Presentació

El 2003 ha estat un any de canvis polítics. Canvis tant als ajuntaments com a la
Generalitat de Catalunya. I també, doncs,
canvis en el si del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.

Andreu Bosch i Rodoreda
President del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral

En aquest sentit, és la primera vegada que
un alcalde dels ajuntaments consorciats
és escollit president del Consorci. Aquest
fet és símptoma que els ajuntaments que
constituïm el Parc cada cop estem més
implicats en la protecció i la gestió del
nostre espai d’interès natural. Com ho
demostra també el fet que els municipis
haguem pogut assumir el primer estadi
del pla de finançament quinquenal d’increment de quotes anuals aprovat en l’anterior mandat, presidit per Maria Jesús
Fanego.
De fet, aquest esforç economicofinancer
és compartit tant per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona com
pels Consells Comarcals del Maresme i
del Vallès Oriental. Perquè entre tots els
ens consorciats hem de corresponsabilitzar-nos de la protecció del nostre entorn
natural, delimitat, a grans trets, per l’Espai d’interès natural de la Conreria, Sant
Mateu i Céllecs (en aquest sentit, no entenem que l’Ajuntament d’Òrrius continuï
rebutjant la incorporació al Consorci).
En presentar la meva candidatura a la
presidència del Consorci (i, permeteu-me,
com a nou president, que agraeixi la confiança que em van atorgar els representants dels ens consorciats), vaig apuntar
una sèrie de millores que creia d’importància cabdal.
En primer lloc, calia instar amb fermesa
el govern de la Generalitat de Catalunya a
aprovar l’eina gestora del Pla especial
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
Hem hagut d’esperar incomprensiblement
massa anys d’ençà de l’aprovació inicial

de Pla especial.
En segon lloc, em vaig comprometre a
impulsar un pla de millora de la senyalització del Parc, com ara la proposta de
senyalització urbana. I és que el nostre
Parc ha anat arrossegant un dèficit en
imatge comunicativa, fins al punt que la
gent no té una percepció clara de conviure amb un espai protegit ni dels seus
límits. Amb aquesta nova senyalització,
les entrades principals dels cascs urbans
dels municipis o dels termes municipals
mostren clarament la pertinença consorciada al Parc de la Serralada Litoral. I de
cara al 2004 haurem d’impulsar la senyalització de portes de parc i altres indicacions interiors.
Tanmateix, hi ha hagut altres aspectes
que han contribuït a millorar la imatge i
l’eficàcia de gestió del Parc. D’una banda,
la inauguració del primer punt d’informació del Parc a la Creu de Can Boquet,
en terme municipal de Vilassar de Dalt,
un punt estratègic de connexió de pistes
entre el Maresme i el Vallès Oriental;
l’aprovació de les directrius i criteris generals per a la definició de les rutes de
bicicletes de muntanya (BTT) al Parc; la
convocatòria de les primeres reunions
de treball amb els cossos de seguretat
(mossos d’esquadra, agents rurals i policies locals) per a la implantació del control coordinat d’accés motoritzat al Parc.
També, des de la perspectiva d’informació
i divulgació de l’activitat del Parc adreçada
als ens consorciats i als mitjans de comunicació, ha estat fonamental la posada en
funcionament del butlletí electrònic El PSL
informa.
En defintiva, el 2003 deixa albirar unes
expectatives engrescadores d’impuls del
Parc de la Serralada Litoral, tant des d’un
punt de vista de la gestió com de la protecció de l’entorn.
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Consell Plenari del Consorci

El Consell Plenari del Consorci es va reunir
en les ocasions següents:

Consell Plenari fins el 7 de maig de 2003

Consell Plenari a partir de 8 d’octubre de 2003

El 26 de febrer, el 7 de maig en sessió
ordinària i a continuació en sessió extraordinària per tancar la legislatura, i el 8
d’octubre per constituir el Consell Plenari
de la que és la quarta legislatura d’aquest
Consorci

Presidenta

President

Sra. M. Jesús Fanego Lorigados

Sr. Andreu Bosch Rodoreda

Vice-presidents

Vice-presidents

Sr. José Antonio Sánchez Mena

Sr. Francesc Martos Aguilera

Sr. Jaume Tolrà Pasqual

Sr. Salvador Illa Roca

Vocals

Vocals

Sr. Salvador Galbany Fàbregas

Sr. Àlex Asensio Ferrer

Sr. Lluís Viladevall Iglesias

Sr. Jordi Pinart Pradal

Sr. Antoni Rovira Ruilópez

Sra. Montserrat Artigas Feliu

Sr. Jaume Domènec Gonzáles

Sr. Jaume Tolrà Pasqual

Sr. Romuald Velasco López

Sr. Juan Francisco Garcia Caba

Sr. Dionisio Portela Hernando

Sr. Antonio Aguilar Crespo

Sr. Joan Baliarda Sardà

Sra. Trinitat Rost Calvo

Sr. Joan Domínguez Sánchez

Sr. Joan Egea Torrents

Sr. Antoni Brincau Sabatés

Sr. Ferran Almeida Villanueva

Sr. Josep Antoni Ruiz Pareja

Sr. Jacint Borràs Solé

Sra. Maria Cabot Gibert

Sr. Francesc Povedano Hinojosa

Sr. Pere Mogas Mogas

Sr. Llorenç Artigas Planas

Sr. Joan Lluís Jara Chiquito

Sr. Josep Jo Munné

Sr. Francesc Martos Aguilera

Sr. Ignasi Valls Vilaró

Consell Comarcal del Maresme

Consell Comarcal del Vallès Oriental
Ajuntament de Cabrils

Ajuntament d’Alella

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament de Cabrera de Mar

Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Martorelles

Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Premià de Dalt

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Ajuntament de Teià

Ajuntament de Tiana

Ajuntament de Vallromanes

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Diputació de Barcelona

Ajuntament de Teià

Diputació de Barcelona

Ajuntament de La Roca del Vallès

Ajuntament d’Alella

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils

Ajuntament de Martorelles

Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Premià de Dalt

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Ajuntament de Tiana

Ajuntament de Vallromanes

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilassar de Dalt

Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental
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Comissió Executiva

La Comissió Executiva, en cada una de les legislatures, va estar formada pels membres següents:
Comissió Executiva fins el 7 de maig

Comissió Executiva a partir del 9 d’octubre

Sra. Ma Jesús Fanego Lorigados

Sr. Andreu Bosch Rodoreda

Sr. Jaume Tolrà Pasqual

Sr. Francesc Martos Aguilera

Sr. Josep Antoni Sánchez Mena

Sr. Salvador Illa Roca

Sr. Antoni Brincau Sabatés

Sr. Àlex Asensio Ferrer

Sr. Pere Mogas Mogas

Sr. Francesc Povedano Hinojosa

Sra. Montserrat Grau Borràs

Sra. Montserrat Grau Borràs

Presidenta

Vice-president i representant de
l’Ajuntament de Cabrils

Vice-president i representant del Consell
Comarcal del Vallès Oriental

Representant de l’Ajuntament de Teià

Representant de l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès

Gerent

Constitució del Consell Plenari el 8 d'octubre de 2003
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President

Vice-president i representant de
la Diputació de Barcelona

Vice-president i representant de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès

Representant de l’Ajuntament de d’Alella

Representant de l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès

Gerent

Serveis Tècnics

Gerent

Guardes del Parc

Montserrat Grau Borràs

Francesc Bombardó Oriol
Diego Fernàndez Alba
Laura León Amat
Raimon Castellví Obiols, fins el 30 d’abril - José Antonio Vélez Toril, des de l’1 de maig
Josep Mª Freixas Molist, fins el 30 d’abril – Lola Gómez Mansilla, des de l’1 de maig (*)

Secretari General/Interventor
Josep Lluís Valentín Martínez
Tresorer
Jaume Tolrà Pasqual
Administració i Gestió
Sílvia Moliné del Castillo
Conservació del Medi Natural
Guillem Llimós Climent (*)

Vigilants Prevenció d’Incendis
Glòria Martín Ciscar (de 17..04.03 a 28..09.03)
Jordi Ponce Santos (de 25.01.03 a 28.09.02)
José Antonio Vélez Toril (17.04.03 a 30.04.03) - Manoli Barcos Montañés
Guaites
Ernest Fibla Font (de 28.04.03 a 28.09.03)
Yolanda González Alarcón (de 28.04.03 a 28.09.03)
Xavier Margaix Giner (de 28.04.03 a 28.09.03)
Arnal Masó Aliberas (de 28.04.03 a 28.09.03)
Xènia Menal Ponsirenas (28.04.03 a 12.05.03) - Eduard Comas Masferrer
Estanislau Puiggrós Oliver (de 28.04.03 a 28.09.03)
Jordi Vergés Cedó (de 28.04.03 a 28.09.03)
Josep Vinyals Cortés (de 14.05.03 a 28.09.03)

(28.04.03 a 28.09.03)

(13.05.03 a 28.09.03)

Obres i Projectes
Serveis tècnics del Servei d’Acció Territorial (*)

(*) Diputació de Barcelona
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Pressupost 2003

El 26 de febrer el Consell Plenari va aprovar el pressupost per a l’exercici 2003, per un total anivellat de 436.845,94 euros, dels quals
306.514,52 van correspondre a l’aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona.
El 5 de desembre va aprovar-se l’expedient 3PS01/03 de modificació del pressupost per transferència entre partides d’un mateix
Capítol i generació de crèdits per major ingrés i aplicació de romanent de tresoreria
El resultat de la gestió pressupostària final es reflecteix al quadre següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Partida

Concepte

Contret
Euros

CAP. III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

6,00

801,00

399.01

Recursos eventuals

6,00

801,00

Partida

Concepte

Euros

Euros

436.833,94

441.257,91

24.040,48
306.514,52
81.510,94

12.384,00
12.384,00

24.040,48
306.514,52
81.510,94
3.756,32
667,65
12.384,00
12.384,00

CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

462.00
462.01
462
462
462.30
462.32

Aportació
Aportació
Aportació
Aportació
Aportació
Aportació
Aportació

Partida

Concepte

Euros

Euros

ordinària Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona-Programes específics
ordinària dels Ajuntaments
Ajuntament de Martorelles-Programes específics
Ajuntament de Vilassar De Dalt-Programes específics
ordinària Consell Comarcal del Maresme
ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental

CAP.V

INGRESSOS PATRIMONIALS

6,00

878,36

520.00

Interessos de dipòsits

6,00

878,36

Partida

Concepte

Euros

Euros

CAP.VIII

ACTIUS FINANCERS (exp Mod. 3PS01)

2.530,00

870.00

Aplicació de romanents per suplements de crèdits

2.530,00

TOTAL INGRESSOS
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Consignat
Euros

436.845,94

445.467,27

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

Consignat
Euros

Contret
Euros

294.381,07
122.778,82
20.302,56
62.206,21
16.252,58
71.540,90
1.300,00

285.043,19
123.585,56
21.310,13
58.594,72
16.164,24
65.388,54
0,00

Partida

Concepte

Euros

Euros

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
78.323,81
Arrendament edificis
4.517,64
Manteniments
9.916,17
Subministraments
3.290,00
Consums
7.725,00
Comunicacions
6.160,00
Assegurances
4.000,00
Tributs
65,00
Atencions protocolàries
3.200,00
Comunicació i difusió
11.500,00
Jornades i seminaris
950,00
Estudis i treballs
19.350,00
Dietes (Personal, Locomoció i Secretaria-Intervenció)
7.650,00
Secretaria-Intervenció

67.923,07
4.517,64
7.751,30
2.528,41
10.117,85
5.556,86
3.982,01
1.344,19
2.767,17
10.857,76
0,00
11.741,66
1.553,57
5.204,65

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
489.03

Euros

Euros

100,00
100,00

375,27
375,27

Euros

Euros

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
12.430,91
Fedenatur
2.000,00
Inventari Patrimoni històric-MMG i MMM
3.801,92
Programa Sylvia-Grup Català d’Anellament
2.685,00
Programa fauna-Galanthus
2.843,99
Centre Documentació
900,00
Altres
200,00
Ass. Amics dels cavalls de Castellruf (Aport. Aj. de Martorelles)
0,00
Federació d’ADF del Maresme-atenció al punt d’informació
0,00

18.155,85
2.000,00
3.801,92
2.685,00
2.402,00
900,00
360,00
3.756,32
2.250,00

Partida

Concepte

CAP. VI
533.600.00
533.600.01
533.610.00
533.680.01

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

TOTAL DESPESES

Euros

Euros

51.610,15
37.778,98
3.831,17
7.000,00
3.000,00

20.133,30
8.180,00
0,00
8.958,97
2.994,33

436.845,94

391.630,68
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Relació amb entitats i associacions

Federació d’ADF del Maresme

FEDENATUR

- Romanatura

La Federació va convidar el Consorci a la
III Trobada de voluntaris de les ADF que
es va celebrar el 6 d’abril a Premià de
Dalt. En aquesta trobada també hi van
participar representants dels parcs de
Bombers de Mataró, Malgrat de Mar i
d’Arenys, els Agents Rurals del Maresme
i del Vallès Oriental, la Federació d’ADF
del Vallès Oriental, de nova creació, i
el Secretariat de les Federacions d’ADF
de Catalunya. L’acte va ser presidit per
l’Alcalde de Premià de Dalt i el Director
General de Prevenció de Riscos del Medi
Natural.

El 26, 27 i 28 de març de 2003 van tenir
lloc les reunions del Consell i l’Assemblea
General de Fedenatur, en que es va donar
compte de les activitats i del resultat
de l’exercici econòmic de l’any 2002. En
aquesta mateixa sessió es va aprovar
l’admissió com a membres de ple dret de
dos nous socis.

- Parco Nord Milano

En aquelles mateixes dates es va celebrar
també el III Simposi internacional d’espais
naturals i rurals en àrees metropolitanes
i periurbanes dedicat als sistemes d’espais lliures en l’articulació de les àrees
metropolitanes.

- Commune Tours (parc de la Gloriette)

Com cada any es va celebrar la reunió de
coordinació de les unitats de prevenció
d’incendis forestals a l’àmbit territorial
de les ADF del Maresme. Enguany va
celebrar-se el 4 de juny a Sant Andreu de
Llavaneres. A aquesta reunió hi va assistir
un representant del Consorci.

Tant les reunions d’organització com
les jornades tècniques van tenir lloc a
Barcelona
En aquesta convocatòria hi van ser representats els parcs europeus següents:
- Parc de Collserola (Barcelona)
- Parc Serralada Litoral (Cabrera de Mar)
- Consorci de l’espai rural de Gallecs
(Mollet del Vallès)
- Xarxa de parcs naturals de la Diputació
de Barcelona
- Anillo verde de Vitoria-Gasteiz
- Parc de Miribel-Jonage (Lyon)
- Syndicat mixte du parc de la Deûle
(Lille)
- Syndicat mixte Saint Quintin-en-Yvelines
(Paris)
- Parco agrícolo sud Milano
- Parco naturalle del Conero (Ancona)
- Parco di Porto Fino (Genova)
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- Institut Bruxellois de gestion de l’environnement
- Parco fluviale del Po tratto Torinese
(Turí)
- Parque florestal de Montsanto (Lisboa)

- Societe Centrale d’equipament du
territoire
http://www.fedenatur.org
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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 dels òrgans de govern. Aquesta
funció, que comporta la redacció d’informes i el seguiment dels expedients, va
significar l’any 2003 la tramitació d’1
expedient de modificació pressupostària,
1 expedient d’incorporació a patrimoni
de resultats pendents d’aplicació, 1
expedient de formalització de convenis de
col·laboració, 1 expedient de convocatòria
de borsa de treball bianual, 4 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.

Consell Plenari de 7 de maig de 2003
Sessió ordinària
Acords més rellevants:
- Constitució del Consell Plenari com
a Comissió Especial de Comptes per
a l’informe del Compte General del
Pressupost de l’exercici 2002
- Aprovació de l’expedient d’incorporació a
patrimoni del resultat pendent d’aplicació
de l’exercici 2001
- Aprovació de la nova imatge corporativa
d’acord amb els criteris generals elaborats per l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.

Consell Plenari de 7 de maig de 2003
Sessió extraordinària
Acords més rellevants:

Sessions del Consell Plenari
Consell Plenari de 26 de febrer de
2003
Sessió ordinària
Acords més rellevants:

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Fi de legislatura

Consell Plenari de 8 d’octubre de
2003
Sessió de constitució
Acords més rellevants:

- Aprovació inicial del Pressupost i la
Plantilla de personal per a l’exercici
2003

- Constitució del Consell Plenar i del
Consorci del Parc Serralada Litoral

- Aprovació del Programa d’actuacions
2003

- Elecció de President, Vicepresidents
primer i segon i Tresorer

- Aprovació de les directrius i criteris
generals per a la definició de rutes de
BTT al Parc.
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Consell Plenari de 8 d’octubre de
2003
Sessió extraordinària
Acords més rellevants:
- Aprovació definitiva del Compte General
de l’exercici 2002
- Presentació del resum del Pla de vigilància i prevenció d’incendis 2003

Llibre de Decrets
REGISTRE DE DECRETS DEL CONSELLER-DELEGAT -2003
Número

Extracte

D/001, de 22 de gener

Sol·licitud d’adhesió al Servei de prevenció mancomunat constituït per la Diputació de Barcelona

D/002, de 28 de febrer

Liquidació del Pressupost 2003

D/003, de 14 de març

Convocatòria borsa de treball vigilants-informadors bienni 2003-2004

D/004, de 16 d’abril

Renúncia guarda interí

D/005, de 16 d’abril

Resultat de la borsa de vigilants-informadors 2003-2004 i contractació 8 vigilants-informadors

D/006, de 26 d’abril

Selecció d’un guarda interí i contractació de J. Vélez

D/007, de 30 d’abril

Nomenament de M. Barcos com a vigilant interina i contracte J. Vinyals com a vigilant de
temporada

D/008, de 16 de maig

Aprovació conveni col·laboració Fed. ADF per atenció al públic al punt d’informació de Can Boquet

D/009, de 10 de setembre

Cessió en ús de dos ordinadors a l’Institut Català d’Ornitologia

D/010, de 18 de setembre

Reincorporació de D. Fernández a jornada completa

D/011, de 9 d’octubre

Nomenament de membres de la Comissió Executiva

D/012, de 3 de desembre

Incoació de l’Exp.3PS01/03 de modificació i generació de crèdits

D/013, de 5 de desembre

Expedient 3PS01/03 de modificació del pressupost per transferència entre partides d’un mateix
Capítol i generació de crèdits per major ingrés i aplicació de romanent de tresoreria

Convenis
Va formalitzar-se l’adhesió del Consorci
al servei mancomunat de prevenció de
riscos laborals constituït per la Diputació
de Barcelona, a més de contractar la
mútua Fimac per a la vigilància de la salut
dels treballadors.
També va signar-se un conveni de collaboració amb la Federació d’ADF del
Maresme per l’atenció al públic al punt
d’informació de Can Boquet mitjançant
personal voluntari d’aquesta entitat.

Gestió de recursos humans i
materials

Alumnes en pràctiques
Joaquim Lleonart Manubens - Pràctiques
de Grau Superior Forestal (Escola familiar
agrària Quintanes)

Plantilla
Funcionaris: 1
(Gerent)
Laborals indefinits continus: 4
(Tec. gestió administrativa, Guardes)
Laborals indefinit de temporada: 2
(Vigilants-informadors)
Laboral interí: 2
(Guarda/Vigilant-informador)
Laborals de temporada: 8
(Vigilants-informadors, de maig a
setembre)

13

Equipaments
PUNT D'INFORMACIÓ
El 4 de maig de 2003 es va inaugurar el
primer punt d’informació del Parc a la creu
de Can Boquet (Vilassar de Dalt).
Els actes van incloure una activitat lúdica i
educativa organitzada i dirigida per membres de l’Escola de Natura del Corredor,
que va ser molt celebrada per tots els
participants.
La inauguració, que va ser presidida per
la Sra. Ma Jesús Fanego, va comptar amb
l’assistència de l’alcalde de Vilassar de
Dalt, Sr. Llorenç Artigas.
Posteriorment va oferir-se un aperitiu amb
el que es va cloure la jornada.
El punt d’informació de la creu de Can
Boquet està obert al públic tots els caps
de setmana i festius. A l’hivern en horari
de matins i a la primavera i l’estiu en horari
de matí i tarda.
Inauguració del punt d'informació

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
El Centre de documentació del Parc
Serralada Litoral està ubicat al Museu
arxiu municipal de Vilassar de Dalt. Mercés
a un conveni de col·laboració el museu
acull en les seves instal·lacions l’espai
dedicat al centre de documentació i es fa
càrrec de la seva gestió.
Al Centre poden consultar-se la majoria
de les publicacions relacionades amb el
Parc i el seu entorn immediat, així com
una important informació gràfica que s’ha
adquirit en els darrers anys. En aquest
moment el Centre compta amb un fons
documental de 507 publicacions, al marge
de fotografies, or tofotomapes i altre
documentació gràfica.
L’any 2003 s’ha invertit també en l’organització física del fons documental per
fer-lo més assequible als usuaris.
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Centre de Documentació
del Parc Serralada Litoral
Horari: de dimarts a dissabte de 9 a 14 h
i dimarts i dijous de 15 a 19 h.
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de
Dalt - Can Banús
Marquès de Barberà, 9
08339 Vilassar de Dalt
Tel./ fax: 93 750 74 88
e-mail:
cdpserraladalitoral@eresmas.com

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 al 2003
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 la font Freda a Can Nadal
(Vilassar de Dalt i Vilanova del Vallès)
- Camí de la Conreria a Alella Parc (Tiana,
Sta. Mª de Martorelles i Alella)
- Camí de la riera de Tiana (Tiana)
- Camí del castell de St. Miquel (Montornès del Vallès i Vallromanes)
• Rassentejat amb motoanivelladora i
obertura de cunetes i desguassos:
- 36.500 mts. de camí en tot el perímetre
del Parc.
• Arranjament de la capa rodolada i millora
de les obres de fàbrica
- Camí de Can Boquet (Vilassar de Dalt
i Cabrils)
- Camí de Sant Mateu (Premià de Dalt)

Millora de la pista carenera. Camí de Can Boquet (Vilassar de Dalt)

• Repàs amb toro de camins molt degradats:
- Diversos camins als municipis de Cabrils,
Montornès del Vallès, Vallromanes i
Sta. Ma. de Martorelles
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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)

Resum dels treballs per tipus
Nova instal·lació
16

Tanques completes

50

0

Tanques s/senyals

12

Reposicions
15

Senyals límit velocitat 30 Km/h

12

Cadenats

3

Cadenes

Retirada de tanques no normalitzades
3

Instal·lació de la tanca de Can Bartrina (Cabrera de Mar)
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Total al Parc

Tanques de ferro

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 l’any
2003 es va actuar als punts següents:
- Camí de Can Buscarons
(Montornès del Vallès)
- Font de la Mercè
(Sta. Ma. de Martorelles)
- Coll de la font de Cera (Alella)
- Camí de les Serres (Teià)
- Turó de Baldiri (Vilassar de Dalt)
- Font de Sant Mateu (Vilassar de Dalt)
- Pista de Montcabrer a la font Picant
(Cabrera de Mar)

Abocador a la carretera d'Alella a Vallromanes.

- Diversos punts de la pista carenera

Els guardes van fer neteges amb trasllat
de runes i escombraries a les diferents
dei xaller ies de la zona en els punts
següents:

Van retirar-se 121 m3 de runa i deixalles.

- Planes d’en Baldiri

Premià de Dalt – Teià

- Planes can Gurguí

Teià

- Serra de Teià

Teià

- Font de la Mercè

Sta. Ma. de Martorelles

- Font de Sant Mateu

Premià de Dalt

- Torrent de St. Bartomeu

La Roca del Vallès

- Turó de Matacabres

Argentona

- El Pujolar

Argentona

- Pedrera

Cabrera de Mar

- Coll de Gironella

Cabrils
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Prevenció activa

territori que engloba el Parc Serralada
Litoral.

10ª Campanya de vigilància i prevenció
d’incendis forestals. Estiu 2003
Es va iniciar el funcionament del dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis
forestals el dia 28 d’abril amb 3 vigilantsinformadors a més dels 4 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 28
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
mestres de treball de l’equip que va dur a
terme la campanya:
· Visualització i control de la major part del

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

als visitants del Parc.
· Recollida de dades d’interès per les
tasques de gestió i protecció que du a
terme el Parc.
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
preparat per a inter venció immediata
en cas d’incendi, 2 persones de reforç
realitzant funcions de patrulla en el territori
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 d’intervenció, el vehicle de patrulla 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.

· Informació, orientació i sensibilització
Incendis i conats d’incendi

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

Incidències
266
9
375

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
Altres incidències*

215

TOTAL

375

* abocaments, circulació de vehicles, vehicles abandonats, etc.
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17
143

En el moment de fer la valoració dels
incendis i conats d’incendi de campanya
de 2003, cal en primer lloc tenir present
la climatologia. Si l’any anterior (2002),
parlàvem d’un estiu excepcional per la
quantitat de dies de pluja, l’estiu de 2003
ha estat també un estiu excepcional, però
per tot el contrari. Ha estat un període en
el que s’han produït rècords, tant pel que
fa als dies continuats sense pluges, com
pel que fa a les temperatures. També
cal destacar que aquest període, que
es va iniciar a mitjans de maig i s’ha
perllongat fins entrat el setembre, havia
estat precedit per uns mesos amb pluges
abundants, i això havia provocat un fort
creixement i abundància de la vegetació
herbàcia i arbustiva, augmentant el grau
de combustibilitat de bona part de la
superfície del Parc. Tot plegat s’ha traduït
en un increment del nombre d’incendis
i de conats.
Dit això cal fer referència al nombre

d’incendis i les seves dimensions. Es van
decetar i es va intervenir en 7 incendis en
l’àmbit del Parc i 8 conats d’incendi en
els municipis consorciats. També es van
detectar des dels punts de guaita 2 conats
fora dels municipis de l’àmbit del Parc.
L’incendi que va afectar més superfície (2
Ha. de superfície arbrada) va ser el del
12 d’agost a l’Hípica Vallromanes, i que a
més es va revifar dos dies més tard degut
a una negligència, afectant 100 m2 més,
de superfície arbrada.
Cal valorar molt positivament la ràpida
detecció, i la intervenció eficaç dels equips
d’extinció. I que en alguns dels conats
va ser decisiva la primera intervenció del
personal del Parc, tot esperant l’arribada
dels mitjans d’extinció de bombers.
Atenent a l’anàlisi estadística d’aquests
incendis i conats, s’observa que el mes
més problemàtic va ser l’agost, durant
el qual es van produir 4 dels 7 incendis
o conats originats durant la campanya
en l’àmbit del Parc. Els dies amb més
incidències d’aquest tipus van ser el
dimarts i el dijous. Les hores en què es
van produïr més incidències d’aquest tipus
són les compreses entre les 12 i 13 del
migdia i les 17 i 18 de la tarda.

Hidroavió descarregant a l'incendi de l'Hípica de Vallromanes del 12-08-03

Si comparem les dades amb les de l’any
anterior és important destacar l’augment
del nombre d’incidències i de la superfície
afectada: 7 incendis i conats que han

Superfície
Matoll

Superfície
Arbrat

Superfície
TOTAL

Urbanització Nova Alella

0,8773

0

0,8773

SUPERFÍCIE TOTAL

0,8773

0

0,8773

Superfície
Matoll

Superfície
Arbrat

Superfície
TOTAL

Municipi

Data

Paratge

Alella

24/06/2003

Municipi

Data

Paratge

La Roca del Vallès

13/08/2003

Ctra. C-1415, cementiri - Mas Foguer
SUPERFÍCIE TOTAL

Municipi
Vallromanes

Data

afectat 4,5 hectàrees. (0,08 Ha. l’any
2002; 2,7 Ha. l’any 2001; 0,16 Ha. l’any
2000 i 1,4 Ha. l’any 1999).

Paratge

0,0960

1,0780

1,1740

0,0960

1,0780

1,1740

Superfície
Matoll

Superfície
Arbrat

Superfície
TOTAL

31/07/2003

Can Palau - Turó d’en Colomer

0,0750

0,2000

0,2750

31/07/2003

Can Palau - Turó d’en Colomer

0,0200

0,0800

0,1000

12/08/2003

Ctra. B-5002. Càmping El Vedado

0

0,0500

0,0500

12/08/2003

Hípica Vallromanes. Can Pet

0

2

2,000

14/08/2003

Hípica Vallromanes

0

0,0100

0,0100

0,0950

2,3400

2,4350

SUPERFÍCIE TOTAL
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Columnes de fum i cremes
no autoritzades
En aquest apartat es van recollir 136
incidències en els municipis del Consorci, i
7 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.

menor afluència de visitants en els dies
més calorosos de l’estiu. Pel que fa a dies
de la setmana, el diumenge i el dimecres
són els dies de més avisos. Les hores amb
més incidències són a mig matí (de 10 a
11) i al vespre (de 18 a 19).

El nombre d’incidències en aquest àmbit
va disminuir respecte l’any passat (248).
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 segueix sent el
maig, seguit de juny, i el que menys és
l’abril, seguit d’agost i juliol. És a dir que el
temps de més risc (juliol i agost), és quan
s’han produït menys incidències. Això pot
ser degut a una certa sensibilització dels
habitants i dels visitants i també a una
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Guaita a Burriac (Cabrera de Mar)

Estudis i activitats de recerca
Control d'amfibis
L’any 2003 es va fer un seguiment sistemàtic de la població de tritó verd (Triturus
marmoratus) que havia estat detectat
a la primavera anterior en una bassa al
municipi de La Roca del Vallès, al sector
nord del Parc. En els mesos de ple estiu
la bassa va quedar totalment seca, i
es va témer per la super vivència dels
animals. El mes d’octubre van localitzar-se
larves i a començament de l’hivern ja van
capturar-se de nou exemplars adults.
Els guardes realit zen també un cens
dels punt d’aigua del parc, tant naturals
com artificials, amb l’objecte de fer un
seguiment de les poblacions d’amfibis.
Al 2003 van localitzar-se exemplars de
salamandra (Salamandra salamandra) a
diversos punts.

Estudi de distribució de mamífers
L’any 2003 es va dur a terme la continuació
dels estudis de distribució realitzats
ela anys 2001 i 2002. Van introduir-se
alguns canvis metodològics respecte anys
anteriors i centrar l’esforç de cerca en
una espècie concreta que té gran interès
en el conjunt de la diversitat mastològics
del parc: el talpó roig (Clethrionomys
glareolus). La base d’estudi han estat
11quadrícules UTM 2x2 Km, en el sector
centre del parc.
Pel que fa al talpó roig, era important
conèixer el límit meridional de l’àrea de
distribució. Aquesta dada podia comportar
la utilització d’aquesta espècie com a
bioindicadora ja que els seus requeriments

ambientals centreuropeus la podrien
fer especialment sensible a diver ses
alteracions ambientals com ara sequeres
de llarga durada o canvis del clima.
Aquesta fase de l’estudi de distribució es
va dur a terme a la zona central del parc,
dins dels límits dels termes municipals
de Cabrera de Mar, Argentona, Cabrils,
Vilassar de Dalt, Vilanova del Vallès,
Vallromanes, Sta. Ma. de Martorelles,
Premià de Dalt, Teià i Alella.
Els mètodes de detecció van consistir
en l’anàlisi d’excrements de carnívor, les
estacions d’olor, el trampeig i la cerca
de rastres.
Els resultats van ser els següents:

Larva de tritó verd.
Bassa de St. Bartomeu (La Roca del Vallès)
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Atles dels ocells del Maresme

Programa seguiment avifauna:

Aquest 2003 s’han prospectat les zones
que restaven per completar l’Atles dels
ocells nidificants del Maresme. El resultat
final és la troballa de 114 espècies d’ocells
que crien a la comarca, i més de 50 persones que han col·laborat en la realització
del projecte.

L’Institut Català d’Ornitologia va presentar
l’any 2003 els resultats corresponents
al cicle anual i un resum dels resultats
generals de tots els anys d’estudi del
programa de seguiment de l’avifauna del
Parc Serralada Litoral, que es desenvolupa
des de 1998 fruit del conveni de collaboració subscrit.

Paral·lelament a la finalització del treball
de camp s’han començat a redactar els
textos que acompanyaran a cadascuna
de les espècies trobades. Un equip de 12
redactors van fer una trobada a la seu del
Consorci del Parc Serralada Litoral per
tal d’unificar estils i continguts. Al mateix
temps s’estan realitzant els dibuixos i
mapes que aniran conjuntament amb els
textos.
Durant aquest 2003 s’han fet contactes
amb la Fundació Territori i Paisatge i amb
Caixa Laietana i totes dues institucions
s’han compromès a col·laborar econòmicament en l’edició del llibre. Al mateix
temps, les 2/3 parts dels ajuntaments del
Maresme col·laboren econòmicament, o
s’han compromès a col·laborar, per poder
tirar endavant l’edició de l’obra.
S’espera que a finals del 2004 aquesta
obra pugui veure la llum, després d’un
procés exhaustiu de revisió de textos i
dades per donar a l’obra la qualitat que
mereix.

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.
Aquest seguiment, basat en el projecte
SYLVIA del que podeu trobar més informació al web de l’ICO www.ornitologia.org
a l’apartat Monitoratge, va significar al
2003 la realització de 10 sessions d’estiu
(de maig a agost) i 5 sessions d’hivern (de
desembre a febrer)
Com a consideracions generals sobre els
resultats de la campanya indicar en primer
lloc que s’han realitzat 276 primeres
captures de 26 espècies d’ocells diferents.
Tot i que la varietat d’espècies capturades
no va variar significativament entre l’any
2002 i el 2003, les primeres captures
de 2003 van ser força superiors a les
correponents al cicle de l’any passat comparant les mateixes sessions (137 primeres
captures de 26 espècies diferents).
Aquestes dades s’ajusten a les de la
majoria d’estacions del programa SYLVIA,
en que s’ha detectat un increment en el
total de primeres captures. Cal recordar,
però, que la nidificació de 2002 es va veure
molt afectada pel rigor de l’hivern anterior
amb extenses nevades a pràcticament
tot Catalunya.

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

Nom científic

Primeres captures

Rupit (Pitroig)

Erithacus rubecula

Merla

Turdus merula

34

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

30

Mallerenga carbonera

Parus major

20

Raspinell

Certhia brachydactyla

14

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

13

Mallerenga blava

Parus caeruleus

10

105

Comparant aquests valor s entre els
dos cicles anuals es veu que, per grups
d’espècies, les que es van recuperar més
fàcilment són, bàsicament, les espècies
boscanes típiques de la zona (l’hàbitat
principal de l’àrea d’estudi de Can Ràpia
són les formacions boscoses d’alzina i
pi pinyoner).
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Monitoratge de les poblacions de
papallones (BMS)
Durant aquest 2003 el Consorci del Parc
Serralada Litoral s’ha incorporat al CBMS
(Catalan Butterfly Monitoring Scheme), un
programa de seguiment de les poblacions
de papallones, amb un itinerari al turó de
Baldiri (Premià de Dalt).
Aquest programa pretén fer un seguiment
dels canvis que pateixen les poblacions
de papallones al llarg dels anys i esbrinar
quins són els factors de caire local que els
provoquen. La sensibilitat que mostren

aquest grup d’animals enfront de canvis del
seu hàbitat, així com a factors climàtics,
i el fet de què les diferents espècies són
(en general) fàcils de reconèixer entre sí
les fan un grup idoni per aquesta mena
de seguiments.
Durant el 2003, i de forma setmanal, s’han
dut a terme uns recorreguts des del
març fins el setembre durant els quals
s’han apuntat el nombre d’exemplars de
cada espècie observada. En total s’han
comptabilitzat un total de gairebé 2.000
exemplars de 35 espècies diferents. Les
10 espècies més habituals (per ordre) han

estat: Pyronia bathseba, Pararge aegeria,
Lasiommata megera, Satyrium esculi,
Cynthia cardui, Glaupsyche melanops,
Callophrys rubi, Leptotes pirithous i Papilio
machaon.
Cal destacar el nombre d’observacions de
Cynthia cardui, una papallona migradora
que cada primavera colonitza de nou
Catalunya des de l’Àfrica. També destaquen els contactes de Papilio machaon, una
espectacular papallona considerada com
a vulnerable per la UICN (Unió Mundial
per a la Natura).

Papilio machaon
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Informes tècnics
L’any 2003 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.

2ª caminada popular (Centre Excursionista de Teià)

Activitats populars
Data

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

10 mar.

Excursió amb vehicles tot terreny
“Ruta nova Maresme”

Club 4x4 tot pols (Premià de Mar)

22/23.02.03

Ruta de la Selva al Maresme

Rutes 4x4 CE

06/04/2003

10a pedalada de BTT “El Masnou-La Roca d’en Toni”

MAT Voluntaris

02/03/2003

Taller de paleantropologia

Més per Vallromanes-ERC

No indica

Concentració-excursió 4x4

El Masnou grup 4x4

08/11/2003

1a Cursa Muntanya Castell de Burriac

Grup de Muntanya d’Argentona

27/04/2003

Pedalada popular de Cabrils

Grup Ciclista La Concòrdia

30/03/2003

III pedalada popular BTT

Ajuntament de Vilassar Dalt

9,10,11/05/03

II Naturarace 2003

Naturarace

04/04/2003

Caminada Mataró-Montserrat

Colla de caminaires Pocs i Bons de Mataró

29/06/2003

4t Open Natura BTT

CC Martorelles

27/07/2003

1ª Cursa de BTT d’Alella

Centre de Joventut de l’Ajuntament d’Alella

07/09/2003

Passejada cultural per la font Ferrera i la font del Ferro

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

21/09/2003

2a caminada popular per la Serralada Litoral

Club Excursionista Teià

05/10/2003

III Trobada Land Rovers Classics

Moto Club La Concordia

21/09/2003

Aplec a Sant Mateu

28/09/2003

Crono-escalada Vallromanes-St.Mateu

Ajuntament de Vallromanes

23/11/2003

Cursa BTT prehistòrica

La Roca en Bike
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Aprofitaments
Data

Tipus d’activitat

08/01/2003 Àrea de caça APC B-10.004

Municipi afectat

Procedència

Teià/Vilassar D/Premià D

DG. Patrimoni Natural i Medi Físic

24/03/2003 Aprofitament forestal

Vallromanes/Martorelles

D Medi Ambient Of.VallèsOr.

18/12/2003

Argentona

Natura

Explotació pedrera

Obres
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

20/11/2003

Planes d’en Bassa: Legalització
edificació existent transformant-la
en habitatge

Vilassar de Dalt

Ajuntament

20/11/2003

Ca l’Adelantado. Rehabilitació i
ampliació edificació de fusta

Vilassar de Dalt

Ajuntament

20/11/2003

Pol10 par 18. Obres de construcció
de caseta de fusta i pou

Vilassar de Dalt

Ajuntament

02/12/2003

Construcció Umbracle

Cabrera de Mar

Particular

Ús públic
Data

Tipus d’activitat

13/02/2003 Prova automobilística FCA

Municipi afectat

Procedència

Argentona

Ajuntament

18/03/2005 Prova automobilística FCA

Argentona

C.E. Sport Motor Maresme

11/03/2003

Terreny acampada

Sta.Ma Martorelles

Can Girona

25/11/2003

Camp de tir

Vilassar de Dalt

Ajuntament

Escolars visitant el Parc
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Restauració d’àrees
Replantació de la pedrera de Can Serra
a Cabrera de Mar
A mb motiu de la diada de l’arbre, el
dissabte 18 de gener l’Ajuntament de
Cabrera de Mar va organitzar una activitat
popular adreçada a la recuperació d’aquest
espai.
El Consorci va col·laborar en els treballs
previs de preparació de la zona, netejant-la
i desbrossant perquè els organitzadors
pugessin preparar l’activitat en les millors
condicions possibles.

Replantació de la pedrera de Can Serra (Cabrera de Mar)
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Ús públic, Divulgació i Educació ambiental

Ús públic

Senyalització

Àrees d’ús públic:

Els treballs més significatius van ser els
relacionats amb el manteniment de la
senyalització actual.

Es van millorar i netejar diversos indrets del
Parc que tenen un ús públic important:
- Va Romana (Argentona)
- Planes de Sant Mateu (Premià de Dalt)
- Mirador de Montcabrer (Cabrils)
- Creu de Can Boquet (Vilassar de Dalt)

Es va reforçar la senyalització direccional
d’accés al Parc des dels municipis de
Vilassar de Dalt i Cabrils. Al Coll de St.
Sebastià.
També es va millorar la senyalització
amb fites de fusta dels tres itineraris
ornitològics del parc.

- Roca d’en Toni (Vilassar de Dalt)

Senyal de circulació restringida.
Turó de les Tres creus
(Montornès del Vallès)
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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
puguin 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
- Via Romana

Argentona

- Pista carenera a coll de Can Gurguí

Teià

- Pista carenera cruïlla a Sant Mateu

Premià de Dalt

- Molí d’en Cuquet

Vilassar de Dalt

- Torrent de Can Maimó

Vilassar de Dalt

Desbrossar i triturar
- Pedrera

Cabrera de Mar

- Via romana

Argentona

- Planes de Sant Mateu

Premià de Dalt

- Turó de Baldiri

Premià de Dalt

- Mirador de Montcabrer

Cabrils

- Placeta de Cèllecs

Vilanova del Vallès

- Creu de Can Boquet

Vilassar de Dalt

- Planes de Baldiri

Premià de Dalt

- Transecte BMS

Premià de Dalt

- Coll de Parpers

Argentona

- Bell Racó

Argentona

- Riudemeia

Argentona

- Roca d’en Toni

Vilassar de Dalt

- Estació d’anellament

Teià

Obrir caixa, netejar pericons i passos d’aigua

Coll de Parpers (Argentona)
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- Can Boquet

Vilassar de Dalt

- Coll de Can Corbera a Font de la Mercè

Sta. Ma. de Martorelles

- Camí de Can Gurguí

Teià

- Pista carenera

Diversos punts

Divulgació
Col·laboracions
· El Consorci va donar suport logístic a
l’exposició fotogràfica de Xavier Margaix
Entre la plana i el mar – Ecosistemes a la
Serralada Litoral. L’exposició va visitar
alguns dels municipis del Consorci.
· Vam col·laborar en la plantada d’arbres
organit zada pel Grup ecologista El
Rocar i la regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Tiana en l’activitat que
es va dur a terme el 16 de febrer a Can
Puigcarbó, a Tiana.
· El President del Consorci va ser convidat
a participar al debat-sopar que es va
celebrar el 18 d’octubre, Alternatives de
defensa del territori, per una moratòria
urbanística, organitzat per l’entitat
Codesema.
· Mercès al Conveni de col·laboració
vigent amb l’entitat Natura, el Consorci
va aportar recursos econòmics per a la
realització de diverses actuacions per
part d’aquesta entitat:

7a fira Nadal Verd (Montgat)

Participació en fires especialitzades
i fires populars

Publicacions

El Parc va ser present en diverses fires dels
municipis del Parc o municipis veïns:

Memòria 2002

- Neteja de residus de la muntanya de
Sant Jaume de Traià (Argentona)

- VIII Fira de Cabrera de Mar, juny 2003

- Redacció del Catàleg d’arbres i arbredes monumentals de L a Roca del
Vallès.

- Fira de Turisme de Cornellà de Llobregat
AGOTUR, novembre 2003

- Fira del Bolet i la Natura, octubre 2003

- 7a Fira Nadal Verd del Montgat, desembre 2002, conjuntament amb el Parc de
Serralada de Marina.
La col·laboració amb el Consorci Costa del
Maresme i l’Oficina de Promoció Turística
del Vallès Oriental va permetre, a més, la
presència de material de divulgació del
Parc a fires turístiques i de lleure.
Personal del Consorci també va assistir
a les III Jornades tècniques forestals –
Els incendis forestals. Territori, paisatge,
usos del sòl i societat, celebrades el 22 de
novembre a Premià de Dalt i organitzades
per la Federació d’ADF del Maresme.

Com cada any, va editar-se la Memòria
d’actuació informativa corresponent a
l’exercici del 2002

Butlletí electrònic
Amb l’objecte de fer arribar les notícies
relaciones amb el Consorci i amb el Parc
al major nombre possible de destinataris
interessats, el gener de 2003 es va crear
el butlletí electrònic El PSL informa que
s’envia per correu electrònic a uns 200
destinataris.
Aquesta acció de divulgació ha permès
que altres mitjans de comunicació es
fessin ressò de l’activitat del Consorci,
col·laborant en l’acompliment dels seus
objectius.
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Educació ambiental

Viu al Parc consisteix en una activitat
a l’aula, d’una hora i quart de durada,
que pretén introduir als alumnes en els
conceptes de parc natural, corredor i xarxa
ecològica, així com fomentar el sentiment
de privilegi i de responsabilitat del fet de
ser veí d’un parc natural.

Programa Viu al Parc
En el curs escolar 2002-2003 va endegar-se l’activitat d’educació ambiental
a les escoles de primària Viu el Parc,
organitzada per l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona i que, ara
per ara, és present a tots els parcs en que
aquest ens local hi participa.

La sessió, que es va celebrar al llarg del
mes de gener, es va desenvolupar en tres
temps:
- Presentació de l’activitat

El Consorci va oferir a les escoles de
primària dels municipis consorciats la
possibilitat d’incloure aquesta proposta
pedagògica en el calendari escolar. Les
escoles que es van inscriure en aquesta
primera edició varen ser les següents:
Nom del centre
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- Joc a l’aula i lliurament de l’àlbum de
cromos “Mou-te per la Xarxa de Parcs
Naturals”
- Conclusions i propostes de participació

Nº d'alumnes

Municipi

Hamelin

45

Alella

CEIP Fabra

48

Alella

CEIP Sant Miquel del Cros

20

Argentona

C. Parroquial Sant Feliu

50

Cabrera de Mar

CEIP Pilar Mestres

41

La Roca del Vallès

CEIP Les Pruneres

28

Martorelles

CEIP Marià Manent

26

Premià de Dalt

CEIP El Cim

44

Teià

Institució escolar Sant Jordi

25

Vilassar de Dalt

CEIP Francesc Macià

34

Vilassar de Dalt

La Immaculada
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Vilassar de Dalt

La culminació del programa és la gran
festa final. Al Parc de la Serralada Litoral
va tenir lloc el 8 d’abril a les planes de Sant
Mateu (Premià de Dalt). Es tracta d’una
jornada eminentment lúdica i, alhora,
una continuació pràctica de la primera
sessió.
Al llarg del matí es va dur a terme una fira
d’activitats i tallers en que van participar
els 383 alumnes inscrits i els mestres
acompanyants. Les activitats d’aquesta
primera edició de la festa van ser: reciclem
per jugar, vides privades, el racó de
l’artista i el joc dels cromos perduts.
Per la tarda l’espectacle “la màgia dels
parcs” va ser vir de cloenda del pro grama.

El racó de l’artista

Reciclem per jugar
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