Memòria d'actuació 2002

Ajuntament
d'Alella

Ajuntament de
Montornès
del Vallès

Ajuntament
de Tiana

Ajuntament
d'Argentona

Ajuntament de
La Roca del Vallès

Ajuntament de
Vallromanes

Ajuntament de
Cabrera de Mar

Ajuntament de
Santa Maria
de Martorelles

Ajuntament de
Vilanova del Vallès

Ajuntament
de Cabrils

Ajuntament de
Premià de Dalt

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

Ajuntament
de Martorelles

Ajuntament
de Teià

Consell Comarcal
del Maresme

Consell Comarcal del
Vallès Oriental

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Presentació

Aquest any 2002, celebrem els deu anys
de creació del consorci i també fa deu
anys de l’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).

Mª Jesús Fanego i Lorigados
Presidenta del Consorci

No és una coincidència que conflueixin les
dues dates. L’any 1992 els ajuntaments
preocupats per la gran pressió urbanística
comú a tota la zona, van veure en el PEIN,
a punt d’aprovar-se, una eina adequada
per a protegir els valors naturals del territori i frenar al mateix temps amb una llei
supramunicipal la urbanització desmesurada dels propis municipis.
El Consorci per a la Protecció i Gestió de
l’Espai Natural La Conreria-Sant MateuCéllecs va crear-se el 15 de maig de 1992
acordant els seus membres sol·licitar
la inclusió de part del territori dels
municipis respectius al Pla d’Espais d’Interès Natural(PEIN) que la Generalitat de
Catalunya havia d’aprovar el 14 de desembre del mateix any. Així l’Espai Natural de
La Conreria-Sant Mateu- Céllecs va ser un
dels 144 espais protegits per aquesta llei.
En aquests deu anys consells comarcals,
la Diputació de Barcelona i nous municipis
alguns d’ells fora del PEIN, van entendre
l’interès i la necessitat de gestionar conjuntament el sòl no urbanitzable de la
serralada, incorporant-se al consorci i confirmant així la validesa d’una iniciativa que
el temps ha anat consolidant.
Un element però resta pendent en tot
aquest procés i és l’aprovació definitiva
del Pla Especial de Protecció del Medi
Natural i del Paisatge per la Generalitat
de Catalunya. Aquest document necessari
per a la bona gestió del Parc, estableix
els diferents graus de protecció segons la
zona i incorpora la normativa associada
que cal tenir en compte a l’hora de realitzar qualsevol activitat.
Durant aquests anys, si bé és cert que ha

millorat la percepció del valor del Parc per
als ciutadans i les institucions, no ho és
menys que la problemàtica derivada del
seu ús per a les diferents activitats del
lleure ha anat en augment, sent una de
les principals dificultats fer-les compatibles entre elles i amb els principis de sostenibilitat del medi. Per tant valoro molt
positivament l’acord pres pel Consell Plenari del Consorci, ratificat després per
cada un dels plens municipals, sobre la
restricció de l’accés motoritzat al Parc que
estableix la normativa a seguir mentre el
Pla Especial de Protecció del Medi Natural
i del Paisatge no estigui aprovat.
Un altre pas important ha estat encarar
de manera decidida la poca dotació pressupostària de que es disposa per a gestionar el Parc. En aquest sentit s’ha creat
una comissió que ha elaborat una proposta, aprovada pel Consell Plenari, per
arribar a un finançament òptim de manera
gradual.
És per tant amb satisfacció que presento
aquesta Memòria d’aniversari sabent que
el camí que hem emprés tots plegats,
administració i institucions, les diferents
associacions vinculades al Parc i representades al Consell Consultiu, ADF, veïns
i usuaris, és un camí sense retorn en la
direcció que volem. L’obligació del Consorci de conservar els valors naturals del
Parc, hauria estat molt difícil sense la
tasca exemplar de les entitats que es
mantenen alerta, sense els professionals
que hi aporten el seu bon quefer, i la de
totes aquelles persones que col·laboren
amb la seva conducta respectuosa sensibilitzant sobre els valors d’aquest entorn.
Felicitem-nos doncs per 10 anys de Parc
Serralada Litoral. Il·lusionem-nos, des de
la solidesa del projecte assolit, amb els
anys que han de venir.
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Consell Plenari del Consorci

El Consell Plenari del Consorci es va reunir
en tres ocasions:

Vocals

El 12 de març, el 22 de maig i el 20 de
novembre, sempre en sessió ordinària

Ajuntament d’Alella

Sr. Salvador Galbany Fàbregas
Sr. Lluís Viladevall Iglesias
Ajuntament d’Argentona

Presidenta
Sra. Mª Jesús Fanego i Lorigados
Consell Comarcal del Maresme

Vice-Presidents

Sr. Antoni Rovira Ruilópez
Ajuntament de Cabrera de Mar

Sr. Jaume Domènec Gonzáles
Ajuntament de La Roca del Vallès

Sr. Romuald Velasco López
Ajuntament de Martorelles

Sr. José Antonio Sánchez Mena

Sr. Dionisio Portela Hernando

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Ajuntament de Montornès del Vallès

Sr. Jaume Tolrà Pasqual

Sr. Joan Baliarda Sardà

Ajuntament de Cabrils

Ajuntament de Premià de Dalt

Sr. Joan Egea Torrents, fins el 12.03.02
Sr. Joan Domínguez Sánchez, des del 12.03.03
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Sr. Antoni Brincau Sabatés
Ajuntament de Teià

Sr. Josep Antoni Ruiz Pareja
Ajuntament de Tiana

Sr. Salvador Nos Barberà, fins el 20.11.03
Sra. Maria Cabot Gibert, des del 20.11.02
Ajuntament de Vallromanes

Sr. Pere Mogas Mogas

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Sr. Joan Lluís Jara Chiquito
Ajuntament de Vilassar de Dalt

Sr. Francesc Martos Aguilera
Diputació de Barcelona
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Comissió Executiva

La Comissió Executiva del Consorci va
estar formada pels següents membres:

Sr. Antoni Brincau Sabatés

Representant de l’Ajuntament de Teià

Sr. Pere Mogas Mogas
Mª Jesús Fanego i Lorigados
Presidenta

Sr. Jaume Tolrà Pasqual

Representant de l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès

Sra. Montserrat Grau Borràs
Gerent

Vice-president i representant de
l’Ajuntament de Cabrils

Sr. Josep Antoni Sánchez Mena
Vice-president i representant del Consell
Comarcal del Vallès Oriental

El Parc nevat

Altres comissions

L’any 2002 va constituir-se una Comissió
de Finançament que va treballar amb el
doble objectiu d’ajustar les quotes de
participació a la realitat territorial, social
i econòmica actual dels ens municipals
consorciats i aug ment ar el recur sos
econòmics del Consorci.
Amb aquest objecte la Comissió va elaborar, en base a l’estudi corresponent, una
proposta que va ser presentada a tots els
alcaldes dels municipis que formen part
del Consorci.
Fruit de les diferents deliberacions l’acord
final, que va ser aprovat al Consell Plenari
de 20 de novembre, va consistir en
un pla de finançament a cinc anys, en el
que les quotes per l’exercici 2003 van
incrementar-se un 100%, acordant destinar l’import de l’increment a inversions, i
augmentant la quota en els anys següent
fins assolir el total estimat al 2007.
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La Comissió va estar formada pels següents
membres:
Sr. Salvador Galbany Fàbregas
Ajuntament d’Alella

Sr. Lluís Viladevall Iglesias
Ajuntament d’Argentona

Sr. Jaume Tolrà Pasqual
Ajuntament de Cabrils

Sr. Salvador Nos Barberà
Sra. Maria Cabot Gibert, des de 20.11.02
Ajuntament de Vallromanes

Sra. Montserrat Grau Borràs
Gerent

Serveis Tècnics

Gerent
Montserrat Grau i Borràs
Secretari General/Interventor
Josep Lluís Valentín i Martínez
Tresorer
Jaume Tolrà i Pasqual
Administració i Gestió
Sílvia Moliné del Castillo
tècnica en gestió administrativa

Conservació del Medi Natural

Vigilants Prevenció d’Incendis
Glòria Martín Ciscar (de 28.03.02 a 30.09.02)
Jordi Ponce Santos (de 28.03.02 a 30.09.02)
José Antonio Vélez Toril (de 28.03.02 a 30.09.02)
Manoli Barcos Montañés (de 01.05.02 a 30.09.02)
Eduard Comas Masferrer (de 01.05.02 a 30.09.02)
Yolanda González Alarcón (de 01.05.02 a 30.09.02)
Xavier Margaix Giner (de 01.05.02 a 30.09.02)
Arnal Masó Aliberas (de 01.05.02 a 30.09.02)
Marta Velasco Pamplona (de 01.05.02 a 30.09.02)
Jordi Vergés Cedó (de 01.05.02 a 30.09.02)
Josep Vinyals Cortés (de 01.05.02 a 30.09.02)

Roser Loire i Fernàndez

Servei de caps de setmana
Glòria Martín Ciscar (de 13.01.02 a 24.03.02)

Guardes del Parc

Obres i Projectes

biòloga

Josep Mª Freixas Molist (*)
Cap de Manteniment

Francesc Bombardó Oriol
Diego Fernàndez Alba
Laura León Amat
Raimon Castellví Obiols

Lluís Velasco Batlle (*)
Cap d’unitat

José Beunza Vázquez (*)
Víctor García Becher (*)
Lluís Martínez Ujaldón (*)

(*) Diputació de Barcelona
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Feixes a Coll de Clau (Vallromanes)
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Consell Consultiu del Parc

En el decurs de 2002 el Consell Consultiu
estava constituït per les entitats i representants següents:
CATAM
Sr. Josep Ma Parera
A.D.N.
Sr. Albert Cassadó March
El Rocar
Sra. Montse Gil

ADF de Teià
Sr. Martí Casals Carbonell
Associació per a la Defensa
del Patrimoni Històric i Arquitectònic
de Montornès del Vallès
Sr. Joan Vicenç Mateu Font
Societat de Caçadors
de Montornès del Vallès
Sr. Pere Parera Rosell

Museu de Mataró
Sra. Roser Vilatersana

Associació pel Desenvolupament
Ecològic El Lledoner
Sr. Adolf Candela Ramos

Natura
Sr. Joan Pujol Collet

Societat de Caçadors de Vallromanes
Julià Bisbal Méndez

Unió de Pagesos del Vallès Oriental
Sr. Jordi Suriñach

Expert en botànica
Sr. Xavier Tarruella

Federació d’ADF del Maresme
Sr. Josep Mª Roqué Margenat

Representants de la Junta General
Sr. Joan Lluís Jara Chiquito
Sr. Jaume Domènec Gonzáles
Sr. Francesc Martos Aguilera

Museu de Granollers
Sr. Josep Muntal Muns
Secció de Ciències del
Museu de Vilassar de Dalt
Sra. Maria Carme Carmona Marín
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Pressupost 2002

El 12 de març el Consell Plenari va aprovar el pressupost per a l’exercici 2002, per un total anivellat de 385.244,28 euros, dels quals
318.644,00 van correspondre a l’aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona.
El 24 d’abril va aprovar-se l’expedient 3PS01Mod/02 d’incorporació de romanent de tresoreria amb despesa afectada per un import
de 17.516,52 euros
El 13 de novembre va aprovar-se l’expedient 3PS02Mod/02 d’incorporació de romanent líquid de tresoreria no afectat per un import
de 11.210,01 euros
El 17 de desembre va aprovar-se l’expedient 3PS03Mod/02 de modificació de crèdits per transferència entre partides d’un mateix
capítol per baixa de partides no compromeses, per generació de crèdit per major ingrés i per rectificació de saldos.
El resultat de la gestió pressupostària final es reflecteix al quadre següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Partida

Concepte

CAP. III
310.00
340.00
399.01

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Taxa per l’expedició de documents administratius
Preu públic per la prestació de serveis
Recursos eventuals

Partida

Concepte

CAP. IV
420.01
455.00
462.00
462.01
462
462

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Subvenció de l’Estat
Subvenció de la Generalitat-Programes específics
Aportació ordinària Diputació de Barcelona
Aportació Diputació de Barcelona-Programes específics
Aportació ordinària dels Ajuntaments
Aportació Ajuntament de Cabrils-Programes específics
Aportació Ajuntament de Martorelles-Programes específics
Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme
Aportació Consell Comarcal del Maresme-Progr. Específics
Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental
Aportació Consell Comarcal Vallès Or.-Progr. Específics
Empreses privades-Programes específics
Comunitat Europea-Programes específics

462.30
462.31
462.32
462.33
470.00
490.00

Contret
Euros

18,03
6,01
6,01
6,01

0,00
0,00
0,00
0,00

Euros

Euros

385.220,24
6,00
6,00
12.020,24
318.644,00
42.052,00
84,00

406.520,12
0,00
15.856,00
12.020,24
318.644,00
42.052,49
807,06
3756,33
6.192,00
0,00
6.192,00
0,00
1.000,00
0,00

6.192,00
6,00
6.192,00
6,00
6,00
6,00

Partida

Concepte

Euros

Euros

CAP.V
520.00

INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de dipòsits

6,01
6,01

1.266,33
1.266,33

Partida

Concepte

Euros

Euros

CAP.VIII
870.02
870.01

ACTIUS FINANCERS (exp Mod. 3PS01 i 3PS02)
Aplicació de romanents per suplements de crèdits
Aplicació de romanents per suplements de crèdits

TOTAL INGRESSOS
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Consignat
Euros

28.726,53
17.516,52
11.210,01

385.244,28

436.512,98

PRESSUPOST DE DESPESES
Partida

Concepte

CAP. I
533.120/130
533.130.03
533.131
533.131.03
533160
533.162/3

PERSONAL
Personal fix
Personal fix de temporada
Personal temporal
Personal interí
Quotes S.S
Formació

Partida

Concepte

CAP. II
533.202
533.210/6
533.220
533.221
533.222
533.224
533.225
533.226.01
533.226.02
533.226.06
533.227
533.230/1

BÉNS CORRENTS
Arrendament edificis
Manteniments
Subministraments
Consums
Comunicacions
Assegurances
Tributs
Atencions protocolàries
Comunicació i difusió
Jornades i seminaris
Estudis i treballs
Dietes (Personal, Locomoció i Secretaria-Intervenció)

Partida

Concepte

CAP. III
533.349

DESPESES FINANCERES
Despeses financeres

Partida

Concepte

CAP. IV
533.466
533.468
533.480.00
533.480.01
489.00
489.01
489.02

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Fedenatur
Inventari Patrimoni històric-MMG i MMM
Programa Sylvia-Grup Català d’Anellament
Programa fauna-Galanthus
Centre Documentació
Altres
Ass. Amics dels cavalls de Castellruf
(Aportació Ajuntament de Martorelles)

Partida
CAP. VI
533.600
533.600.00
533.610.00

Consignat
Euros

Contret
Euros

311.018,11
142.560,21
22.731,12
56.386,04
15.099,42
73.640,32
601,00

304.025,35
143.977,52
23.070.64
51.707,43
15.224.86
70.146,17
24.00

Eruos

Euros

64.852,56
4.517,69
7.702,72
4.350,12
5.158,93
4.856,61
4.865,198
75,13
2.404,05
11.779,30
1.202,02
13.882,51
4.058,29

64.843,88
4.517,64
4.976,08
2.614,84
6.993,40
5.856,89
3.762,85
60,10
3.016,86
12.827,39
0,00
13.977,49
6.240,34

Euros

Euros

300,51
300.51

65,98
65,98

Euros

Euros

9.067,09
1.000,00
1.502,53
2.177,17
3.055,06
901,52
480,81
0,00

15.446,19
2.000,00
4.207,08
2.177,16
2.404,05
901,52
0,05
3.756,33

Concepte

Euros

Euros

INVERSIONS REALS
Projectes inversió
Senyalització
Condicionament d’àrees d’ús públic

6,01
6.01
0,00
0,00

23.423,21
0,00
813,49
22.609,72

385.244,28

407.804,61

TOTAL DESPESES
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Relació amb entitats i associacions

Federació d’ADF del Maresme

FEDENATUR

La Federació va celebrar la reunió de
coordinació de les unitats de prevenció
d’incendis forestals a l’àmbit territorial
de les ADF del Maresme, que enguany
va celebrar-se a el 13 de juny a Sant
Cebrià. A aquesta reunió hi va assistir un
representant del Consorci.

La presidenta i la gerent del Consorci van
assistir a la convocatòria de la Federació
Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans (FEDENATUR) que va
tenir lloc a Lisboa els dies 6, 7 i 8 de juny
amb el programa següent:
6 de juny. Consell i Assemblea General
7 i 8 de juny. Jornada tècnica La seguretat en els Espais Natural Periurbans:
les persones, el medi ambient i les instal·lacions.
En aquesta convocatòria hi van ser representats els parcs europeus següents:

- Parc de Miribel-Jonage (Lyon)
- Syndicat mixte du parc de la Deûle
(Lille)
- Syndicat mixte Saint Quintin-en-Yvelines
(Paris)
- Bordeaux métropole-communauté
urbaine (Parc de Jalles)
- Commune tours (parc de la Gloriette)
- Societe Centrale d’equipament du
territoire
- Parco agrícolo sud Milano

- Parque florestal de Montsanto (Lisboa)

- Parco naturalle del Conero (Ancona)

- Parc de Collserola (Barcelona)

- Parco di Porto Fino (Genova)

- Parc Serralada Litoral Cabrera de Mar)

- Romanatura

- Consorci de l’espai rural de Gallecs
(Mollet del Vallès)

- Parco Nord Milano

- Xarxa de parcs naturals de la Diputació
de Barcelona
- Anillo verde de Vitoria-Gasteiz
- L’Arche de la nature (Le Mans)
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- Les forêts rhénanes periurbaines
(Strasbourg)

- Amici della terra (Lombardia)
- Institut Bruxellois de gestion de
l’environnement
http://www.fedenatur.org

Mantis religiosa

Guineu

13

Gestió jurídica i administrativa

Assessoria jurídica general
La Secretaria del Consorci és ocupada pel
Sr. Josep Lluís Valentín i Martínez i exerceix
les funcions d’assessorament jurídic del
òrgans de govern. Aquesta funció, que
comporta la redacció d’informes i el
seguiment dels expedients, va significar
l’any 2002 la tramitació de 3 expedients
de modificació pressupostària, 1’expedient
d’incorporació a patrimoni de resultats
pendents d’aplicació, 1 expedient de
sol·licitud de subvenció, 1’expedient de
formalització de convenis de col·laboració
i 3 expedients vinculats a la regulació de
personal, a més dels preceptius expedients
d’aprovació de la plantilla i el pressupost,
l’aprovació de la liquidació i el compte
general de l’exercici anterior, la contractació
del personal temporal i els tràmits de
nomenament de representants i càrrecs
en els diferents òrgans de govern i representació.

Sessions del Consell Plenari
Consell Plenari de 12 de març de
2002
sessió ordinària
Acords més rellevants:
- Aprovació inicial del Pressupost i la
Plantilla de personal per a l’exercici
2002
- Aprovació del Programa d’actuacions
2002
- Aprovació de mesures de restricció de la
circulació motoritzada al Parc
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Consell Plenari de 22 de maig de 2002
sessió ordinària
Acords més rellevants:
- Acord de constitució de la Comissió de
finançament
- Constitució del Consell Plenari com
a Comissió Especial de Comptes per
a l’informe del Compte General del
Pressupost de l’exercici 2001

Consell Plenari de 20 de novembre de
2002
sessió ordinària
Acords més rellevants:
- Aprovació del Compte General
Pressupost de l’exercici 2001

del

- Aprovació de les quotes per a l’exercici
2003 i el pla de quotes 2004/2007
segons la proposta de la Comissió de
finançament

Llibre de Decrets
REGISTRE DE DECRETS DEL CONSELLER-DELEGAT -2002
- Decret 001/2002, d’11 de gener, de contractació de Glòria Martín per un 20% de la jornada ordinària del servei de
guarderia.
- Decret 002/2002, de 25 de gener, de reconeixement de Serveis Previs (2n trienni) a l’administració pública a la
treballadora Montserrat Grau i Borràs.
- Decret 003/2002, de 27 de feber, d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2001.
- Decret 004/2002, de 28 de març, de contractació de 3 vigilants per a l’inici de la Campanya de prevenció d’incendis 2002
- Decret 005/2002, de 28 de març, mitjançant el qual es fixa el Complement de Supervisió, per a retribuir determinades
funcions.
- Decret 006/2002, de 28 de març, de nomenament dels responsables de supervisió durant la Campanya de prevenció
d’incendis 2002
- Decret 007/2002, de 23 d’abril, d’Incoació de l’expedient de modificació del pressupost per a l’exercici 2002 per
incorporació de romanents amb despesa afectada.
- Decret 008/2002, d’aprovació de l’exp. 3PS01/02. de modificació del pressupost per a l’exercici 2002 per incorporació
de romanents amb despesa afectada.
- Decret 009/2002, de contractació de 8 vigilants per a l’inici de la Campanya de prevenció d’incendis 2002
- Decret 010/2002, de 12 de juny, disposició dels serveis mínims davant la convocatòria de vaga general de 20 de
juny de 2002.
- Decret 011/2002, de 13 de juny, d’aprovació del conveni amb l’empresa Les Ginesteres, SA, per a l’habilitació del refugi
de can Boquet com a punt d’informació del Parc Serralada Litoral
- Decret 012/2002, de 27 de juny, de Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient destinada a inversions
en Espais Naturals.
- Decret 013/2002, de 13 de novembre, d’incoació de l’expedient de modificació del Pressupost 2002
- Decret 014/2002, de 14 de novembre, d’aprovació de l’ Exp. 3PS02/02 – Mod. del Pressupost 2002, per aplicació de
romanents d’exercicis anteriors amb despesa no afectada
- Decret 015/2002, de 26 de novembre, d’aprovació de la sol·licitud d’excedència voluntària de R. Loire
- Decret 16/2002, de 17 de desembre, d’Incoació de l’Exp. 3PS03/02 de modificació i generació de crèdits del pressupost
vigent
- Decret 017, de 20 de desembre, d’aprovació de l’ Expedient 3PS03/02 de modificació del pressupost per transferència
entre partides d’un mateix Capítol i generació de crèdits
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Convenis
El 2002 va formalitzar-se un conveni de
col·laboració amb els propietaris de la
finca Les Ginesteres per rehabilitar i ubicar
un punt d’informació del Parc a la caseta
situada a la cruïlla de la Creu de can
Boquet al municipi de Vilassar de Dalt.
Aquesta cruïlla central és el punt de major
freqüència de pas i distribució de trànsit
cap a les diferents zones del Parc.

Gestió de recursos humans i
materials

Alumne en pràctiques
de Grau Mitjà Forestal

Plantilla
Funcionaris: 1
(Gerent)
Laborals indefinits continus: 5
(Biòloga, Tec. gestió administrativa,
Guardes)

Equipaments
Van iniciar-se els treballs de rehabilitació
del refugi de la Creu de can Boquet que
ha d’acollir el primer punt d’informació del
Parc a la muntanya.

Laborals indefinit de temporada: 3
(Vigilants-informadors)
Laboral interí: 1
(Guarda)
Laborals de temporada: 8
(Vigilants informadors, de maig a
setembre)
Alumnes en pràctiques
- Jonhatan Jacas Amoros - Pràctiques de
Grau Mitjà Forestal (Escola de capacitació
forestal de can Xifra)
- David Mundó Fontdegloria - Pràctiques
de Grau Mitjà Forestal (Escola familiar
agrària Quintanes)
- Joaquim Lleonart Manubens - Pràctiques
de Grau Mitjà Forestal (Escola familiar
agrària Quintanes)
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Estat del refugi de can
Boquet abans dels treballs de rehabilitació.

Conservació dels sistemes naturals

Prevenció d’Incendis
forestals
Prevenció passiva
Millora de camins
Els treballs de millora i manteniment de
la xarxa viària del Parc realitzats el 2002
van ser finançats de forma directa pel
Servei d’Acció Territorial de la Diputació
de Barcelona.
El detall dels treballs realitzats és el
següent:
• Obertura de caixa de vegetació
- Camí de can Fenosa (Martorelles)
- Camí de can Ballester (Vallromanes)
- Camí de la Riera a Bosc d’en Torres
(Tiana)
- Camí de Riudemeia a urbanització
can Cabot i depuradora d’Òrrius
(Argentona)
- Camí de Riudameia (Argentona)

Treballs de desbrossament

• Rasentejat amb motoanivelladora i
obertura de cunetes i desgüasos:
- 7.700 mts. de camí dels municipis
de Premià de Dalt, Órrius i Vilassar
de Dalt
- 43.774 mts. de camí en tot el
perímetre del Parc.
• Arranjament de la capa rodolada
- 1.200 mts. del camí de la riera d’en
Mamet (Vilassar de Dalt i Vilanova
del Vallès).

Treballs de rasentejat
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Programa de tancament de camins
Continua el Programa de condicionament
i tancament de camins a la circulació
motoritzada, amb el doble objectiu de
tenir en bones condicions una xarxa viària
per a la prevenció d’incendis accessible
només als vehicles autoritzats, i alhora
restringir progressivament la circulació
general de vehicles a la xarxa viària bàsica
del parc establerta pel Pla Especial de
protecció.
Els tancaments es realitzen amb suport de
fusta tractada, cadenat i senyal normalitzada de circulació prohibida (excepte
vehicles autoritzats).

Col·locació d’una tanca normalitzada
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Resum dels treballs per tipus
Nova instal·lació
16
0

Total al Parc

Tanques completes

50

Tanques s/senyals

12

Reposicions
15

Senyals límit velocitat 30 Km/h

12

Cadenats

3

Cadenes

Neteja d’abocaments

La neteja d’abocaments de runa, mobles
i deixalles va realitzar-se mitjançant la
contractació d’empreses especialitzades
en dues intervencions puntuals i també
al llarg de tot l’any per part dels guardes
del parc.
Per part de l’empresa contractada es va
actuar dues vegades a la pista carenera
en el terme d’Argentona on va retirar-se
16 m3 de runa i deixalles i una intervenció
al barranc de la Font Sunyera al terme de
Santa Maria de Martorelles retirant 10 m3
runa i brossa amb camió grua.

Els guardes van fer neteges amb trasllat
de runes i escombraries a les diferents
dei xaller ies de la zona en els punts
següents:
- Turó d’en Baldiri a Premià de Dalt - Teià
- Planes can Gurguí a Teià
- Serra de Teià a Teià
- Font de la Mercè a Sta. Maria de
Martorelles
- Font de Sant Mateu a Premià de Dalt

Al març va executar-se la retirada d’11
vehicles abandonats a diferents indrets
de la muntanya. Aquesta actuació va
comportar 7 dies de feina amb camió grua,
tractor i operaris, a més de la col·laboració
dels guardes del parc, atès la dificultat de
retirar alguns d’aquests vehicles per l’indret
on es trobaven emplaçats. L’actuació va
suposar una tramitació administrativa
anterior atès que la competència per a la
retirada i dipòsit de vehicles és municipal.
Van retirar-se els vehicles següents:
- Argentona

2

- Órrius

2

- Vilanova del Vallès

2

- Teià

1

- Sta.Mª de Martorelles

1

- La Roca del Vallès

1

- Vallromanes

2

Trasllat de deixalles amb remolc.
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Prevenció activa

mestres de treball de l’equip que va dur a
terme la campanya:

· Presència continuada i activa de vigilants
i guardes dins el Parc.

Prevenció activa

· Visualització i control de la major part del
territori que engloba el Parc Serralada
Litoral.

· Informació, orientació i sensibilització
als visitants del Parc.

9ª Campanya de vigilància i prevenció
d’incendis forestals. Estiu 2002
Es va iniciar el funcionament del dispositiu
de vigilància i prevenció d’incendis forestals
el dia 28 de març, coincidint amb l’inici del
període festiu de Setmana Santa amb 3
vigilants-informadors a més de 3 guardes
del servei permanent destinats a funcions
de prevenció d’incendis, i a partir de l ‘1 de
maig es van incorporar la resta d’efectius,
fins als 15 previstos. L’horari de vigilància
va ser continuat de 10 del matí fins les
20.30h. La campanya va finalitzar el 30
de setembre.
El Pla de vigilància i prevenció d’incendis
forestals es va desenvolupar seguint els
mateixos criteris que en anys anteriors un
cop comprovada l’eficàcia de l’organització
palesa amb la manca d’incidents rellevants
en els darrers anys.
El Pla reitera els objectius inicials d’anys
anteriors, els quals marquen les línies

· Detecció dels incendis, columnes de
fum i accions que puguin suposar perill
d’incendi forestal, el més aviat possible,
donant compte immediatament a qui
correspongui (bombers, ajuntaments,
agents forestals, al Parc, a les ADF de la
zona, SEPRONA )
· Vigilància i prohibició expressa de crema
de rostolls, marges i residus forestals o
de jardineria durant l’època de perill.
· Vigilància dels indrets més freqüentats
del Parc, a les hores de major afluència
de visitants, per tal d’evitar la realització
d’actuacions negligents, perilloses o poc
respectuoses amb l’entorn
· Coordinació amb els diferents efectius
que treballen en tasques de prevenció
i ex tinció d’incendis: bomber s, cos
d’agents rurals, ajuntaments, policies
locals, voluntaris i objectors dels municipis consorciats, ADF.

- Classificació per origen de la incidència:
Municipi
Zona d’influència
TOTAL

Incidències
381
12
393

Es va confirmar la línia descendent en el nombre total d’incidències
respecte a les campanyes anteriors
- Classificació per tipus d’incidència:
Tipus d’incidència (Parc i zona d’influència)

Nombre incidències

Incendis i conats d’incendi
Columnes de fum i cremes no autoritzades

2
248

Altres incidències*

143

TOTAL

393

* abocaments, circulació de vehicles, vehicles abandonats, etc.

20

L’equip humà del dispositiu el van formar
8 guaites en punts fixes (Castell de BurriacCabrera de Mar, Turó de Mataró a CéllecsVilanova del Vallès, Castell de Sant MiquelMontornès del Vallès i Turó d’en BaldiriPremià de Dalt), 4 persones a l’equip de
coordinació i vigilància amb vehicle de
suport, 1 persona de reforç vinculada
indistintament al servei de manteniment i
al dispositiu de prevenció i 1 persona en
el control radiotelefònic. La distribució
de tasques es va fer de manera que en
tot moment es van cobrir els quatre punts
de guaita, el vehicle de suport i el control
radiotelefònic.
Les incidències que es van produir durant
la campanya van ser recollides en les
fitxes d’incidències diàries i es van enviar
resums mensuals als ajuntaments.

Incendis i conats d’incendi

Incidències

Ens consorciats

· Recollida de dades d’interès per les
tasques de gestió i protecció que du a
terme el Parc.

En el moment de fer la valoració dels
incendis i conats d’incendi de la present
campanya, cal, en pr imer lloc, tenir
present que aquest ha estat un estiu
excepcional pel que fa a les condicions
meteorològiques, amb una temporada
de pluges molt llarga i continuada i pocs
dies d’altes temperatures, amb força
precipitacions i alguns dies del centre
de l’estiu amb temperatures moderades.
Això, juntament amb l’entrada de vents
humits de llevant va reduir el risc, evitant
segurament moltes incidències de foc. Cal
dir però, que alguns dies especialment
difícils han estat els de mitjans de juny i
la darrera quinzena de juliol, ja que, a un
breu període de temperatures elevades,
s’hi ha afegit el fet que les abundants
pluges de finals de primavera i inici d’estiu
van fer créixer de manera considerable la
vegetació herbàcia i arbustiva, augmentant
el grau de combustibilitat de bona part de

la superfície del Parc.
Dit això cal fer referència al nombre
d’incendis i les seves dimensions. S’han
detectat i s’ha intervingut en 1 incendi i
1 conat d’incendi forestal en l’àmbit del
Parc. També s’han detectat des dels punts
de guaita 5 conats fora de l’àmbit del Parc,
posant-ho en coneixement del Centre de
Coordinació Comarcal.
L’incendi que que es va produir durant
la campanya dintre l’àmbit del Parc va
tenir lloc el dimecres 19 de juny, al terme
municipal d’Alella, zona d’Alella-Park, i es
va detectar a les 16.33 h. La superfície
afectada va ser aproximadament de 0,08
Ha., majoritàriament de zona arbrada amb
alzines, sureres i pins.
Finalment, i atenent a l’anàlisi estadística
d’aquests incendis i conats, un any més
s’observa que el mes més problemàtic
és juny, durant el qual es van produir 5
dels 7 incendis i conats originats durant la
campanya en tot l’àmbit de vigilància. El
dia amb més incidències d’aquest tipus va
estar el dissabte, seguit del dimecres.

Columnes de fum i cremes
no autoritzades
En aquest apartat es van recollir 236
incidències en els municipis del Consorci,
i 12 en altres municipis. La tasca de
detecció ràpida i la posterior intervenció
per fer apagar el foc i per informar dels
períodes en què no es pot fer foc, així
com del risc que comporten aquestes
actuacions negligents, tenen una gran
importància per a la tasca de sensibilització
i educació.
El nombre d’incidències en aquest àmbit
va disminuir respecte l’any passat (350).
Aquest fet ens porta a dues valoracions:
en primer lloc demostra l’eficàcia del
dispositiu de vigilància, amb capacitat
per a la detecció i posterior control de la

major part dels focs que es produeixen en
el seu àmbit de vigilància; en segon lloc
que cal seguir treballant en tasques de
sensibilització per a la prevenció d’incendis
forestals, per tal de continuar aconseguint
la disminució d’aquestes incidències.
Amb l’anàlisi estadística d’aquestes dades,
es pot constatar que el mes amb un
nombre més alt de columnes de fum i
cremes no autoritzades és maig, seguit
de setembre, i el que menys és juliol. És
a dir que el temps de més risc (juliol), és
quan s’han produït menys incidències. Això
pot ser degut a una certa sensibilització
dels habitants i dels visitants i també a
una menor afluència de visitants en els
dies més calorosos de l’estiu. Pel que fa
a dies de la setmana, el dissabte és el dia
de més avisos.

Si comparem les dades amb les de l’any
anterior és important destacar la disminució del nombre d’incidències i de la
superfície afectada (2,7 Ha. l’any 2001,
0,16 Ha. l’any 2000, 1,4 Ha. l’any 1999).

Control central de comunicacions

Un dels equips d'intervenció
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Estudis i activitats de recerca
Detecció del Tritó verd al Parc
A la primavera, guardes del Parc van
descobr ir la presència de tr itó verd
(Triturus marmoratus ) al municipi de La
Roca del Vallès, al sector nord del Parc.
És una descoberta molt important ja que
aquesta espècie, considerada només de
presència probable i amb les poblacions
més properes situades al Cor redorMontnegre, no havia estat localitzada fins
al moment. És una bona notícia, doncs,
que afegeix una espècie més a la llista
de vertebrats del Parc i que corrobora la
necessitat de protegir al màxim els punts
d’aigua on es reprodueixen els amfibis.

Tritó verd (Triturus marmoratus)

- Elaborar mapes de distribució dels
mamífers del parc afegint les dues
quadrícules noves i completant les
anteriors amb les noves cites.
Les quadrícules estudiades el 2002 es
trobaven dins dels límits dels termes
muncipals de La Roca del Vallès i Vilanova
del Vallès. Els mètodes de detecció van
consistir en l’an à lisi d’excrements de
carnívor, les estacions d’olor, el trampeig
i la cerca de rastres.
Els resultats van ser els següents:
Nom comú

Nom científic

Eriçó clar
Eriçó comú
Musaranya comuna
Musaranyeta
Rata cellarda
Ratolí de bosc
Rata negra
Rata comuna
Ratolí domèstic
Ratolí mediterrani
Talpó roig
Talpó comú
Esquirol
Conill
Llebre
Guineu
Toixó
Fagina
Mustela
Geneta
Senglar
Cabirol

Atelerix algirus
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Suncus etruscus
Eliomys quercinus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Mus domesticus
Mus spretus
Clethrionomys glareolus
Microtus duodecimcostatus
Sciurus vulgaris
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Vulpes vulpes
Meles meles
Martes foina
Mustela nivalis
Genetta genetta
Sus scrofa
Capreolus capreolus

Estudi de distribució de mamífers
Va continuar l’estudi de distribució dels
mamífers al Parc iniciat l’any 2001 i que
fins al moment s’ha centrat en el sector
nord del Parc. L’estudi contempla tres
objectius:
- Continuar l’estudi de distribució dels
mamífers del parc mostrejant en dues
quadrícules UTM de 2x2 km del sector
Nord.
- Detectar amb eficàcia el màxim nombre
de mamífers presents a cada quadrícula
de mostreig prospectada.
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Guardes del parc fent
el seguiment d’un punt
d’aigua.

Quadrícula de distrib.

Quadrícula
La Roca del Vallès

Quadrícula
Vilanova del Vallès

No detectat
Detectat
Detectat
Detectat
No detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
No detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat

No detectat
Detectat
Detectat
Detectat
No detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
Detectat
No detectat
No detectat
Detectat
Detectat
No detectat
Detectat
Detectat
Detectat
No detectat
Detectat
Detectat
No detectat

Atles dels ocells del Maresme
Segons les previsions que van marcar-se
els responsables del projecte l’any 2002
va finalitzar la recollida de dades i van
iniciar-se les primeres gestions per l’obtenció dels recursos econòmics per a la
publicació d’aquest important treball de
recerca.
Per a més informació podeu consultar el
web www.grupcatala.org

Programa seguiment avifauna:
El Parc Serralada Litoral i l’Institut Català
d’Ornitologia-ICO (actual denominació
del Grup Català d’Anellament-GCA) han
col·laborat des del 1998 en la realització
del programa SYLVIA en el territori del
Parc. El programa SYLVIA té com a principal finalitat l’establiment d’una xarxa
d’estacions d’anellament d’esforç constant
pel seguiment a llarg ter mini de les
tendències poblacionals i els paràmetres
demogràfics de les poblacions d’ocells
terrestres de Catalunya. Actualment la
xarxa consta de 34 estacions d’anellament,
de les quals 4 es troben dins dels límits del
PEIN La Conreria-Sant Mateu-Cèllecs: can
Ràpia (Vilassar de Dalt), Teià, ca l’Andreu
(Tiana) i Montalegre (Tiana).

El Consorci subvenciona l’activitat que
es du a terme a l’estació de can Ràpia,
enclavada al vessant nord de la serralada
litoral, prop del torrent de can Maimó. En
el cicle anual comprès entre la primavera
de 2001 i l’agost de 2002 es van utilitzar
10 xarxes japoneses de quatre cossos,
2,5m d’alçada i 12m de longitud. Les
xarxes es van numerar individualment
i posteriorment es van agrupar en tres
zones segons el tipus d’ambient (habitat)
predominant: Zona 1:bosc- 4 xarxes, Zona
2: torrent-5 xarxes i Zona 3: fruiters-1
xarxa. Les xarxes restaven obertes tot
el matí i es revisaven en intervals d’una
hora. A tots els ocells se’ls hi posava una
anella, o bé s’anotava el número de la

que ja portava en el cas dels controls
i recuperacions. Tots els controls eren
novament anotats i mesurats.
Van dur-se a terme 5 sessions d’hivern
i 10 d’estiu amb els resultats següents:
199 primeres captures per sessió de 28
espècies diferents (303 primeres captures
de 32 espècies diferents al cicle anual
anterior). Aquestes dades s’ajusten a les
de la majoria d’estacions del programa
SYLVIA, en que s’ha detectat una lleugera
disminució en el total de primeres captures.
La contrastada rigorositat de l’hivern
(2001-2002) amb extenses nevades a
pràcticament tot Catalunya, va afectar
força poblacions d’ocells hivernants.

Les espècies més capturades durant el cicle van ser les següents:
Nom comú

Nom científic

Primeres captures

Pit-roig

Erithacus rubecula

54

Merla

Turdus merula

29

Mallerenga blava

Parus caeruleus
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Bruel

Regulus ignicapillus

13

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

11

Mallerenga carbonera

Parus major

10

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

8

Per a més informació podeu consultar el
web www.grupcatala.org

Inventari del Patrimoni històric
En el decur s dels anys 2001 i 2002
s’ha executat el conveni subscrit amb el
Museu de Granollers per a que l’Àrea
d’arqueologia documentés de for ma
exhaustiva cadascun dels jaciments coneguts al perímetre del parc.

Sessió d’anellament a la que van assistir visitants del parc.

L a documentació es va materialit zar
mitjançant fitxes que en el moment de
redactar aquesta memòria resten pendents d’incorporar-se a la base de dades
específica elaborada per aquest efecte.
Fins el moment han estat prospectat el
50% dels jaciments.
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La realització d’aquest inventari de jaciments i les pertinents fitxes ha de permetre:
- La valoració de l’estat de conservació
dels jaciments.
- La valoració del potencial de difusió dels
jaciments del parc.
- L’elaboració de mapes de distribució
de jaciments per èpoques històriques i
interpretació del fenomen d’ocupació de
la serralada. Aquests mapes ens han de
permetre discriminar les possibles àrees
a prospectar i documentar la realitat
(característiques físiques) de les zones
no ocupades.
- Articular les fases posteriors dedicades
a la recerca i a la difusió.

Informes tècnics
L’any 2002 els serveis tècnics del Consorci
van emetre informes relatius a les activitats
i usos que van dur-se a terme en el parc.
Aquests informes es refereixen a activitats
d’ús públic, majoritàriament de caràcter
lúdic i espor tiu, els aprofitaments, la
modificació i/o obertura de camins, etc. i
s’emeten a instància o d’ofici en base a les
observacions dels guardes del parc.

Activitats d'us públic
Data

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

10 mar.

Excursió amb vehicles tot terreny
“Ruta nova Maresme”

Club 4x4 tot pols (Premià de Mar)

06 abr.

Sortida guiada “Entre la plana i el mar”

Museu de Granollers:
Secció Ciències Naturals

20-21 abr. Excursió amb vehicles tot terreny

Rutes 4x4 CE (Sabadell)

21 abr.

9a pedalada de BTT
“El Masnou-La Roca d’en Toni”

MAT Voluntaris (El Masnou)

28 abr.

Passejada per gent gran (30 persones)

Escola d’Adults “Els Tarongers” (Mataró)

28 abr.

8a Pedalada de Muntanya

Sec. Ciclista La Concòrdia. (Cabrils)

05 mai.

Caminada popular 2002

Centre escursionista Vilassar de Mar “Piri”
de Vilassar de Mar

05 mai.

6a marxa “Les fonts d’Argentona”

Grup de Muntanya d’Argentona

08-12
maig

Excursió amb vehicles tot terreny:
Odysee verte Le Bestoe

JSO Aventures (Cugnaux)

12 mai.

41a marxa social

Agr. Excursionista Pedraforca (Barcelona)

12 mai.

Excursió amb vehicles tot terreny

4x4 El Masnou Grup

12 mai.

Netejada popular de brossa
“Font de Cera neta!”

Aj. D’Alella; Aj. De Vallromanes;
ADF La Conreria. Parc Serralada Litoral

17-19
maig

Copa esports Horitzó:
Raid serra de marina

Ag. Escolta Serra de Marina
(Vilassar de Dalt)

20 mai.

9a caminada i esmorzar a St. Mateu

C. Excursionista La Salle Premià
(Premià de Mar)

26 mai.

II Pedalada popular BTT

Ajuntament de Vilassar de Dalt

02 jun.

3r Open Natura BTT

Ajuntament de Martorelles

09 jun.

III Trobada Amics de Burriac

Assoc. Turó de 2 pins Fundació Burriac
(Cabrera de Mar)

30 jun.

IX Cursa de BTT

Club ciclista Lliça de Vall

25 ago.

1a Cronoescalada BTT a Sta.Quitèria

Ajuntament de Vilanova del Vallès

22 set.

Aplec de St. Mateu

Amics de la sardana i As.Sardanista
El Masnou

22 set.

1ª caminada popular per Serra de Marina

Club excursionista de Teià

28 set.

Cursa BTT descens de St. Mateu a Premià

Activitat no informada

29 set.

Cursa Ciclista BTT

Hospital de Mataró

29 set.

Cursa popular d’orientació

Club Oros

01 des.

42ª Cursa de regularitat

Centre Excursionista de Badalona

1ª cronoescalada en BTT a Santa Quitèria
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Aplec sardanista a Sant Mateu

Aprofitaments
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

07 gen.

Pous a Vilanova del Vallès

Vilanova del Vallès

Agència Catalana de l’Aigua

06 abr.

Pous a finca Torrent d’en Gili

Vilassar de Dalt

Agència Catalana de l’Aigua

02 mai.

Abassegament gallinassa
a finca Torrent d’en Gili

Vilassar de Dalt

1. Denúncia de particulars
2. Ajuntament Vilassar Dalt

Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

05 nov.

Nou camí al Torrent del Sarau

Alella

Detecció dels Guardes

19 nov.

Camí de can Barbeta
a Font d’en Gurri

Vallromanes

Ajuntament de Vallormanes

Camins

Obres
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

03 mai.

Rebliment de terres i modificació
talús finca can Bernardó

Premià de Dalt

Ajuntament de Premià de Dalt

03 mai.

Reforma del mas can Bernardó

Premià de Dalt

Ajuntament de Premià de Dalt

01 oct.

Vivenda construida a terreny
forestal dins del PEIN

Cabrera de Mar

Ajunt. de Cabrera de Mar
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Restauració d’àrees
Restauració del camí de Turó de Cirers
a Cabrils
En col·laboració amb l’entitat DEPANA,
l’ADF Burriac i la regidoria de medi ambient
de l’ajuntament de Cabrils, el 17 de febrer
el Parc va organitzar la restauració del
camí del turó de Cirers, camí obert per a
la prevenció d’incendis que havia perdut
la seva utilitat. La restauració va consistir
en el reompliment del camí i la replantació amb espècies pròpies de la zona:
pins, alzines, arboç, farigola, romaní,
albada,etc.
L’activitat va ser un èxit i va aplegar
un bon nombre de voluntaris veïns de
Cabrils i també persones interessades
en col·laborar en la replantació, que van
poder gaudir d’una activitat de conservació
i alhora d’educació ambiental.
Posteriorment, l’Agrupament Escolta M.D.
de Montserrat de Barcelona va finalitzar el
programa de restauració fent una sembra
manual de llavors per ajudar a consolidar el
terra i evitar-ne l’erosió. Les fotografies són
una bona mostra dels resultats obtinguts.

Participants en l'activitat de
restauració del Turó d'en
Cirers a Cabrils

Restauració de la Font d’en Mamet

Restauració del Turó d’en Cirers
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En col·laboració amb la regidoria de
medi ambient de l’ajuntament de Vilassar
de Dalt, es va realitzar una actuació
de restauració ambiental a la font d’en
Mamet, que havia quedat afectada per un
projecte de canalització de les aigües del
torrent de Cuquet. Amb l’actuació, es va
consolidar i millorar l’accés a la font i es
va fer un tractament del mur de formigó
per tal de corregir el seu impacte visual i
afavorir la seva integració en l’entorn.

Ús públic, Divulgació i Educació ambiental

Ús públic

Senyalització

Àrees d’ús públic:
Es van millorar i netejar diversos indrets del
Parc que tenen un ús públic important:

A banda del manteniment de la senyalització actual, van col·locar-se 15 nous senyals
de limitació de la velocitat de circulació a
30 Km/h, amb placa complementària amb
la inscripció: “en camins i pistes”.

- Eliminació de pintades en arbres i pedres
en diversos indrets de Montornès del
Vallès

També van instal·lar-se 33 fites de fusta
per a senyalitzar els 3 itineraris ornitològics
del parc:

- Repàs de rutes i camins de BTT i 4x4 a
tot l’àmbit del Parc

- Itinerari B: Turó d’en Baldiri

- Desembús de la Font d’en Mamet de
Vilassar de Dalt
- Desbrossada completa de la Via Romana
d’Argentona

- Itinerari A: Turó de Galzeran
- Itinerari C: Riudemeia
Els itineraris estan descrits a la publicació
L lista dels ocells del Parc Ser ralada
Litoral.

- Eliminació de pintades a la Font de Sant
Mateu de Premià de Dalt

Fita dels itineraris ornitològics
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Manteniment de la xarxa viària
Aquests treballs els duen a terme els
guardes del parc, i consisteixen en desbrossar, obrir caixa de vegetació, netejar
cunetes i retirar pedres o arbres que pugui
impedir la correcta circulació de vehicles
i persones per la xarxa de camins del
parc. Hi ha també un treball continuat
de manteniment a la pista carenera,
principal via de comunicació transversal,
que requereix d’un repàs regular dels
pericons.

Tala d’arbres morts
- Turó d’en Baldriri

Premià de Dalt

- Turó de La Salve

Vallromanes

- Via Romana

Argentona

- Font d’en Mamet

Vilassar de Dalt

- Can Roviró

Argentona

Desbrossar i triturar
- Coll de Gironella

Cabrils

- Can Mastruc

Cabrils

- Camp de la figuera

Premià de Dalt

- Font de Sant Mateu

Premià de Dalt

- Mirador d’en Baldiri

Premià de Dalt

- Dipòsit d’aigua pista carenera a Cèllecs

Òrrius

- Pista carenera

Teià

- Font dels vigilants

Teià

- Pista carenera-can Boquet

Premià de Dalt

- Camí d’accés al punt de guaita del Tº d’en Baldiri

Premià de Dalt-Teià

- Coll de Porc-cal Camat

Cabrils

- Riera de Cabrera de Mar

Cabrera de Mar

- Sta. Maria de Martorelles-can Fenosa

Montornès del Vallès

- Itinerari ornitològic de Riudemeia

Argentona-Órrius

- Riera Vallromanes-coll de Clau

Vallromanes

Obrir caixa, netejar pericons i passos d’aigua
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- Torrent de’n Cuquet

Vilassar de Dalt

- Font de la Mercè

Sta. Mª de Martorelles

- Font Sunyera

Sta. Mª de Martorelles

- Pista carenera a cal Camat direcció Sud

Vilassar de Dalt

- Pista d’accés a la Font de Sant Mateu

Premià de Dalt

Divulgació
10 anys de Parc
El 2 de juny va celebrar-se
una trobada festiva a
l’ermita de Sant Mateu
com a inici dels actes del
desè aniversari del Parc
(1992-2002).
La convocatòria va aplegar moltes persones dels
municipis del Parc i dels voltants. Grans
i petits van poder gaudir al llarg del matí
d’un seguit d’activitats en aquest indret
privilegiat, situat al bell mig del Parc i
un dels racons més coneguts i visitats
de la zona.
El programa va incloure la inauguració de
l’itinerari ornitològic del turó d’en Baldiri
amb el que un ampli grup de participants
de totes les edats van seguir el recorregut
guiat per membres de l’ICO, descobrint
la relació entre el medi i les aus que
l’habiten, com a complement a aquesta
activitat també es va dur a terme una
sessió d’anellament científic d’ocells. Es
va obsequiar a tots els presents amb un
exemplar del llibret Llista d’ocells del Parc
que va presentar-se en aquest acte.
L’actuació per als més petits de l’animador
infantil Noè Rivas va amenitzar la festa
amb balls i cançons. També es va poder
visitar l’ermita romànica de Sant Mateu,
normalment tancada al públic. A l’era de
l’ermita i també a l’esplanada, l’exposició
del Parc va poder ser visitada per tots els
assistents a la celebració.
Un petit refrigeri va ser el punt final d’una
jornada festiva que va ser un èxit gràcies
a la col·laboració de les ADF de Premià de
Dalt i Burriac, les policies locals de Vilassar
de Dalt i Premià de Dalt i els habitants de
can Riera i Sant Mateu.

Festa del 10è aniversari del Parc a Sant Mateu
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Col·laboracions
· Publicació de l’article Problemes de
conservació al Parc Serralada Litoral
a la revista Ipsa Arca (núm. 5 de juny
2002) del Museu Arxiu Municipal de
Vilassar de Dalt
· La Diputació de Barcelona va elaborar la
mostra Els espais naturals del Maresme
que va ser inaugurada el 9 de juliol a la
sala d’exposicions del Consell Comarcal
del Maresme.
· Col·laboració en les Jornades Naturalistes del Maresme, el 23 de novembre,
celebrades a Mataró.
· Col·laboració en la Jornada tècnica La
gestió associada dels boscos, celebrada
el 23 de novembre, organitzada per la
Federació d’ADF del Maresme.

Centre de Documentació del Parc
Serralada Litoral
El Centre de Documentació, gestionat
pel Museu-Arxiu Municipal de Vilassar
de Dalt, va continuar al 2002 les tasques
relacionades amb l’adequació i funcionament del centre i l’atenció als usuaris.

El 2002 va consolidar-se la recepció de
consultes sobre temes relacionats amb
el Parc.
Material incorporat al fons documental
del Centre:
- 130 documents

Participació en fires especialitzades i
fires populars
El Parc va ser present en diverses fires dels
municipis del Parc o municipis veïns:
- 8a Fira Gastronòmica de Cabrera de
Mar, maig 2002
- Fira ECOVALLÈS de Martorelles, juny
2002

- Ortofotomapes de l’àmbit del Parc
(escala 1/5000)
- Mapes topogràfics (escala 1/5000)
- otografies aèries (any 1979)
- Material cedit pels municipis de Cabrils,
Tiana i Montornès del Vallès.
Les consultes realitzades es van referir
a elements d’interès geològic, patrimoni
arquitectònic i ornitologia.
El Centre de Documentació del Parc Serralada Litoral està ubicat al Museu Arxiu
Municipal de Vilassar de Dalt
C. Marquès de Barberà, núm. 9. (masia de
can Banús). Telèfon 93.750.74.88
Correu electrònic:
cdpserraladalitoral@eresmas.com
L’horari d’atenció al públic és de dimarts a
dissabte de 9 a 14 i de 15 a 19 h. (excepte
divendres i dissabte)

- Jornades Ambientals de Cabrils,
octubre 2002
- 6a Fira Nadal Verd del Montgat,
desembre 2002, conjuntament amb el
Parc de Serralada de Marina.
L a col·laboració amb el Consorci de
Promoció Turística del Maresme va permetre, a més, la presència de material
de divulgació del Parc a fires turístiques
i de lleure.

Exposició Entre la plana i el Mar.
Ecosistemes de la serralada litoral
E xposició fotogràfica de la Serralada
Litoral a càrrec de Xavier Margaix.
L'exposició, de caràcter itinerant, es va
inaugurar el 14 de febrer al Museu de
Granollers.
Consta de 33 fotografies que són una
aproximació al medi natural. El conjunt
d'imatges ens mostra la totalitat dels
ecosistemes de la serralada litoral: alzinars,
pinedes, brolles, garrigues, boscos de ribera, espais oberts... L'autor, que treballa
en tasques de vigilància forestal al Parc,
ens mostra la seva visió particular sobre
aquests paisatges.

La mostra Els espais naturals
del Maresme a la nova sala
d'exposicions del Consell
Comarcal del Maresme
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Publicacions

Memòria 2001

Llista d’ocells del Parc

Com cada any, va editar-se la Memòria
d’actuació informativa corresponent a
l’exercici del 2001.

Aquest llibret, realitzat en col·laboració
amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO),
conté la llista completa de les 173 espècies
d’ocells que poden veure’s al Parc al llarg
de tot l’any, amb indicacions de la seva
abundància, la fenologia i si són espècies
que nidifiquen o no al Parc. Tres itineraris
ornitològics completen aquest llibret
de but xaca pensat per a or nitòlegs,
naturalistes, excursionistes, investigadors
i qualsevol persona que gaudeixi passejant
pel Parc atent a la descoberta dels ocells
que l’habiten. Aquests itineraris, senyalitzats amb fites, passegen de sud a nord
del Parc en ambients diferents: brolles
i alzinars del turó de Galzeran a la font
d’en Gurri (itinerari A: turó de Galzeran);
pinedes al turó d’en Baldiri (itinerari B:
turó d’en Baldiri) i vegetació de ribera
a Riudemeia (itinerari C: Riudemeia).
Itineraris per caminar en silenci enmig dels
diversos hàbitats del Parc que acullen una
riquesa avifaunística destacable

La llista d’ocells del parc pot adquirir-se a les oficines de
Cabrera de Mar i al punt d’informació de can Boquet

Educació ambiental
Sortides guiades
Coll d’en Corbera: cirerers i vinyes, el
20 d’abril. Sortida guiada per educadors
de l’Escola de Natura del Corredor.Els
participants van recórrer la zona de coll
de can Corbera, sota el castell de Sant
Miquel. La font de la Mercè va ser un
altre dels punts visitats, de camí a la font
d’en Gurri des d’on es va retornar al punt
d’origen.
Pèls i plomes, el 27 d’octubre. L’activitat
va tenir lloc a la riera de Riudemeia, al
municipi d’Argentona i va consistir en
pràctiques d’anellament d’aus i seguiment
de rastres de mamífers. Va dur-se a terme

amb la col·laboració de l’entitat Galanthus
i l’Institut Català d’Ornitologia.

Coll d'en Corbera. Passejant entre les vinyes
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