Presentació

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és
una bona mostra d’implicació dels municipis
en un projecte comú. El 2003, i per primera
vegada, un alcalde dels ajuntaments consorciats va ser president, concretament el Sr.
Andreu Bosch, alcalde de Teià. Continuant amb
aquesta vocació municipalista, el 2005 es va
produir una alternança a la presidència del
Parc i per primera vegada un alcalde del Vallès
Oriental, i concretament de La Roca del Vallès,
va assumir la presidència. Primer el Sr. Salvador
Illa, i més tard, després que deixés l’alcaldia per
ocupar una plaça de Director General a la Generalitat de Catalunya, jo mateix.

Miquel Estapé i Valls

President del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral
i alcalde de La Roca del Vallès

La protecció i conservació del nostre patrimoni
natural per a les properes generacions és una
de les obligacions més importants que tenim
les persones amb responsabilitats polítiques.
I hem de vetllar per la conservació d’aquest
patrimoni combinat amb un ús sostenible per
part dels ciutadans que volen gaudir del gran
privilegi de disposar al costat de “casa” d’un
parc natural que s’ha convertit en un important
espai de lleure i un factor clau de la qualitat de
vida dels nostres municipis.
La memòria conté informació detallada de les
actuacions durant el 2005, i m’agradaria fer un
petit esbós de les més rellevants.
El Pla de Finançament 2002 - 2007 ha suposat
un increment important dels recursos del Parc
per a fer front als nous reptes i demandes. Un
increment que exigeix un gran esforç als ens
consorciats i que és el reﬂex de la seva solidaritat amb el projecte del Consorci.
Durant l’any 2005, s’ha continuat la implementació de la nova senyalització al Parc i s’han
consolidat els punts d’informació del Parc, especialment el de can Boquet, que ha comptat
amb una aﬂuència creixent de visitants.
En l’aspecte patrimonial, podem assenyalar la
donació per primer cop d’un particular al Consorci d’una ﬁnca forestal de 9000m2 al municipi
de Vilanova de Vallès, a qui vull agrair aquest
gest de generositat.
Un altre dels objectius proposats va ser fer arribar al ciutadà el que el Parc és i vol ser, essent
més present en els municipis i utilitzant les noves
tecnologies, especialment el web del Parc que
ha comptat aquest any més de 40.000 visites.
L’exposició de papallones del Parc del museu de

Vilassar de Dalt amb participació del Consorci
ha recorregut diversos municipis. El programa
Viu el Parc de la Diputació de Barcelona arriba
any rera any als escolars dels nostres pobles.
O el nou mapa editat enguany, són eines que
contribueixen a la divulgació i al coneixement
d’aquest patrimoni compartit.
D’altra banda, el mes de febrer, el Consorci va
rebre la visita de la Consellera d’Interior Honorable Montserrat Tura, qui va fer una valoració
positiva del primer any de funcionament del
Protocol coordinat entre mossos d’esquadra,
agents rurals, policies locals i guardes per al
control de l’accés motoritzat al Parc.
El 2005 va ser un any excepcional climatològicament parlant, per l’extrema sequera que
va afectar el conjunt del país. No obstant, el
bon funcionament del dispositiu de vigilància ha
donat com a resultat un nombre reduït d’hectàrees calcinades, amb un total de poc més de 3
ha cremades.
Enguany s’ha fet una rehabilitació important de
la torre de guaita de Céllecs, per millorar-ne
l’estructura i adequar-la a la normativa vigent
de seguretat.
L’acció per la conservació del patrimoni natural
és també una de les línies estratègiques d’actuació del Consorci, que ha continuat enguany
el treball amb el projecte de la ﬂora amenaçada, amb el fraret (Arisarum vulgare) com una
de les seves espècies més destacades. S’ha
iniciat també el seguiment del senglar dins el
Programa de seguiment de les poblacions de
senglar que des de fa 12 anys es duu a terme
a diferents espais naturals de tot Catalunya. El
treball en col.laboració amb les societats de
caçadors de l’àmbit del Parc permetrà tenir més
informació sobre aquesta espècie cinegètica i
de gran ressò mediàtic i prendre les mesures
adequades per a la seva gestió.
El Parc de la Serralada Litoral és un parc viu i
actiu, amb visió de futur i la millor mostra és
que l’any 2005 tots els municipis consorciats
vam començar a treballar en una proposta
d’ampliació del pla especial d’interès natural.
Us convido a llegir aquesta memòria de gestió
que és un bon reﬂex de la feina feta el 2005 i
un punt de partida per millorar la nostra tasca
els propers anys.
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Consell Plenari del Consorci

El Consell Plenari del Consorci es va reunir en les ocasions següents:
El 16 de març, el 15 de juny, el 21 de setembre i el 23 de novembre en sessió ordinària,
i el 15 de juny i el 23 de novembre en sessió extraordinària.
Els membres del Consell varen ser els següents:
President

Sr. Jaume Tolrà Pasqual

En aquest exercici es va donar una
alternança en la Presidència:

Sr. Juan Francisco Garcia Caba

Sr. Miquel Estapé Valls
Ajuntament de La Roca del Vallès (des del 23.11.05)

Sr. Salvador Illa Roca

Ajuntament de La Roca del Vallès (des del 15.06.05
ﬁns al 21.09.05)

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
Ajuntament de Teià (ﬁns el 15.06.05)

Ajuntament de Cabrils

Ajuntament de Martorelles

Sr. Ignasi Valls Vilaró

Ajuntament de Montornès del Vallès

Sr. Sebastià Pujol Puig
Ajuntament de Premià de Dalt

Sr. Joan Domínguez Sánchez

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Sr. Ferran Almeida Villanueva
Vice-presidents
En aquest exercici es va donar una
alternança en la Vice-presidència 1a:
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
Ajuntament de Teià (des del 15.06.05)

Sr. Salvador Illa Roca

Ajuntament de La Roca del Vallès (ﬁns el 15.06.05)

Sr. Josep Mayoral Antigas
Diputació de Barcelona

Ajuntament de Tiana

Sra. Lourdes Prims Jané
Ajuntament de Vallromanes

Sr. Francesc Povedano Hinojosa (ﬁns 30.05.05)
Sr. Pere Ortega Valderas
Ajuntament de Vilanova del Vallès

Sr. Francesc Povedano Hinojosa
Ajuntament de Vilanova del Vallès

Sr. Llorenç Artigas Planas (ﬁns 15.06.05)
Sr. Joan Lluís Jara Chiquito
Ajuntament de Vilassar de Dalt

Vocals
Sr. Àlex Asensio Ferrer
Ajuntament d’Alella

Sr. Jordi Pinart Pradal

Sr. Josep Jo Munné

Consell Comarcal del Maresme

Sr. Ignasi Valls Vilaró

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Ajuntament d’Argentona

Sra. Montserrat Artigas Feliu
Ajuntament de Cabrera de Mar
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Comissió Executiva

La Comissió Executiva, va estar formada pels membres següents, donant-se les alternances
en els càrrecs de President i vicepresident 1r:
Sr. Miquel Estapé i Valls

President (des del 23.11.05) i representant de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès

Sr. Salvador Illa Roca

Vicepresident 1r, President (des del 15.06.05 ﬁns el 21.09.06)
i representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda

President (ﬁns el 15.06.05), Vicepresident 1r i representant
de l’Ajuntament de Teià

Sr. Josep Mayoral Antigas

Vice-president 2n i representant de
la Diputació de Barcelona

Sr. Àlex Asensio Ferrer

Representant de l’Ajuntament de d’Alella

Sr. Pere Ortega Valderas
Representant de l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès

Sra. Montserrat Grau i Borràs
Gerent

Vista del castell de Burriac pujant des de Cabrera de Mar
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Serveis Tècnics

Conseller-Delegat
Jordi Bellapart i Colomer
Director de Serveis d'Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona

Gerent
Montserrat Grau i Borràs
Secretari General/Interventor
Josep Lluís Valentín Martínez (ﬁns el 15.06.05)
Norbert Bes i Ginesta
Tresorer
Jaume Tolrà Pasqual
Administració i Gestió
Sílvia Moliné del Castillo
Conservació del Medi Natural
Roser Loire i Fernández

Guardes del Parc
Francesc Bombardó Oriol
Diego Fernàndez Alba
Laura León Amat
José Antonio Vélez Toril
Borja Polo Villalba, Diputació de Barcelona
Vigilants Prevenció d’Incendis
Glòria Martín Ciscar (de 19.03.05 a 18.09.05)
Jordi Ponce Santos (de 19.03.05 a 18.09.05)
Manoli Barcos Montañés (de 19.03.05 a 18.09.05)
Guaites
Albert Álava Bayerri (de 02.05.05 a 15.09.05)
Miquel Àngel Collado Fernández (de 02.05.05 a 15.09.05)
Eduard Comas Masferrer (de 02.05.05 a 15.09.05)
Xavier Margaix Giner (de 02.05.05 a 15.09.05)
Arnal Masó Aliberas (de 02.05.05 a 15.09.05)
Estanislau Puiggrós Oliver (de 02.05.05 a 15.09.05)
Elies Vallbona Pérez (de 02.05.05 a 15.09.05)
Jordi Vergés Cedó (de 02.05.05 a 15.09.05)
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Pressupost 2005

El 16 de març el Consell Plenari va aprovar el pressupost per a l’exercici 2005, per un total anivellat de 603.632,57 euros.
El 21 de setembre va aprovar-se l’expedient 3PS01/05 de modiﬁcació de crèdits per transferència entre partides de diferent capítol per
baixa de partides no compromeses i suplement de crèdit per incorporació de romanent de tresoreria de l’exercici 2004.
El resultat de la gestió pressupostària ﬁnal es reﬂecteix al quadre següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Partida

Concepte

CAP. III
533.399.01

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Recursos eventuals

Partida

Concepte

CAP. IV
533.455.00
533.462.01
533.462.02
533.462.04
533.462.06
533.462.08
533.462.10
533.462.12
533.462.14
533.462.16
533.462.18
533.462.20
533.462.22
533.462.24
533.462.26
533.462.28
533.462.30
533.462.32

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Generalitat de Catalunya (fons coop.local)
Aportació Diputació de Barcelona
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
Aportació ordinària de l’ Ajuntament de Tiana
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt
Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme
Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental

Partida

Concepte

CAP.V
533.520.00

INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de dipòsits

Partida

Concepte

CAP.VIII
533.870.02

ACTIUS FINANCERS
Aplicació de romanent disponible exp. 3PS01/05 Mod

TOTAL INGRESSOS
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Euros
Consignat

Euros
Contret

6,00
6,00

6,00
6,00

Consignat

Contret

603.026,57
222,68
399.417,00
14.511,41
23.238,76
9.512,16
9.428,29
8.515,09
22.135,37
15.881,00
26.365,85
2.819,34
9.684,53
2.863,27
6.530,90
11.310,79
15.023,96
18.800,00
6.766,17

603.026,57
222,68
399.417,00
14.511,41
23.238,76
9.512,16
9.428,29
8.515,09
22.135,37
15.881,00
26.365,85
2.819,34
9.684,53
2.863,27
6.530,90
11.310,79
15.023,96
18.800,00
6.766,17

Consignat

Contret

600,00
600,00

600,00
600,00

Consignat

Contret

0,00
0,00

63.650,00
63.650,00

603.632,57

667.282,57

PRESSUPOST DE DESPESES
Euros
Consignat

Euros
Contret

PERSONAL

354.835,12

394.835,12

Personal ﬁx
Revisió dels llocs de treball
Personal interí
Personal temporada
Quotes S.S
Formació

182.304,29
6.000,00
26.393,55
56.910,96
81.926,32
1.300,00

208.504,29
6.000,00
32.393,55
56.910,96
89.726,32
1.300,00

Partida

Concepte

CAP. I
533.120/130
533.130.01
533.131.
533.131.
533.160
533.162/163

Consignat

Contret

162.695,81

183.995,81

4.517,64
50.124,69
6.700,00
11.600,00
6.600,00
5.838,25
430,00
4.000,00
11.500,00
1.000,00
200,00
57.185,23
3.000,00

4.517,64
55.324,69
6.900,00
13.300,00
7.100,00
5.838,25
430,00
4.000,00
11.500,00
3.000,00
200,00
67.685,23
4.200,00

Consignat

Contret

DESPESES FINANCERES

300,00

300,00

Despeses ﬁnanceres

300,00

300,00

Consignat

Contret

21.200,00

15.200,00

Fedenatur
2.000,00
Inventari Patrimoni històric-MMG i MMM
2.500,00
Programa Sylvia-ICO
2.500,00
Centre Documentació
900,00
Subvenció a entitats per atenció als punts d’informació 10.800,00
Altres
2.500,00

2.000,00
2.500,00
2.500,00
900,00
5.800,00
1.500,00

Partida

Concepte

CAP. II

BÉNS CORRENTS

533.202
533.210/216
533.220
533.221
533.222
533.224
533.225
533.226.01
533.226.02
533.226.06
533.226.08
533.227
533.230/231

Arrendament ediﬁcis
Manteniments
Subministraments
Consums
Comunicacions
Assegurances
Tributs
Atencions protocolàries
Comunicació i difusió
Jornades i seminaris
Sancions
Estudis i Treballs Tècnics
Dietes (personal, locomoció )

Partida

Concepte

CAP. III
533.349
Partida

Concepte

CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

533.466
533.468
533.480.00
489.00
489.01
489.02
Partida

Concepte

Consignat

Contret

CAP. VI

INVERSIONS REALS

64.601,64

72.951,64

533.600.00
533.600.01
533.610.00
533.680.00
533.680.01

Senyalització (ﬁtes i panoràmic)
Obres en xarxa viària
Rehabilitació torre de Céllecs
Mobiliari
equipament

20.000,00
30.000,00
10.101,64
1.500,00
3.000,00

20.000,00
30.000,00
14.451,64
1.500,00
7.000,00

603.632,57

667.282,57

TOTAL DESPESES
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Gestió jurídica i administrativa

Assessoria jurídica general
Fins el 15 de juny la Secretaria del Consorci
va ser ocupada pel Sr. Josep Lluís Valentín i
Martínez a qui va substituir en el càrrec el Sr.
Norbert Bes i Ginesta, exercint igualment 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 2005 la tramitació
d’1 expedient per a l’encomanda de gestió
en matèria de prevenció de riscos laborals
a la Diputació de Barcelona, 1 expedient de
modiﬁcació pressupostària i 1 de rectiﬁcació
de saldos d’exercicis tancats, 1 expedient
d’incorporació a patrimoni de resultats
pendents d’aplicació, 2 expedients de formalització de convenis de col·laboració, 1 expedient de convocatòria de borsa de treball per
a la provisió de guaites durant la Campanya
de Prevenció d’Incendis dels estius 20052006, a més dels preceptius expedients de
contractació de subministraments, d’obres
i de serveis, 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 16 de març de 2005
Sessió ordinària
Acords més rellevants:

- Presentació del nou mapa excursionista i
turístic del Parc de la Serralada Litoral.

Consell Plenari de 15 de juny de 2005
Sessió ordinària
Acords més rellevants:
- Nomenament del Sr. Norbert Bes i Ginesta
com a nou Secretari-Interventor del Consorci.
- Aprovació de la relació de llocs de treball,
proposta de retribucions i aprovació de
la modiﬁcació de la plantilla de personal
2005.
- Aprovació de la sol·licitud d’adscripció d’alguns treballadors del Consorci al Conveni
Laboral i Pactes Socials de la Diputació
de Barcelona.
- Aprovació de la sol·licitud de compatibilitat d’un treballador per a l’ocupació de
càrrec públic.
- Sol·licitud a la Delegació Territorial del
Departament de Medi Ambient i Habitatge
d’una major dotació d’efectius del Cos
d’Agents Rurals en el territori del Parc.

Consell Plenari de 15 de juny de 2005
Sessió extraordinària
Acords més rellevants:
- Elecció del Sr. Salvador Illa i Roca com a
nou President, elecció del Vicepresident
primer i formació de la Comissió Executiva.

- Aprovació inicial del Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2005.
- Aprovació del Programa d’actuacions
2005.
- Aprovació de l’expedient d’incorporació al
patrimoni de resultats pendents d’aplicació de l’exercici 2003.
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Consell Plenari de 21 de setembre de
2005
Sessió ordinària
Acords més rellevants:
- Aprovació deﬁnitiva del Compte General
2004

- Aprovació de l’expedient 3PS01/05 de
modiﬁcació del Pressupost vigent
- Aprovació del protocol per a la gestió i
neteja de punts d’abocament al Parc.
- Presentació del resum de la Campanya de
Prevenció d’Incendis Forestals 2005.
- Presentació de la Memòria d’Actuació
2004.
- Proposta de treball per l’ampliació de l’EIN
La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
- Renúncia del Sr. Salvador Illa i Roca com a
President del Consorci i com a representant
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Consell Plenari de 23 de novembre de
Sessió extraordinària
2005
Acords més rellevants:
- Elecció del Sr. Miquel Estapé i Valls com
a nou President, ratiﬁcació dels Vicepresidents i de la Comissió Executiva.

Consell Plenari de 21 de desembre de
Sessió ordinària
2005
Acords més rellevants:
- Aprovació de les quotes de participació
pel 2006.
- Aprovació del Pressupost i Plantilla per
l’exercici 2006.
- Presentació del Programa d’actuacions
2006.
- Acceptació de la donació d’una finca
forestal al terme municipal de Vilanova
del Vallès.
- Aprovació de l’acord de comparèixer en
el procediment de reconeixement de
dret 577/2005 interposat per set treballadors.

- Aprovació de la sol·licitud d’adscripció
d’alguns treballadors al Conveni Laboral i Pactes Socials de la Diputació de
Barcelona.
- Informació sobre el resultat de l’informe
econòmico-ﬁnancer del Consorci del Parc

de la Serralada Litoral de l’exercici 2004,
realitzat per encàrrec de la Diputació de
Barcelona.
- Aprovació del Calendari de sessions
2006.

Llibre de Decrets
REGISTRE DE DECRETS DEL CONSELLER DELEGAT -2005
Número

Extracte

D001,
D002,
D003,
D004,
D005,
D006,
D007,
D008,
D009,
D010,
D011,
D012,
D013,
D014,
D015,
D016,
D017,
D018,
D019,
D020,
D021,
D022,
D023,
D024,
D025,
D026,
D027,
D028,
D029,
D030,

Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2004
Encomanda de gestió en la prevenció de riscos laborals entre la Diputació de BCN i el Consorci
Convocatòria de la borsa de treball de guaites per al bienni 2005-2006
Resultat de la borsa de guaites 2005-2006 i contractació 8 guaites
Contractació d’un guaita per la Campanya 2005
Rectiﬁcació de saldos d’exercicis tancats (2004)
Contracte de serveis a H.Andino per desplegament tècnic i administratiu del Pla especial
Contracte de serveis a H.Andino per l’elaboració de l’estudi d’aplicació del Pla Especial
Incoació de l’Exp.3PS01/05 de modiﬁcació i suplement de crèdits del pressupost vigent
Contracte de serveis a Impremta ràpida Roygraf per la impressió de la Memòria de Gestió 2004
Contracte de serveis a C y M Gómez per la pintura dels tancaments de la seu
Contracte d’obres menor per l’arranjament de la pista carenera a Transports Mataró
Aprovació del Conveni amb l’ICO pel programa Sylvia
Contracte d’obres menor d’arranjament camí de Can Maimó a Graves i Excavacions Castellot S.A
Contracte de serveis a Graves i Excavacions Castellot S.A per la neteja d’obres de fàbrica
Contracte de subministrament de senyals de trànsit a Girod S.L.
Contracte de subministrament d’un videoprojector a Sintelec
Contracte de subministrament d’un ordinador portàtil a Sintelec
Desestimació de la reclamació prèvia presentada pels guaites
Contracte de subministrament de rètols normalitzats a Essa Punt
Contracte de subministrament de fulletons a Creator
Contracte de subministrament de cartells divulgatius a Format Gràﬁc
Adscripció de S.Moliné al lloc de treball de Responsable de Gestió Administrativa
Aprovació del conveni de cessió d’ús d’un vehicle de la DdB
Contracte de serveis a Galanthus per la digilització del mapa de vegetació del Parc
Contracte d’obres menor per reperﬁlat camí de Can Maimó a Graves i Excavacions Castellot S.A
Contracte d’obres menor per l’arranjament de diversos camins a Foresab
Contracte d’obres menor per arranjament camí Alella Park
Contracte d’obres menor per arranjament Mirador La Cornisa
Anul·lació per prescripció d’obligacions reconegudes exercicis tancats

de 21 de febrer
de 16 de març
de 18 de març
de 20 d’abril
de 2 de maig
de 22 de juliol
d’1 d’agost
d’1 d’agost
de 19 de setembre
de 22 de setembre
de 20 d’octubre
de 28 d’octubre
de 4 de novembre
de 4 de novembre
de 4 de novembre
de 4 de novembre
de 4 de novembre
de 4 de novembre
de 23 de novembre
de 7 de desembre
de 7 de desembre
de 19 de desembre
de 22 de desembre
de 22 de desembre
de 22 de desembre
de 23 de desembre
de 28 de desembre
de 30 de desembre
de 30 de desembre
de 31 de desembre
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Convenis
El 15 de juny es va subscriure un conveni
de col·laboració amb el Museu Arxiu de
Vilassar de Dalt per la realització d’una
exposició sobre les papallones del Parc de
la Serralada Litoral.
El 26 de setembre va formalitzar-se un
any més el conveni de col·laboració amb
l’Institut Català d’Ornitologia per a que
aquest ens dugui a terme la realització d’estudis de la fauna vertebrada, en particular
d’ocells existents dins l’àmbit del Parc de
la Serralada Litoral.
El 24 d’octubre va signar-se l’acord d’encomanda de gestió entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci en matèria de
prevenció de riscos laborals.
Ell 22 de desembre es va subscriure el
conveni per determinar l’ús d’un vehicle
tot terreny propietat de la Diputació de
Barcelona per part del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral.

Gestió de recursos humans i
materials
Plantilla

Equips i material

Funcionaris: 1
(Gerent)

Es va dur a terme una important rehabilitació de la torre de guaita de Cèllecs i es
va modiﬁcar l’escala d’accés adaptant-la a
l’actual normativa.

Laborals indeﬁnits continus: 5
(Biòloga, Resp. gestió administrativa,
Guardes)
Laborals indeﬁnits de temporada: 2
(Vigilants-informadors)
Laborals interins: 2
(Guarda continu/Guarda de temporada)
Laborals de temporada: 8
(Guaites de maig a setembre)
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D’altra banda es van adquirir dos ordinadors destinats principalment a la base de
dades d’incidències i la informació gràﬁca
vinculada.
També es va comprar un ordinador portàtil
i un videoprojector per tal de comptar amb
les eines necessàries per a la realització de
presentacions i ponències.

Amb l’adquisició de dos nous GPS es va
completar l’equipament de tots els vehicles
del parc mòbil del Consorci.
Els parcs de la Direcció Territorial Oriental
de la Xarxa de Parcs (Parc del MontnegreCorredor, Parc de la Serralada de Marina i
Parc de la Serralada Litoral) van adquirir de
forma conjunta la infrastructura necessària
per a la realització tant de la festa de les
escoles com de la matinal del programa
Viu el Parc en els respectius parcs (remolc,
tarima, taules i cadires).

Equipaments

Punts d'informació del Parc
Els punts d’informació del Parc van restar
oberts durant caps de setmana i festius
tots els matins de l’any de 10 a 14,30 h. i
els dissabtes d’abril a setembre de 16,30 a
18,30 h.; els festius oﬁcials de 10 a 14,30
h. (Per Nadal i Cap d’any tancat)

El punt d’informació de Can Boquet va
romandre tancat alguns caps de setmana
per problemes de personal.

Total usuaris Can Boquet

581

Total usuaris Can Magarola

126

Total usuaris p.i. 2005

707

Masia de Can Magarola (Alella)
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Centre de Documentació del
Parc
El Centre de documentació del Parc Serralada Litoral està ubicat al Museu arxiu
municipal de Vilassar de Dalt. El museu
acull en les seves instal·lacions l’espai
dedicat al centre de documentació i es fa
càrrec de la seva gestió.
El fons documental va arribar als 627
documents, a més d’una important informació gràﬁca (mapes, fotograﬁes i ortofotomapes).
Durant l’exercici 2005 es va ampliar l’espai
d’hemeroteca i es va fer una nova distribució de les obres de consulta de caràcter
general.
Es van rebre 12 consultes relacionades
amb la realització d’estudis, organització
d’activitats de lleure i el coneixement del
territori.

Durant el mes d’octubre el responsable
del Centre, Enric Ortega, va restaurar la
maqueta del massís de Sant Mateu (escala
1:15.000 de 135 cm d’amplada i 205 cm
de llargada), ubicant-hi les masies i les
alçades dels principals turons. La maqueta
va quedar dipositada al punt d’informació
de can Boquet.

Centre de Documentació
del Parc de la Serralada Litoral
Horari: de dimarts a dissabte de 9 h. a
14 h i de 15 h. a 19 h. (excepte divendres i dissabte tarda)
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: cd.pslitoral@diba.es

Com a activitat paral·lela es va realitzar
l’exposició Papallones del Parc de la Serralada Litoral del 29 d’abril al 5 de juny
coordinada per la Secció de Ciències de
la Natura del Museu amb el suport del
Consorci. El nombre total de visitants va
ser de 900 persones.
A l’entorn d’aquesta exposició van realitzarse diverses activitats i accions divulgatives.
L’exposició va visitar els llocs següents:
- Teià, del 19 al 31 de juliol amb 180 visitants.
- La Roca del Vallès, del 19 de setembre al
8 d’octubre amb 75 visitants.
- Vilanova del Vallès, del 22 d’octubre al
19 de novembre amb 150 visitants.

Centre de documentació al Museu Arxiu de
Vilassar de Dalt
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Conservació dels sistemes naturals

Servei de guarderia
Aquest servei compta amb quatre guardes
ﬁxes i un guarda cedit per la Diputació de
Barcelona. El servei s’organitza de manera
que es puguin atendre tant les tasques de

Conservació

Abocaments residus sòlids
Aigües residuals
Punts d’aigua i fonts
Erosió i esllavissades
Fauna

vigilància i detecció d’incidències, com el
manteniment de les infrastructures del
Parc, el seguiment de les activitats d’ús
públic i la participació en els programes de
conservació del Parc. En el període d’estiu,
una part important d’aquests recursos
humans es destinen a la vigilància per a la
prevenció d’incendis forestals.

159
8

El servei de guarderia ha realitzat 1.079
intervencions

Control

Circulació fora pista

Circulació

Circulació superior 30 Km/h

7

Circulació per pistes d’accés restringit

9

59

32

3
123
Ús públic

Arbres caiguts / branques

12

Acampades

10

Flora

16

Festes rave

3

Vehicles abandonats

14

Activitats populars/esportives

Patrimoni arqueològic
Patrimoni natural

73

5
20
Control
activitats

Activitats extractives

2

Aproﬁtaments forestals

6

84

Desbrossades,estassades i neteges bosc 22

Pintades

11

Esteses línies elèctriques i neteges

Rètols del Parc

33

Moviments de terres

Senyals de tràﬁc

18

Franges de protecció foc

Infrastructures Tanques i cadenats

Fites
Mobiliari
Equipaments

Assistències

Durant 6 mesos el servei es reforça amb la
incorporació de 3 guardes més.

3
23
4

Dipòsits i hidrants

34

Camins (condicionament)

57

Persones accidentades

4
24
4

Obres/Construccions

51

Rompudes forestals

1

Tancaments de ﬁnques
Caça

14
6

Prevenció d'incendis

27

Vigilància

39

Altres

54

4
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Prevenció d’Incendis
forestals
PREVENCIÓ PASSIVA

Millora de camins
Per primera vegada els treballs de millora
i manteniment de la xarxa viària del Parc
van ser ﬁnançats amb recursos propis del
Consorci, amb una despesa associada total
de 72.063,33€. Aquests treballs de manteniment s’executen de forma coordinada
amb els Plans de Prevenció d’Incendis (PPI)
dels diferents municipis.
El detall dels treballs realitzats al 2005 és
el següent:
• Obertura de caixa de vegetació
- Camí carener d’Alella Park. (Alella)

• Repàs amb toro de camins molt degradats:
- Camí carener d’Alella Park. (Alella)
- Cal Vidrier (Vilassar de Dalt)
- Camí de can Boquet a can Maimó
((Vilassar de Dalt, Vallromanes i
Vilanova del Vallès)
- Camí de la riera de Clarà a El Pujolar
(Argentona)
- Camí del torrent de la Font Freda
a can Nadal (Vilanova del Vallès Vilassar de Dalt)
- Camí de can Nadal a Planes del Fum
(Vilanova del Vallès - Òrrius)
- Pista carenera entre coll de Font de
Cera i can Boquet (Alella - Teià)
- Camí de can Girona a Font de la
Mercè (Sta. Mª de Martorelles)
- Camí de la riera de Vallromanes a can
Gurguí (Vallromanes - Teià)
- Camí de can Nadal a cal Senyor
(Vilanova del Vallès - Vilassar de Dalt)

- Camí del Pujolar al turó de Matacabres (Argentona - Cabrils)
- Camí de la riera de Vallromanes al coll
de Clau (Vallromanes - Teià)
• Construcció d’obres de fàbrica i passos
de riera:
- Camí de can Boquet a can Maimó
(Vilassar de Dalt, Vallromanes i
Vilanova del Vallès)

• Desbrossada
- Camí del Castell de Sant Miquel
(Montornès del Vallès - Vallromanes)
- Pista carenera entre Mirador de La
Cornisa i can Gurguí (Teià)
• Reperﬁlat de cunetes i neteja d’obra de
fàbrica:
- Camí de can Boquet a can Maimó
(Vilassar de Dalt)
• Neteja de 65 pericons
• Neteja de passos d’aigua:
- Coll de Clau (Teià - Vallromanes)
• Arranjament de la capa de rodolada
- Pista carenera can Boquet-Roca d’en
Toni (Vilassar de Dalt)

Treballs d’arranjament de la capa de rodolada a la pista carenera entre can Boquet i la Roca d’en Toni
(Vilassar de Dalt)
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Programa de tancament de camins
Es va realitzar el projecte de tancament
dels camins de Vilanova del Vallès amb els
criteris de conservació del medi natural i
accessibilitat per a la prevenció d’incendis
que regulen el programa de restricció de
la circulació motoritzada en el Parc. També
es va realitzar un seguiment dels diversos
tancaments del municipi d’Alella per tal de
normalitzar aquells que corresponen a la
xarxa de prevenció. Durant l’exercici es van
realitzar treballs de manteniment i installació de nous tancaments a demanada dels
ajuntaments, això va suposar que a 31 de
desembre de 2005 hi hagués 75 tanques
instal·lades.

Retirada d'un vehicle accidentat

Neteja d’abocaments
Atesa la important incidència que té en el
medi l’abocament de residus tant pel que fa
a l’increment de risc d’incendis en l’època
estival com per la pròpia conservació, el
Consell Plenari va acordar en la sessió de
21 de setembre el protocol d’actuació en
aquests supòsits:
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El servei de guarderia va localitzar 159
abocaments de residus sòlids de diversa
composició i volum.
Amb mitjans propis els guardes van recollir
i dipositar a les deixalleries del territori els
residus següents:

Data

Sector

Tipus

Volum (m3)

14/01/2005

Vallès

general

1,00

16/03/2005

Vallès

general

1,00

23/03/2005

Vallès

vegetal

1,00

general

1,00

vegetal

1,00
1,00

Pes (Kg)

07/04/2005

Vallès

general

08/04/2005

Maresme

general

22/04/2005

Maresme

general

26/04/2005

Vallès

general

29/04/2005

Maresme

general

29/04/2005

Vallès

general

1,00

25/05/2005

Vallès

general

1,00

30/06/2005

Maresme

general

07/07/2005

Maresme

general

67,00

12/07/2005

Maresme

general

370,00

19/07/2005

Maresme

general

21/07/2005

Vallès

general

26/07/2005

Maresme

general

130,00

27/07/2005

Maresme

general

335,00

04/08/2005

Maresme

360,00
151,00
1,00
170,10

40,00

26,00
1,00

pneumàtics

15

pneumàtics

5

general

50,00

05/08/2005

Maresme

general

50,00

17/08/2005

Maresme

general

2,50

19/08/2005

Maresme

general

40,00

19/08/2005

Maresme

general

25,00

06/09/2005

Maresme

general

12,00

28/09/2005

Maresme

general

91,00

06/10/2005

Maresme

general

158,00

06/10/2005

Vallès

general

08/11/2005

Maresme

general

10,00

11/11/2005

Maresme

general

5,00

09/12/2005

Maresme

pneumàtics

Maresme

general

Maresme

general

31/12/2005

1,00

20
121,00
180,00
11,00

16

Unitats

2.393,60

40

Quan les característiques dels abocaments
fan necessari l’ús de vehicles o mitjans
especials, la neteja es realitza mitjançant
la contractació d’empreses especialitzades.
El 2005 l’empresa adjudicatària va realitzar
també un servei quinzenal de retirada de
brossa en els següents punts que coincideixen amb els punts més freqüentats
del Parc:

Els treballs realit zats per empreses
externes, amb una despesa associada
d’11.969,32€, van ser els següents:

Font de la Mercè

Sta. Mª Martorelles

Coll de Cera

Alella

Camí de la Serra

Teià

Planes Can Gurguí

Vallromanes

Pineda Tª Baldiri

Premià de Dalt

Font Sant Mateu

Premià de Dalt

Creu Can Boquet

Vilassar de Dalt

Roca d’en Toni

Vilassar de Dalt

Planes Montcabrer-Font Picant

Cabrera de Mar

Codi

Data

Indret

Municipi

Volum

C-O

15/01/2005

Servei ordinari

ruta

2m3

C-O

30/01/2005

Servei ordinari

ruta

2m3

C-O

15/02/2005

Servei ordinari

ruta

2m3

C-O

28/02/2005

Servei ordinari

ruta

A-1

febrer

Tº d’en Cases

Premià de Dalt

2dx2p

A-2

febrer

La Ruscalleda

La Roca del Vallès

3dx3p

A-3

febrer

El Pujolar

Argentona

2dx2p

C-O

15/04/2005

Servei ordinari

ruta

2m3

C-4

28/04/2005

Pont de l’Espinal

Argentona

6m3

C-O

19/05/2006

Servei ordinari

ruta

3m3

C-5

31/05/2005

Brossa i Runa

Teià, Premià de Dalt,
Cabrera de Mar

1m3

2m3

C-O

15/06/2005

Servei ordinari

ruta

3m3

C-O

15/07/2006

Servei ordinari

ruta

1m3

C-O

19/08/2005

Servei ordinari

ruta

2m3

C-O

16/09/2005

Servei ordinari

ruta

2m3

C-6

12/09/2005

Riera de Clarà (3p)

Argentona

A-4

octubre

Tº d’en Cases

Premià de Dalt

0,5m3

6m3

A-5

octubre

Cadira del Bisbe

Premià de Dalt

0,5m3

A-6

octubre

casa dels caçadors

Premià de Dalt

2m3

C-7

25-10-05

Crta d’Alella

Alella

6m3

C-8

26-10-05

C. Roselló

Alella

3m3

C-9

27-28/10/05

Bosc de Can Gordi

Vallromanes

7m3

A-7

novembre

Plana de la Figuera

Premià de Dalt

4dx3p

A-8

novembre

Turó de la Salve

Premià de Dalt

2dx3p

A-9

novembre

Coll de Parpers

Argentona

2dx3p

C-10

16-11-05

Servei ordinari

ruta

1m3

C-11

23-12-05

Servei ordinari

ruta

2m3
d= dia

p = persona
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PREVENCIÓ ACTIVA

12ª Campanya de vigilància i prevenció
d’incendis forestals. Estiu 2005
La campanya de vigilància es va iniciar l’1
d’abril i es va tancar el 19 de setembre,
amb un horari de vigilància adequat a les
hores de màxim risc per a cada període.
Així, l’horari de vigilància des de l’inici de
la campanya ﬁns al 31 de maig, i des del 16
d’agost ﬁns al 19 de setembre, ha estat de
9.30 a 20.00; de l’1 de juny al 19 d’agost
l’horari ha estat de 10.00 a 20.30.
El Pla de vigilància i prevenció d’incendis
forestals es va desenvolupar seguint els
mateixos criteris que en anys anteriors.
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 territori que engloba el Parc de la
Serralada Litoral.
· 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, Parc, ADF de la zona,
SEPRONA )

· Informació, orientació i sensibilització als
visitants del Parc.
· Recollida de dades d’interès per a les
tasques de gestió i protecció que duu a
terme el Parc.
L’equip humà del dispositiu l’han format
15 persones: 8 guaites en punts ﬁxes, 4
persones en l’equip de vigilància, 2 guardes realitzant les tasques pròpies de la
guarderia del Parc i 1 persona en el control
radiotelefònic. La distribució de tasques
s’ha fet de manera que en tot moment
s’han cobert els quatre punts de guaita,
els vehicles de suport i el control radiotelefònic. La guarderia ha continuat assumint
les tasques pròpies; vigilància, informació,
conservació, i manteniment, patrullant per
les diferents zones del territori del Parc.
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.

Incidències
Evolució de les incidències per foc en els darrers cinc anys:
Tipus d’incidència

2000

2001

2002

2003

2004

2005

6

3

7

7

2

6

· Vigilància i prohibició expressa de crema
de rostolls, marges i residus forestals o
de jardineria durant l’època de perill.

Incendis
Columnes de fum i
cremes no autoritzades

354

350

236

136

74

59

· 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

TOTAL

360

353

243

143

76

65

· Coordinació amb els diferents efectius
que treballen en tasques de prevenció
i ex tinció d’incendis: bombers, cos
d’agents rurals, ajuntaments, policies
locals, voluntaris i objectors dels municipis consorciats, ADF.
· Presència continuada i activa de guardes
dins el Parc.
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Prenent com a referència les dades d’anys
anteriors destaca la reducció en columnes
i cremes, però l’augment dels incendis.
En deﬁnitiva es produeix una disminució
progressiva de les incidències per foc en
el territori i el seu entorn atribuïble, sens
dubte, a les campanyes de conscienciació
de la població que duen a terme les administracions públiques.

Incendis
En el moment de fer la valoració dels
incendis de la present campanya, cal, en
primer lloc, tenir present la climatologia.
Si l’any anterior (2004), parlàvem d’un
estiu excepcional per la quantitat de dies
de pluja, el d’enguany ha estat també un
estiu excepcional, però pel contrari de
l’anterior. 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. Van ser especialment
secs i calorosos els mesos de maig, juny i
juliol. Tot plegat s’ha traduït en un increment del nombre d’incendis.

Montcerdà de Tiana, que es va iniciar a
les 21:40h del vespre i no es va poder
donar per extingit ﬁns a primeres hores
del matí.

Dit això cal fer referència al nombre d’incendis i les seves dimensions. S’ha detectat
i s’ha intervingut en 6 incendis dins del territori forestal dels municipis consorciats.
L’incendi que ha afectat més superfície
(2 ha. de superfície arbrada) és el que
es va produir el dia 26 d’agost al torrent

Superfície
Matoll (Ha)

Superfície
Arbrat(Ha)

Superfície
Cremada(Ha)

Municipi

Data

Martorelles

02/06/2005

0,015

0

0,0015

Argentona

05/06/2005

0,08

0

0,08

Cabrera de Mar

11/06/2005

0,06

0,02

0,08

Tiana

27/06/2005

0,35

0,3

0,65

Sta Mª Martorelles

28/06/2005

0,12

0,25

0,37

26/08/2005

1,85

0,15

2

Total cremat

2,475

0,72

3,1815

Tiana

Superfície cremada 2000-2005:
Any

Superfície cremada

2000

0,1600 Ha

2001

2,7000 Ha

2002

0,0080 Ha

2003

4,5000 Ha

2004

0,0000 Ha

2005

3,1815 Ha

Mitjans de prevenció d'incendis
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Columnes de fum i cremes
no autoritzades
En aquest apartat es van recollir 65 incidències.
La detecció ràpida i la immediata intervenció, així com la informació dels períodes de
restricció/prohibició d’encendre foc, i 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 (74). 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 d’aconseguir la disminució d’aquestes
incidències.

Amb l’anàlisi estadística d’aquestes dades,
es pot constatar que el municipi amb més
cremes i columnes de fum ha estat Vilanova
del Vallès. El mes amb un nombre més alt
de columnes de fum i cremes no autoritzades segueix sent el maig tal i com ha
vingut succeint en els darrers anys, seguit
de l’agost, possiblement degut a que les
pluges caigudes durant aquest mes hagin
dut a un relaxament de la població pel
que fa a la realització de cremes de restes
vegetals.

El mes en nombre inferior de cremes ha
estat l’abril –tot i que cal assenyalar que
en anys anteriors la campanya va iniciarse al maig i no hi ha, doncs, possibilitat de
realitzar anàlisis comparatives–, seguit de
setembre, juliol i juny.
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Pel que fa a dies de la setmana, el divendres i el dijous són els dies de més avisos.
Les hores amb més incidències són a mig
matí (de 10 a 11) i al vespre (de 17 a 18
i de 20 a 21), és a dir a primera i darrera
hora del dia.

Incendi al torrent Montcerdà (Tiana)
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Estudis i activitats de recerca

Actuació al torrent Sant Feliu
(Cabrera de Mar)

CONSERVACIÓ DEL FRARET
Estudi de les poblacions de fraret al
Parc
L’any 1998, el Parc de la Serralada Litoral
iniciava el Projecte de la Flora Amenaçada
del Parc per vetllar per a la conservació
de les espècies de ﬂora d’especial interés
sotmeses a diferents graus d’amenaça.
L’any 2005 es va efectuar una revisió de
les poblacions de fraret (Arisarum vulgare) amb les dues subespecies Arisarum
vulgare ssp vulgare i Arisarum vulgare
ssp. simorrhinum que es troben al Parc, i
es van localitzar quatre noves poblacions
al municipi d’Argentona. A Catalunya, la
subespècie vulgare, més comuna, es troba
diseminada per tota la costa catalana septentrional, mentre que de la subespècie
simorrhinum se’n coneixen molt poques
poblacions. La subespècie simorrhinum
és un tàxon inclòs al “Catàleg de plantes
vasculars endèmiques, rares o amenaçades
de Catalunya”.

Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya
(FONT, 05-09-2006)
Àrea de distribució del fraret
Arisarum vulgare subsp. simorrhinum
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Fraret (Arisarum vulgare)

Guardes del Parc durant l’actuació

El gener es va realitzar una actuació per
a la conservació de la població de fraret
(Arisarum vulgare) situada al torrent de
Sant Feliu al municipi de Cabrera de Mar.
El fraret és una de les espècies de la
ﬂora amenaçada del Parc de la Serralada
Litoral, de les que se’n fa seguiment des
de l’any 1998. L’actuació va consistir en
una desbrossada selectiva per afavorir la
presència i manteniment de la població de
fraret, amenaçat per la presència al torrent
esmentat d’espècies ruderals, exòtiques
o invasores com l’enfiladisssa Senecio
mikanoides, o la canya americana. L’actuació, autoritzada per l’Agència Catalana
de l’Aigua, va consistir en l’eliminació de
la canya i dels esbarzers i altres plantes
ruderals que cobrien l’àrea on es troba la
població de fraret, diﬁcultant el seu desenvolupament.

Estudi de l'afecció de la pedrera de la
Feu a la ﬂora del Parc

Alliberament d’òlibes i
instal·lació caixes niu

La Pedrera de la Feu, situada al municipi
d’Argentona, és una de les pedreres en
explotació dins l’EIN La Conreria-Sant
Mateu-Céllecs. Des de l’any 2003, irregularitats en l’acompliment dels límits
del polígon miner autoritzat van generar
la mobilització d’entitats ciutadanes i del
mateix ajuntament d’Argentona per tal
de deturar l’activitat extractiva fora dels
límits permesos, i més quant la superació
d’aquests límits afectava una zona situada
dins l’EIN amb la consegüent afectació
sobre les espècies de ﬂora i fauna, entre
elles espècies de la flora amenaçada
del Parc situades a l’entorn d’aquesta
pedrera. A petició de la Unitat Regional
de Medi Ambient de l’ARROMN, arran de
les Diligències d’Investigació Penal de la
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, el Parc va elaborar l’informe
"Afecció de l’activitat de la pedrera de la
Feu a la ﬂora del Parc de la Serralada Litoral", per tal de determinar amb exactitut
la situació de les poblacions d’espècies
d’interès de ﬂora que podrien ser afectades
per l’activitat de la pedrera, concretament les poblacions de fraret (Arisarum
vulgare) i carex (Carex griolettii). L’estudi
va concloure que hi ha una població de
fraret situada dins el polígon miner de la
pedrera, que no està actualment en fase
d’explotació però que desapareixeria en
el cas que s’autoritzi la continuació de
l’activitat extractiva dins l’EIN.

En col·laboració amb el
Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge de
Torreferrussa, el 21 de
gener es van alliberar
dos exemplars d’òliba
(Tyto alba) al sector
de ca l’Espinal al municipi d’Argentona. Malauradament, uns dies
després un dels dos
exemplars va aparèixer
mort a les proximitats,
probablement víctima
d’u n at r o p e ll a m e nt .
També és van instal·lar Reconeixement dels exemplars abans de l’alliberament
caixes-niu per afavorir
la reproducció al Parc
Generalitat de Catalunya i la Diputació de
d’aquesta espècie en aquest mateix sector
Barcelona. L’objectiu general del Programa
de ca l’Espinal i al sector de Sant Mateu al
és conèixer la tendència demográﬁca de
municipi de Premià de Dalt. L’Òliba és una
espècie actualment en disminució, tant a
les poblacions de senglar en una mostra
Espanya com a Catalunya. Al Parc, l’aband’espais naturals situats en diferents zones
donament de l’activitat agrícola a muntanya
de Catalunya, a partir del registre sistei la manca de llocs adients per a criar són
matitzat de les captures i observacions
dos factors que condicionen l’escassetat
de senglars.
d’aquesta espècie.
Un altre objectiu del Programa és fomentar
la cooperació entre gestors, tècnics, guardes i caçadors, implicant aquest darrer
Programa de seguiment del senglar
col·lectiu en la gestió d’aquesta espècie.
El 2005 el Parc es va incorporar al ProEl 2005 hi ha va haver 13 espais particigrama de seguiment de les poblacions de
pant en el Programa. El 18 de setembre
senglar a Catalunya iniciat la temporada
es va convocar a la seu del Consorci a
1998/1999, impulsat conjuntament pel
totes les societats de caçadors del Parc
Departament de Medi Ambient de la
i àrea d’inﬂuència per fer la presentació del Programa i distribuir els
Carnets de Colla Senglanaire a les
diferents colles de senglar del Parc.
A partir de la temporada vinent, amb
la col·laboració de les societats de
caçadors, s’espera obtenir dades que
seran d’interès tant per al Parc com
per al conjunt de Catalunya, per a un
millor coneixement i gestió d’aquesta
espècie cinegètica.

Mapa polígon miner i àrea d’explotació de la pedrera,
octubre 2004

La temporada 2004/2005 es va registrar la captura de
5.166 senglars
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Alliberament d’eriçons
Durant el 2005 es va continuar l’alliberament d’exemplars d’eriçó fosc (Erinaceus
europaeus) al Parc iniciat l’any 2004. Entre
els mesos de maig i agost, es van alliberar
un total de 24 exemplars provinents del
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge
de Torreferrussa. La col·laboració amb
aquest Centre facilita la reintegració al
medi natural d’exemplars d’espècies
salvatges protegides, com en aquest cas
l’eriçó fosc, que poden ser alliberats en
espais naturals on troben els hàbitats
adequats per poder viure i reproduir-se.
Els animals alliberats estan marcats amb
un xip que facilita la seva identiﬁcació i
el seu seguiment. Aquests alliberaments
reforcen les poblacions autòctones d’eriçó
fosc del Parc, sotmeses a diversos impactes, essent especialment destacats els
atropellaments.

Data

Nombre d'exemplars

Lectura del xip abans d’alliberar l’eriçó al torrent de Cuquet – juliol 2005

Indret

UTM

14 maig

1 mascle

--

--

20 juliol

1 femella, 5 joves

Can Papaloli (Cabrils)

4475 / 4598

20 juliol

7 joves

Torrent de Cuquet (Vilassar de Dalt)

4445 / 45975

18 agost

10

Torrent de Cuquet (Vilassar de Dalt)

4445 / 45975

Digitalització del mapa de vegetació
El consorci va contractar a l’empresa
Galanthus la digitalització del mapa de
vegetació del Parc de la Serralada Litoral.
Aquest mapa elaborat els anys 1990-91
per Xavier Tarruella, formava part dels
estudis de base que es van realitzar previs
a la declaració de l’Espai d’Interès Natural
La Conreria-Sant Mateu-Céllecs l’any 1992
i és la cartograﬁa més detallada existent
en l’actualitat sobre les comunitats vegetals del Parc i la seva distribució. El nou
format digital permetrà un ús més adequat
i eﬁcient d’aquesta informació básica per
a la gestió de la conservació del patrimoni
natural del Parc.

Mapa de vegetació del Parc Serralada Litoral
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Monitoratge de les poblacions de
papallones (BMS)
Per tercer any consecutiu, s’ha continuat
el projecte iniciat el 2003 de seguiment
de papallones dins del programa CBMS
(Catalan Butterﬂy Monitoring Scheme) sota
la direcció tècnica del Museu de Ciències de
Granollers i amb el suport del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’any 2005 hi ha hagut
82 estacions de seguiment a Catalunya, la
del Parc correspon a la número 69 de la
xarxa amb el nom de “Sant Mateu”.
El seguiment es realitza en una localitat ﬁxa
(Turó d’en Baldiri-Premià de Dalt) amb uns
itineraris ja establerts. En aquests itineraris
es fa una visita setmanal des de l’1 de març
ﬁns al 30 de setembre, comptabilitzant
cada exemplar que s’observa durant el
transecte i concretant a quina espècie
pertany. Enguany les sessions d’observació
es van produir entre el 4 de març i el 20
de setembre.
L’any 2005 s’ha produït una disminució molt
important en el nombre total d’exemplars
comptabilitzats al Parc, que s’ha reduït
gairebé a la meitat respecte els resultats
del 2004, situant-se pràcticament a nivell
de l’any 2003. Aquesta disminució observada al Parc és un reﬂexe clar del que ha
succeït en el conjunt de Catalunya. Raons
climàtiques, un cop més, poden explicar
les ﬂuctuacions poblacionals detectades en
les diferents espècies en les estacions que
formen part de la xarxa de monitoratge.
Així, l’any 2005 ha estat un any amb un
dels hiverns més freds i una de les sequeres més severes de les darreres dècades,
i aquest fet ha tingut un efecte important
sobre les papallones, registrant-se la
segona temporada més pobre d’observacions en el nombre d’exemplars des de
l’inici del CBMS l’any 1994, si bé el nombre
d’espècies s’ha mantingut constant. La
diﬁcultat de les larves de suportar els freds
hivernals i la menor disponibilitat d’aliment
a la primavera a causa de la sequera, són
els factors que han inﬂuït.
Satyrium esculi, l’espècie més abundant a
la xarxa en els darrers 4 anys, s’ha situat
de cop a la posició número 13 del rànking.

Vanessa atalanta

Al Parc, aquesta espècie ha passat de
493 observacions al 2004, a només 8
enguany.
També les espècies migradores han sofert
una disminució espectacular, com ha passat
amb la Vanessa atalanta o la Cynthia cardui,
espècie que al 2005 només s’han comptabilitzat un 2% d’exemplars respecte al
2004. Al Parc, aquesta espècie ha passat
de 113 observacions l’any 2004 a només
1 l’any 2005. Igualment, cal destacar la
detecció per primer cop al Parc de l’espècie Lybithaea celtis, que fa augmentar ﬁns
a 39 les espècies observades al Parc des
de l’inici del BMS. D’altra banda, però,
enguany no s’ha produït cap observació
de l’espècie Euphydryas aurinia, espècie
inclosa al Conveni de Berna i la Directiva
Hàbitats donada la seva franca regressió
a bona part d’Europa.
L’espècie més comptabilitzada continua
essent la Pyronia bathseba amb 886 exemplars seguida de la Lasiommata megera.
És destacable l’augment de Callophrys
rubi. Aquesta espècie, i d’altres espècies
univoltines primaverals o que hivernen en
estat adult, no han estat tan afectades pels
condicionants climatològics i han presentat
nivells poblacionals molt alts en el conjunt
de Catalunya. Al Parc, aquesta espècie ha
passat de 56 observacions al 2004 a 185
al 2005.

L’estació del Parc és la número 69 “Sant Mateu”
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Llistat de les espècies contactades al transecte de Sant Mateu al 2003, 2004 i 2005.
IA 03, IA 04 i IA-05 es refereix al nombre
IA-03
PAPILIONIDAE
Papilio machaon
Iphiclides podalirius

63
23

PIERIDAE
Pieris brassicae
P.rapae
Pontia daplidice
Euchloe crameri
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
G. cleopatra
Leptidea sinapis
LYCAENIDAE
Satyrium esculi
Callophrys rubi
Lycaena phlaeas
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Cacyreus marshalli
Celastrina argiolus
Glaucopsyche melanops
Aricia agestis cramera
Polyommatus icarus
Poliomatus escheri
Pseudopilotes panoptes
Neozephyrus quercus

Papilio machaon
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total d’exemplars comptats durant aquell
any per a cada espècie.

IA-04

IA-05

68
25

44
21

12
18
0
20,5
2
28,5
0
21
16

34,5
123
14
20
0
58
3,5
33,5
0

9
30
5
42
0
5
2
16
2

217
75
3
12,5
70
0
0
75,5
1
32
7
4
16

493
56,5
33,5
25
40
1
1
74
0
104,5
0
0
37,5

8
185
7
14
56
0
7
53
1
27
0
2
1

Glaucopsyche melanops

Melanargia lachesis

IA-03
NYMPHALIDAE
(Nymphalinae)
Charaxes jasius
Limenitis reducta
Vanessa atalanta
Cynthia cardui
Melitaea phoebe
Euphydryas aurinia
Lybithaea celtis
(Satyrinae)
Melanargia lachesis
Melanargia occitanica
Hipparchia statilinus
Hipparchia ﬁdia
Hipparchia fagi
Brintesia circe
Maniola jurtina
Pyronia cecilia
Pyronia bathseba
Coenonympha dorus
Coenonympha arcania
Pararge aegeria
Lasiommata megera
HESPERIIDAE
Thymelicus acteon
Total d’exemplars
Total d’espècies

Lycaena phlaeas

IA-04

IA-05

20,5
0
13,5
80
0
4
0

28,5
4
21,5
113,5
1
21
0

17
2
5
1
0
0
2

36
0
3
43
0
8
19
83,5
435
0
8
265,5
228,5

59
1
35
254
8
26,5
151
162
1484
0
0
134,5
450,5

48
1
35
126
10
18
34
24
886
2
0
93
361

0
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1981,5
35

4247,5
38

Satyrium esculi

2
2220
39

Control d’amﬁbis:
Seguiment del tritó verd i catàleg de
punts d’aigua del Parc
L’any 2005 es va continuar fent el seguiment
de la població de tritó verd (Triturus marmoratus), localitzada en un únic punt del
sector nord del Parc, en una bassa al municipi de La Roca del Vallès. Mensualment i
amb una metodologia estandaritzada, la
guarderia del Parc va fer un seguiment de la
població, amb observació directa, mostreig
i comptatge dels exemplars de tritó, adults
i larves, així com també d’altres espècies
de vertebrats i invertebrats presents a
la bassa i el seu entorn. Es van efectuar
també mesures de la temperatura i el PH
de l’aigua de la bassa.
La presència en un sol indret del Parc
del tritó fa necessària una atenció especial i un esforç de seguiment per tal de
poder actuar enfront qualsevol alteració
que pugui comprometre la supervivència
d’aquesta espècie.

de catalogació dels punts d’aigua del Parc,
tant naturals com artiﬁcials, amb l’observació i registre de la presència de diferents
espècies d’amﬁbis.

Exemplar mascle adult de Triturus marmoratus

D’abril a juny, i el mes de desembre, es
van observar larves i adults a la bassa, la
resta dels mesos es van observar només
adults o només larves o ﬁns i tot hi va
haver absència d’observacions, com el
mes de febrer.
Com els anys anteriors, es van produir
variacions importants en el volum d’aigua de la bassa, amb un volum mínim de
23,14m3 a principis del mes de juliol. Com
ja va passar l’any 2003 i donada la forta
i llarga sequera que va afectar el Parc i la
resta del territori català, des de ﬁnals de
juliol ﬁns a ﬁnals de setembre la bassa va
restar completament seca, i tampoc no es
van fer observacions d’adults ni larves de
tritó. La resta dels mesos el volum de la
bassa es va mantenir al seu nivell màxim
amb 133,92m3
L’obtenció de sèries de dades en aquesta
bassa permetrà obtenir més informació
sobre la fenologia d’aquesta població i
determinar amb les dades dels diferents
anys la seva viabilitat d’acord amb els
condicionants físico-químics i biològics de
l’indret que ocupa.
La guarderia va continuar també el treball

Volum d'aigua en metres cúbics registrat a la bassa l'any 2005
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Escalada

Seguiment de rapinyaires

L’escalada és una activitat esportiva permesa pel Pla especial de protecció del Parc.
Els escaladors troben en la diversitat de
formacions rocoses granítiques característiques d’aquest territori l’escenari ideal
per a la pràctica d’aquest esport de risc.
Al Parc la modalitat més practicada és el
boulder o escalada en bloc, que s’enfoca a
escalar petits blocs o parets de pedra de
petites alçades. Aquest tipus d’escalada es
realitza a diversos indrets ja que els blocs
granítics apareixen en conjunt per tot el
Parc (rocs d’en Serdinyà, roques de l’Ignasi,
cova d’en Nadal, etc)

A l’igual que el 2004, durant el 2005 es
va continuar realitzant un seguiment de les
poblacions de rapinyaires del Parc. Aquest
grup d’aus, a causa de la seva alimentació
i dels seus requeriments ecològics, és un
excel·lent bioindicador.

En els darrers anys, però, l’augment del
nombre de persones que realitzen aquest
esport va fer plantejar la necessitat de fer
un estudi per determinar l’abast i l’efecte
d’aquesta activitat quant a la conservació
del patrimoni natural i cultural del Parc.
L’afecció creixent per aquest esport, l’edició de llibres temàtics situats al Parc i les
noves tecnologies com Internet han dut al
Parc escaladors d’arreu del territori i també
de diversos països la majoria dels quals
desconeixen que arriben a un espai natural protegit. L’ús intensiu d’alguns indrets

Pintades d’escalada a les roques

pot comprometre la seva conservació, no
només pel possible impacte sobre la fauna
i la ﬂora, sinó també sobre les roques que
s’escalen, ja que sovint aquests blocs de
pedra granítica són elements d’interès
geològic i cultural, que són marcats, pintats
o ﬁns i tot perforats amb elements de subjecció. L’estudi permetrà tenir una diagnosi
de la situació d’aquesta activitat al Parc
per poder establir les mesures necessàries
que garanteixin la seva continuïtat sense
afectar els objectius de conservació.

Es va poder localitzar el niu d’una de les
dues parelles de marcenca que nidiﬁquen
al Parc, i el poll va ser anellat i mesurat.
Aquesta espècie migradora, té la particularitat d’alimentar-se pràcticament
només de rèptils. Aquesta alimentació, tan
especialitzada, fa que sigui una espècie
molt sensible a qualsevol canvi. El fet que,
tal i com demostren els estudis realitzats
recentment, la seva població a la Serralada
Litoral estigui en augment certiﬁca el bon
estat de conservació dels espais forestals
d'aquest territori.

Poll de marcenca en el seu niu

Rocs granítics característics del Parc de la Serralada Litoral
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Programa Sylvia de seguiment de
l'avifauna

ESPÈCIE

Accipiter nisus

Durant l’any 2005 es va dur a terme el
8è any del seguiment de l’avifauna a Can
Ràpia (Vilassar de Dalt) en col·laboració
amb l’Institut Català d’Ornitologia, seguint
els protocols establerts del programa
Sylvia. Aquest programa, té com a principal
ﬁnalitat l’establiment d’una xarxa d’estacions d’anellament d’esforç constant pel
seguiment a llarg termini 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 de l’EIN La
Conreria-Sant Mateu-Cèllecs: can Ràpia
(Vilassar de Dalt), Teià, ca l’Andreu (Tiana)
i Montalegre (Tiana).
El protocol de treball fonamental es subdivideix en dues sessions bàsiques, l’estival
(o de cria) i l’hivernal. En aquest cicle anual
es varen realitzar 3 sessions en el període
hivernal i 9 durant l’estival. Els resultats de
captures diàries de cada sessió es recullen
a les taules 1 i 2.
ESPECIE

05/01/05 31/01/05 10/02/05

1

Troglodytes troglodytes

TOTAL

1

2

16

3

40

4

1

1

Erithacus rubecula

21

Turdus merula
Sylvia atricapilla

1
5

1

1

Regulus ignicapillus

1

Parus caeruleus

4

1

4

8

Parus cristatus

1

Parus major

1

Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius

1

Fringilla coelebs

1

2

1

1
2
1

2

Emberiza cirlus

1
1

Carduelis chloris
Emberiza cia

1

1

1

1

3

1

TOTAL

1

33

30

7

70

Taula 1. Captures totals durant les sessions hivernals

05/05/05 24/05/05 03/06/05 21/06/05 03/07/05 11/07/05 21/07/05 29/07/05 10/08/05

TOTAL

Accipiter nisus

1

1

Columba palumbus

1

1

1

3

Dendrocopos major

1

Troglodytes troglodytes

1

1

Erithacus rubecula

5

3

Turdus merula

1

2

Phylloscopus bonelli

1

Parus caeruleus

3

3

Parus cristatus

1

6

Parus major

2

4

1

Certhia brachydactyla

1

2

2

5

2

2

1

Garrulus glandarius

1
3

Emberiza cirlus
TOTAL

3

2

1

1

1

12
2

1

7
1

1

1

9
8

1
3
1

20

1

9

1

Sitta europaea
Fringilla coelebs

1

22

3
13

5

4
2

2

2

1

1

68

Taula 2. Captures totals durant les sessions estivals
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A les sessions estivals es van capturar 68
ocells també de 15 espècies diferents. És
el nombre més baix de captures des que
va començar el seguiment l’any 1998. Les
causes que poden explicar aquest declivi
les podem trobar en una primavera extremadament seca que va fer que hi hagués
molt poca productivitat d’aliment, tant
d’insectes com de fruits i que va causar
una baixa productivitat en les poblacions
d’ocells. Si tenim en compte, a més, que
aquesta primavera venia després d’un
hivern relativament fred, la conjunció
d’aquestes condicions difícils permet explicar aquesta disminució de les captures.

Sessió d’anellament
a Can Ràpia

Evolució de les espècies més capturades 2002-2005:
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Nom comú

Nom cientíﬁc

Rupit (Pitroig)

Erithacus rubecula

2005

2004

2003

2002

49

38

105

54

Merla

Turdus merula

17

32

34

29

Mallerenga carbonera

Parus major

10

13

20

10

Mallerenga blava

Parus caeruleus

15

11

10

22

Bruel

Rugulus ignicapillus

1

6

7

13

Raspinell

Certhia brachydactyla

6

6

14

7

Gratapalles

Emberiza cirlus

5

5

4

3

Pardal de bardissa

Prunella modularis

-

4

1

2

Informes tècnics
En compliment de les disposicions del Pla
especial de protecció del medi natural i
del paisatge de La Conreria-Sant MateuCéllecs, els serveis tècnics del Consorci
van emetre informes tècnics 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 esportiu, aproﬁtaments,
moviments de terres, construccions,
modiﬁcació i/o obertura de camins, etc.
i s’emeten a instància dels interessats o
d’oﬁci a partir de les observacions dels
guardes del Parc.

Activitats populars
Data

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

18/01/2005

Pedalada popular

04/02/2005
18/02/2005
06/03/2005
24/04/2005
18/03/2005

V Pedalada popular Vilassar de Dalt
Cursa d’orientació Oros
Pedalada popular Open natura 2005
Pedalada Popular Cabrils
Marxa esportiva

22/03/2005
30/03/2005
30/03/2005
06/04/2005

Descens BTT Premià de Dalt
Ruta del Meridià Verd
Raid Serra de Marina
Caminada presentació sender GR 97-3

11/05/2005
22/06/2005
01/07/2005
08/07/2005
14/07/2005
08/07/2005
15/072005
15/07/2005
14/07/2005
29/07/2005
26/08/2005
02/09/2005
07/09/2005
12/09/2005
16/09/2005
20/09/2005
21/09/2005
07/10/2005
23/10/2005
26/10/2005
08/11/2005
10/11/2005
04/11/2005
01/12/2005
07/12/2005

VI trobada d’amics del Castell de Burriac
Caminada Popular per la Serralada Litoral
Passejada d’orientació al turó dels Oriols
Cursa atlètica nocturna
Cursa BTT Alella
Excursió al castell de Burriac
Pedalada nocturna
Caminada popular
Caminada popular
Cursa de muntanya
Passejada cultural
Anellament de mussols
Rodatge de pel·lícula
Gimkana al voltant de Burriac
Passejada a les Vinyes Velles
I Rally 1000 Milles dels Pirineus
Cursa Trinxacadenes Vallromanes
Cursa BTT La Prehistòrica
Passejada ruta prehistòrica La Roca del Vallès
Sortides IES Vilassar de Mar
Duathló Cabrils
Neteja i repàs del GR-92 coll de Clau-can Gallemí
Pedalada popular de Teià
Petició col·locació de caixa niu per falcó pelegrí
Rodatge seqüències documental

Associació del personal de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Club Esportiu d’orientació Oros
Club ciclista Martorelles
Club ciclista La Concòrdia-Ajunt. de Cabrils
Associació del personal de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona
CC BTT Premià de Dalt i Ajunt. Premià de Dalt
ProBike
Club Excursionista de Vilassar de Mar
Consorci Espai rural Gallecs i club excursionista
Parets i Mollet
Fundació Burriac
Club Excursionista de Teià
Club bàsket Argentona
Centre excursionista Vilassar de Mar
Ajuntament d’Alella-Regidoria d’esports
Creu Roja Barcelonès Nord
Club ciclista Corriol
Ajuntament d’Alella-Regidoria d’esports
Centre excursio. de Premià de Mar-Ajuntament
Grup de muntanya d’Argentona
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Particular
Drimtim entertainment, S.A.
Cédric Mayaud (part.)
Ajuntament de Montornès del Vallès
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Entitat BTT Trinxacadenes
La Roca en Bike club ciclista
Centre d’estudis molletans
IES Vilassar de Mar
Secció Ciclista La Concòrdia
Centre Excursionista Puigcastellar
Centre excursionista de Teià-Ajunt. de Teià
Particular
Departament de comunicació Universitat
Pompeu Fabra
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Aproﬁtaments
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

17/02/2005

Modiﬁcació PFGF can Navas

Argentona

Serveis Territorials Barcelona del DMAH

11/03/2005

Petició conreu fruiters Alella

Alella

Ajuntament d'Alella

18/07/2005

Petició rompuda forestal Alella

Alella

Ajuntament d'Alella

21/07/2005

PSGF Turó d’Aquença

Argentona i Òrrius

Centre de la Propietat Forestal

21/07/2005

PSGF can L loberas

Cabrils

Centre de la Propietat Forestal

31/10/2005

Circulació motoritzada
Societats caçadors

Tiana, Alella,
Martorelles, Montornès

Federació Catalana de Caça

17/11/2005

Petició rompuda forestal Alella

Alella

Serveis Territorials Barcelona del DMAH

10/12/2004

Activitat agrícola

La Roca del Vallès

Ajuntament de la Roca del Vallès

Obres
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

26/01/2005

Sol·licitud de permís per la instal·lació d'una
canonada d’abastament d’aigua potable

Vilanova del Vallès
i Vallromanes

ATLL

17/02/2005

Sol·licitud de permís per restaurar un antic celler

Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Dalt

16/02/2005

Sol·licitud d’informe previ sobre reconstrucció
d’una masia

Òrrius

Particular

08/03/2005

Notiﬁcació d’acord de junta de govern local sobre
actuació urbanística sense llicència

Teià

Ajuntament de Teià

09/03/2005

Notiﬁcació de la presència d’un mòdul de fusta
junt a un habitatge

Cabrera de Mar

Mossos d’esquadra

03/05/2005

Llicència d’obres menors

Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Dalt

07/06/2005

Sol·licitud d’accés a parcel·la per construcció d’un mur

Alella

Ajuntament d’Alella

19/07/2005

Sol·licitud d’informe pel projecte d’execució de línia
soterrada 110Kv St. Mateu-Iluro

Premià de Dalt,
Vilassar de Dalt, Cabrils

FECSA-ENDESA

27/12/2005

Sol·licitud d’informe preceptiu previ a l’atorgament
llicència municipal obra anterior

Cabrils, Premià de Dalt,
Vilassar de Dalt

Ajuntament de Premià de Dalt

04/07/2005

Sol·licitud de legalització d’un umbracle

Cabrera de Mar

Serveis Territorials BCN del DMAH

28/07/2005

Sol·licitud d’informació sobre construcció a ﬁnca

Vilassar de Dalt

d’oﬁci

10/11/2005

Informe preceptiu sobre construcció habitatge

Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Dalt

04/11/2005

soterrament de les línies elèctriques de mitja tensió
Vilassar de Dalt
(25Kv) entre can Boquet i el nucli urbà de Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Dalt

24/11/2005

Obres en un habitatge existent

Vilassar de Dalt

d’oﬁci

27/10/2005

Ampliació i rehabilitació d’un habitatge

Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Dalt

24/11/2005

Instal·lació hivernacles i tendals

Vilassar de Dalt

d’oﬁci

14/12/2005

Tancament de ﬁnca

Alella

Ajuntament d’Alella.

16/12/2005

Reparació interior de dipòsit

Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Ús públic
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

19/01/2005

Casa de colònies

La Roca del Vallès

Ajuntament de la Roca del Vallès

10/03/2005

Acampades juvenils

Premià de Dalt

d’Oﬁci

26/09/2005

Bar-restaurant

La Roca del Vallès

Ajuntament de la Roca del Vallès
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Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC)
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

17/03/2005

Soc. caçadors Tiana-Alella-Martorelles

Tiana-Alella-Montornès
Sant Fost de Campcentelles

Serveis Territorials BCN del DMAH

21/03/2005

Soc. caçadors Alella (APC-10153)

Alella

Serveis Territorials BCN del DMAH

20/04/2005

Soc. caçadors Cabrils (APC-10037)

Cabrils

Serveis Territorials BCN del DMAH

10/06/2005

Soc. caçadors Sant FostSanta Maria M.- Martorelles

Sant Fost-Santa Maria M.
Martorelles

Serveis Territorials BCN del DMAH

Prevenció d'incendis
Data

Tipus d’activitat

Municipi afectat

Procedència

09/03/2005

PPP del Montnegre i el Corredor

Argentona-La Roca del Vallès

Serveis Territorials BCN del DMAH

10/03/2005

Obertura camí can Barbeta

Vallromanes-Sta. Mª Martorelles

Serveis Territorials BCN del DMAH

18/10/2005

Franja protecció de la urbanització
La Llobera

Cabrils

Companyia forestal de Sabadell

04/11/2005

Franges protecció urbanitzacions
Vilanova V.

Vilanova de Vallès

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Ciclistes a l'ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes
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Control de l’accés motoritzat

Control a coll de Clau (Vallromanes-Teià)

Es va dur a terme diverses actuacions en el
marc del Protocol per a la coordinació operativa entre el Cos de Mossos d’Esquadra,
el Cos d’Agents Rurals, les Policies Locals
dels municipis consorciats i els Guardes
del Parc pel control de l’accés motoritzat
en l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral.
Signat el 2004.
Aquest document regula la intervenció
coordinada dels diferents cossos de
seguretat al Parc Serralada Litoral, amb
l’objecte de corregir actituds poc cíviques
per part d’alguns usuaris quan accedeixen
al medi natural amb vehicles motoritzats.
Les infraccions més freqüents són l’excés
de velocitat i la circulació fora de pistes
autoritzades.

Basiques Policials (ABP), realitzen controls
esporàdics que han de contribuir a minimitzar la circulació poc respectuosa amb
el medi natural.
El 17 de febrer l’Hble. Sra. Montserrat Tura
i Camafreita, consellera d’Interior, va visitar
les dependències del Consorci per tal de
fer una Presentació de la valoració sobre
el protocol de coordinació entre Mossos
d’Esquadra, Agents Rurals, Policies Locals
i Guardes del Parc sobre el control de l’ac-

cés rodat al Parc. En aquest acte la Sra.
Tura va estar acompanyada pel president
i el vicepresident del Consorci, senyors.
Andreu Bosch i Salvador Illa, per l’alcalde
de Cabrera de Mar, Sr. Carles Rocabert, i
pel Sr. Manel Castellví, intendent cap de
la Regió Policial Metropolità Nord de la
Policia de la Generalitat.

De les 13 intervencions realitzades de
manera planiﬁcada van ser controlats un
total de 144 vehicles (13 cotxes, 84 motos
i 47 quads).
Com a resultat d’aquests controls van ser
denunciats 25 vehicles, tant per infraccions
a la norma reguladora de l’accés motoritzat
al medi natural com per infraccions de trànsit (16 motos, 7 quads i 2 cotxes).
Al marge dels controls coordinats, la Unitat
de Medi Ambient de l’Àrea Regional de
Recursos Operatius (ARRO) de la Regió
Policial Metropolitana Nord i les Àreees
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L’Hble. Sra. Tura, el president del Consorci i l’alcalde de Cabrera de Mar

Ús públic, Divulgació i Educació ambiental

Ús públic
Àrees d’ús públic:
Mirador de La Cornisa
Aquest Mirador, ubicat a la pista carenera
al terme municipal de Teià, ha esdevingut
un punt de referència al Parc.
En aquest sentit són molts els usuaris i
visitants que hi troben un punt d’aturada i
de descans o que s’hi apropen per gaudir
de les vistes panoràmiques sobre el paisatge.
Aquesta aﬂuència va implicar la realització d’una actuació destinada a millorar

l’accessibilitat i l’estabilització de l’entorn.
Les accions realitzades, amb una despesa
associada de 3.890,439€, van ser les
següents:

- Delimitació dels accessos per a vianants
des de la pista al mirador per tal d’evitar
l’accés a través de les zones amb vegetació i la seva conseqüent degradació.

- Excavació de terres amb mitjans mecànics, per rebaixar la zona d’aparcament
amb l’objecte d’ampliar-la i evitar l’estacionament en els marges de la pista.

- Consolidació de la zona amb vegetació
central ubicada entre la pista i el Mirador
amb aportació de 9 m3 de terra vegetal i
col·locació de travesses de fusta tractada
formant mur de contenció.

- Col·locació de pals de fusta tractada
formant espais per l’estacionament de
vehicles en semibateria.
- Col· locació d’un senyal normalitzat
d’aparcament

- Plantació en aquesta zona de 8 unitats
d’arbutus unedo (Cirerer d’arboç) de 125
cm d’alçada i 150 cm de contorn i sembra
de llavor d’herbàcies autòctones.

- Col·locació de rètol normalitzat d’equipament

- Plantació de diverses espècies autòctones

Espècie

Unitats

Alçada

Pinus pinea

5

C3 60/80

Quercus ilex

5

C3 60/80

Quercus coccifera

10

Spartium junceum

5

C1,5 20/40

Spartium junceum

10

C3 60/80

Erica arborea

10

C1,5 20/30

Erica multiﬂora

10

C3 20/30

Viburnum tinus

5

C6,5 80/100

C6,5 40/60

Rosmarinus oﬁcinalis

15

C3 30/40

Genista scorpius

10

Alv. F.150 15/25

Juniperus comunis

5

C3 40/60

Juniperus oxycedrus

5

Alv. F.200 10/20

Cistus albidus

5

C3 20/30

Cistus albidus

5

Alv. F.250 10/20

Cistus salvifolius

5

C3 30/50

Cistus salvifolius
Cistus monspeliensis

5
10

Alv. F.250 15/25
Alv. F. 250

Treballs de manteniment del Mirador de La Cornisa
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Senyalització

Col·laboracions

A l’espera dels projectes de senyalització
direccional per pistes i senders, l’activitat
vinculada a aquest apartat realitzada
durant l’exercici es va limitar al manteniment de la senyalització existents. Amb
una despesa de 3.618,83€ es va fer una
reposició intensiva dels senyals de trànsit
deteriorats o extrets.

· El 28 d’abril el President, la Gerent i el
biòleg del Consorci van fer una xerrada
sobre el Parc

Divulgació

· Mercès a la iniciativa del Consell Comarcal
del Maresme, el Consorci va ser convidat
a participar en l’intercanvi d’experiències
de directius públics intermedis.
· El 20 de març els guardes van realitzar
una xerrada pels nois i noies de l’Agrupament Escolta de Montserrat (Barcelona)
acompanyant-los en la visita que van fer
al Parc.

· El 6 de maig es va organitzar una visita
guiada a una delegació encapçalada per
l’alcalde de Massarosa i representant de
l’Ente Parco di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli, Sr. Fabrizio Larini.
· El 25 i 26 de novembre la biòloga del
parc, en representació del Consorci, va
participar com a jurat en els Premis les
Gavarres 2005: XV edició del Premi Joan
Xingo de projectes relacionats amb el
patrimoni natural i cultural.
· Es va donar suport econòmic i de divulgació al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt en
l’exposició Papallones del Parc Serralada
Litoral.

Presentacions i ponències
Com a continuïtat de l’activitat iniciada al
2004 amb motiu de l’edició de la Guia del
Parc de la Serralada Litoral (Pòrtic 2004),
al 2005 es van realitzar dues presentacions més als municipis de Premià de Dalt
el 14 de gener a la Biblioteca municipal,
i de Vilanova del Vallès el 25 de gener al
Centre Cultural.
Dins del Curs de formació bàsica en planiﬁcació i gestió d’Espais Naturals, la gerent
del Consorci va impartir una sessió el 28 de
febrer sobre el Parc de la Serralada Litoral
i una altra l’1 de març sobre el Pla especial
de protecció del medi natural i del paisatge
de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
El 17 de novembre la gerent i la biòloga van
participar en la trobada anual de la Xarxa
de custòdia del territori a les Gavarres
amb la ponència El Consorci del Parc de la
Serralada Litoral 1992-2005

Membres de l’Ente Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccol i del Consorci

Assistents a la
sessió sobre el
Pla especial
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Exposició:
El Parc de la Serralada Litoral
Va visitar els llocs que es relacionen a
continuació:
- Biblioteca Municipal de Premià de Dalt,
del 13 al 22 de gener.
- Centre Cultural de Vilanova del Vallès, del
24 de gener al 10 de febrer.
- Festival Divertit 2005, a Premià de Dalt
del 23 al 27 de març.

Cursos i jornades
Personal del Consorci va assistir a les activitats següents:
· Sistema de comptabilitat Sicalwin
Contingut: Sistema informàtic de
comptabilitat per l’administració local.
Organitzat per: Diputació de Barcelona
Dates: 7.10.14.17 febrer 2005
Assistents: Responsable de gestió
administrativa
· Fauna Invisible
Contingut: Rastres. Curs teòric i pràctic
Organitzat per: Cedam
Dates: 1r torn 29, 30 gener 05
2n torn 26, 27 febrer 05
Assistents: Guardes

· Formació bàsica en planiﬁcació i
gestió d’espais naturals
Contingut: formació per guardes de la
Xarxa de Parcs
Organitzat per: Diputació de Barcelona
Dates: 1r torn 21, 23 i 28 gener i 2, 7,
9 i 14 març 2005
2n torn 22 i 24 febrer i 1, 3, 8, 10 i 15
març 2005
Assistents: Guardes i biòloga
· Formació en prevenció d’incendis
Contingut: formació per guardes, telefonistes i guaites de la xarxa de parcs
Organitzat per: Diputació de Barcelona
Dates: 5 i 6 juny 2005
1 i 2 juliol 2005
Assistents: Guardes i guaites
· Freqüentació i ús públic en espais
naturals protegits
Contingut: Jornada tècnica d’àmbit
nacional
Organitzat per: Generalitat de
Catalunya i Diputació de Barcelona
Dates: 25 octubre 2005
Assistents: Biòloga

Pràctiques del curs “Formació en prevenció d’incendis”
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Publicacions

Butlletins electrònics

Mapa del Parc de la Serralada Litoral

Memòria 2004

El PSL informa és una eina de divulgació a
diversos nivells: ens públics, associacions i
entitats d’àmbit divers, particulars i mitjans
de comunicació locals i comarcals.

El 21 de febrer es va posar a la venda el
nou mapa del Parc de la Serralada Litoral
editat per Alpina.

Un any més es va publicar la Memòria d’actuació informativa corresponent al darrer
exercici (2004).

El 2005 van rebre les notícies següents:
· Nou mapa del Parc de la Serralada
Litoral
· Inici Campanya 2005
· Matinal al Par 22 de maig 2005 a
Sant Mateu
· Reunió de Fedenatur a Brussel·les
· Nou President del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral
· Fi de la Campanya de Prevenció
d’Incendis
· Canvi de President setembre 2005

Es tracta d’una versió revisada del mapa
anterior, que ha estat publicat a una major
escala (1:25.000) i que incorpora més
informació.
El preu de venda al públic és de 8 €, i pot
adquirir-se a les oﬁcines del Parc (Cabrera
de Mar), als punts d’informació de Can
Boquet (Vilassar de Dalt) i Can Magarola
(Alella) i al Centre de Documentació
(Museu Municipal de Vilassar de Dalt).
L’editorial Alpina és la responsable de la
distribució en els seus punts de venda
habitual (llibreries especialitzades, botigues d’esports de muntanya, benzineres,
centres turístics, etc.).

· Nou President del Consorci

Portada de la memòria 2004

L’Informatiu dels Parcs és el butlletí de
divulgació de la Xarxa de Parcs. Té una periodicitat mensual i es distribueix a 5.000
subscriptors. Recull activitats i notícies dels
12 parcs que integren la Xarxa de Parcs de
la Diputació de Barcelona i d’altres organismes que hi estan relacionats. Al 2005 el
web de l’informatiu del Parc de la Serralada
Litoral va rebre 5.324 visites.
L’Informatiu dels Parcs és de subscripció
gratuïta i es pot sol·licitar a l’adreça
següent: http://www.diba.cat /parcsn /
newsletter/subscripcions.asp
En aquest mateix sentit el web www.diba.
cat/parcsn ha contribuït notablement a
un major i millor coneixement del Parc.
40.672 usuaris el van visitar al 2005 per
realitzar les seves consultes.
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Nou mapa
turístic i
excursionista
del Parc

Educació ambiental
Programa Viu el Parc a les escoles
L'any 2005 va tenir lloc la tercera edició
de la campanya escolar Viu el Parc de la
Serralada Litoral. En aquesta ocasió hi van
participar escoles dels municipis d'Alella,
Argentona, Cabrera de Mar, La Roca del
Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès,
Premià de Dalt, Teià, Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt.
El programa consta de dues fases:
La primera és una activitat a l’aula, conduïda per un monitor de Talp, en la que els
nens i nenes coneixeran què és la Xarxa
de Parcs Naturals tot jugant. El taulell de
joc és el mapa de la Xarxa que primer han
de muntar i després de la mà d’un toixó
i un porc senglar, recórrer evitant-ne els
perills. A través del joc, guanyen o perden
els cromos de l’àlbum de la Xarxa, editat
especialment per les campanyes Viu el Parc
que es realitzen al llarg de l’any en els parcs
que gestiona la Diputació de Barcelona.
La segona part del programa, és una trobada a Sant Mateu de les diferents escoles
participants. Mentre els nens i les nenes
comparteixen un dia de Festa, podran
aprendre nous valors, tot jugant, creant i
experimentant.

Festa de la
cloenda

El Consorci va oferir a les escoles de primària dels municipis consorciats la possibilitat
d’incloure aquesta proposta pedagògica
en el calendari escolar. En total van seguir
la campanya 12 escoles de 10 municipis
del parc, amb un total de 19 aules i 400
alumnes participants.
La gran festa ﬁnal va tenir lloc el 13 d’abril a
Sant Mateu (Premià de Dalt). Les activitats
El Racó de l’artista, Paraules del Parc, De
passeig, Guixot de 8, i el ﬁ de festa del
Mag Lari i la màgia dels Parcs van cloure
aquesta tercera edició.

Les escoles varen ser les següents:
Nom del centre

Municipi

CEIP Fabra

Alella

C. Parroquial Sant Feliu

Cabrera de Mar

CEIP Les Pruneres

Martorelles

CEIP Marià Manent

Premià de Dalt

CEIP Mestres Munguet

Vilanova del Vallès

Institució Escolar Sant Jordi

Vilassar de Dalt

CEIP Sant Miquel del Cros

Argentona

CEIP Pilar Mestres

La Roca del Vallès

CEIP Marinada

Montornès del Vallès

CEIP El Cim

Teià

CEIP La Immaculada

Vilassar de Dalt

CEIP Francesc Macià

Vilassar de Dalt

Matinal Viu el Parc
En el marc de la campanya Viu el Parc el
diumenge 9 de maig es va celebrar la 1ª
Matinal al Parc de la Serralada Litoral.
Es tracta d’una jornada festiva, de caràcter
familiar, que té com a objecte intensiﬁcar
els vincles entre els ciutadans i el territori,
tot impulsant el respecte envers el patrimoni natural i cultural del parc.
Els actes van tenir lloc al costat de l’ermita de Sant Mateu, a Premià de Dalt, i
van consistir en dos tallers, l’un de circ
amb la company ia
Desastrosus Cirkus, i
l’altre de maquillatge
a càr r ec de Show
Factor y. Finalment
Marcel Gros va presentar l’espectacle
Cap problema.

Activitats de la
Matinal
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Federació d’ADF del Maresme
La Federació va convidar el Consorci a la
VI Trobada de voluntaris de les ADF que
va tenir lloc el 28 de maig a Cabrera de
Mar. Com en anys anteriors en aquesta
trobada hi van participar representants
dels diferents cossos i voluntaris que
participen en la Campanya de prevenció
d’incendis forestals.
La reunió de coordinació de les unitats
de prevenció d’incendis forestals a l’àmbit
territorial de les ADF del Maresme va tenir
lloc el 19 d’octubre també a Cabrera de
Mar. La guarderia del Parc va assistir a la
reunió en representació del Consorci.

FEDENATUR
Els dies 2, 3 i 4 de juny el president i
la gerent del Consorci van participar a
Brussel·les en l’Assemblea general anual de
la federació i una Jornada tècnica. L’ Institut
Bruxellois de gestion de l’environnement en
va ser l’amﬁtrió.
La Jornada tècnica es va dedicar a l’Agricultura Periurbana: problemes, oportunitats i reptes, amb l’objectiu que els parcs
membres pugessin conèixer experiències
concretes. En el debat es van plantejar
estratègies, la visió dels problemes en
el territori i les mesures pràctiques per
resoldre’ls. Es van elaborar criteris per
intentar incidir en la nova política agrària
comunitària. El dia 4 va tenir lloc una visita
tècnica a la fôret de Soignes.
El 28 d’octubre va tenir lloc a Roma la
Jornada Tècnica de Fedenatur amb el tema
La Financiació dels parcs periurbans. Com
implicar als actors clau dels parcs en el seu
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VI Trobada de
voluntaris de
les ADF

ﬁnançament. Aquesta sessió tècnica es va
centrar en l’exposició d’alguns casos interessants i innovadors, que es van analitzar
per tal de valorar el seu interès així com
els seus límits.
El Sr. Andreu Bosc, va presentar la ponència El Model de ﬁnançament del Parc de la
Serralada Litoral: implicació dels municipis
en el ﬁnançament, que exempliﬁca l’aplicació d’un pla de ﬁnançament iniciat al
2002 que incrementa de forma progressiva
l’aportació ordinària dels ens locals per tal
de garantir la despesa de funcionament de
l’òrgan gestor del Parc.
També hi van assistir en representació del
Consorci el Sr. Miquel Estapé, Alcalde de La
Roca del Vallès, i la Sra. Montserrat Grau,
Gerent del Consorci.
Al web www.fedenatur.org poden consultar-se les actes de les sessions, les
ponències presentades i altra informació
relacionada amb aquest organisme.

Presentació de la ponència a la sessió tècnica
de Roma

