentada per a la sol·licitud 
de finançament per al mateix, els tipus d’agents que es considera d’interès involucrar en 
l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic són els que es mostren a continuació. 
 

Taula 6-1. Agents tipus d’interès per a involucrar en el projecte CLINOMICS 

CODI_TIPUS TIPUS D'AGENT 

Tur_1 Empreses del sector turístic. Persones empresàries. 

Tur_2 Empreses del sector turístic. Persones treballadores. 

Tur_3 Altres agents del sector turístic 

For_1 Empreses del sector forestal que explotin/utilitzin recursos del Montseny. Persones 
empresàries. 

For_2 Empreses del sector forestal que explotin/utilitzin recursos del  Montseny. Persones 
treballadores 

For_3 Propietaris forestals. 

For_4 ADFs 

Agr_1 Empreses del sector agrícola i ramader. Persones empresàries. 

Agr_2 Empreses del sector agrícola i ramader. Persones treballadores 

Agr_3 Propietaris agroramaders. 

Agr_4 Comunitats de regants / d'usuaris (pous) 

Agr_5 ADVs 

AgA_1 Empreses agroalimentàries relacionades amb els recursos forestals, agrícoles, ramaders del 
Montseny. 

Ass_1 Empreses asseguradores. 

Bnc_1 Entitats bancàries. 

Ajp_1 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell polític amb responsabilitats de govern. 

Ajp_2 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell polític. Oposició. 

Ajt_1 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell tècnic. 

CCp_1 Responsables públics dels Consells Comarcals. Nivell polític. 

CCp_2 Responsables públics dels Consells Comarcals. Nivell tècnic. 

Dip_1 Responsables públics de les Diputacions. Nivell polític. 

Dip_2 Responsables públics de les Diputacions. Nivell tècnic. 

Amb_1 Entitats ecologistes/ambientalistes. 

Ciu_1 Ciutadania amb inquietuds en relació amb l’adaptació al canvi climàtic (individual o a través 
d'entitats preexistents, AAVV, comunitats de propietaris etc.) 

Exp_1 Persones expertes - estudioses locals - centres d'estudis i investigació -museus 

Font: Lavola 
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ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

Més enllà dels agents de l’administració local (Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments i el 
propi Parc Natural del Montseny) i de les persones o empreses identificades, es relaciona a 
continuació quines són les principals associacions o entitats identificades en l’àmbit del 
Montseny de cada agent tipus definit. 
 

6.1.1 SECTOR TURÍSTIC 

L’Associació d’empresaris turístics del Montseny és l’entitat que té més representativitat del 
sector en l’àmbit del CLINOMICS. Té per objectiu promoure un turisme de qualitat, respectuós 
amb l’entorn i de preservar el valor del patrimoni cultural i natural del Parc Natural del 
Montseny. Actualment compta amb 68 associats entre restaurants, hotels, càmpings, turisme 
rural, apartaments turístics, cases de colònies, empreses d’activitats de lleure i d’activitats 
culturals, així com de productors i artesans. Forma part de la Comissió Consultiva del Parc Natural 
i del Grup de Treball i Fòrum de la CETS. 
 
Una altra associació rellevant existents en l’àmbit del CLINOMICS és l’Associació de Turisme La 
Selva, Comarca de l'Aigua, gestionada des del Departament de Promoció del territori del Consell 
Comarcal de la Selva que té per objectiu promoure el turisme comarcal sota una marca pròpia i 
que des dels seus inicis desenvolupa la seva oferta respectant la natura així com la cultura local i 
aposta per la sostenibilitat. L’associació consta de municipis de la comarca (els 4 municipis de la 
Selva de l’àmbit del CLINOMICS en formen part), entitats adherides i empreses d’activitats 
turístiques que participen activament en les accions de l’entitat. L’associació és participada del 
Consell Comarcal, la Federació de Comerç de la Selva, l’Associació d’Hostaleria de la Selva, 
l’Associació de Turisme Rural de la Selva, com a entitats de major rellevància per al present 
estudi. També hi són adherides empreses d’activitats turístiques. Actualment compta amb 20 
empreses adherides, 3 d’elles a l’àmbit del CLINOMICS (Can Bosc–Aula Entorn Rural (Breda); La 
Selva de l’Aventura (Arbúcies) i L’aglà Natura Activa (Arbúcies)). 
 
Cal destacar també l’organització Osona Turisme, depenent del Consell Comarcal d’Osona que té 
com a finalitat promocionar el turisme de la comarca i assessorar els ens locals i les entitats 
privades dedicades o relacionades amb el sector turístic. L’any 2012 el Consell Comarcal 
d’Osona va tornar a formular aquesta organització especial, sense personalitat jurídica pròpia, 
donant-li la forma actual. Els seus òrgans de govern són el Consell General i el Consell 
d’Administració. Poden ser membres d’aquesta organització especial tots els municipis de la 
comarca d’Osona, les entitats sense ànim de lucre i les entitats públiques d’àmbit supramunicipal 
i/o de caràcter associatiu, sempre que facin efectiva l’aportació econòmica anual per a la 
promoció turística que el Consell Comarcal d’Osona estableix. 
 
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, fundat l'any 1976 per la Diputació de Girona, es un 
organisme mixt (sector públic i privat) que té per objectiu la definició i elaboració de línies 
estratègiques per al desenvolupament turístic de les comarques gironines. La seva funció 
prioritària és promocionar les marques turístiques Costa Brava i Pirineu de Girona en els mercats 
emissors, i prioritzar-los en funció de la seva importància per a la destinació. L’àmbit del Patronat 
és molt superior a l’àmbit del CLINOMICS i inclou la comarca de la Selva, de la qual 4 municipis 
són dins l’àmbit del Clinomics, si bé, tal com s’ha esmentat anteriorment, aquests municipis estan 
integrats en una associació més propera d’abast comarcal, l’Associació de Turisme La Selva, 
Comarca de l'Aigua. 
 
Un altre agent sectorial rellevant per al CLINOMICS és la Gerència de Serveis de Turisme de la 
Diputació de Barcelona que ofereix serveis i programes per al desenvolupament social i 
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econòmic dels municipis de la província de Barcelona a través del sector turístic destinats a les 
institucions, a les empreses turístiques i a la ciutadania. 
 
Finalment, en quant a agents rellevants cal destacar que l’Associació d’Empresaris Portes del 
Montseny ja no existeix actualment, igual que el Consorci amb el que estava vinculada. 
 

6.1.2 SECTOR AGRARI 

 
L’Associació de Propietaris del Montseny és l’associació de propietaris de referència de l’àmbit. 
Fou creada el 30 de gener de 2009 i compta amb 270 associats, agrupant als propietaris de sòl 
rústic del massís independentment de la seva grandària, tractant d’unir esforços i d’aprofitar les 
oportunitats que assegurin la continuïtat del medi i la vida al Montseny. L’associació te un pes 
territorial molt rellevant (21.000 ha, el que representa aproximadament un 40% de la superfície 
de l’àmbit del CLINOMICS al Montseny). L’associació assisteix a la Comissió consultiva del Parc 
Natural del Montseny i forma part del Grup de Treball i Fòrum de la CETS. 
 
Unió de pagesos, el sindicat agrari majoritari de Catalunya compta amb 8 afiliats en l’àmbit del 
CLINOMICS al Montseny. En quatre de les explotacions fan gestió forestal i en dos d’elles, 
aquesta és l’activitat principal. Les 8 explotacions afiliades tenen les següents característiques: 
 

1. Cereals i herbacis, pollancres i plàtans. 

2. Bosc, boví de llet, cereals i herbacis, pollancres, plàtans, porcí i boví carn 

3. Agroturisme, cereals i herbacis, equí. 

4. Bosc, boví de llet,cereals i herbacis, boví carn. 

5. Aviram,  boví de llet, cereals i herbacis , boví carn. 

6. Bosc, boví de llet, cereals i herbacis, farratges, oli, pollancres, plàtans. 

7. Agroturisme, bosc, farratges, porcí. 

8. Conreus herbacis, farratges, horta extensiva, pera, oli,agricultura ecològica, artesania i 

alimentari. 

Unió de pagesos te un representant assignat a la Comissió Consultiva del Parc del Montseny si bé 
no consta que hagi hagut participació per part del sindicat en les sessions de la mateixa ni 
tampoc, com a tal, en els òrgans participatius de la CETS. 
 
Joves agricultors i ramaders de Catalunya (JARC) també compten amb implantació en l’àmbit del 
Montseny. En concret, d’acord amb les dades facilitades per JARC, en l’àmbit del CLINOMICS 
Montseny hi ha 7 associats als municipis del Brull (2 associats), Seva (2), Sant Esteve de 
Palautordera (1), Tagamanent (1) i Arbúcies (1). JARC no forma part de la Comissió Consultiva del 
Parc del Montseny ni dels òrgans participatius de la CETS. 
 
L’Institut Agrícola de Sant Isidre és una és una associació de propietaris agraris fundada l’any 
1851 en el qual s’associen productors, transformadors i fins elaboradors i comercialitzadors, 
l’empresa agrària i agroalimentària. També te associades empreses de serveis agraris i empreses 
vinculades estretament a l’economia rural, com el turisme agrari i les activitats culturals agràries. 
L’institut no participa com a tal en cap dels òrgans participatius existents i no ha estat possible 
identificar cap representant del mateix al territori. L’Institut Agrícola, d’acord amb la informació 
obtinguda a les entrevistes realitzades, no te un paper actiu ni rellevant en el territori del 
Montseny. 
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RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

 
Associacions de Defensa Forestal: Són associacions formades per propietaris forestals i els 
ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, que tenen com a finalitat la prevenció i la 
lluita contra els incendis forestals. Dins l’àmbit de la reserva de la Biosfera del Montseny, hi 
trobem les ADFs següents: 
 

Taula 6-2. ADFS en l’àmbit del CLINOMICS Montseny 

NOM ADF 
MUNICIPIS QUE INCLOU (DESTACATS ELS INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DEL 

CLINOMICS 

ADF de Gualba Gualba 

ADF Riells del Montseny Riells i Viabrea 

ADF Montseny-Ponent Aiguafreda, El Brull, Seva, Tagamanent 

ADF Montseny-Congost 
L’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Les Franqueses del Vallès, La 
Garriga, Granollers, Figaró i Montmany 

ADF Montseny-Guilleries 
Arbúcies, Espinelves, Osor, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, 
Viladrau 

ADF Sant Pere de Vilamajor Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor  

ADF Montseny - Migjorn Campins, Fogars de Montclús, Montseny 

ADF Sant Esteve de 
Palautordera 

Sant Esteve de Palautordera 

Font: Web del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF) 

 
 
L’Associació de gestió forestal Montseny Ponent, constituïda pels Ajuntaments del Brull, Seva, 
Tagamanent i Aiguafreda, amb uns 20 propietaris forestals associats, amb una enginyeria 
forestal, promou la gestió forestal sostenible i l’aprofitament tèrmic de la biomassa en sistemes 
innovadors per a l’escalfament de les dependències municipals. Els objectius de l’associació són 
la reducció dels costos energètics pels municipis, la prevenció d’incendis forestals, la reducció de 
les emissions de CO2 i la creació de llocs de treball. Recentment l’associació ha inaugurat una 
planta d’estellat i produeix unes 4.000 t/any de combustible que superen la demanda de les 
instal·lacions dels quatre municipis associats, la qual cosa ha propiciat que s’estiguin implantant 
instal·lacions de biomassa en municipis veïns als quals se subministrarà el combustible. 
 
Comunitats de regants: a de Catalunya, hi ha més de un miler de comunitats de regants, d’àmbit 
i origen molt divers). És de recent creació (2013) l’Associació Catalana de comunitats de regants, 
associació que pretén aglutinar totes les comunitats si bé actualment hi ha poc més d’un 
centenar de comunitats agrupades en aquesta associació. En l’àmbit del CLINOMICS Montseny no 
hi ha cap comunitat de regants associada. D’acord amb les dades que es recullen al  Pla de 
Regadius de Catalunya, 2008 – 2020 les comunitats de regants en l’àmbit de la Reserva de la 
Biosfera del Montseny són les següents: 
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Taula 6-3. Comunitats de regants en l’àmbit del CLINOMICS Montseny 

NOM COMUNITAT DE REGANTS MUNICIPI 

CR del Rec de l’altra banda 

Gualba 

CR Rech de la Serra 

CR d’aigües Perdudes 

CR del Nogueral 

CR de la Presa de Cal Trompu 

CR de Can Mola O Rech Renau 

CR del Sot de Ca l’Arango O de Hnos. Balmas 

CR Rech del Moli 

CR de la Riera de Gualba 

CR de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera 

Fogars de Montclús CR de la Acequia de Los Templarios 

CR de la Acequia del Vecindario de Moscaroles 

Asociación de usuarios Mina Roselló de Munt* 
La Garriga 

C. de R. Rocas de Nualart* 

CR de Can Pega, Can Cortina i Can Bosch 
Riells i Viabrea 

CR del Centro de la Riera de Riells 

CR de Cardedeu i comunitat d’usuaris de les Aigües 
de la Riera de Vallforners 

Cànoves i Samalús 

CR de Can Marcus 

Arbúcies 
CR de la Presa dels Horts de l’enveja 

CR del Canal O Sequia del Rech dels Forns O de la 
Casica 

CR del Veinat de Can Mongol 

Sant Pere de Vilamajor CR de Sant Pere de Vilamajor 

CR del Veïnat de Canyes 

CR de Campins Campins 

* Dades del cens elaborat el 1994 

Font: Pla de Regadius de Catalunya, 2008 – 2020, citant aquest mateix l’origen de les dades en el “Cens de les comunitats  
de regants de Catalunya” 2003. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 
Cal dir que no ha estat possible obtenir les dades de contacte de cap d’elles per a involucrar-les 
en aquesta estudi inicial per a l’elaboració del Mapa d’actors. 
 
Associacions de Defensa Vegetal: Són entitats privades sense ànim de lucre que agrupen 
persones agricultores i que tenen com a objecte col·laborar amb l’Administració per lluitar de 
manera col·lectiva contra agents nocius vegetals, d’acord amb els principis de gestió integrada de 
plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris. Dins l’àrea d’estudi no s’ha identificat 
cap associació de defensa vegetal. 
No existeix cap altra associació agrària o forestal en l’àmbit del Montseny que agrupi el gran 
nombre d’explotacions existents, la qual cosa dificulta la representativitat en un sector altament 
atomitzat. L’associació de Propietaris del Montseny és l’entitat més representativa en aquest 
sentit. 

6.1.3 ENTITATS ECOLOGISTES I AMBIENTALISTES 

L’entitat que te com a àmbit d’actuació tot l’àmbit del projecte CLINOMICS Montseny és la 
Plataforma per a la Salvaguarda del Montseny, entitat constituïda l'any 1986 a Sant Celoni amb 
l’objectiu d’adreçar les seves activitats a la defensa i protecció de la Natura i aconseguir una 
millora en la qualitat de vida de la població, dins la regió natural del Montseny i del Montnegre, 
àmbits preferencials de la seva actuació. 
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RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

 
Hi ha altres entitats de caràcter local entre les que destaca l’Associació NIUS, Natura i usos 
sostenibles, d’Arbúcies, que representant del sector de protecció de la natura a la Comissió 
Consultiva del Parc del Montseny. 

6.1.4 CIUTADANIA 

Les entitats que agrupen la ciutadania son les associacions de veïns. En l’àmbit dels 18 municipis 
del projecte CLINOMICS al Montseny s’han identificat les següents 
 

NOM MUNICIPI 

Associació de veïns d’Aiguafreda 

Aiguafreda 

Associació de veïns de la font dels enamorats 

Associació de veïns d’Avencó (Antiga Associació de 
Sant Salvador) 

Associació Vadegats 

Associació de veïns del Carrer Domènec Refart 

Arbúcies Associació de veïnes i veïns del Carrer Francesc 
Camprodon 

Associació de veïns de Riells del Montseny 

Riells i Viabrea 
Associació de propietaris de Fogueres de Montsoriu 

Associació de veïns de Júnior Park 

Associació de veïns de Can Hosta 

Associació de veïns vilatans de Breda Breda 

Associació de Veïns i Propietaris de Can Volart 
 

Cànoves i Samalús 

Associació de Propietaris i Veïns de Samalús 

Associació de Veïns Can Casademunt-Cànoves 
Residencial 
 

Associació de Veïns La Cervera de Cànoves 

Associació de Veïns de Ca l'Esmandia 

Associació de veïns de Figaró i Montmany Figaró i Montmany 

Associació de veïns d'El Pinós Seva 

Associació de Veïns de Can Ram 

Sant Pere de Vilamajor 

Associació de Veïns dels Refugis del Montseny 

Associació de Propietaris Can Derrocada 

Associació de Veïns i Propietaris de Les Faldes del 
Montseny 

Associació de Veïns de Sant Pere 

Associació de Veïns de Can Derrocada 

Associació de Veïns de Vallserena 

Associació de Veïns La Pinya de Can Vila 

Associació de Veïns de Can Miret 

Gualba Baix 
Gualba 

Can Pla 

Associació de veïns Mare de Déu de Montserrat 

La Garriga 
Associació de Veïns barri de dalt 

Associació de veïns i amics del passeig 

Barri Santa Rita 

Associació de Veïns de l'Estanyol - el Brull El Brull 

Associació de veïns de Viladrau Futur Viladrau 

Font: Lavola. A partir de recerca pròpia i d’informació aportada pels Ajuntaments. 
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En el marc del projecte, i arrel de la difusió del mateix és possible que s’identifiquin ciutadans/es 
interessats a títol particular. De fet, diversos agents del sector turístic, agrari, de l’administració 
etc. han mostrat el seu interès particular en qualitat de ciutadans. 
 

6.1.5 ESTUDIOSOS LOCALS -EXPERTS 

EN aquest àmbit cal destacar les empreses de serveis ambientals i per a la sostenibilitat de 
l’àmbit, així com dels centres de documentació i museus que poden tenir en el seu àmbit 
d’activitat aspectes relatius a la sostenibilitat en l’àmbit del Montseny. 
 
Destaca en aquest sentit el projecte de l’Observatori de la Tordera, impulsat per l´Agència 
Catalana de l´Aigua (ACA), l´Ajuntament de Sant Celoni i l´Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que  realitza un seguiment a 
llarg termini de indicadors d´estat socioecològics a la conca de la Tordera centrant els seus 
estudis en línies de recerca biològiques, hidrològiques i socials al seu curs principal i a la riera 
d´Arbúcies. El Director de l’Observatori és el Sr. Martí Boada, gran coneixedor local del 
Montseny. 
 

6.1.6 EMPRESES ASSEGURADORES 

En els 18 municipis de l’àmbit del CLINOMICS s’han identificat 10 oficines de companyies 
d’assegurances que poden oferir productes en relació a fenòmens climàtics (s’exclouen les 
companyies dedicades a assegurances exclusivament a conductors o a assegurances mèdiques). 
 
Algunes empreses són d’una sola companyia i d’altres són mediadors o multiserveis que treballen 
amb diferents companyies. 
 

Taula 6-4. Empreses d’assegurances identificades en l’àmbit del projecte CLINOMICS 

MUNICIPI EMPRESA COMPANYIA 

Arbúcies 

Josep Espel Roca - 

Maphre Mapfre 

Breda Maphre Mapfre 

La Garriga 

Amparo Multisegur - 

Assegurances Gescat Allianz 
Helvetia 

Berruezo Tenas - 

Eduard Miró i Borrell - 

Maphre Mapfre 

Tagamanent 
Agent d'assegurances Sr. 

Joaquim Torres 
- 

Viladrau S&b Viladrau Assesors Zurich 

Font: Lavola  
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A nivell català s’ha identificat l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances a la 
qual s’ha sol·licitat si te associats en algun dels 18 municipis i, si és el cas, si poden proporcionar 
alguna representació en l’àmbit. En el moment de tancar el present estudi no s’ha obtingut 
resposta per part de l’Associació. 
 

6.1.7 ENTITATS BANCÀRIES 

En els 18 municipis de l’àmbit del CLINOMICS s’han identificat entitats bancàries de CaixaBank, 
Banc Sabadell, Banco Popular, Banco Santander i BBVA. No hi ha en l’àmbit cap oficina 
d’AgroBank si bé els productes financers d’aquesta entitat poden ser oferts des de qualsevol 
oficina de CaixaBank. 
 

Taula 6-5. Entitats bancàries identificades en l’àmbit del projecte CLINOMICS 

MUNICIPI ENTITAT BANCÀRIA NOMBRE D’OFICINES 

Arbúcies BBVA 1 

Arbúcies CaixaBank 2 

Arbúcies BBVA 1 

Aiguafreda CaixaBank 1 

Aiguafreda BBVA 1 

Breda CaixaBank 1 

Breda BBVA 1 

Figaró i Montmany BBVA 1 

La Garriga BBVA 2 

La Garriga Banc Sabadell 2 

La Garriga Banco Santander 1 

La Garriga Banco Popular 1 

Riells i Viabrea CaixaBank 1 

Sant Esteve de Palautordera CaixaBank 1 

Sant Esteve de Palautordera Banco Santander 1 

Seva CaixaBank 1 

Viladrau CaixaBank 1 

Font: Lavola  
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6.2 ANÀLISI QUALITATIVA I QUANTITATIVA 
Tal com s’ha exposat en l’apartat de metodologia, s’ha tramès als agents socioeconòmics 
d’interès per a la participació en el projecte CLINOMICS un formulari on-line (vegeu Annex 2) per 
tal d’obtenir la màxima informació possible en termes d’interès, capacitat i disponibilitat de 
implicar-se en el projecte. 
 
El qüestionari ha estat respost per un total de 126 (fins a 6 de febrer de 2017 i 5 respostes més 
amb posterioritat). 
 

6.2.1 REPRESENTATIVITAT 

 
En termes de representativitat, aproximadament un terç de les persones que han respost, són 
representants d’algun col·lectiu, mentre que dos terços corresponen a agents individuals 
(percentatge sobre el total de 76 respostes a la pregunta). 
 

Figura 6-1. Agents individuals i representants de col·lectius 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
 

6.2.2 SECTORS 

Per sectors, hi ha una majoria de respostes del sector turístic, seguit del forestal i dels 
Ajuntaments. Cal tenir en compte que una mateixa persona pot correspondre a més d’un sector 
o col·lectiu. 
  

Agent individual
66%

Representant 
d’un col·lectiu

34%
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RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

Figura 6-2. Agents per sectors 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 

6.2.3 ÀMBIT TERRITORIAL 

 
Per àmbit territorial, pràcticament la meitat dels agents desenvolupen la seva activitat en l’àmbit 
municipal i l’altra meitat ho fan en un àmbit supramunicipal (percentatge sobre el total de 79 
respostes a la pregunta sobre àmbit territorial) 
 

Figura 6-3. Àmbit territorial dels agents 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
En termes d’agents segons el o els municipis en que desenvolupen la seva activitat, la distribució 
es mostra a la gràfica següent. Es pot observar que hi estan representats els 18 municipis de 
l’àmbit del CLINOMICS.  
 
  

28

23

12

8

1
4 5

17

6
4 5

7

14

0

5

10

15

20

25

30

n
o

m
b

re
 d

e
 r

e
sp

o
st

e
s

Supramunicipal
49%

Municipal
51%



 

 

52 

Figura 6-4. Agents per municipis 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 

6.3 DISPONIBILITAT I CAPACITAT D’IMPLICACIÓ DELS 
DIFERENTS AGENTS LOCALS 

 
En termes d’interès en el tema de l’adaptació al canvi climàtic, han respost la pregunta un total 
de 122 agents. D’aquests, la major part dels agents (61%) manifesten que tenen un interès alt en 
el tema i un 36% mostren un interès mig, per tant, un 97% dels agents mostren interès en el 
tema de l’adaptació al canvi climàtic, aspecte molt rellevant per al projecte CLINOMICS. Malgrat 
això, cal dir que tot i tenir interès en l’adaptació al canvi climàtic, 10 agents han manifestat que 
no desitgen rebre més informació sobre el projecte. 
  

9

22

7

10 10

18

11 11

14

12 12
11

9
8

10 10

13
14

0

5

10

15

20

25

n
o

m
b

re
 d

e
 r

e
sp

o
st

e
s



  

 

 

53 

ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 
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6.3.1 NIVELL D’INTERÈS 

 
Figura 6-5. Nivell d’interès dels agents en l’adaptació al canvi climàtic 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
Per sectors, el nivell d’interès segueix essent majoritàriament alt en la major part d’ells. 
 
Cal fer notar que en el cas de la indústria agroalimentària el percentatge (100%) correspon a una 
única resposta obtinguda d’aquest sector. 
 
El sector de les asseguradores mostra un interès majoritàriament mig. Els resultats es basen en 4 
respostes obtingudes. Per tant, un agent ha manifestat un interès alt (25%) i la resta mig (75%). 
 
Destaquen positives les respostes del sector bancari. Malgrat que poques ( 5 respostes), 4 agents 
han manifestat un interès alt en el tema. 
 
 

Figura 6-6. Interès dels agents en l’adaptació al canvi climàtic per sectors 
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Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 
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6.3.2 NIVELL DE CONEIXEMENT 

El 60 % dels agents manifesten que tenen un coneixement mig sobre el canvi climàtic i els seus 
efectes i un 26 % que en tenen un nivell de coneixement alt (percentatge sobre el total de 124 
respostes a la pregunta sobre nivell de coneixement). Per tant, un 86% dels agents manifesten 
tenir coneixements sobre el tema. 
 

Figura 6-7. Nivell de coneixement dels agents sobre el canvi climàtic i els seus efectes 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
Per sectors, el nivell de coneixement que manifesten els agents sobre el tema és majoritàriament 
mig. Destaquen els sectors bancari i la ciutadania, que han manifestat un nivell de coneixement 
alt amb uns percentatges significatius. Tots els agents d’entitats ecologistes i ambientalistes 
manifesten tenir un alt nivell de coneixement. 
 
 

Figura 6-8. Coneixement dels agents sobre el canvi climàtic i els seus efectes per sectors 
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Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 
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6.3.3 EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE LES ACTIVITATS 

La major part dels agents consideren que el canvi climàtic pot tenir efectes negatius sobre la seva 
activitat al Montseny, tot i que també s’identifiquen respostes en el sentit que el canvi climàtic 
pot tenir efectes positius. 10  agents han considerat que no hi ha efectes previsibles i 16 han 
respost que no ho saben. 
 

Figura 6-9. Efectes del canvi climàtic sobre les activitats dels agents 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
Cal destacar que els enquestats podien marcar més d’una opció en la seva resposta, i per tant 
alguns d’ells han considerat que el canvi climàtic pot tenir tan efectes positius com negatius en la 
seva activitat. 
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6.3.4 POSSIBILITATS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Un 64% dels agents consideren que hi ha possibilitats d’adaptar-se al canvi climàtic per reduir els 
efectes negatius sobre les activitats econòmiques al Montseny. Percentatge significatiu i positiu 
per emprendre un Pla d’adaptació. 
 

Figura 6-10. Possibilitats d’adaptar-se al canvi climàtic 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 

6.3.5 CAPACITAT D’APORTAR INFORMACIÓ DE VALOR AL PROJECTE 
CLINOMICS 

Mes de la meitat dels agents consideren que poden aportar informació de valor i poden 
col·laborar per tirar endavant accions d’adaptació al canvi climàtic i un 31% consideren que no ho 
saben. 
 

Figura 6-11. Capacitat d’aportar informació i col·laborar en l’adaptació al canvi climàtic 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 
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6.3.6 DISPONIBILITAT DE PARTICIPAR EN EL PROJECTE CLINOMICS 

Hi ha hagut 52 agents que han manifestat que si es crea una mesa territorial i/o sectorial 
participativa en l’àmbit del Montseny com a òrgan de participació per a 
proposar/debatre/impulsar accions d’adaptació al canvi climàtic per al benefici del sector 
agrícola, ramader, forestal i turístic, estarien interessats a formar-ne part. 25 agents han 
manifestat que el seu interès dependria de diversos factors, mentre que un 29 agents han 
manifestat el seu desinterès en formar-ne part (han respost la pregunta un total de 116 agents). 
 
 

Figura 6-12.  Interès dels agents en formar d’una possible mesa de participació 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
Els principals factors que poden condicionar la participació o no en les meses expressats pels 
agents són els següents: 
 

• Que sigui una mesa realment participativa on es tinguin en compte les necessitats i 
preocupacions de tots els agents i tingui capacitat decisòria. 

• Que estigui ben organitzada i permeti un treball efectiu i aplicable amb mesures concretes. 
No únicament reunions i xerrades no productives. 

• Que hi participin científics competents en la matèria així com càrrecs electes i empreses. 

• Que hi hagi compromís polític de tirar endavant les accions proposades. 

• La manca de disponibilitat de temps pot ser un factor que impedeixi participar-hi, així com 
l’adequació dels horaris, periodicitat etc. a les necessitats dels agents. 

 
A mode de resum, els enquestats mostren dues preocupacions bàsiques a l’hora d’estar disposats 
a participar en aquesta mesa: 

• Que sigui útil i eficaç, que tingui capacitat decisòria i que s’hi aportin solucions pràctiques 

• La disponibilitat de temps 
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Més enllà de l’interès que tenen els agents en formar part de les meses, en termes de 
disponibilitat s’observa que només 10 agents han expressat que tenen una alta disponibilitat i 52 
agents consideren que tenen una disponibilitat mitja. La manca de temps, d’acord amb les 
respostes obtingudes, és el principal motiu que condiciona la disponibilitat de participació. 

 
Figura 6-13. Disponibilitat dels agents per formar d’una possible mesa de participació 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 

6.3.7 PREFERÈNCIES EN RELACIÓ AMB L’ORGANITZACIÓ DE LES 
MESES DE PARTICIPACIÓ 

La major part dels agents (un total de 54) prefereixen que les reunions presencials sobre el 
CLINIOMICS es  realitzin amb una periodicitat trimestral (4 reunions l’any), si bé hi ha agents que 
mostren preferència per reunions mensuals. Cal destacar, també, els agents (19 agents) que 
manifesten que preferirien que no es realitzessin reunions presencials. 
 
 

Figura 6-14. Preferències dels agents sobre la periodicitat de les reunions presencials 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
En relació amb el mode de participació, es pot observar una clara preferència per combinar la 
participació presencial amb la participació on-line (via Internet), més que no pas participar de 
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forma exclusivament on-line. La següent gràfica mostra els percentatges sobre el total de 110 
respostes rebudes sobre aquesta qüestió. 

 
Figura 6-15. Preferències dels agents sobre el mode de participació 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
En relació amb l’horari de les reunions presencials la major part dels agents prefereixen reunions 
de matí o de tarda, amb una lleugera preferència pel matí. Els agents que plantegen reunions de 
vespre son menys. 
 

Figura 6-16. Preferències dels agents sobre l’horari de les reunions presencials 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
Per sectors, el sector de l’Administració (Ajuntaments, Consell comarcal i Parc Natural) prefereix 
les reunions en horari de matí si bé també hi ha un nombre significatiu d’agents que apunten 
preferència de tarda i vespre. 
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Figura 6-17. Preferències d’horari dels agents de l’Administració 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 
 

Els agents del sector privat mostren en un nombre molt més elevat la seva preferència per les 
sessions de tarda. 
 

6-3-16. Preferències d’horari dels agents del sector privat 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
Per sectors, el sector turístic es decanta per l’horari de tarda, si bé sense massa diferència 
respecte a l’horari de matí. El sector agrari (agrícola, ramader, forestal i indústria 
agroalimentària) mostra preferència per les reunions en horari de matí, si bé el conjunt de tarda i 
vespre el prefereixen un major nombre d’agents i en cap cas hi ha una gran diferència en nombre 
d’agents que s’han manifestat per un horari o altres. 
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Figura 6-18. Preferències d’horari al sector turístic 

 
Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 

Figura 6-19. Preferències d’horari al sector agrari 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 
En tots els casos, l’horari de vespre és el menys preferible. 

 
Finalment, en termes de dies en els que es prefereix realitzar les sessions presencials, hi ha una 
clara predominança d’agents que prefereixen realitzar les sessions entre setmana, tot i que hi ha 
alguns agents que manifesten preferència per realitzar-les els caps de setmana. L’opció entre 
setmana és majoritària en tots els sectors. 
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Figura 6-20. Preferències dels agents sobre el dia de les reunions presencials 

 

Font: Lavola, a partir del les respostes dels agents que han respost el qüestionari 

 

6.4 ANÀLISI DE RELLEVÀNCIA 
Tal com s’ha exposat en l’apartat 3.6, a partir de la definició d’uns indicadors de rellevància s’ha 
calculat l’índex de rellevància dels agents que han respost el qüestionari.  
 
L’índex de rellevància te en compte (vegeu apartat 3.6): 

• La representativitat de l’agent (si és un agent individual o representant d’un col·lectiu) 

• El grau d’interès de l’agent en l’adaptació al canvi climàtic 

• El grau de coneixement de l’agent en l’adaptació al canvi climàtic 

• El nivell de disponibilitat de l’agent per a participar en una mesa de participació 

 

Com tot índex, aquest te un caràcter orientatiu que permet identificar un grau objectivable de la 
rellevància de l’agent, si bé cal tenir en compte que aquest és un aspecte que depèn de molts 
d’altres factors que no es poden integrar en un índex quantitatiu i que sempre caldrà tenir en 
compte a l’hora d’escollir els agents. 
 
L’índex pren un valor de:  
 

Mínima rellevància 1 

Màxima rellevància 2,75 
 
L’índex de rellevància resultant per a cadascun dels agents que ha respost al qüestionari es 
mostra en la Base de dades d’agents en l’Annex 3 (digital). Base de dades dels agents a implicar. 
 
Més enllà de l’anàlisi de la rellevància a través de l’índex, cal fer notar que hi ha un nombre 
rellevant d’agents individuals i representants de col·lectius que ja han manifestat obertament 
que estan interessats en formar part de la mesa territorial o sectorial del CLINOMICS. Aquests 
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agents que mostren una positiva i activa predisposició inicial cal tenir-los molt en consideració a 
l’hora d’establir la composició de les meses. La indicació d’aquells agents que han manifestat que 
estan disposats a formar part de les meses o que, en funció de diferents factors, hi estarien 
disposats s’inclou a la base dades d’agents en l’Annex 3 (digital). Base de dades dels agents a 
implicar. 
 

6.5 MAPA D’AGENTS 
El Mapa d’agents per al projecte CLINOMICS en l’àmbit del Montseny el formen aquells agents 
identificats considerats d’interès per al projecte per la seva representativitat, pel seu paper ja 
actiu en òrgans de gestió i consultius del Parc Natural així com implicats en el procés de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible, així com de tots els agents que potencialment poden fer 
aportacions valuoses i participar en l’elaboració del Pla d’adaptació al Canvi Climàtic de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny. 
 
A partir de la diagnosi realitzada i de la informació presentada en els apartats precedents es 
presenta a continuació de forma gràfica el mapa d’agents del projecte CLINOMICS en l’àmbit del 
Montseny. En ell s’hi reflecteix la realitat organitzativa i representativa del sector públic i privat 
que es desitja implicar en el projecte així com les principals relacions que s’estableixen entre 
agents. 
 
D’acord amb el plantejament inicial del projecte, amb les opinions majoritàries mostrades en les 
entrevistes amb agents rellevants i amb la pròpia Direcció del Parc Natural, el mapa d’agents del 
projecte se centra en els agents locals, aquells que s’ocupen de l’àmbit del Montseny i no s’hi 
inclouen els agents de l’administració o sectorials d’àmbit autonòmic, per exemple. L’objectiu és 
constituir unes meses de participació centrades en el territori, en la que els agents locals tinguin 
el protagonisme en la configuració i implantació del Pla d’Adaptació. Per posar un exemple, s’hi 
inclou l’Associació de propietaris del Montseny, però no el Consorci Forestal de Catalunya 
(associació de propietaris forestals a nivell de tot Catalunya) o bé s’hi inclouen les entitats 
ecologistes locals o que tenen com a àmbit específic el territori del projecte, però no les d’àmbit 
autonòmic. Cal afegir, a més, que s’ha constatat que hi ha una interrelació molt directe entre les 
entitats locals i les autonòmiques, amb membres que pertanyen a ambdós tipus d’entitats. Que 
no s’hagin inclòs les d’àmbit autonòmic en el mapa d’agents locals no implica que aquestes 
entitats no siguin informades i convidats a participar en el projecte en els diferents òrgans que 
s’articulin a nivell de Catalunya, si bé s’ha considerat que no son agents per a les meses 
territorials o sectorials que es desitja que estiguin formades per agents locals de l’àmbit 
territorial al que corresponguin. 
 
El mapa d’agents mostra, d’una banda, els ens de l’Administració pública implicats a nivell local: 
Diputació, Consells Comarcals i Ajuntaments (part esquerra del mapa). Cal fer notar que alguns 
dels ens gestionats o promoguts per aquestes administracions són de caràcter mixt, atès que són 
participats també per agents del sector privat. És el cas de l’Associació de Turisme la Selva, 
comarca de l’aigua, o el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
 
El mapa permet observar la gran interrelació existent entre els agents implicats. Així, les 
administracions implicades i els agents principals del sector turístic, agrari i d’ONGs, així com la 
ciutadania a través de les associacions de veïns són agents ja integrants i/o representats en els 
òrgans de gestió i consultius del Parc del Montseny, així com molts d’ells son participant i 
implicats en la Carta Europea de turisme Sostenible. Les principals participacions dels diferents 
sectors s’han indicat mitjançant la paleta de colors (sector turístic en groc, sector agrari en marró, 
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principalment). S’identifiquen  agents sense aquesta vinculació actual amb el Parc o 
l’Administració els quals es vol implicar el projecte CLINOMICS. 
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  Mapa d’agents per al projecte CLINOMICS en l’àmbit del Montseny 
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7 POTENCIAL SOCIAL I INSTITUCIONAL PER A 
AUGMENTAR LA RESILIÈNCIA DEL TERRITORI: 
ELS RESULTATS DE LA DIAGNOSI (D.A2.1) 

De l’anàlisi i diagnosi realitzada en els apartats precedents se’n desprenen els següents resultats 
o conclusions en relació amb el potencial social i institucional per a augmentar els resultats de la 
diagnosi. 
 
Destaquen com a principals punts forts identificats: 

• Els Ajuntaments dels 18 municipis i els tres Consells Comarcals de l’àmbit estan 
assabentats del projecte (a través de la informació facilitada pel Parc als alcaldes i als 
presidents respectius en el Consell Coordinador, de la Difusió de l’acte d’inici del projecte 
(kick off meeting) celebrat el 24 de novembre a Vilafranca del Penedès i a través del 
contacte realitzat en el marc del present estudi i diagnosi. 

• La major part dels Ajuntaments han identificat i establert ja un interlocutor municipal 
operatiu per al projecte (vegeu apartat 3.3). Així mateix ho han fet els 3 Consells comarcals 
implicats. 

• Els agents rellevants, especialment del sector turístic i, en menor mesura del sector agrari, 
de l’àmbit del Montseny han participat i participen en processos i òrgans participatius 
diversos, hi ha al territori una cultura participativa destacable que cal posar en valor per als 
objectius del projecte CLINOMICS. 

• Les administracions implicades i els principals agents implicats organitzats en associacions 
tenen ja una gran experiència en el treball conjunt a través dels òrgans de gestió i 
consultius del Parc i, més recentment, da través del procés de la Carta Europea de turisme 
sostenible (CETS). 

• Existeix al territori una gran motivació i participació del sector privat turístic per al 
desenvolupament d’una estratègia de turisme sostenible (la CETS). L’adaptació al canvi 
climàtic del sector encaixa plenament amb els objectius de la mateixa. 

• Disposar de l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny, que engloba a 68 empreses 
del sector facilita una àmplia representació del sector. 

• En l’àmbit forestal, l’Associació de Propietaris del Montseny, amb 270 associats, permet la 
interlocució i participació dels representants d’un 40% de l’àmbit del projecte. 

• El sindicat agrari majoritari del país, Unió de pagesos, és soci del projecte, i l’associació de 
Joves agricultors i ramaders de Catalunya, amb associats en l’àmbit del projecte ha mostrat 
el seu interès en participar a la mesa territorial del CLINOMICS al Montseny. 

• S’ha identificat en aquest primer estudi un total de 78 agents que ja han manifestat que 
estan disposats a participar d’una mesa de participació del projecte (46 dels quals han 
indicat que hi estan interessats i els 32 restants han indicat que podrien participar-hi en 
funció de la disponibilitat i de les característiques i organització de la mesa). 

• D’aquests agents interessats, 50 tenen un índex de rellevància igual a 2 o superior, i 27 
agents un índex de entre 1,5 i 1,75. Són majoritàriament agents, doncs, rellevants per al 
projecte.  
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• Els següents resultats del qüestionari realitzat als agents són punts forts en relació amb el 
potencial social existent: 

- El 61 % dels agents enquestats manifesta tenir un interès alt en l’adaptació al 
canvi climàtic. Aquest percentatge ascendeix fins al 87% en el sector agrari. 

- Malgrat l’escassa resposta d’agents del sector bancari (5 agents), el 80% 
manifesten un interès alt en l’adaptació al canvi climàtic. 

- Només un 14% dels agents consideren que tenen un nivell de coneixement 
baix en relació amb el canvi climàtic i els seus efectes. Aquest percentatge es 
redueix al 7% en el sector agrícola i al 8% en el sector agrari. 

- El 64% dels agents considera que hi ha possibilitats d’adaptar-se al canvi 
climàtic per reduir els efectes negatius sobre les activitats econòmiques al 
Montseny. 

- El 54 % dels agents dels agents consideren que poden aportar informació de 
valor i poden col·laborar per tirar endavant accions d’adaptació al canvi 
climàtic 

Destaquen com a principals punts febles identificats: 

• Cap dels municipis de l’àmbit disposa de Pla d’adaptació o Pla d’adaptació al canvi climàtic 
ni Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el clima a nivell municipal si bé 12 dels 18 
municipis son signataris del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a l’energia sostenible i 
disposen de Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. En aquest sentit, el Pla d’adaptació 
supramunicipal a realitzar en el marc del CLINOMICS permetrà un avanç significatiu per a 
incrementar la resiliència del territori davant del canvi climàtic. 

• La implicació en el projecte de les entitats asseguradores no serà senzilla. El fet que 
aquestes entitats siguin empreses multinacionals sense seu a Catalunya i, per tant, molt 
allunyades del territori fan molt difícil la identificació d’un agent representant de les 
mateixes. S’ha contactat amb l’empresa Mapfre

3
, que té seu a Madrid i compta amb 3 

oficines en l’àmbit del CLINOMICS Montseny, amb ànim de poder identificar una persona 
que pogués ser interlocutora general per part de Mapfre per al projecte si bé no s’ha rebut 
resposta per part de l’entitat. 

• Si bé s’han identificat tres agents individuals d’assegurances que operen en l’àmbit del 
CLINOMICS Montseny, dos d’ells manifesten que no estan disposats a formar part d’una 
mesa de participació en el projecte i només un tercer ha manifestat que podria estar-ho, 
sempre en funció de la seva disponibilitat i del nivell d’implicació requerit. 

• Igual que en el cas de les asseguradores. La implicació del sector bancari és difícil. S’ha 
contactat amb els Departaments de Responsabilitat Social Corporativa de les diferents 
entitats per tal d’identificar la possibilitat que algun representant es pogués involucrar en 
el projecte. Cal dir que únicament s’ha rebut resposta per part de Caixa Bank. En aquest 
sentit es proposa des de l’entitat implicar també els responsables d’Agrobank per tal de 
valorar possibles productes financers que poden ser d’interès per al projecte.  

                                                                 
 
3 Des de la Fundació Mapfre s'han realitzat diversos estudis sobre el Canvi Climàtic i el risc que suposa per a les 
asseguradores. Així mateix, segons informació d’Internet, la Direcció Corporativa de Seguretat i Medi Ambient de Mapfre 
compta amb un grup de treball sobre Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic si bé ha estat impossible contactar 
telefònicament amb tal Direcció Corporativa. 



 

 

70 

• Els següents resultats del qüestionari realitzat als agents són punts febles en relació amb el 
potencial social existent: 

- En l’àmbit dels ajuntaments, un 31% dels agents manifesta tenir un nivell de 
coneixement baix en relació amb el canvi climàtic i els seus efectes. 

- Un 25 % dels agents enquestats manifesta que no estan interessats en 
participar d’una mesa de participació del projecte. 

- Un gran nombre d’agents manifesta que el factor temps /disponibilitat és el 
limitant principal per poder participar en el projecte. 

En síntesi, i com a conclusió final, es considera que el potencial social i institucional per a 
augmentar la resiliència del territori en l’àmbit del Montseny és notable. Hi ha interès, motivació 
i agents rellevants, tant públics com privats, disposats a treballar-hi. Aquest és el primer pas. 
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8 PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE LA GOVERNANÇA AL 
TERRITORI 

El projecte CLINOMICS preveu la creació en cadascun dels territoris en els que es desenvolupa 
d’una Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) així com de Meses Sectorials 
d’Adaptació al Canvi Climàtic (MESACC) per articular la participació i implicació dels agents locals 
del territori. 
 
El projecte preveu la creació d’una estructura de governança multinivell per a l’adaptació al Canvi 
Climàtic que en el formulari de sol·licitud del projecte LIFE fou conceptualitzada tal com mostra la 
figura següent: 
 

Figura 8-1. Proposta inicial de la possible governança multinivell per al projecte CLINOMICS 

Font: LIFE CLINOMICS. Technical Aplication forms 

 
 
De la proposta presentada per al CLINOMICS en relació amb les METACC i les MESACC cal 
destacar els següents aspectes: 

 

• Les meses hauran de ser especialment actives en la presentació d’accions. No tindran una 
funció merament de valoració i validació sinó que es vol apostar per una participació 
“bottom up” amb la que les propostes resultin de les pròpies meses, les quals han de tenir 
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un paper proactiu de proposta d’accions i construcció de l’estratègia d’adaptació al canvi 
climàtic. 

• Les meses han d’oferir un espai de trobada on es pugui adquirir coneixement, debatre 
idees i proposar i executar accions, així com per posar en contacte el sector públic i el 
sector privat, facilitant la construcció d’aliances entre els sectors per a dur a terme 
determinades accions. 

• Es cerca que aquestes meses es constitueixin com un lobby del canvi climàtic en el 
territori, que es reconegui el treball que realitzen i que altres administracions actuïn en la 
mateixa direcció. 

• Es cerca que les meses puguin perdurar en el temps més enllà del projecte. 

• Per aconseguir que realment les meses existeixin i que els diferents agents vulguin 
participar-hi, el CLINOMICS proposa que les meses: 

- Desenvolupin accions concretes al llarg del projecte. 

- Reuneixin sector privat, administracions públiques, treballadors i ciutadania 
per a formular propostes consensuades i satisfactòries per a tots els sectors. 

- Ofereixin coneixement sobre el canvi climàtic, impactes i efectes d’aquest en 
el territori, així com possibles solucions. 

- Expliquin resultats i comparteixin bones pràctiques realitzades en altres 
territoris. 

- Busquin fonts de finançament. 

• El projecte proposa la creació de la figura del gestor per a l’adaptació: responsable de 
dinamitzar les reunions, transmetre informació, facilitar l’intercanvi d’experiències, 
organitzar les reunions, etc. Aquesta figura haurà de ser el catalitzador i dinamització de les 
meses, cercant finançament, bones pràctiques en altres territoris, proposant estratègies per 
a implementar les accions, facilitant accions conjuntes amb d’altres territoris, etc. 

• El projecte planteja que cada estructura de governança creï les seves pròpies regles de 
funcionament des del projecte, que promogui un procés de presa de decisions per consens i 
acord dels membres. Cal tenir en compte que en les meses hi haurà una representació molt 
àmplia dels agents del territori. En aquest sentit és molt important l’actitud dels membres de 
les mateixes i és rellevant la selecció dels mateixos, així com els objectius i normes de les 
meses. 

• El projecte planteja la creació d’estructures a diferents nivells per aconseguir la màxima 
participació en el territori, en un procés de participació flexible, viu i actiu, que permeti 
adaptar-se als canvis socials i del territori. En aquest sentit cal poder preveure diferents 
nivells o grau d’implicació en funció de la disponibilitat dels agents. 

• Per facilitar la participació, el projecte planteja la necessitat d’estudiar i proposar la 
possibilitat de desenvolupar sistemes de participació no presencial. 

 
D’acord amb la planificació del CLINOMICS, l’Acció C1 comprèn la creació de les estructures de 
governança multinivell del projecte. En aquesta Acció, i a partir de la proposta presentada en el 
present estudi corresponent a l’acció A2 del projecte, es realitzarà una proposta inicial 
d’organització per a la governança adequada per a cadascun dels territoris en els que s’implanta 
el projecte. 
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Posteriorment, en l’Acció C2 es definirà concretament el calendari de les sessions de treball i la 
dinàmica participativa de les meses. 
 
D’acord amb aquest plantejament inicial del projecte i d’acord amb els resultats obtinguts del 
present Estudi i diagnosi de la realitat social i institucional a la reserva de la biosfera del 
Montseny, es realitza la següent proposta d’organització, estructures i funcionament per a les 
meses territorial i sectorials en l’àmbit del Montseny. 
 
 

8.1 PLANTEJAMENT GENERAL  
Tenint en compte el plantejament del projecte CLINOMICS en relació amb el paper, objectius i 
funcions que han de tenir les meses de participació es considera del tot necessari crear com a tal 
aquestes meses territorial i sectorials per poder concentrar-se en els objectius del projecte i 
ajustar-se al cronograma del procés. En aquest sentit, els òrgans de participació existents al 
territori tenen altres objectius i funcions que, si bé tenen relació amb el projecte CLINOMICS, no 
permetrien donar a les meses el pes necessari en termes de representativitat dels agents, 
freqüència de les reunions requerides i espais de treball específics per a l’adaptació al canvi 
climàtic. En les meses es preveu la participació dels agents ja actius i motivats dels actuals ens de 
participació si bé és necessari que ho facin en un ens específic del projecte CLINOMICS per 
possibilitar l’assoliment dels objectius desitjats. 
 
Atès l’anterior, es proposa la creació de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic del 
Montseny (METACC). 
 
Es planteja aprofitar els canals de comunicació i l’activitat dels òrgans de participació existents 
per fer la màxima difusió de l’evolució del projecte i donar l’oportunitat en tot moment 
d’integrar-se a la mesa als agents interessats que es valori que poden fer aportacions rellevants i 
sempre que la dinàmica organitzativa ho permeti. En qualsevol cas, caldrà garantir la possibilitat 
de fer aportacions al Plans d’Adaptació al Canvi Climàtic per part d’agents interessats encara que 
no assisteixin a les meses o grups de treball del projecte. En aquest sentit, la possibilitat de 
participació no presencial és rellevant. 
 
En relació amb les meses sectorials, s’ha constatat que al Montseny no te sentit separar el que és 
el sector forestal, de l’agrícola i el ramader atès que les explotacions són majoritàriament 
forestals i mixtes i molts dels agents rellevants són representants de tots tres subsectors. En 
aquest sentit es proposa la creació de la Mesa Sectorial d’Adaptació del sector agrari del 
Montseny al Canvi Climàtic i la Mesa Sectorial d’Adaptació del sector turístic del Montseny al 
Canvi Climàtic (MESACC). En aquest punt, i atès que es considera que els agents participants a la 
METACCM seran els mateixos que els participants en les respectives MESACC es planteja articular 
les meses sectorials com a Grups de treball de les METACC, tal com plantejava, de fet, l’esquema 
general del CLINOMICS exposat més amunt. 
 
Tal com s’ha exposat en l’apartat 6.5, es planteja que la METACC i les MESACC estiguin formades 
per agents d’àmbit local si bé, en el cas que es consideri rellevant per al projecte, i en un context 
de participació flexible, viu i actiu, es pot convidar a altres agents puntualment que es considerin 
rellevants per part dels promotors del projecte. 
 
D’acord amb el model d’èxit del fòrum de la CETS, es proposen unes meses obertes i flexibles, en 
les que es garanteixi la participació de representants de tots els agents d’interès per al projecte 
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però sense una designació formal dels membres i de l’assignació de representants amb veu i vot.  
En aquest sentit es prioritzarà el treball participatiu per a la construcció de consensos vegeu 
apartat 8.3). 
 
Tal com s’ha exposat anteriorment, es proposa combinar el treball presencial amb un treball en 
xarxa no presencial especialment dels membres de les meses, però també d’altres agents que 
puguin no haver-hi assistit, que permeti un major avanç en els objectius i tasques encomanades. 
D’aquesta manera es facilita també la participació. 
 

8.2 NOMBRE I TIPUS DE MESES I COMPONENTS DE LES 
MATEIXES 

Tal com s’ha exposat anteriorment es proposa la creació d’una METACC del Montseny i de dues 
MESACC, una pel sector agrari i una pel sector turístic en format de grup de treball més reduït, 
format pels agents sectorials de l’anterior. 

8.2.1 COMPONENTS DE LA METACC 

Es planteja convidar a les sessions de la METACC a tots els agents potencials d’interès per al 
projecte CLINOMICS atès que aquest model de participació oberta i flexible ha demostrat el seu 
èxit en processos al territori tals com el de la CETS. Així, es convidarà a formar part de la METACC 
a: 
 

• Els representants de la Diputació de Barcelona i de la Diputació de Girona implicats en el 
projecte. Atès que els presidents de les diputacions ja formen part del Consell Coordinador 
del Parc del Montseny, òrgan que necessàriament haurà de validar i aprovar el Pla 
d’adaptació al canvi climàtic del CLINOMICS. Es proposa l’assistència del personal 
tècnic/operatiu de les àrees de territori i sostenibilitat, desenvolupament local i turisme 
que es consideri rellevant d’implicar en el projecte per part de les dues Diputacions 
implicades. 

• Els 18 ajuntaments de l’àmbit del Montseny. Com en el cas anterior,  els alcaldes dels 18 
ajuntaments formen part del Consell Coordinador del Parc del Montseny i es proposa que 
sigui en aquest òrgan en el que hi siguin representats. En aquest sentit, cada ajuntament 
decidirà qui participa en la METACC. Es proposa no establir restriccions de nombre de 
participants ni de perfil dels mateixos. En qualsevol cas es preveu que hi puguin assistir els 
interlocutors ja designats pel projecte per cada Ajuntament que, tal i com s’ha mostrat en 
l’apartat 3.3 són de perfils molt variats en funció del municipi. 

En la tramesa de la invitació a la mesa als Ajuntaments es sol·licitarà que aquesta es faci 
extensiva als representants polítics a l’oposició en els consistoris per tal que puguin 
assistir a la mesa si ho desitgen. 

• Els 3 consells comarcals de l’àmbit del Montseny. Com en el cas anterior, es proposa que 
cada Consell decideixi qui participa en la METACC i no establir restriccions de nombre de 
participants ni de perfil dels mateixos. També es preveu que hi puguin assistir els 
interlocutors ja designats pel projecte per cada Consell Comarcal (vegeu apartat 3.3). 

• Els socis del projecte CLINOMICS. 

• Els membres de la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny. 
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• Les empreses adherides a la CETS, els membres del grup de treball de la CETS i els agents 
assistents al fòrum de la CETS del sector turístic, agrari, entitats 
ecologistes/ambientalistes i ciutadania. 

 

Si bé alguns dels següents agents ja estan inclosos en la relació anterior, es detalla a 
continuació els agents a convidar en cada sector. De nou, es proposa no establir cap restricció 
en termes de nombre o tipus de participants de cada ens: 

• Agents del sector turístic: 

- Associació d’Empresaris Turístics del Montseny – Turisme Montseny (AETM) 

- Empreses del sector turístic adherides i participants en la CETS 

- Altres empreses del sector turístic 

- Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua 

- Ens i departaments de turisme vinculats a les Diputacions i els Consells Comarcals 

• Agents del sector agrari: 

- Associació de Propietaris del Montseny (APM) 

- Unió de pagesos i els seus associats en el territori. 

- Joves Agricultors i ramaders de Catalunya i els seus associats en el territori. 

- Associacions de Defensa Forestal 

- Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent 

- Propietaris de finques agràries no associats 

- Explotacions i empreses agràries no associades 

- Comunitats de regants 

• Organitzacions ecologistes i ambientalistes del territori: 

- Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny 

- NIUS Natura i usos sostenibles (d’Arbúcies) 

- Altres entitats locals. 

• Ciutadania: 

- Associacions de veïns dels 18 municipis 

- Ciutadans que mostrin interès a nivell particular al llarg del projecte 

• Estudiosos locals -experts: 

- Empreses de serveis ambientals i per a la sostenibilitat 

- Centres de documentació i museus 

- Observatori de la Tordera 

- Estudiosos o experts que mostrin interès a nivell particular al llarg del projecte 

• Representants del sector de les asseguradores que operen en l’àmbit: 

- Representant del sector que mostrin interès per participar en el projecte 
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• Representants de les entitats bancàries que operin en el territori 

- Representant del sector que mostrin interès per participar en el projecte 

 

Per tal de poder realitzar la primera convocatòria i la constitució de la METACC es presenta en 
l’Annex 3 (digital) una base de dades completa amb les dades de contacte de tots els agents 
identificats amb l’estudi que responen al perfil d’agents a convocar proposats. Cal dir que en 
alguns casos no ha estat possible obtenir les dades de contacte. En aquest sentit es proposa 
contactar amb els interlocutors dels municipis per tal que, abans de la primera convocatòria, 
puguin facilitar més dades de contacte dels agents locals del seu municipi o trametre, des del 
propi Ajuntament, les invitacions. Així mateix, la base de dades lliurada pot ser completada i 
actualitzada amb nous contactes de que disposi el propi Parc Natural per tal de tenir, en una 
única base, tots els agents convocats a la mesa i mantenir-la actualitzada. 
 
La base de dades elaborada conté els següents camps, els quals s’han omplert amb la informació 
disponible en el moment de realitzar el present estudi: 
 

Taula 8-1.Camps de la Base de dades dels agents a implicar. Annex 3 (digital) 

CAMP CONTINGUT 

Nom i Cognoms Nom i cognoms de l’agent 

Mail Adreça de correu electrònic de contacte de l’agent 

Ha omplert el formulari inicial? S’indica si s’ha rebut resposta al formulari on-line inicial de l’estudi 
per part de l’agent. Cal tenir en compte que no tots els agents han 
rebut el qüestionari. Només aquells dels que es disposava 
prèviament de correu electrònic. 

Tipus d'agent S’indica el tipus d’agents d’acord amb els que es presenten en 
l’apartat 6.1. 

Ens / càrrec S’indica l’entitat/ens en concret o el càrrec de la persona de 
contacte. 

Membre del Consell Coordinador S’indica amb un 1 aquells agents que són membres del Consell 
Coordinador del Parc Natural del Montseny 

Representant en la Comissió 
Consultiva 

S’indica amb un 1 aquells agents que són membres representants en 
la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny 

Grup de treball de la CETS S’indica amb un 1 aquells agents que són membres del Grup de 
Treball de la CETS 

Empresa adherida a la CETS S’indica amb un 1 aquells agents que són empresa adherida a la CETS 

Administració S’indica amb un 1 aquells agents que són Administració 

Turístic S’indica amb un 1 aquells agents que són del sector turístic. Quan es 
coneix del cert que ho són. 

Agrari S’indica amb un 1 aquells agents que són del sector agrari. Quan es 
coneix del cert que ho són. 

Breu explicació de la seva activitat Resum realitzat pels propis agents de la seva activitat. 
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CAMP CONTINGUT 

Supramunicipal S’indica amb un 1 aquells agents l’àmbit d’acció dels quals és 
supramunicipal. 

Municipi S’indica el municipi al que pertany l’agent. 

Mesa S’indica la resposta de l’agent en relació a si li interessaria formar 
part de la Mesa o meses de participació. 

IR S’indica el resultat del càlcul de l’índex de rellevància de l’agent 
d’acord amb la metodologia exposada en els apartats 3.6 i 6.4)  

Font: Lavola 

 
La Base de dades és una eina dinàmica al servei de la Secretaria tècnica del procés de participació 
del projecte. Així, cal alimentar-la i actualitzar-la amb nous contactes que es puguin obtenir en el 
futur, especialment d’aquells agents que s’hi ha inclòs, perquè s’han considerat d’interès per al 
projecte, però dels quals no es disposa de correu electrònic de contacte. 
 
Són especialment rellevants els agents que ja han respost el qüestionari inicial, els quals han 
mostrat una predisposició i interès en el projecte i especialment aquells que han manifestat 
interès en format part de les meses. En aquest sentit cal dir que no s’han inclòs en la base de 
dades tots aquells agents que han explicitat que no estan interessats en el projecte i/o que no 
se’ls enviï més informació sobre el mateix. 

8.2.2 COMPONENTS DE LES MESACC 

Es proposa que siguin els propis membres assistents a la METACC que decideixin en quina de les 
dues MESACC (sector turístic i sector agrari) volen participar. Cal tenir en compte que un nombre 
notable d’agents són representatius d’ambdós sectors. 
 
En el moment d’inscriure’s a la METACC es registrarà en quina MESACC vol formar part l’agent. 
En aquest sentit, tal com s’exposarà en l’apartat 8.4, la METACC i les MESACC es proposa que es 
reuneixin en una mateixa convocatòria, actuant la METACC com a plenari de les altres dues. 

8.3 REPRESENTATIVITAT I PRESA DE DECISIONS 
El model que es proposa prioritza el treball en grup i l’assoliment de consensos. En aquest sentit, 
s’utilitzaran les dinàmiques participatives necessàries per a l’obtenció de consensos. En el cas que 
calgui arribar a la votació per manca d’acord, es proposa una persona un vot. Així, tots els 
participants a les meses tindran els mateixos drets. 
 
La mesa territorial és qui aprovarà el Pla d’adaptació al Canvi Climàtic del Montseny després que 
aquesta hagi estat treballada, debatuda i validada en les meses sectorials, Pla que haurà de ser 
també ratificat i aprovat pel Consell Coordinador del Parc del Montseny. 
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8.4 FREQÜÈNCIA DE LES MESES I ASPECTES 
ORGANITZATIUS 

La freqüència de reunió presencial de les meses dependrà de les necessitats i del cronograma 
real del projecte CLINOMICS. En termes de reunió presencial la major part dels agents han 
mostrat una preferència per les reunions trimestrals. En el cas que el projecte requereixi una 
major freqüència de participació dels agents es proposa vehicular la participació necessària per 
mitjans no presencials (vegeu el punt 8.7) per tal de poder constituir les meses amb la freqüència 
trimestral i garantir, així, la màxima representativitat i participació. 
 
Tal com s’ha exposat anteriorment, es proposa plantejar un format de la METACC com a plenari 
de les dues MESACC que, amb un nombre més reduït de participants, treballaran des del punt de 
vista sectorial. En aquest sentit, es convocarà a tots els agents a la METACC i en la dinàmica de la 
sessió es preveurà el treball en MESACC i un debat o dinàmica de treball plenaris en la METACC. 
Per tant, la convocatòria a la METACC i a les MESACC serà simultània i es reuniran el mateix dia. 
 
Es proposa que les meses es convoquin entre setmana (el 85% dels agents així ho han demanat) i 
en horari de matí o de tarda. Per contra, no es recomana la convocatòria en horari de vespres ja 
que la durada de treball necessària per poder assolir els objectius de les meses és extensa i, a 
part, són molt pocs els agents que es decanten per aquesta opció. 

8.5 SECRETARIA TÈCNICA I GESTOR PER A L’ADAPTACIÓ 
Aquest és un aspecte clau i molt rellevant per a l’èxit de la participació del projecte. 
 
Més enllà de la figura del gestor per a l’adaptació prevista en la proposta del CLINOMICS, és 
necessària una secretaria tècnica per a la planificació, execució i gestió del procés de participació 
del projecte que s’ocupi de: 

• La planificació i concreció del procés: nombre de sessions i dinàmiques de cadascuna. 
Objectius i metodologia clara de cada sessió en funció de les necessitats del projecte. 

• La compleció i manteniment de la base de dades d’agents a convocar. 

• La realització i gestió de les convocatòries i les inscripcions de les meses. 

• La preparació i tramesa dels materials de treball per a les sessions. 

• La logística de les sessions: materials, locals, equipament, etc. 

• La provisió del personal dinamitzador de les sessions. 

• La generació dels informes corresponents del procés de participació i informes de retorn 
als participants. 

• La gestió i seguiment de la participació on-line. 

• Altres tasques de suport i gestió.  

8.6 PROPOSTA INICIAL DE SESSIONS 
Si bé la proposta de sessions haurà d’establir-se en el marc de l’Acció C2 del projecte, una vegada 
definida la metodologia per a l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic 
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ESTUDI I DIAGNOSI DE LA REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

(PAACC), al qual caldrà adaptar el procés participatiu, es realitza la següent proposta bàsica de 
sessions que podrà ser ampliada en funció de les necessitats del projecte. 
 
Sessió 1. Constitució de la METACC i les MESACC. Presentació del projecte, del Pla de treball i del 
procés participatiu als agents. Es proposa que sigui una sessió formativa sobre els efectes del 
canvi climàtic en el sector agrari i turístic al Montseny i recollida d’aportacions respecte a les 
preocupacions i interessos dels agents. 
 
Sessió 2. Presentació de possibles accions d’adaptació al canvi climàtic en d’altres territoris i 
treball sectorial per a la proposta d’accions a realitzar al Montseny. 
 
Sessió 3. Presentació d’una primera proposta d’accions d’acord amb els resultats de la Sessió 2 i 
del treball tècnic realitzat: valoració i establiment de prioritats de les accions per part dels agents. 
Treball sectorial per al desenvolupament detallat de les accions. 
 
Sessió 4. Presentació del la proposta de Pla d’Adaptació als agents. Identificació de fonts de 
finançament i de d’agents responsables i implicats en cadascuna. Obtenció de compromisos i 
aprovació del Pla. 
 
Més enllà d’aquestes sessions es proposa la possibilitat de plantejar la crear grups de treball 
reduïts per a concreció de les propostes del Pla d’adaptació en el cas que hi hagi agents disposats 
a formar-ne part i, per tant, a tenir una participació major en el procés de creació del Pla. Aquests 
grups podrien establir una dinàmica pròpia adaptada a la necessitat dels seus membres així com 
treballar de forma no presencial, si s’escau. El plantejament s’hauria de realitzar a la primera 
sessió de les METACC i establir-los o no en funció de la resposta dels agents. 

8.7 PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ NO PRESENCIAL 
L’escassa disponibilitat de temps o la no adequació dels horaris a les necessitats de tots els 
agents fa molt recomanable donar l’opció a la participació no presencial. En aquest sentit es 
proposa. 
 

• Crear una pàgina web del procés participatiu del CLINOMICS al Montseny en la qual es 
publiqui tota la informació necessària, les convocatòries a les sessions, el formulari 
d’inscripció i tots els materials generats durant el procés necessaris per a la participació no 
presencial. 

• Crear una llista de distribució de correu electrònic per a la comunicació instantània a tots 
els membres de la METACC i les MESACC inscrits per aquells aspectes que ho requereixin i, 
si s’escau, la creació de llistes sectorials o per tipus d’agents, segons les necessitats. 

• La utilització d’enquestes o formularis on-line tramesos a través de la llista de distribució 
que permeten obtenir informació d’una formula àgil i ràpida. A partir dels resultats 
d’aquests sondejos es pot obtenir informació rellevant per al plantejament de les sessions 
presencials o bé avançar en alguns aspectes del Pla d’adaptació al conèixer, fàcilment, 
l’opinió dels agents. 

• La posada a disposició de la població en general i dels agents d’una bústia oberta per fer 
arribar totes les observacions que es desitgi als responsables del projecte. 
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• Xarxes socials. Difondre les activitats que s’organitzin en el marc del projecte i tota la 
informació relacionada amb aquest a través dels canals ja existents a les xarxes socials dels 
socis del Clinomics.  
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9 PROPOSTA D’INDICADORS 

Si bé el propi Pla d’Acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (PAACC) del Montseny haurà 
d’establir els seus propis indicadors de l’execució de les accions que contingui, així com dels 
efectes d’aquestes accions, es proposen a continuació un seguit d’indicadors que poden servir 
per aquesta finalitat una vegada ajustats a les accions que finalment contingui el PAACC així com 
a les dinàmiques de participació que es realitzin en la mesa territorial i sectorials. 
 
Es prioritza un llistat no massa extens d’indicadors que siguin rellevants i que permetin el 
seguiment de les tendències més significatives. Sovint una bateria de molts indicadors dificulta 
en gran mesura el propi seguiment i no aporta un valor afegit significatiu. 
 
Els indicadors que es proposen són els següents: 
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Taula 9-1. Indicadors per al PAACC del Montseny. 

ÀMBIT INDICADOR SECTOR/S FONT DE LES DADES I CÀLCUL 

Aigua 

Nombre de períodes de desbordament de rius i 
rieres (nombre) 

Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels Ajuntaments i agents 
implicats en el projecte. 

Pèrdues econòmiques per inundacions (€) 
Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels Ajuntaments i agents 
implicats en el projecte. 

Consum d’aigua de reg en zona agrícola (l/ha) Agrari 
Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector agrícola 
implicats en el projecte. 

Consum d’aigua en els establiments turístics 
(l/empresa) 

Turístic 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector turístic  
implicats en el projecte. 

Energia 

Consum de combustibles fòssils en el sector 
agrari(kWh) 

Agrari 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector agrari 
implicats en el projecte. Caldrà establir un registre previ per recopilar les dades. 

Consum d’energia elèctrica en el sector agrari(kWh) 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector agrari 
implicats en el projecte. Caldrà establir un registre previ per recopilar les dades. 

Consum d’energia elèctrica en el sector turístic 
(kWh) 

Turístic 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector turístic 
implicats en el projecte. Caldrà establir un registre previ per recopilar les dades. 

Consum d’energies renovables en el sector agrari 
(kWh) 

Agrari 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector agrari 
implicats en el projecte. Caldrà establir un registre previ per recopilar les dades. 

Consum d’energies renovables en el sector turístic 
(kWh) 

Turístic 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector turístic 
implicats en el projecte. Caldrà establir un registre previ per recopilar les dades. 

Medi agrari 

Pèrdues en la producció agrícola causades per 
sequera i calor (€) 

Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector agrícola 
implicats en el projecte. Caldrà establir un registre previ per recopilar les dades. 
Unió de pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya poden aportar 
dades agregades. 

Pèrdues en la producció agrícola causada per d’altres 
factors ambientals (pedregades, incendis, etc.) (€) 

Agrari 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector agrícola 
implicats en el projecte. Caldrà detallar els factors a considerar i establir un 
registre previ per recopilar les dades. Unió de pagesos i Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya poden aportar dades agregades. 

Superfície de bosc anual afectada per la sequera Agrari 
Dades en l’àmbit del Montseny, de l’informe anual DeBosCat elaborat pel CREAF 
i/o Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector forestal 
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ÀMBIT INDICADOR SECTOR/S FONT DE LES DADES I CÀLCUL 

implicats en el projecte. 

Superfície anual cremada per incendis forestals (ha) 
Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels Ajuntaments i els agents del 
sector agrari implicats en el projecte. 

Superfície de conreu de secà / superfície de conreu 
de regadiu (ha) 

Agrari 
Càlcul propi a partir de la informació facilitada pels agents del sector agrícola 
implicats en el projecte 

Capacitació 

Formació al personal tècnic municipal en l’adaptació 
al canvi climàtic (hores x persones formades) 

Administració Càlcul propi per part dels responsables del projecte CLINOMICS 

Formació al sector agrari en l’adaptació al canvi 
climàtic (hores x persones formades) 

Agrari 
Administració 

Càlcul propi per part dels responsables del projecte CLINOMICS 

Formació al sector turístic en l’adaptació al canvi 
climàtic (hores x persones formades) 

Turístic 
Administració 

Càlcul propi per part dels responsables del projecte CLINOMICS 

Participació 

Nombre de participants a les sessions de les Meses 
Territorial i sectorials (persones) 

Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi per part dels responsables la secretaria tècnica del procés 
participatiu. 

Tipus diferents d’agents representats en les sessions 
de les Meses Territorial i sectorials (nombre) 

Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi per part dels responsables la secretaria tècnica del procés 
participatiu. 

Nombre de participants que realitzen aportacions en 
el procés de participació (nombre) 

Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi per part dels responsables la secretaria tècnica del procés 
participatiu. 

Nombre d’aportacions integrades en el PAACC / 
nombre d’aportacions rebudes en el procés de 
participació (aportacions) 

Turístic 
Agrari 
Administració 

Càlcul propi per part dels responsables la secretaria tècnica del procés 
participatiu. 
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ANNEXOS 
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ANNEX 1. QÜESTIONARI PER ALS AJUNTAMENTS 
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QÜESTIONARI PER A LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ A NIVELL MUNICIPAL 

 
En el marc del projecte LIFE CLINOMICS, des de l'empresa Lavola estem realitzant l’ Estudi i 
diagnosi de la realitat social i institucional de la Reserva de la biosfera del Montseny els objectius 
principals del qual són: 

 Fer un mapa d’agents socials (persones, entitats i empreses agràries i del sector 

turístic) que poden tenir un paper rellevant en la definició d'una estratègia i 

d'un pla d'acció per a l'adaptació al canvi climàtic en l'àmbit de la reserva de la 

Biosfera del Montseny. 

 Valorar la disponibilitat/capacitat d’implicació dels diferents agents en el 

projecte. 

 Recollir informació sobre experiències participatives prèvies i òrgans de 

participació existents a nivell municipal i supramunicipal per fer una proposta de 

composició, organització i funcionament de les estructures participatives que es 

preveuen en el projecte: mesa territorial  i meses  sectorials. 

En aquesta fase us trametem aquest qüestionari que inclou també la sol·licitud de la informació 
que necessitem del vostre municipi per assolir els objectius establerts i que us agrairem que ens 
pugueu respondre a través de l’adreça de correu electrònic emiralles@lavola.com. Per qualsevol 
dubte que us sorgeixi podeu contactar amb la responsable del projecte: Eulàlia Miralles: 661 72 
83 00 / 938 515 055. 
  

mailto:emiralles@lavola.com
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1. La base de dades del mapa d’agents per al projecte CLINOMICS a la Reserva de la 

Biosfera del Montseny estarà formada pels següents agents tipus. Us agrairem que 

ens faciliteu la informació de que disposi l’Ajuntament que permeti identificar 

aquests tipus d’agents en el vostre municipi. 

Codi_Tipus Tipus d'agent 

Tur_1 Empreses del sector turístic. Persones empresàries. 

Tur_2 Empreses del sector turístic. Persones treballadores. 

Tur_3 Altres agents del sector turístic 

For_1 Empreses del sector forestal que explotin/utilitzin recursos del Montseny. Persones 
empresàries. 

For_2 Empreses del sector forestal que explotin/utilitzin recursos del  Montseny. Persones 
treballadores 

For_3 Propietaris forestals. 

For_4 ADFs 

Agr_1 Empreses del sector agrícola i ramader. Persones empresàries. 

Agr_2 Empreses del sector agrícola i ramader. Persones treballadores 

Agr_3 Propietaris agroramaders. 

Agr_4 Comunitats de regants / d'usuaris (pous) 

Agr_5 ADVs 

AgA_1 Empreses agroalimentàries relacionades amb els recursos forestals, agrícoles, 
ramaders del Montseny. 

Ass_1 Empreses asseguradores. 

Bnc_1 Entitats bancàries. 

Ajp_1 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell polític amb responsabilitats de 
govern. 

Ajp_2 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell polític. Oposició. 

Ajt_1 Responsables públics dels Ajuntaments. Nivell tècnic. 

Amb_1 Entitats ecologistes/ambientalistes. 

Ciu_1 Ciutadania amb inquietuds en relació amb l’adaptació al canvi climàtic (individual o 
a través d'entitats preexistents, AAVV, comunitats de propietaris etc.) 

Exp_1 Persones expertes - estudioses locals - centres d'estudis i investigació -museus 

 
La informació que us sol·licitem per a cada agent identificat és la següent: 

 

Codi_Tipus Nom agent Nom del representant Telèfon contacte Mail contacte 

       No imprescindible   

       No imprescindible   
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La informació facilitada s’utilitzarà exclusivament per aquest projecte. En concret 

únicament s’enviarà un mail explicatiu i qüestionari on-line als agents per tal de: 

- Informar-los del projecte 

- Demanar-los la seva disponibilitat i voluntat d’implicació en el mateix mitjançant 

les meses territorials o sectorial que es crearan o d’altres mecanismes de 

participació. 

En el cas que l’agent / persona manifesti que no te interès no se li transmetrà cap altra 
comunicació. 
 

2. Disposa el municipi d’Agenda 21 (Auditoria ambiental municipal i Pla d’Acció o 

PALS vigent)? 

Sí  

No  

 

2.1. Està en actiu algun òrgan de participació associat a l’Agenda 21 / PALS? 

Sí  

No  

 

2.2. Si s’ha respost afirmativament. Amb quina freqüència es reuneix l’òrgan de 

participació? 

 

2.3. Si s’ha respost afirmativament. Nom i composició de l’òrgan de participació: 

 

 

 

3. Disposa el municipi de Pla d’Acció per a l’Energia sostenible (PAES) vigent? 

Sí  

No  

 

3.1. Està en actiu algun òrgan de participació associat al PAES? 

Sí  

No  

 

 

3.2. Si s’ha respost afirmativament. Amb quina freqüència es reuneix l’òrgan de 

participació? 

 

3.3. Si s’ha respost afirmativament. Nom i composició de l’òrgan de participació: 
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4. Disposa el municipi de Pla d’Adaptació al Canvi climàtic o PACE (vigent? 

Sí  

No  

 

4.1. Està en actiu algun òrgan de participació associat al Pla d’Adaptació o Pla d’Acció 

per al Clima i l’Energia (PACE)? 

Sí  

No  

 

 

4.2. Si s’ha respost afirmativament. Amb quina freqüència es reuneix l’òrgan de 

participació? 

 

4.3. Si s’ha respost afirmativament. Nom i composició de l’òrgan de participació: 

 

 

5. Quines són les principals experiències de participatives realitzades en els darrers 

anys al municipi? (ciutadanes i en l’àmbit agrícola, forestal o turístic, o altres) 

Any d’inici Procés participatiu Òrgan/Mecanisme de participació 
Vigent? 
(sí/no) 

        

        

    

    

 
 
Li agraïm per avançat la seva col·laboració, i restem a la seva disposició per a qualsevol qüestió. 
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ANNEX 2. FORMULARI ON-LINE PER ALS AGENTS 
POTENCIALS 
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Pàg. 1  

OPORTUNITATS I REPTES DE L’ECONOMIA LOCAL I LA SOCIETAT PER ADAPTAR-SE AL CANVI 
CLIMÀTIC. Qüestionari per als agents implicats. 
En el marc del projecte LIFE CLINOMICS i com agent del sector públic o privat, de l’àmbit agrícola, 
ramader, forestal, turístic o ambiental vinculat a la Reserva de la Biosfera del Montseny li 
agrairem si pot dedicar uns minuts del seu temps a respondre aquest senzill qüestionari. 
 
Pàgines del formulari:  

1.  Quin creu que és el seu nivell de coneixement sobre el canvi climàtic i els seus efectes? 

[es podrà clicar NOMÉS  una opció] 

 

Alt  

Mig  

Baix  

 
2. Considera que el canvi climàtic pot tenir efectes sobre la seva activitat al Montseny? (marqui 

la/les opcions que consideri adequades) 

[es podrà més d’una opció] 

Efectes positius  

Efectes negatius  

No té efectes  

No ho sé  

 
3. Considera que hi ha possibilitats d’adaptar-se al canvi climàtic per reduir els efectes negatius 

sobre les activitats econòmiques al Montseny?  

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Sí  

No  

No ho sé  

 
4. Considera que vostè o la seva entitat pot aportar informació de valor i pot col·laborar per 

tirar endavant accions d’adaptació al canvi climàtic? 

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Sí  

No  

No ho sé  

 

 

5. Quin és el seu grau d’interès en el tema de l’adaptació al canvi climàtic?  

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Alt  

Mig  

Baix  
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6. Forma/es part d’algun òrgan/estructura de participació ambiental, territorial o sectorial? 

(p.ex. Consell de Medi Ambient, de la Pagesia, Fòrum participatiu, Assemblea sectorial etc.). 

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Sí  

No  

 

7. En cas afirmatiu, en quin/s òrgans o estructures de participació participa i amb quina 

periodicitat es reuneixen? [resposta oberta] 

 

8. Si es crea una mesa territorial i/o sectorial participativa en l’àmbit del Montseny com a òrgan 

de participació per a proposar/debatre/impulsar accions d’adaptació al canvi climàtic per al 

benefici del sector agrícola, ramader, forestal i turístic, estaria interessat/da a formar-ne 

part? 

Sí  

No  

Depèn  

 
Si ha respost “depèn”, ens pot explicar quins factors consideraria per formar-ne part? 

[resposta oberta] 

 

9. Sense cap compromís, indiqui quin creu que seria el seu nivell de disponibilitat per participar 

en aquesta mesa: 

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Alta disponibilitat  

Mitja disponibilitat  

Baixa disponibilitat  

 
10. Marqui les seves preferències (I): 

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Reunions presencials quinzenals durant el projecte (2 anys)  

Reunions presencials mensuals durant el projecte (2anys)  

Reunions presencials trimestrals durant el projecte (2 anys)  

Reunions presencials semestrals durant el projecte (2 anys)  

No realitzar reunions de participació presencials  

 

 

11. Marqui les seves preferències (II): 

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Participació presencial combinada amb participació on-line (via Internet)  

Participació exclusivament on-line (via Internet)  

 

12. Marqui les seves preferències (III): 
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[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Reunions presencials en horari de matí  

Reunions presencials en horari de tarda  

Reunions presencials en horari de vespre  

 

13. Marqui les seves preferències (IV): 

[es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Reunions presencials entre setmana  

Reunions presencials en cap de setmana  

 

14. Creu que s’hauria d’articular la participació del projecte aprofitant òrgans/mecanismes de 

participació ja existents al territori? 

Sí  

No  

No ho sé  

 

15. En cas afirmatiu quin/s creu que seria/en els òrgans o estructures de participació existent/s 

més adequats per tractar del tema de l’adaptació al canvi climàtic al Montseny? 

[resposta oberta] 

 

16. Amb quins agents socioeconòmics té relació i considera que podria establir col·laboracions 

per tirar endavant accions d’adaptació al canvi climàtic? 

[es podrà clicar més d’ una opció] 

 

Amb la Diputació de Barcelona  

Amb el Consell Comarcal  

Amb l’Ajuntament  

Amb el Parc Natural del Montseny  

Amb d’altres entitats /associacions (indicar quines a sota)  

Amb d’altres empreses (indicar quines a sota)  

 

Indiqui les entitats / empreses amb qui podria col·laborar si ha marcat les opcions anteriors: 

- 

- 

- 

 

17. Quins agents/actors socioeconòmics del Montseny creu que caldria implicar en el projecte? 

Faciliti’ns persones/entitats concretes si ho considera rellevant. [resposta oberta] 
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Pàg. final  

Li agrairem que ens indiqui algunes dades sobre vostè. Les dades seran tractades exclusivament 
per aquest projecte sense revelar-se en cap cas cap dada de caràcter personal.  
Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’entitat responsable de l’encàrrec, la 
Diputació de Barcelona, únicament per a la finalitat de realitzar el projecte LIFE-CLINOMICS. En 
compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, podreu exercir-ne en qualsevol moment el dret d’accés, modificació, cancel·lació i 
oposició tot enviant un correu a life.clinomics@diba.cat 
 

Si ens envia el qüestionari i en aquest darrer apartat  ens indica les seves dades i que el tema 
no li interessa i no vol rebre més informació sobre el projecte, les seves dades no seran incloses 
a la base de dades i no li enviarem cap més comunicació. 

 
Nom i cognoms:__________________________ 
Adreça de correu electrònic de contacte:_____________________________ 
Entitat o empresa:___________________________________ 
 
Maqui segons si vostè és: [es podrà clicar més d’una opció] 

Agent individual   

Representant d’un col·lectiu  

 
Col·lectiu que representa: --------------------------------------- 
Àmbit sectorial: [es podrà clicar més d’una opció] 

Sector turístic  

Sector forestal  

Sector agrícola  

Sector ramader  

Indústria agroalimentària  

Sector asseguradores  

Sector bancari  

Ajuntament  

Consell Comarcal  

Parc Natural  

Entitat ecologista / ambientalista  

Sector d’estudis i investigació  

Ciutadania  

 
Àmbit territorial de la seva activitat: [es podrà clicar NOMÉS una opció] 

Municipal  

Supramunicipal  

 
Municipi /municipis en el que desenvolupa la seva activitat: [es podrà clicar més d’una opció] 

Aiguafreda  

Arbúcies  

Breda  

Campins  

mailto:life.clinomics@diba.cat


 

 

99 

Cànoves i Samalús  

El Brull  

Figaró i Montmany  

Fogars de Montclús  

Gualba  

La Garriga  

Montseny  

Riells i Viabrea  

Sant Esteve de Palautordera  

Sant Feliu de Buixalleu  

Sant Pere de Vilamajor  

Seva  

Tagamanent  

Viladrau  

 
Breu descripció de la seva activitat: ____________ 
 
[es podrà clicar més d’una opció] 

No estic interessat/da en el tema  

Demano que no se m’enviï cap més informació sobre el projecte  

 
 
  



 

 

100 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


