Memòria d’actuació 2008

Presentació

Andreu Bosch i Rodorerda
President del Consorci
La meva darrera presentació de la Memòria d'actuació (i comiat)
Us presento per darrera vegada la Memòria d’actuació, la de l'any 2008, després d’haver-ho pogut fer com a president del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral en quatre ocasions d’ençà de 2003. En aquests sis anys he pogut contribuir amb entusiasme a dirigir la gestió del
Consorci des de l'Executiva, sigui com a president, sigui com a vicepresident.
Del 2008 permeteu que destaqui la consolidació d’un programa d’actuació anual basat en paràmetres d’harmonització d’una visió de conjunt
del territori natural a gestionar i a preservar amb l’atenció a les necessitats d’actuació pervingudes dels diversos municipis que integren el
Parc. I també una nova política de participació ciutadana, a partir de la creació de l'Assemblea d'Entitats del Parc; a través de campanyes
informatives sobre l'indispensable Pla d’ús públic del Parc, una eina que ha de servir per racionalitzar el lleure de les persones en l’espai
d’interès natural, per garantir la riquesa dels diversos ecosistemes que el caracteritzen. I la pedagogia que s’ha desplegat de la mà del I
Concurs Fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral i del calendari que se’n va derivar, amb el patrocini de Caixa Laietana.
Altres fites importants a remarcar: l’obertura del punt d’informació de can Rabassa, a Vilanova del Vallès (amb la consolidació del servei del
punt d’informació de can Boquet, a Vilassar de Dalt, amb una gestió eficient); la nova torre de guaita del turó d’en Baldiri, a cavall de Premià
de Dalt i de Teià, que cobreix un punt estratègic de vigilància bàsic; la consolidació del conveni de col·laboració entre la Caixa d'Estalvis i
Pensions i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la
xarxa de Parcs Naturals, que al Parc de la Serralada Litoral s’ha traduït en intervencions de prevenció d’incendis i de manteniment de camins
i de franges de protecció imprescindibles.
De la meva modesta aportació aquests anys, que s’ha consolidat en aquesta nova legislatura municipal, vull remarcar la cohesió dels ens
que conformen el Consorci, especialment des del vessant territorial. Aquella fórmula de presidència compartida entre representants
municipals d’ambdues comarques, Maresme i Vallès Oriental, que va néixer el 2003 ha permès cohesionar el sentiment de pertinença a un
espai d’interès natural i compartir responsabilitats de gestió i de preservació. De la mà d’en Salvador Illa i en Miquel Estapé (alcaldes de la
Roca del Vallès), d’en Daniel Cortés (alcalde de Montornès del Vallès) i del diputat de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Josep Mayoral, juntament amb tots els membres de l’executiva i del consell plenari, hem desplegat una aposta ferma i decidida els darrers
anys per consolidar el pes del municipalisme en la gestió del Parc de la Serralada Litoral. I amb les altres administracions consorciades,
consells comarcals i Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, s’ha fixat un model inèdit de consorci públic, no ho
oblidem.
I un desig: no em puc estar d’augurar un Parc de la Serralada Litoral basat en conductes de respecte ambiental, de civisme aplicat als
diferents usos del lleure, avui per avui una assignatura pendent que només des de la corresponsabilitat de tothom podrem assolir. Ens hi
juguem molt. Ens hi juguem el futur.
I finalment un regraciament a totes aquelles persones que han estat al meu costat aquests sis anys compartint reptes, sentit de la
responsabilitat i dedicació, tant als representants del consell plenari com al personal del Consorci. Tant de bo no us hagi decebut en la meva
contribució a la meravellosa tasca de dirigir la gestió del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Andreu Bosch i Rodoreda
President del Consorci i alcalde de Teià
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Consell Plenari del Consorci

El Consell Plenari del Consorci es va reunir en sessió ordinària el 26 de març, el 18 de juny, el 17 de setembre i el 17 de desembre.
El membres del Consell varen ser els següents:
President
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
Ajuntament de Teià
Vice-presidents
Sr. Daniel Cortés Martín
Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Josep Mayoral Antigas
Diputació de Barcelona
Vocals
Sr. Àlex Asensio Ferrer
Ajuntament d’Alella

Sr. Joan Pau Hernández Roura
Ajuntament de Tiana

Sra. Assumpta Boba Caballé
Ajuntament d’Argentona

Sra. Lurdes Prims Jané
Ajuntament de Vallromanes

Sr. Jordi Mir Boix
Ajuntament de Cabrera de Mar

Sr. Ramon Majà Esteve
Ajuntament de Vilanova del Vallès

Sr. Alfred Serrano Mora (fins el 03/03/08)
Sra. Mercè Fernández Lloret
Ajuntament de Cabrils

Sr. Joan Adell Pla
Ajuntament de Vilassar de Dalt

Sr. Rafael Ros Penedo
Ajuntament de La Roca del Vallès

Sr. José Manuel López González (fins el 15/09/08)
Sr. David Mejia Ayra
Consell Comarcal del Maresme

Sr. Joan Francesc Garcia Caba
Ajuntament de Martorelles

Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Consell Comarcal del Vallès Oriental

Sr. Antoni López Guillén (fins el 10/03/08)
Sr. Sebastià Pujol Puig
Ajuntament de Premià de Dalt

Sra. Catalina Victory Molné
Generalitat de Catalunya

Sra. Mª Concepción Collado Villa
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
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Comissió Executiva

La Comissió Executiva va estar formada pels membres següents:

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
President i representant
de l’Ajuntament de Teià
Sr. Daniel Cortés Martín
Vice-president 1er i representant
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Josep Mayoral Antigas
Vice-president 2on i representant de
la Diputació de Barcelona
Sr. Àlex Asensio Ferrer
Representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Rafael Ros Penedo
Representant de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès
Sr. Ramon Majà Esteve
Representant de l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès
Sr. Joan Adell Pla
Representant de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt
Sr. Jordi Bellapart Colomer
Conseller-delegat del Consorci
Sra. Montserrat Grau i Borràs
Gerent

Després de l’ordre ve el desordre - Enric Rovira Mateu
1er premi Ecosistema i Biodiversitat
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Serveis Tècnics

Conseller-delegat
Jordi Bellapart Colomer
Gerent
Montserrat Grau i Borràs
Secretari General/Interventor
Santiago Pérez Olmedo
Tresorer
Joan Adell Pla
Administració i Gestió
Sílvia Moliné del Castillo
Judith Jurado Fernández
Conservació del Medi Natural
Roser Loire Fernández
Cap de la Unitat de guarderia
Laura León Amat
Guardes
Diego Fernàndez Alba
José Antonio Vélez Toril
Borja Polo Villalba, Diputació de Barcelona
Josep Mª Freixas Molist, Diputació de Barcelona
Guardes de temporada
Jordi Ponce Santos (des de l’1.01.08 al 14.10.08)
Glòria Martín Ciscar (des del 14.03.08 al 13.09.08 i contracte indefinit el 15.10.08)
Manoli Barcos Montañés (des del 14.03.08 al 13.09.08)
Prevenció d’Incendis
Jordi Vergés Cedó (des del 03/04/08 al 02/10/08)
Guaites
Miquel Àngel Collado Fernández (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Montserrat Julià Carulla (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Xavier Margaix Giner (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Arnal Masó Aliberas (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Estanislau Puiggrós Oliver (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Elies Vallbona Pérez (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Roger López López (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Miguel Sánchez Garcia (des del 19/05/2008 al 19.09.08)
Suport tècnic de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona
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Pressupost 2008

El 17 de desembre de 2006 el Consell Plenari va aprovar el pressupost per a l’exercici 2008, per un total anivellat de883.443,26 euros.
Es van realitzar quatre modificacions del pressupost: una sobre el pressupost d’ingressos per crear una partida i la resta sobre el de
despeses per incorporació de romanent de tresoreria d’exercicis tancats

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Partida Concepte
CAP III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
39901
RECURSOS EVENTUALS.

Consignat
1.500,00
1.500,00

Contret
959,00
959,00

Partida Concepte
CAP IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
45500
APORTACIÓ ORDINÀRIA GENERALITAT DE CATALUNYA
46200
APORTACIÓ ORDINÀRIA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
46202
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT ALELLA
46204
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT ARGENTONA
46206
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT CABRERA DE MAR
46208
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT CABRILS
46210
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT MARTORELLES
46212
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT MONTORNES DEL VALLES
46214
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PREMIA DE DALT
46216
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT LA ROCA DEL VALLES
46218
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT STA M MARTORELLES
46220
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT TEIA
46222
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT TIANA
46224
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT VALLROMANES
46226
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT VILANOVA DEL VALLES
46228
APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT
46230
APORTACIÓ ORDINÀRIA CONSELL COMARCAL MARESME
46232
APORTACIÓ ORDINÀRIA CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL
52000
INTERESSOS DE DIPOSITS EN COMPTES BANCS I CAIXES D’ESTALVIS

Consignat
740.913,33
139.029,93
422.750,00
23.785,51
38.090,43
15.590,02
15.453,82
13.957,00
36.281,87
26.030,40
43.216,01
4.621,16
15.873,81
3.128,78
10.704,73
18.539,40
24.625,63
19.364,00
7.400,76
1.500,00

Contret
743.866,80
139.029,93
422.749,50
23.785,51
38.090,43
15.590,02
15.453,82
13.957,00
36.281,87
26.030,40
43.216,01
4.621,16
15.873,81
3.128,78
10.704,73
18.539,40
24.625,63
19.364,00
7.400,76
4.453,97

Partida Concepte
CAP
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
750
TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL GENERALITAT DE CATALUNYA

Consignat

Contret

Partida Concepte
CAP
VIII
ACTIUS FINANCERS
87001
ROMANENT TRESORERIA SUPLEMENTS DE CREDITS

Consignat

TOTAL INGRESSOS

0,00
0,00

41.283,93
41.283,93
Contret

0,00
0,00

69.696,50
69.696,50

883.443,26

994.836,16
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PRESSUPOST DE DESPESES
Partida
CAP I
533.12000/1
533.13000
533.13100
533.13600
533.16000
533.16200
533.16204
533.16300

Concepte
PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ENDERRERIMENTS VALORACIO LLOCS TRABALL
QUOTES SEGURETAT SOCIAL
FORMACIO DEL PERSONAL
ACCIÓ SOCIAL
FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL

Consignat
449.667,28
60.699,04
170.298,34
147.318,94
16.750,00
114.000,00
300,00
0,00
1.000,00

Contret
474.279,57
63.186,00
192.879,10
136.180,14
22.844,20
120.822,13
0,00
174,00
1.380,00

Partida
CAP II
533.202
533.203
533.204
533.21
533.22000
533.220
533.222
533.224
533.225
533.226
533.227
533.23001
533.231

Concepte
BÉNS CORRENTS
LLOGUERS D’EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC
LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS
LLOGUERS DE MATERIAL DE TRANSPORT
MANTENIMENT
MATERIAL D’OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
SUBMINISTRAMENTS
COMUNICACIONS
PRIMES D’ASSEGURANCES
TRIBUTS
DESPESES DIVERSES
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
DIETES DEL PERSONAL
LOCOMOCIO

Consignat
209.530,59
18.528,38
4.176,00
4.200,00
61711,37
3.000,00
14.650,00
8704,84
7.500,00
1.000,00
15.400,00
67.560,00
600,00
2.500,00

Contret
221.017,88
19.579,44
13,22
3.412,55
74991,45
2.467,21
15786,39
8266,64
6.089,17
476,71
21805,78
66348,33
413,90
1.367,09

Partida
CAP III
533.349

Concepte
DESPESES FINANCERES
ALTRES DESPESES FINANCERES

Consignat
500,00
500,00

Contret
1.167,70
1.167,70

Partida
CAP IV
533.462
533.48900
533.48902
533.48903

Concepte
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A AJUNTAMENTS
FEDENATUR
INSTITUT CATALA ORNITOLOGIA
CENTRE DOCUMENTACIÓ

Consignat
16.238,96
7.860,96
2.000,00
5.278,00
1.100,00

Contret
12.396,48
3.930,48
2.088,00
5.278,00
1.100,00

Partida
CAP VI
533.60

Concepte
INVERSIONS REALS
INV. NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BENS D’US GRAL

Consignat
144.807,39
144.807,39

Contret
169.723,60
169.723,60

883.443,26

943.805,00

TOTAL DESPESES
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Gestió jurídica administrativa

Assessoria jurídica general
El càrrec de secretari-interventor va ser ocupat pel senyor Santiago Pérez Olmedo, exercint també 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 2008 la tramitació
dels expedients següents:
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2008
Liquidació del pressupost 2007
Procés de selecció de dos guardes forestals
Procés de selecció d’un cap d’unitat de guardes forestals
Aprovació de l’avaluació de riscos laborals
Conveni de col·laboració amb l’Aj. De Vilanova del Vallès per acollir un punt d’informació del parc a la masia de can Rabassa
Incorporacions al Catàleg de llocs de treball del Consorci
Modificació de crèdits del pressupost d’ingressos 3PS/08-Mod 01
Modificació de crèdits del pressupost de despeses 3PS/08-Mod 02
Modificació de crèdits del pressupost de despeses 3PS/08-Mod 03

Sessions del Consell Plenari
Consell Plenari de 26 de març de 2008
Acords més rellevants:
-

Aprovació del compte general 2006
Oferta pública d’ocupació 2008 i processos selectius
Aprovació de les bases i jurat del I Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
Proposta de mesures administratives a adoptar contra les festes RAVE

Consell Plenari de 18 de juny de 2008
Acords més rellevants:
-

Sessió ordinària

Presentació de l’Inventari del Patrimoni arqueològic del Parc de la Serralada Litoral
Informació sobre la proposta d’ampliació de l’EIN presentades pels ajuntaments
Aprovació de les funcions i competències d’un òrgan de participació de les entitats vinculades al Parc.
Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2007
Modificació de l’estructura del Pressupost d’ingressos vigent
Aprovació de les quotes de participació dels ens consorciats per l’exercici 2009

Consell Plenari de 17 de desembre de 2008
Acords més rellevants:
-

Sessió ordinària

Aprovació de dos nous llocs del Catàleg de llocs de treball del Consorci
Constitució del Consell Plenari en Comissió Especial de Comptes per a l’aprovació inicial del Compte General 2007
Acord de creació d’un òrgan de participació

Consell Plenari de 17 de setembre de 2008
Acords més rellevants:
-

Sessió ordinària

Sessió ordinària

Aprovació del Pressupost i Plantilla de personal 2009.
Aprovació del Programa d’Actuacions 2009.
Aprovació del Calendari de sessions 2009
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Llibre de Decrets del President 2008
Número

Extracte

D001, de 25 de gener
D002, de 29 de febrer
D003, de 7 d’abril

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2008
Liquidació del pressupost 2007
Aprovació de les bases generals i específiques i convocatòria dels processos de selecció d’un cap d’unitat de guardes i
2 guardes forestals
Relació d’admesos i exclosos en el procés de selecció de 2 guardes forestals
Relació d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’1 cap d’unitat de guardes forestals
Modificació de la llista d’admesos i exclosos per a la selecció de 2 guardes forestals

D004, de 28 de maig
D005, de 28 de maig
D006, de 30 de maig

Llibre de Decrets del Conseller-Delegat 2008
Número

Extracte

D001, de 24 de gener
D002, de 15 de gener
D003, de 8 de febrer

Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al P.I. de can Boquet
Aprovació de l’avaluació de riscos laborals
Aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Aj. De Vilanova del Vallès per acollir un punt d’informació del parc a la
masia de can Rabassa
D004, de 29 de febrer
Contracte amb urgència d’una auxiliar administrativa
D005, de 18 de març
Contracte amb urgència d’un guarda forestal
D006, de 17 d’abril
Correcció del Decret 028/2007, de 26 de novembre
D007, de 22 d’abril
Subministrament d’una torre de guaita pel turó de Baldiri
D008, de 24 d’abril
Acceptació de la renúncia de J.Vergés com a guaita indefinit del Consorci
D009, de 7 de maig
Aprovació d’aplicació de CPT a alguns treballadors
D010, de 7 de maig
Aprovació de Plec clàusules per contractar l’arrendament d’un vehicle tot terreny
D011, de 15 de maig
Acceptació de la renúncia d’A. Álava com a guaita indefinit del Consorci
D012, de 15 de maig
Crida a l’activitat de 6 treballadors
D013, de 12 de juny
Concessió d’un avançament del sou de juny al treballador R.López
D014, de 16 de juny
Contracte d’arrendament d’un vehicle 4x4 pick-up amb l’empresa Universal Lease Iberia, S.A.
D015, de 19 de juny
Formalització del contracte amb Laura León Amat com a Cap d’Unitat de guardes forestals
D016, de 30de juny
Reconeixement de serveis prestats a X. Margaix
D017, de 4 de juliol
Aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives per les obres d’arranjament de la xarxa viària
D018, d’1 de setembre
Contracte de servei a l’Associació Ursus per l’atenció i dinamització del Centre de Documentació del Parc
D019, de 12 de setembre Adjudicació definitiva d’obres d’arranjament de la xarxa viària amb l’empresa Naturalea Conservació, S.L.
D020, de 15 de setembre Instrucció de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost d’ingressos 3PS/08-Mod 01
D021, de 17 de setembre Instrucció de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses 3PS/08-Mod 02
D022, de 17 de setembre Aprovar la modificació del pressupost 3PS/08-Mod 2 per suplement de crèdits per incorporació de romanents
D023, de 23 de setembre Formalització del contracte laboral fix amb José Antonio Veléz Toril i Glòria Martín Ciscar com a guardes forestals
D024, de 19 de desembre Instrucció de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses 3PS/08-Mod 03
D025, de 19 de desembre Aprovar la modificació de crèdits del pressupost de despeses 3PS/08-Mod 03
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Gestió de recursos humans i materials
Plantilla
Funcionaris
Funcionaris (per acumulació)
Laborals indefinits continus
Laborals indefinits de temporada
Laborals interí continu
Laboral interí de temporada
Laborals eventuals

1 (Gerent)
1 (Secretari-Interventor)
5 (Biòloga, Resp. gestió administrativa, Guardes)
2 (Guardes)
1 (Guarda)
9 (Guarda/Guaites)
1 (Aux. Adm)

Alumnes en pràctiques
Del 12 de març al 30 d’abril na Silvia Jiménez Roura, estudiant de segon cicle de l’Escola de capacitació forestal de can Xifra (Santa Coloma
de Farners), va realitzar les pràctiques al Parc.
El 30 de maig va finalitzar les pràctiques iniciades l’any anterior en Carles Pascó Soler, alumne de 2n cicle de l’Escola Familiar Agrària
Quintanes (les Masies de Voltregà)
Equips i material
El mes de març es va renunciar al vehicle tot terreny cedit per la Diputació de Barcelona atès el cost en reparacions que va suposar l’any
anterior. Es va detectar que el cost de consum de benzina per quilòmetre d’aquest vehicle doblava el de resta del parc mòbil.
El mes de juliol es va contractar mitjançant el sistema renting un vehicle pick up tot terreny destinat al servei de vigilància i manteniment.

Despesa associada al parc mòbil

Kilometratge

25.000
20.000
Km

15.000

Benzina(€)
10.000

Taller

5.000
0
B

10
41

B
TJ

(*)

81
64

93
26
UH

BK
T

72
90

CT
K

85
76

FS
C

65
21

GG

W
(**
)

Vehicles
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Cursos i jornades
El personal del Consorci va assistir a les activitats següents:
Denominació del Curs: Tècniques de cens de senglar, cabirol i d’altres espècies de fauna cinegètica
Contingut:
Sessions teòriques i pràctiques pel cens de fauna cinegètica
Organitzat per:
Diputació de Barcelona
Dates:
Grup A - 6,13,20 i 21 de febrer
Grup B - 5,12,19, i 26 de març
Personal que hi va assistir: Biòloga, sobreguarda i un guarda.

Denominació del Curs: Introducció a los SIG amb ArcGis
Contingut:
Funcions i ús d’un SIG
Organitzat per:
Esri España
Dates:
4 i 5 de febrer
Personal que hi va assistir: Biòloga i sobreguarda

Denominació del Curs: Riscos laborals (60 hores)
Contingut:
Formació per delegats en prevenció de riscos laborals
Organitzat per:
Diputació de Barcelona -Fimac
Dates:
Dijous del 21 de febrer al 8 de maig (12 sessions)
Personal que hi va assistir: Delegat dels treballadors del Consorci

Denominació del Curs: Curs de guaites forestals
Contingut:
Formació del personal del dispositiu de prevenció d’incendis forestals
Organitzat per:
Diputació de Barcelona -Institut de Seguretat Pública GdC
Dates:
20 i 21 de maig
Personal que hi va assistir: Vuit guaites

Denominació del Curs: Curs de Vigilants Forestals
Contingut:
Formació del personal del dispositiu de prevenció d’incendis forestals
Organitzat per:
Diputació de Barcelona- Institut de Seguretat Pública GdC
Dates:
20, 21, 22 i 23 de maig
Personal que hi va assistir: Quatre guardes de temporada

Denominació del Curs:
Contingut:
Organitzat per:
Dates:
Personal que hi va assistir:

Participación en Espacios Protegidos
Programa de formació continua per directius d’espais naturals
Fundación Fernando González y Europar-España
Juny
Montserrat Grau Borràs
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Equipaments
Punts d’informació
Mercès al conveni amb l’ajuntament de Vilanova del Vallès el febrer es va obrir al públic el punt d’informació de can Rabassa. Aquesta masia
està oberta al públic com a casa de colònies i és el mateix personal que gestiona les instal·lacions qui atén el punt d’informació els caps de
setmana.
Aquest equipament es va habilitar ocupant l’ermita de la masia i va ser inaugurat el 10 de febrer per l’alcalde de Vilanova del Vallès, Sr. Oriol
Safont, i el president del Consorci, Sr. Andreu Bosch.

Punt d’Informació de can Rabassa
Masia Can Rabassa, Camí de Vilassar, s/n 08410 Vilanova del Vallès
Tel. 935 728 161
A/e: psl.canrabassa@diba.cat

Els punts d’informació de can Boquet (Vilassar de Dalt) i el de can Rabassa estan oberts al públic en l’horari següent:
Estiu (1 abril - 30 setembre): dissabtes i diumenges, de 9 a 14:30 h; festius, de 10 a 14:30 h.
Hivern (1 octubre - 31 març): dissabtes i diumenges, de 10 a 14:30 h; festius, de 10 a 14:30 h. Nadal i Cap d'Any, tancat.
Es va renovar el contracte de serveis subscrit amb l’ Associació per a la promoció de la natura i
de l’Educació Ambiental (APENEA-Ursus) perquè atenguessin als usuaris i visitants del punt d’informació de can
Boquet.

Nombre de visitants per mesos al P.I. de can Boquet

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
total

176
180
270
161
190
125
80
103
185
181
122
100
1873
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Centre de documentació
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.
Mitjançant el programa Knosys es van introduir a la base de dades els 90 documents que es van adquirir durant el 2008. Una relació
d’aquests documents es va fer arribar l’Àrea de Programació Pedagògica i Divulgativa per la seva incorporació a la base de dades de tots els
centres de documentació de la Xarxa de Parcs.
Nombre total de documents de la Base de Dades al centre documentació

777

Tipologia dels documents de la Base de Dades

Tipus
Llibres
Tesis
Dvd-cd
Revistes
Opuscles
Articles

Nombre de registres entrats durant l’any 2008

90

Tipologia dels documents de la Base de Dades

Tipus
Llibres
Tesis
Dvd-cd
Revistes
Opuscles
Articles

Nº
347
75
21
22
126
182

%
45%
9%
3%
3%
16%
24%

Nº
49
21
1
2
13
4

%
55%
23%
1%
3%
14%
4%

El centre de documentació és atès per un tècnic que fins els mes d’agost del 2008 va ser el del Museu. Des del mes de setembre va
contractar-se el servei a l’associació Ursus, qui va fer-se càrrec de l’atenció als visitants i de la gestió del Centre.
Es van realitzar consultes sobre el temes següents:
Jaciments de muntanya
Fotografia Pedra Diable
Gestió forestal al Parc
Preparació d’oposicions
Jaciments ibèrics Cabrera de Mar
Gestió del Parc
Llistat d’ocells del Parc
Treball universitat
Conèixer el CD
Bibliografia sobre el Cabrera
Durant el any 2008 l’ horari d’atenció al públic va ser de dimarts a dissabte de 9 a 14 hores i dimarts i dijous de 15 a 19 hores
Des del mes de gener els documents del fons es van afegir al Catàleg col·lectiu dels centres de documentació de la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona on poden consultar-se més de 15.000 documents.
Ara aquest fons documental és consultable a l’adreça http://www.diba.cat/cdparcs/consultact.asp
Centre de Documentació del Parc Serralada Litoral
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.cat
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Infraestructures i serveis generals
Servei de Guarderia
Aquest servei compta amb una sobreguarda, tres guardes fixes del Consorci i dos guardes cedits per la Diputació de Barcelona.
El servei s’organitza de manera que es puguin atendre tant les tasques de vigilància i detecció d’incidències, com el manteniment de les
infraestructures 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 s’incorporen quatre guardes més durant sis mesos que atenen de forma prioritària les tasques de vigilància per a la
prevenció d’incendis forestals.
L’any 2008 es va aplicar de nou el model de vigilància en funció del territori, dividint el Parc en dues zones: Nord i Sud, assignant dos
guardes a cada una d’elles. Per tal que els guardes tinguin coneixement i contacte amb tot el territori es va realitzar la rotació per zona de
treball al 50% dels efectius assignats a cada zona.
La divisió per zones segueix l’esquema següent:

Zona Nord

Zona Sud

Municipi
Argentona
Cabrera de Mar
Cabrils
La Roca del Vallès
Òrrius
Vilanova del Vallès
Alella
Martorelles*
Montornès del Vallès*
Premià de Dalt
Santa Maria de Martorelles
Teià
Vallromanes
Vilassar de Dalt

Ha PEIN
799,10
175,40
150,20
712,40
260,50
395,30
2.492,90
229,00
102,05
512,74
251,90
184,40
200,90
241,60
447,80
2.170,40

(*) Aquests municipis no compten amb territori dins l’EIN però apliquen aquesta nivell de protecció al sòl no urbanitzable
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El servei de guarderia actua sobre els aspectes següents:

Conservació

Infrastructures

Abocaments residus sòlids
Aigües residuals

3

Punts d’aigua i fonts

5

Erosió i esllavissades

7

Fauna

50

Arbres caiguts / branques

18

Flora

4

Vehicles abandonats

8

Patrimoni arqueològic

6

Patrimoni natural

4

Tanques i cadenats

74

Pintades

30

Rètols del Parc

43

Senyals de tràfic
Fites

Assistències

80

9
19

Mobiliari

5

Equipaments

3

Dipòsits i hidrants

18

Camins (condicionament)

49

Torres PVI

6

Persones accidentades

2

Vehicles accidentats

6

Control
circulació

Ús públic

Control activitats

Circulació fora pista

16

Circulació superior 30 Km/h

5

Circulació per pistes d’accés
restringit

8

Control accés motoritzat

9

Acampades

4

Festes rave
Activitats
populars/esportives

1
67

Activitats extractives

12

Aprofitaments forestals
Desbrossades,estassades i
neteges bosc
Esteses línies elèctriques i
neteges

14

Moviments de terres
Franges de protecció foc

16
11
5
4

Obres/Construccions

28

Rompudes forestals

1

Tancaments de finques

4

Caça

6

Prevenció d’incendis

16

Vigilància/Altres

58

El total d’intervencions realitzades va ser de 733
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Millora de camins
La despesa associada pels treballs de millora i manteniment de la xarxa viària del Parc va ser de 159.362,13€
Aquests treballs de manteniment s’executen de forma coordinada amb els Plans de Prevenció d’Incendis (PPI) dels diferents municipis.
Els camins arranjats han estat els següents:
Codi
CA-1
CA-2
CA-3
CA-4.1
CA-4.2
CA-5
CA-6
CA-7

TR-1
TR-2
TR-3
TR-4

AC-1
AC-2
AC-4
AC-21
AC-25

AR-01
AR-08
AR-15

Nom

Municipi

Tanca de la Conreria - tanca Alella Park Tiana-Alella

Longitud

Cap II

3.885 2.320,00

Tanca Alella Park - Coll Font de Cera

Alella

Coll Font de Cera - Can Boquet

Alella-Teià-Premià de Dalt-Vilassar de Dalt

Can Boquet - Roca d'en Toni

Vilassar

770

Roca d'en Toni - Cal Camat

Vilassar

1.540

Cal Camat - crta. Mútua Metal·lúrgica

Cabrils

Crta. Mútua Metal·lúrgica - El Pujolar

Cabrils-Argentona

Coll Parpers-Ca l'Espinal-St. Carles

Argentona

Serra de Teià

Teià

Coll de Clau - Vallromanes

Vallromanes

2.135

Creu de can Boquet-Cabrils

Cabrils

2.100 1.927,00

Creu de can Boquet-Vilanova del Vallès Vilassar de Dalt-Vilanova del Vallès

Cap VI

930
5.878 1.927,00
436

98.740,79
29.944,09

871 1.160,00
4.243

986,00

1.700
19.817,00 6.829,33 128.684,88
750 1.310,55
986,00

3.450 1.299,20
8.435,00 5.522,75

St. Bartomeu-Cal Camat

Òrrius-Vilassar de Dalt

3.200 1.384,76

Can Nadal-Planes de fum

Vilanova del Vallès

2.250

Sant Mateu - Turó d'en Baldiri

Premià de Dalt

Font Picant-Planes Montcabrer

Cabrera-Cabrils

Font Sant Mateu

Premià de Dalt

Can Corbera-Castell St. Miquel

Vallromanes/Montornès V.

Sant Bartomeu-Tº Céllecs

Òrrius/Vilanova V.

Monolit-Castell de Burriac

Cabrera de Mar

682,62

600 1.927,00
1.700

133,90

600
986,00
8.350,00 5.114,28
970

667,56

1.000

303,38

300
200,10
2.270,00 1.171,04
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Altres obres de millora:
Codi
AO1
AO2
AO3
AO4
A05
A06
A07

Nom
Camí accés a torre de guaita de Baldiri
Triturar restes
Font d'en Mamet
4 camins
Desbrossar pista carenera
Condicionar turó Baldiri
Col·locació pedres restricció accés
Pericó i pas d’aigua can Gurguí

Municipi

Cap II
951,20
428,00
487,20
2101,00
2436,00

Cap VI

Premià de Dalt
Vilassar de Dalt
Cabrils
Alella-Teià-Premià de Dalt-Vilassar de Dalt
Premià de Dalt
tot el parc
1503,82
Vallromanes
7.907,22
4.132,63
TOTALS
38.872,00 26.544,62 132.817,51

Es va realitzar una important actuació en el tram de la pista carenera comprès entre la Creu de can Boquet – Roca d’en Toni - cal Camat
(Turó d’en Banús). Els treballs es van dur a terme en dues fases per minimitzar l’afectació al trànsit.
L’actuació realitzada va consistir en perfilar les cunetes, la sembra i consolidació de les mateixes amb geomalla permanent d’unció hidràulica,
i la consolidació del ferm amb lligant polimèric Top-Shiel, amb una capa de 15 cm de gruix.

Programa de tancament de camins
Es van instal·lar-se set noves tanques per restringir la circulació motoritzada als accessos següents:
Municipi
Cabrera de Mar
Argentona
Premià de Dalt
Cabrils
La Roca del Vallès
La Roca del Vallès
La Roca del Vallès

Tancament
Pedrera d'en Boter
camí de les Mayoles a can Pins
Accés a torre de guaita
Quatre camins
Can Companys de Dalt
Can Companys de Baix
Entrada costat cementiri-pista a can Planas

A més es van instal·lar senyals normalitzades de circulació prohibida en la majoria dels tancaments de Parc que no comptaven amb aquesta
senyalització.
Al Parc hi ha instal·lats 114 tancaments normalitzats. El cost estimat per a cada tanca instal·lada és de 567,79€
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Neteja d’abocaments
Els guardes del Parc van realitzar 80 intervencions relacionades amb abocaments de residus sòlids. A banda puntualment ha estat necessari
contractar empreses especialitzades. La despesa associada per la contractació de treballs externs va ser de va ser de 7.567,88€.
En aquest concepte s’inclou el servei de recollida regular (quinzenal o mensual segons l’indret) i els serveis extraordinaris sol·licitats bé
perquè la característica del residu requeria d’un gestor autoritzat, bé perquè la seva ubicació feia necessari l’ús de mitjans mecànics o de la
participació d’especialistes.
Serveis realitzats per empreses externes:
Codi
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
D

Empresa
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
l'Associació
Cirera-Gamma
l'Associació
l'Associació
l'Associació
Consorci R Vallès Or.

Tipus Servei
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Servei ordinari
Extraordinària
Extraordinària
Extraordinària
Extraordinària
Extraordinària
Extraordinària
Extraordinària
Extraordinària
Deixalleria

Indret - Municipi
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Pau Arenes-Pista Carenera (Alella)
Crta 1415 (La Roca del Vallès)
Crta Parpers (La Roca del Vallès)
Franges Urb. St. Carles
Uralites a Premià de Dalt, Vallromanes, La Roca del Vallès, Òrrius, Argentona
Trituració restes vegetals camí St. Sebastià (Vilassar de Dalt)
Coll font de Cera (Alella)
Camí Sant Sebastià (Vilassar de Dalt)
dipòsit de residus

La ruta ordinària de neteja es realitza amb una freqüència quinzenal o mensual en funció de la freqüentació:
Indret
Coll de Cera
Camí de la Serra de Teià
Planes de Can Gurguí
Pineda del Turó del Baldiri
Mirador
Font de Sant Mateu
Cruïlla de la Creu de Can Boquet
Font dels Gossos
Planes Montcabrer fins a font picant
Roca d'en Toni

Freqüència
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
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15ª Campanya de vigilància i prevenció d’incendis forestals. Estiu 2008
El Pla es va desenvolupar d’acord amb els criteris de nombre d’efectius i organització per zones territorials que es van establir per a la
Campanya 2007.
El control radiotelefònic es va realitzar des de La Conreria, facilitant la coordinació amb altres dispositius de vigilància d’acord amb els
protocols de comunicació. La distribució de funcions dels components de l’equip de vigilància cobreix les tasques previstes al Pla: vigilància
(guaites en un punt fix), intervenció (vehicles amb dipòsit i motobomba, cobert com a mínim per dos guardes) i guarderia, que realitza
tasques de suport si és necessari.
Els objectius són els definits en el Pla de vigilància adreçats a reduir al màxim les incidències per foc al Parc de la Serralada Litoral i la
intervenció immediata si aquestes es produeixen. Per aconseguir-ho el Pla plantejava els següents objectius:









Visualització i control de la major part del territori del 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, policies locals, agents forestals, al tècnic de guàrdia, a les ADF de la zona,
altres dispositius de prevenció al Parc)
Vigilància i prohibició expressa de crema de rostolls, marges i residus forestals o de jardineria durant el període de restricció
establert per la llei.
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 extinció d’incendis i els dispositius de vigilància dels
parcs veïns.
Presència continuada i activa de personal del Consorci dins el Parc.
Informació, orientació i sensibilització als visitants del Parc.
Processament de les incidències detectades.

La campanya de vigilància s’ha desenvolupat d’acord amb els criteris de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona en la qual està
integrat el Parc de la Serralada Litoral. Pel que fa al període de vigilància es va iniciar el 19 de maig i va finalitzar el 15 de setembre, amb un
horari de 10,15 a 20,00 hores.
L’equip humà del dispositiu el van format 12 persones: 8 guaites en
punts fixes i 4 persones en els equips d’intervenció. El control
radiotelefònic es va assumir amb personal de la Diputació de
Barcelona. La distribució de tasques es va fer de manera que en tot
moment es van cobrir els quatre punts de guaita. Els dos equips
d’intervenció – ambdós equipats amb dos vehicles pick-up amb
motobomba de 400 litres – van prestar servei diàriament de 12,30 a
20,00h coincidint amb l’horari de màxima insolació o afluència al
Parc. La guarderia va continuar assumint les tasques pròpies;
vigilància, informació, conservació, i manteniment, patrullant per les
diferents zones del territori del Parc.
Els guaites van realitzar un curs de formació per guaites forestals els
dies 20 i 21 de maig, organitzat per la Diputació de Barcelona i
l’Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya amb una
durada de 12 hores; a partir del dia 22 van iniciar el servei als punts
de vigilància.
Els guardes dels equips d’intervenció van realitzar una curs per
vigilants forestals de 33 hores de durada del 20 al 23 de maig i van
incorporar-se al dispositiu el dia 24 de maig.

Les incidències que es van anar produint durant la campanya van ser recollides en les fitxes d’incidències diàries, de les quals es van enviar
resums puntuals als ajuntaments.
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La meteorologia d’aquest període va ser de baixa pluviometria i més calorós els mesos de maig i juny que la resta de la temporada.
Mes

Característiques

EMA

De 19 de Maig

Molt sec, càlid i poc ventós

Juny

Molt sec, càlid i poc ventós

Juliol

Molt sec, normal i poc ventós

Agost

Molt sec, normal i poc ventós

Fins 15 Setembre

Molt sec, normal i poc ventós

Cabrils
Vilanova del Vallès
Cabrils
Vilanova del Vallès
Cabrils
Vilanova del Vallès
Cabrils
Vilanova del Vallès
Cabrils
Vilanova del Vallès

T. mitja
en °C
18,1
16,4
21,1
19,9
24,0
22,9
24,3
23,3
22,9
21,1

P. mitja
en mm
1,5
2,9
3,0
3,3
0,8
0,7
0,3
0,3
0,6
0.8

El Pla de Vigilància va tenir com a àmbit d’aplicació el territori dels municipis del Consorci del Parc de la Serralada Litoral que inclou l’Espai
Natural La Conreria-Sant Mateu-Céllecs i el sòl no urbanitzable dels municipis que hi limiten, el que comporta territori dels termes municipals
de:

MUNICIPI
Alella
Argentona
Cabrera de Mar
Cabrils
Martorelles
Montornès del Vallès
Premià de Dalt
La Roca del Vallès
Santa Mª de Martorelles
Teià
Tiana (*)
Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt

COMARCA
Maresme
Maresme
Maresme
Maresme
Vallès Or.
Vallès Or.
Maresme
Vallès Or.
Vallès Or.
Maresme
Maresme
Vallès Or.
Vallès Or.
Maresme

(*) Gestió compartida entre el Consorci del Parc de la Serralada de Marina i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral
El Pla de Vigilància està dissenyat per cobrir aquest territori, però cal tenir en compte que una tasca de prevenció i vigilància com aquesta
també repercuteix en el territori de l’entorn i, per tant, en les zones d’aquests municipis no incloses al Parc i en els municipis limítrofes.
La divisió territorial va ser coincident amb la del personal del Servei de guarderia, actuant sobre un total d’11.265,40 ha
Es van produir un total de 25 incidències per foc, un nombre sensiblement inferior que els dels anys anteriors.
D’aquestes incidències, una va ser un incendi de 0,08 ha de superfície de matoll fora de l’EIN però dins del territori de gestió del Parc, vint-iuna van ser columnes de fum, dues cremes de restes vegetals no autoritzades i una va correspondre a un vehicle cremat.

El quadre següent mostra l’evolució del nombre total d’incidències per foc des de l’any 2000, amb un remarcable descens en tots els valors
Tipus d’incidència
Incendis i conats
Columnes de fum i cremes no autoritzades
TOTAL

2000
6
354
360

2001
3
350
353

2002
7
236
243

2003
7
136
143

2004
2
74
76

2005
6
59
65

2006
14
44
58

2007
9
54
63

2008
1
24
25
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Cal tenir en compte que els mesos de maig i
de setembre no es van cobri sencers (des
del 21 de maig i fins el 15 de setembre) de
manera que a més de ser els mesos amb
més incidències reals ho són també
proporcionalment. Els dies de la setmana
amb més incidència són els dilluns i els
divendres, el que fa pensar que l’origen de
les incidències està relacionat amb l’activitat
ordinària dels habitants i usuaris del Parc i
no amb el lleure. En el extrem oposat a la
darrera campanya en que la franja horària
més problemàtica va ser la de 19 a 20
hores, enguany el moment en que s’han
enregistrat més incidències ha estat de 10 a
11 hores..
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Any
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Superfície cremada
1,400 ha
0,160 ha
2,700 ha
0,008 ha
4,500 ha
0,000 ha
3,181 ha
4,906 ha
1,99 ha
0,08 ha

Superfície cremada al Parc de la Serralada Litoral de 1999-2008 durant les campanyes de vigilància.
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Informes tècnics
En compliment de les disposicions del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, els
serveis tècnics del Consorci van emetre informes tècnics relatius a les activitats i usos que es van dur a terme en el parc. Aquests informes
es refereixen a activitats d’ús públic, majoritàriament de caràcter lúdic i esportiu, aprofitaments, moviments de terres i 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
20/01/2008
01/03/2008
06/04/2008
24/02/2008
27/04/2008
30/03/2008
06/03/2008
11/05/2008
16/03/2008
30/03/2008
16/03/2008
22/06/2009
21/09/2008
16/11/2008
12/10/2008
19-20/04/08
18/05/2008
27/04/2008
25/05/2008
04/05/2008
06/07/2008
10/05/2008
01/06/2008- ajornada
14/06/2008
06/09/2008
28/09/2008
08/06/2008
01/07/2008
13/06/2008
02/08/2008
23/11/2008
23/11/2008
11/10/2008
05/10/2008
26/09/2008
11 i 12/10/08
30/11/2008

Tipus d'activitat
Excursió popular al Castell de St. Miquel
Excursió a cavall
Cursa d'Orientació
Caminada Popular Cabrilenca
14a Pedalada de Muntanya de Cabrils
caminada pel GR 92,3 de coll font de cera a Mollet
Gravació d’un capítol del programa Salut!
Travessa a peu pel Meridià verd
Caminada popular del Dia de la Dona Treballadora
Passejada El Masnou-Vallromanes-El Masnou
Sortida guiada "Via de Parpers"
Sortida guiada "Castell de Burriac"
Sortida guiada "Ruta megalítica de Céllecs"
Sortida guiada "Fonts d'Argentona"
Cursa d’orientació
Acampada a Sant Mateu
VXII Caminada Serra de Marina
Marxa de regularitat
XI Caminada Popular
12a Marxa de les Fonts d'Argentona
1er Open Raid del Maresme
Passejada gent gran per la ruta del Vedat
Passejada "Dolmens, menhirs, creus i fites"
3er Open BTT Montmeló circuit de Catalunya
4ª edició Burriac Atac!
7ª Caminada Popular
IX Trobada a Burriac
realitzar sessió pràctica del curs d'orientació amb GPS
Passejada escolars
11ena Caminada Popular
6ª cursa de muntanya castell de burriac.
cursa BTT la prehistòrica
Caminada Internacional
5ª pedalada de muntanya Trinxacadenes
Marxa a peu a Montserrat
Acampada a Sant Mateu 40 persones
Pedalada Orrienca 2008

Entitat organitzadora
Ajuntament de Montornès del Vallès
AMAC
Club Oros
Club La Concordia
Ajuntament de Cabrils
Club Muntanyenc Mollet
TV3
Associació esportiva Intemperie
Ajuntament de Martorelles
Associació d'Antics Escoltes del Masnou
Dracma arquelogia, Sccl
Dracma arquelogia, Sccl
Dracma arquelogia, Sccl
Dracma arquelogia, Sccl
Club Esportiu Farra-o
Esplai Estel
Club Muntanyenc Mollet
Centre excursionista Puigcastellar
Grup de dones Hedera
Grup de muntanya d'Argentona
Agrupació científico excursionista de Mataró
Ajuntament i ADF de Teià
Museu Mpal. Vilassar de Dalt
Montmeló BTT
Centre excursionista Vilassar de Mar
Centre escursionista de Teià
Fundació Burriac
UPC
SES Teià
Regidora d'Esports de l'Ajt. d'Alella
Grup de muntanya d'Argentona
Grup ciclista la Roca en Bike
Ajuntament de Barcelona
Club BTT Trinxacadenes
Grup Excursionista La Tortuga
Agrupament escolta Mintaka
A la feixa biker's Club
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Data
21/09/2008
15/09/08 29/09/08
08/12/08 15/12/08
setembre 08
4 i 5/10/08
21/09/2008
19/10/2008
04-05/10/2008
28/12/2008
23/11/2008
09/11/2008
31/10-01/11
09/11/2008
30/11/2008
16/11/2008
30/12/2008
18/11/2008
06/11/2008
16/11/2008
29/11/2008

Tipus d'activitat
Marxa Club d'Atletisme Elskekorrenmolt

Entitat organitzadora
Club d'Atletisme Elskekorrenmolt

Sortides naturalistes

IES Lauro

Prospeccions arqueològiques a Montornès del Vallès
Acampada a la Font de Sant Mateu.
Sortida guiada des de Vallromanes al Castell de Sant
Miquel.

Institut d'Arqueologia Clàssica
Agrupament Escolta Intayllú

4a Marxa Popular

Acampada a l’ermita de Sant Mateu
4ª Duatló de Muntanya de Cabrils
Pedalada Popular
Vilassar Camina Memorial Josep Fancelli
Rodatge "El paisatge favorit de Catalunya"
Excursió guiada: estimo Montornès
Marxa BTT
XI Trobada: Anem a buscar bolets al Pla de l'Arrós
Pujada del pessebre a Céllecs
Caminada Per Alella
Visita al castell de Burriac
Ruta de les fonts
Acampada a la font de St. Mateu
Sortides guiades per guardes "Currículum obert" Medi
4/12/2008 11/12/2008
Ambient
28/11/2008
Sortida amb 100 alumnes de CM i CS a Sant Mateu

Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Premià de Mar
Centre Excursionista Premià de Mar.
Agrupament Escolta Foc Nou
Centre Excursionista Vilassar de Mar
Club Excursionista de Teià
Centre Excursionista Vilassar de Mar
Televisió de Catalunya
Ajuntament de Montornès del V.
Ajuntament de Montornès del V.
Antics Escoltes del Masnou
Centre Esxcusrionista Vilassar de Mar
IES Alella (50 alumnes)
IES Estela Ibèrica (45 alumnes)
Ajuntament de Montmeló
A.E. Mintaka
Ajt. Vilassar de Dalt ( IES Jaume Almera)
Escola Sant Jordi
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Aprofitaments
Data

Tipus d'activitat
Aprofitament forestal finca partida davant
05/03/2008
Casa Verdaguer
13/05/2008 PTGC B-10,005 S.C. Vallromanes
30/05/2008
03/06/2008
02/07/2008
03/09/2008
28/07/2008
14/11/2008
28/11/2008

Obres
Data

Municipi afectat

Procedència

La Roca del Vallès

DMAH SSTT BCN
DMAH SSTT BCN

PTGC B-10,004 La Maresme
PTGC B-10,020 S.C. Argentona

Vallromanes
Teià-Vilassar de DaltPremià de Dalt
Argentona

Modificació PTGMF 01275 Ca l'Alzina

La Roca del Vallès

Legalització piscina Can Montcau
PTGMF finca Can Poc
PTGMF finca Ca l'Alzina

La Roca del Vallès
La Roca del Vallès
La Roca del Vallès

DMAH SSTT BCN
DMAH SSTT BCN
Centre de la Propietat Forestal
Diputació de Barcelona
Ajuntament La Roca del Vallès
Centre de la Propietat Forestal
Centre de la Propietat Forestal

17/04/2008

Tipus d'activitat
Instal·lació de 2 pals per escomesa telefònica a can
Bernardó
Activitats detectades al Botger d'en Nifa per possibles
accions legals
Ampliació d'habitatge i adquació de cobert per cavalls finca
Parpers Pol1 Par6
Condicionar espai per lloguer de cavalls a camps adjacents
ca l'Arcís
Instal·lació de tanques de protecció a l’entorn del Castell de
Sant Miquel
Informe POUM

13/05/2008

Informe POUM

Vilassar de Dalt

06/06/2008

Previ construcció casa rural a can Miqueló nou

Vilassar de Dalt

06/06/2008

Obres a la riera d'Ameia

Argentona

09/06/2008

Modificació puntual del POUM a Cal Duch

Alella

10/07/2008

Instal·lació d’una senyera al Castell de Burriac

Cabrera de Mar

11/07/2008

Obres finca Sr. Claudi Colomer

Cabrera de Mar

16/07/2008
14/10/2008
14/08/2008

Obres caseta i torre telecomunicacions Turó Montcabrer
Estudi d’impacte
Reforma interior de la masia de Sant Mateu

Cabrils

Ajuntament de Cabrils

Premià de Dalt

18/09/2008

Autorització per dipòsit de terres a Can boquet.

Vilassar de Dalt i Cabrils

Ajuntament de Premià de Dalt
Consell Comarcal del
Maresme

09/10/2008

Obres de construcció d’arquetes per telèfon

La Roca del Vallès i
Argentona

Spark Iberica-Telefónica

Premià de Dalt

Particular

Argentona

Empresa
Fecsa
Ajuntament de Premià de Dalt

16/01/2008
17/01/2008
17/03/2008
25/03/2008
26/03/2008

27/10/2008
28/10/2008

Tanca perimetral a finca entre torrent de can Mus i c. Cant
dels ocells, 1
Treballs de manteniment del gasoducte soterrat que
travessa el PSL

Municipi afectat

Procedència

Vilassar de Dalt

Telefònica d'Espanya

Teià

Ajuntament de Teià

Argentona

Particular

Vilassar de Dalt

Particular

Montornès del Vallès

Ofici

Teià

Ajuntament de Teià
Ajuntament de Vilassar de
Dalt
Particular
Aigües de Mataró
Ajuntament Argentona
Ajuntament d'Alella
Ajuntament de Cabrera de
Mar
Ajuntament de Cabrera de
Mar

10/11/2008

Projecte adequació línia existent 110.00kv

Sta. Ma Martorelles, Alella,
Vallromanes, Teià, Premià
de Dalt

09/12/2008

Instal·lació d’estació depuradora prefabricada a finca can
Riera

Premià de Dalt
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Prevenció d’Incendis
Tipus d'activitat
Data
22/04/2008 Instal·lació d'una torre de guaita al turó de Baldiri
22/05/2008 Neteja línies elèctriques
05/06/2008 Neteja línia elèctrica 110Kw

Prematurs - Josep Cases i Mas
1er premi La flora

Municipi afectat
Premià de Dalt
Premià de Dalt
Argentona

Procedència
Ofici
Desbrossaments Funuyet, S.L.
Ajuntament Argentona

Negre sobre roig - Pep Prats i Bàrbara
1er premi La fauna
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Control de l’accés motoritzat
Es van 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.

PARC
SERRALADA
LITORAL 2008
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total Anual

Controlats
Cotxes
2
0
4
2
4
1
1
2
8
50
1
8
83

Motos
6
0
24
3
20
4
6
1
19
15
23
30
151

Quads
2
0
22
0
12
2
3
2
17
10
14
3
87

Denunciats
Σ
10
0
50
5
36
7
10
5
44
75
38
41
321

Cotxes
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4

Motos
0
0
6
0
4
2
0
0
0
1
2
9
24

Quads
0
0
2
0
1
0
1
0
0
1
0
1
6

Σ
0
0
10
0
5
2
1
0
0
2
3
11
34

Es van realitzar un total de 25 controls durant l’exercici – coordinats o realitzats per la Unitat de Medi Ambient de l’Àrea Regional de Recursos
Operatius (ARRO) de la Regió Policial Metropolitana Nord i les Àrees Bàsiques Policials (ABP) - van ser controlats un total de 321 vehicles.
Com a resultat d’aquests controls van ser denunciats 34 vehicles, tant per infraccions a la norma reguladora de l’accés motoritzat al medi
natural com per infraccions de trànsit.

El 9 d’abril, va tenir lloc una roda de premsa a la seu del Consorci a
Cabrera de Mar per fer un balanç dels quatre anys d’aplicació del
protocol. Va fer la presentació el Sr. Lluís Torrents Melich, Director de
serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya, acompanyat pel President del Consorci,
el Sotsinspector cap de l’Àrea Regional de Recursos Operatius
Metropolitana Nord, el Caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient
de l’ARRO, ambdós del Cos de Mossos d’Esquadra, els Caps del Cos
d’Agents Rurals de les comarques del Maresme i del Vallès Oriental i pel
Cap de patrulla de Seprona a Premià de Mar. El total de vehicles
controlats en aquest període ha estat de 864, dels quals 121 han estat
denunciats per diferents causes.

Notícia apareguda a Tribuna Maresme el 14 d’abril
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Conservació dels sistemes naturals
Estudis i activitats de recerca
Monitoratge de les poblacions de papallones (BMS)
Per sisè any consecutiu, es va continuar 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’estació del Parc situada al turó de Baldiri (Premià de Dalt), amb el nom de “Sant Mateu”, és la
número 69 de la xarxa d’estacions repartides pel conjunt de Catalunya.

L’establiment de xarxes de seguiment d’espècies que empren la mateixa metodologia és un sistema que es va consolidant a Catalunya. S’ha
revelat com un bon instrument per a determinar la situació de l’espècie o conjunt d’espècies estudiades de manera global i alhora
particularitzada per a cada indret concret, i permet, per tant, la presa de mesures de gestió adequades per a la seva conservació.

Fitxa de l’estació núm. 69

Informació geogràfica
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El nombre d’espècies i la freqüència d’aparició es resumeixen al quadre següent:

Sant Mateu - nº69

IA 2007

freqüència

Sant Mateu - nº69

IA 2007

freqüència

(10 setmanes)
PAPILIONIDAE

LIBYTHEIDAE
24,1

1

58

1

Leptidea sinapis

6,1

0,6

Anthocharis cardamines

0,4

0,2

Iphiclides podalirius
Papilio machaon
PIERIDAE

0,6

0,4

Argynnis paphia

0,4

0,4

Vanessa atalanta

17,4

1

Libythea celtis
NYMPHALIDAE
(Nymphalinae)

Euchloe crameri

22,2

1

Cynthia cardui

Pieris brassicae

43

1

Euphydryas aurinia

71,2

1

12

0,8

33,5

1

3,9

0,8

19,4

1

P. rapae
Pontia daplidice
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
G. cleopatra
LYCAENIDAE

45

1

3

0,8

Melitaea phoebe

0,2

0,2

Limenitis reducta

1,4

0,6

Pararge aegeria

222,2

1

Lasiommata megera

329,1

1

3

0,6

(Satyrinae)

Coenonympha arcania
12

0,8

Pyronia cecilia

10,9

0,6

P. bathseba

Callophrys rubi

62,8

0,8

Satyrium esculi

161,3

1

22,3

1

Lycaena phlaeas
Neozephyrus quercus

Lampides boeticus

0,2

0,2

Leptotes pirithous

39,9

1

Celastrina argiolus

5,4

0,8

Pseudophilotes panoptes

1,6

0,6

Glaucopsyche melanops

47,9

1

Aricia cramera

2,7

0,8

Polyommatus escheri

1,4

0,2

P. icarus

35

1

Cacyreus marshalli

57,9

1

690,9

1

Maniola jurtina

52,1

1

Melanargia lachesis

36,4

1

Hipparchia fagi

19,6

0,8

32,6

1

123,6

1

16,8

1

Thymelicus acteon

3,8

0,6

no. ex.

2.391,90

H. statilinus
H. fidia
Brintesia circe
HESPERIIDAE

no. spp.

35,6
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L’evolució tant del nombre d’espècies com del nombre d’exemplars no es considera significativa.

Programes SYLVIA i SOCC de seguiment de l’avifauna
En aquesta memòria es presenten els resultats dels programes de seguiment de l’avifauna al Parc de la Serralada Litoral corresponents al
cicle anual de 2007, i que es desenvolupen des de 1998 fruit del conveni de col·laboració subscrit entre el Parc de la Serralada Litoral i
l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
L’estudi dut a terme es basa en els projectes SYLVIA i SOCC de seguiment de les tendències poblacionals dels ocells a Catalunya. El
Programa Sylvia utilitza l’anellament científic com a metodologia (Per a més informació a: www.ornitologia.org/monitoratge/sylvia.htm i
www.sioc.cat/estacions.php), i el programa SOCC es basa en la metodologia dels transectes com a mètode de cens per obtenir estimes de
l’abundància de les diferents espècies d’ocells, amb l’objectiu de conèixer millor les tendències poblacionals dels ocells comuns de
Catalunya. (Per a més informació consulteu: www.ornitologia.org/monitoratge/socc.htm i www.sioc.cat/estacions.php).
Ambdós projectes pretenen obtenir dades a llarg termini per un seguiment acurat de l’estat de les poblacions d’ocells que habiten a
Catalunya i, tot i tenir objectius diferenciats, les dades s’utilitzen de forma complementària.
El programa SYLVIA
És un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) que té com a principal finalitat establir 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. El projecte es va iniciar formalment durant 1999, però incorpora, de fet, estacions que ja portaven diversos anys en funcionament.
Actualment participen en el programa 59 estacions d’anellament. D’aquestes estacions, dues estan ubicades dins del Parc de la Serralada
Litoral, una dins l’EIN (can Ràpia) i l’altre dins el sòl no urbanitzable de Teià gestionat pel Consorci.
Estació
S005
S012

Espai Natural
Parc de la Serralada Litoral
Parc de la Serralada Litoral

Indret
Can Ràpia
Masia del Garrofer, Teià

Any d’inici
1998
1999

L’estació d’anellament de can Ràpia (S005)
La zona d’estudi està situada a la masia de Can Ràpia, enclavada a la vessant nord de la serralada litoral, prop del torrent de Can Maimó i
dins del terme municipal de Vilassar de Dalt (UTM 443850-4598150). Ocupa una extensió de 3 hectàrees i és formada per una masia com a
nucli central envoltada de petites feixes, una petita riera i majoritàriament de boscos. L’orientació de l’àrea és sud-oest i l’alçada mitjana és de
240 m. La vegetació consta d’alzinars mediterranis litorals i pinedes de pi pinyer.
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L’estació d’anellament de Teià (S012)
La zona d’estudi està situada a la masia del Garrofer, enclavada a la vessant nord de la serralada litoral, dins del terme municipal de Teià
(UTM 443500-4595500). Ocupa una extensió de 3 hectàrees i és formada per una masia com a nucli central envoltada de bosquines i
màquia. L’alçada mitjana és de 180 m. La vegetació consta de boscos mixtos d’esclerofil·les i coníferes i matollar de llentiscle i garric.

Situació de les estacions d’anellament de can Ràpia en el terme municipal de Vilassar
de Dalt, i de Teià en el terme municipal de Teià (punts vermells), ambdues dins el Parc
de la Serralada Litoral.
Anàlisi de les dades de les estacions del programa SYLVIA: es resumeix tota la informació referent als períodes d’hivernada i de
reproducció recollida a les estacions SYLVIA de Teià i can Ràpia entre els anys 2000 i 2008.
Anàlisi de les tendències temporals
De cara a determinar com han variat al llarg del temps els principals paràmetres demogràfics estudiats en el marc del projecte SYLVIA de
Teià i de can Ràpia es van fer servir les dades dels anys 2000 a 2008 incloses dintre del període de mostreig estival estàndard del programa
SYLVIA: 1 de maig a 8 d’agost. Per l’anàlisi de la hivernada es va utilitzar la sèrie d’hiverns de 2000/2001 a 2007/2008 dins el període de
mostreig hivernal estàndard del programa SYLVIA: 16 de desembre a 28 de febrer.
Tot i que el nombre de jornades d’anellament s’ha mantingut molt estable al llarg dels anys, raons de caire meteorològic i logístic han impedit
que en determinats anys s’hagin pogut cobrir les 15 jornades d’anellament estàndard. Per solucionar aquest problema s’ha utilitzat la resta de
les estacions catalanes amb totes les jornades completes per calcular els valors que mancaven.
Les variables demogràfiques que s’han estudiat durant el període reproductor són: 1) mida poblacional (definida com el nombre d’adults
capturats), 2) productivitat (definida com el nombre de juvenils) i 3) èxit reproductor (definida com la proporció de juvenils). Cal tenir present
que aquestes variables ens donen només un indicació relativa de la mida poblacional, la productivitat i l’èxit reproductor reals de la zona, no
dels seus valors absoluts. Per exemple, podem fer servir l’evolució temporal de l’èxit reproductor obtingut en el SYLVIA per veure com canvia
aquest paràmetre al llarg del temps però no el podem utilitzar per saber quin és l’èxit reproductor absolut en un any concret.
Les variables demogràfiques que s’han estudiat durant el període hivernal són: 1) Nombre total de captures (definida com el nombre total
d’individus capturats), 2) Nombre de joves (definida com el nombre de joves capturats) i 3) Nombre d’adults (com el nombre d’adults
capturats).
Tant en l’estació de Teià com en la de can Ràpia, les anàlisi detallades es van limitar respectivament a un grup de 5 espècies per al període
hivernal i 5-6 espècies per al període estival, les que tenien una mostra suficient com per detectar possibles canvis en els paràmetres
estudiats i alhora fossin espècies indicadores, és a dir, espècies associades a l’hàbitat dominant. Entre les espècies analitzades podem citar
com a exemple el pit-roig (Erithacus rubecula), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) o la mallerenga blava (Parus caeruleus) per al període
hivernal, i per a l’estival el rossinyol (Luscinia megarhynchos), el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el raspinell (Certhia brachydactyla)
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Figura 2. Nombre total de captures de mallerenga blava (Parus caeruleus) i comparativa amb Catalunya
Conclusions: El projecte SYLVIA avalua adequadament les tendències temporals. La comparativa de les tendències temporals entre Teià i
can Ràpia i el conjunt de Catalunya indiquen que el projecte SYLVIA permet avaluar adequadament com evolucionen els principals
paràmetres demogràfics objecte d’estudi. Bona mostra d’això, és el fet que en força espècies les tendències observades a Teià i can Ràpia i
a Catalunya són molt similars i, en alguns casos, quasi bé idèntiques. Els patrons generals observats a nivell del país, per tant, també es
poden detectar a nivell local.
Òbviament hi ha limitacions. En general, l’evolució dels paràmetres demogràfics de les espècies amb una mostra molt baixa no es poden
avaluar convenientment. En aquests casos el sistema, però, pot detectar canvis molt accentuats com ara els produïts per variacions
meteorològiques molt accentuades (e.g. els efectes de l’hivern de 2001/2002 en el Bruel).
La constatació que els patrons generals es poden detectar a nivell local, si més no quan la mostra és prou gran, permet, d’altra banda,
utilitzar les divergències observades com un mitjà per conèixer millor les particularitats de l’àrea d’estudi.
Estació de Teià (Masia del Garrofer): les tendències poblacionals van disminuir a l’hivern i van baixar els efectius reproductors de les
espècies indicadores. Els resultats de l’època d’hivernada tan negatius indiquen que Teià és una zona desfavorable per a passar-hi l’hivern.
De les poblacions d’espècies indicadores forestals, només el mosquiter comú i la mallerenga cuallarga es mantenen estables. Aquesta
tendència no segueix la tendència general de la resta d’estacions del projecte SYLVIA. En l'època de reproducció, la majoria de joves i
d’adults de les espècies tendeix a decréixer. Les freqüències positives en l’èxit reproductor, que són en alguns casos superiors a la resta de
les estacions SYLVIA s’expliquen més per la tendència al descens de les poblacions d’adults que no pas per pa productivitat també amb
tendències negatives, de les espècies indicadores de l’hàbitat.
Estació de Can Ràpia (Vilassar de Dalt): tendències negatives a l’hivern al bosc i molta heterogeneïtat a l’estiu per a les espècies
indicadores.
A partir de l’hivern de 2002/2003, any en què es van fer els màxims de nombre de captures tant de joves com d’adults, les tendències
generals d’algunes de les poblacions d’espècies indicadores hivernants a can Ràpia van disminuir al llarg dels anys, especialment les
espècies associades a ambients típicament forestals com el pit-roig i el raspinell. La població de joves és la responsable d’aquesta davallada.
En general aquest fenomen no es va notar a la resta d’estacions del programa en què les tendències generals van ser d’estabilitat durant el
mateix període.
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Globalment, la zona pot presentar condicions adverses per passar-hi l’època d’hivernada per la
majoria d’espècies indicadores forestals. Exceptuant el pardal de bardissa, amb una tendència
poblacional positiva, podem concloure que és un bon lloc per espècies arbustives.
Durant l’època reproductora, les tendències generals quant a l’èxit reproductor de les espècies
indicadores forestals són molt variades i és difícil establir un patró general. Els resultats són
diversos, hi ha variabilitat en quant a l’èxit reproductor d’espècies forestals, com per exemple el
pit-roig que presenta una tendència molt positiva, mentre que d’altres espècies indicadores tenen
valors més estables. Cal esmentar el tallarol de casquet, que fa una davallada quant a l’èxit
reproductor per la manca d’efectius joves, diferenciant-se de la resta d’estacions SYLVIA. Per a
les espècies indicadores d’espais agrícoles i de zones obertes com el rossinyol comú, els resultats
continuen essent preocupants i s’observa una clara davallada de les poblacions tant d’adults com
de joves.

Taula: nombre de primeres captures per espècie i any a l’estació de can Ràpia en el període hivernal.
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Programa SOCC
Els itineraris del programa de Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) al Parc són els següents:
Can Ràpia (itinerari 60)
Aquest itinerari comença a prop de la Roca d’en Toni i finalitza al torrent de Cuquet. El seguiment es fa des de la primavera de 2004.
Òrrius (itinerari 230)
Aquest itinerari comença a can Tarascó, sota el Turó Rodó a l’oest d’Òrrius, segueix la carena cap al nord passant per Sant Bartomeu de
Cabanyes i finalitza un quilòmetre al nord de la carretera de la Roca del Vallès a Òrrius. El seguiment es fa des de la primavera de 2004.

Situació dels itineraris SOCC de can Ràpia (60) i Òrrius (230) dins el Parc de la Serralada Litoral, en el terme
municipal de Vilassar de Dalt. Les tonalitats blaves dels itineraris es corresponen a les 6 seccions dels
trajectes.
Anàlisi dels resultats del projecte SOCC: tots els resultats dels censos SOCC es van emmagatzemar a la base central del SOCC, un
programa informàtic especialment dissenyat per al tractament de les dades generades per aquest projecte. Per a cada espècie, es va
calcular l’Índex Quilomètric d’Abundància (IKA) que és el número estimat d'individus per quilòmetre detectats entre els dos censos per
temporada i itinerari. Com a xifra més representativa de les poblacions d'ocells nidificants s’ha considerat per a cada espècie el valor
d’abundància màxima entre els dos censos, mentre que en el cas de l’hivern s’ha considerat el promig com el millor estimador.
Un dels aspectes més importants dels programes de seguiment de l’avifauna
és la valoració de l’estat de conservació de les comunitats d’ocells. Es preveu
que en un futur proper es podrà determinar com varia aquest paràmetre al
llarg del temps. A més, L’ICO està treballant en el desenvolupament d’índexs
bioindicadors que permetin copsar canvis generals en els sistemes naturals a
partir de les dades d’ocells.
Conclusions: l’hivern mostra una gran estabilitat quant a la riquesa i
l’abundància d’espècies d’ocells, mentre que a l’estiu es veu un lleuger
augment de la riquesa i l’abundància. Les dades però, no son prou robustes
estadísticament pels pocs anys que porta l’estudi i aquesta valoració no és
encara significativa, i caldrà de disposar de sèries de dades més extenses.

Picot garser gros (Dendrocopos major), espècie anellada a
can Ràpia durant el període estival. Font: Jordi Ribas
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Control d’amfibis: seguiment del tritó verd (Triturus marmoratus)
Per cinquè any consecutiu es va continuar amb la metodologia estandaritzada de seguiment de la població de tritó verd situada al Parc per
part de la guarderia, que va incloure l’observació directa, el mostreig i comptatge dels exemplars de tritó verd, 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, que
fluctua entre els 8ºC en ple hivern i els 24ºC al mes de juliol, i es va mesurar també el PH de l’aigua de la bassa que va donar valors força
neutres, mantenint-se quasi estable amb un valor de 7,4.
La bassa només va assolir la màxima capacitat d’aigua els mesos de febrer, març i abril, reduïnt-se sensiblement el període de màxima
ocupació respecte l’any anterior. Al febrer van ser visibles els primers tritons, un mes abans que l’any 2007. Al març es van observar granotes
verdes (Rana perezi)i i les primeres larves de salamandra (Salamandra salamandra) van ser visibles a l’abril, un mes més tard respecte l’any
anterior.
A partir del febrer es van mesurar exemplars adults de tritó (Triturus marmoratus): una femella d’11, 2 cm. El mes d’abril es van prendre
mesures de tres exemplars: dues femelles de 12,8 cm. i 12,2 cm. i un mascle d’11,8 cm. El juliol els dos exemplars capturats van ser dues
femelles de 12 cm. i 11,5 cm respectivament.

Tasques de captura i mesurament d’un exemplar femella de tritó verd (Triturus marmoratus)
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Com en anys anteriors a l’estiu la bassa es va assecar completament.
A l’entorn es van trobar senyals de la presència de porc senglar (Sus scrofa) buscant aigua.
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El seguiment d’aquest amfibi es realitza des de l’any 2004, localitzat al 2003 en un únic punt del sector nord del Parc. L’absència de cursos
permanents d’aigua en aquest territori converteix recloses i basses en refugis relictuals d’espècies. El seguiment anual i continuat d’aquesta
espècie és important perquè permet tenir coneixement de l’estat de la única població coneguda del Parc i poder preveure mesures que
garanteixin la seva conservació si es produeixen canvis en el medi que n’amenacin la presència en la seva localitat actual.
La climatologia, excepcionalment seca l’any 2008, va reduir notablement la detecció d’exemplars.
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Estudi dels quiròpters al Parc de la Serralada Litoral 2008: noves espècies i ocupació de les caixes refugi
L’any 2008 es va continuar els estudis iniciats l’any 2006 amb l’objectiu de completar l’inventari d’espècies de ratpenats presents al Parc de la
Serralada Litoral i establir protocols de seguiment. Com els anys anteriors, l’estudi va anar a càrrec de la secció de ciències del Museu de
Granollers. Es va continuar fent un estudi multidisciplinari que va incloure la utilització de diverses tècniques com el seguiment de caixes
refugi o caixes niu, seguiment amb detectors d’ultrasons en estacions escollides a l’atzar, seguiment de refugis potencial per a espècies
cavernícoles i campanyes esporàdiques de captures. El 2008 es va aplicar per primer cop un protocol de seguiment de quiròpters anomenat
seguiment multiespecífic basat en el recompte d’activitat dels quiròpters i l’anàlisi d’ultrasons, que va permetre confirmar que la ratapinyada
pipistrel·la de vores clares (Pipistrellus kuhlii) és la més abundant al Parc.
Col·locació i seguiment de caixes refugi
Per afavorir la detecció i la disponibilitat de refugis per a les
espècies forestals i ubiqüistes, entre el 2006 i el 2008 es van
col·locar 50 caixes en grups de 5 en 10 indrets del Parc.
El 2008 les caixes refugi van ser ocupades per primer cop, dos
anys després de la instal·lació de les primeres. Tot i que l’ocupació
va ser baixa (2% a l’estiu i 4% a la tardor), es preveu que aquesta
ocupació anirà augmentant gradualment i es detectarà en properes
campanyes. Els individus trobats a les caixes van ser del gènere
Pipistrellus i no van ser capturats per evitar destorbar-los i afavorir
la seva fidelització en el refugi.
La revisió de les caixes es va fer durant dos moments de l’any:
durant el període de cria (juny - agost) i durant el període
d’aparellament (setembre - novembre). Es van fer un total de 106
revisions de les 50 caixes, els dies 17, 30 i 31 de juliol, el 6 d’agost
i el 24 i 26 de novembre. Altres espècies (aranyes, insectes, ocells i
dragons) han estat localitzades dins les caixes, tal i com mostra la
següent taula:

Ampliació de l’inventari de quiròpters i noves tècniques de detecció
Des de l’any 2006, la utilització de diverses tècniques ha permès identificar la presència de 7 espècies de quiròpters al Parc de la Serralada
Litoral.

Taula 1. Espècies de quiròpters citades al Parc de la Serralada Litoral. Mètode d’identificació (met. Id.) D = detectors,
cadàvers)

C = captures o

Per a les espècies 4 i 5, malgrat es van fer enregistraments fiables, caldria capturar un animal per confirmar al 100% la cita i és millor
considerar aquestes espècies com de presència molt probable.
La fauna quiropterològica del parc està formada per espècies molt comunes i molt lligades als assentaments humans, la qual cosa es pot
explicar bàsicament per dues variables: hàbitat i disponibilitat de refugi (l’una està vinculada amb l’altra). El Parc de la Serralada Litoral
ofereix una baixa disponibilitat de refugis per a quiròpters forestals i cavernícoles. Tot i així, està comprovat que les edificacions humanes
serveixen de refugi alternatiu tant a espècies cavernícoles com a forestals.
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Per a la detecció dels quiròpters, a banda del seguiment de les caixes refugi, es van utilitzar detectors de sons d’altra freqüència (Pettersson
Elektronics models D230 i D240x), amb 3 sistemes de captació del so: heterodí o de banda curta, temps expandit o de banda ampla i divisió
de freqüència. Els enregistraments van ser emmagatzemats en una enregistradora digital (models Archos Gmini 200 i/o Edirol R9) i analitzats
en un ordinador amb targeta de so professional i software específic (BatSound 3.1). La combinació de les diferents tècniques acústiques s’ha
revelat com l’estratègia més eficient per a la detecció de les espècies de ratpenats a Catalunya, amb l’avantatge que no provoca estrès als
animals ja que aquests no són molestats ni capturats.
Les espècies van ser identificades amb detector només quan la fiabilitat de la tècnica era del 100%, en cas contrari les dades recollides es
van deixar com a gènere o grup acústic. Per a completar l’inventari, també es van fer localitzacions puntuals d’individus mitjançant la
utilització del GPS.
Durant la campanya 2008 es va realitzar 1 tram de prova d’un nou protocol de seguiment anomenat seguiment multiespecífic, consistent en
la definició d’un transecte d’aproximadament 2,7 km. amb 12 estacions de seguiment de 5 minuts, separades 250 m. entre elles. S’eviten si
és possible els elements d’atracció artificials per als quiròpters com els fanals i les cases. Es realitzen dues rèpliques entre l’1 i el 20 de juliol i
entre el 21 de juliol i el 10 d’agost. S’alternen els punts d’inici i final en les dues rèpliques per tal d’incrementar la variabilitat horària. Els
enregistraments s’inicien 45 minuts després de la posta del sol. L’investigador realitza enregistraments de so en temps expandit dels
contactes que es produeixen i comptatge in situ de les passades de quiròpters mitjançant el rastreig de les freqüències en sistema heterodí
i/o divisió de freqüències. Els enregistraments es fan amb els mateixos aparells anteriorment esmentats. Aquest protocol va destinat sobretot
a espècies fissurícoles i forestals, algunes espècies de les quals s’identifiquen amb un 100% de confiança.
Els resultats obtinguts amb el seguiment multiespecífic són molt semblants als obinguts en les estacions fetes a l’atzar en campanyes
anteriors i es confirma doncs com a una bona tècnica alternativa i/o complementària per veure l’evolució de les espècies més comunes del
Parc i comparar-ne les tendències respecte altres indrets i segons els anys. Es van recomptar 429 passades de quiròpters amb 107
seqüències de captura d’insectes, i en total es van enregistrar 158 seqüències d’ultrasons.
La parella acústica Pipistrellus kuhlii / Pipistrellus nathisii és clarament la més abundant i ben distribuïda en totes les estacions realitzades
Un altre fet destacable és que la comparativa dels resultats obtinguts amb el mateix protocol en el Parc Natural del Montseny i el del
Montnegre i el Corredor ha mostrat diferències significatives entre l’abundància de poblacions de Pipistrellus sp. en aquests 3 espais
naturals. Caldrien registres més nombrosos per extreure conclusions robustes, tot i que motius climàtics i de tipus d’hàbitat semblen estar al
darrera d’aquestes diferències. P. Kuhlii sembla ser molt més abundant al Parc de la Serralada Litoral que al Montseny i el Montnegre i el
Corredor, atès el seu caràcter termòfil. A l’inrevés passa amb P. Pipistrellus que presenta una major tolerància al fred i una certa predilecció
per zones forestals tot i ser una espècie generalista. P. Pygmaeus selecciona positivament el Montseny en ser una espècie amb certa
predilecció per zones humides. En general, la mitjana de contactes i seqüències de captura d’insectes obtingudes en els tres espais naturals
indiquen que al Parc de la Serralada Litoral hi ha més activitat de quiròpters.

Figura 1. Comparació dels resultats dels seguiments multiespecífics
realitzats en tres espais naturals propers durant el 2008. Només
.
s’incluoen les espècies més representades (més del 84% dels
contactes).

Figura 2. Comparació dels resultats obtinguts en el
seguiment multiespecífic del 2008

L’estudi del 2008 recomana els seguiment de cavitats i també la conveniència de fer campanyes de captura esporàdiques i algunes
campanyes de captura en períodes de migració.
Estudis continuats en els propers anys permetran confirmar aquestes i d’altes hipòtesis i aprofundir en el coneixement de les espècies de
ratpenats del Parc, sempre amb l’objectiu de garantir-ne la conservació.
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Programa de seguiment del senglar
La temporada 2006-2007 va ser la tercera en que el Parc de la Serralada Litoral ha participat en el Programa de seguiment de les poblacions
de senglar (Sus scrofa), que es va iniciar a Catalunya la temporada 1998/1999 i en el que van participar un total de 17 zones repartides per
tota la geografia catalana.

Espais que configuren la xarxa d’observatoris del PROGRAMA DE SEGUIMENT DEL SENGLAR
Impulsat conjuntament pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, l’objectiu general del
programa és conèixer la tendència demogràfica de les poblacions de senglar en una mostra d’espais naturals situats en diferents àrees de
Catalunya, i, de manera complementària, pretén també fomentar la cooperació entre gestors, tècnics, guardes i caçadors, implicant aquest
darrer col·lectiu en la gestió d’aquesta espècie cinegètica. L’absència de depredadors naturals en el seu hàbitat, fa imprescindible el
seguiment detallat d’aquesta espècie donada la forta expansió que mostren les seves poblacions i les problemàtiques diverses que generen
aquests ungulats (danys als conreus, accidents a les carreteres, molèsties en zones urbanitzades, etc).
En aquesta temporada hi van participar 7 colles: Argentona, La Maresme, La Roca del Vallès, Vallromanes, Serra de Marina (la Marta) i
Vilanova del Vallès que van realitzar batudes i la colla de Cabrera de Mar va informar que no havia realitzat cap batuda. Així doncs, hi ha
hagut un increment d’una colla més respecte la temporada 2006-2007, tot i que la colla de Cabrera de Mar es manté com a colla participant
però que no va realitzar cap batuda.
El període hàbil de caça va ser entre el 2 de setembre del 2007 i el 24 de febrer del 2008 en el qual es van realitzar un total de 91 batudes.
Aquest període de caça va ser més llarg que l’habitual com a mesura destinada a controlar l’expansió de les poblacions de senglar. No es
van tenir en compte per al programa de seguiment les batudes fetes amb autoritzacions especials fora d’aquest període.
El 2008, la incorporació d’una nova colla al programa de seguiment (Serra de Marina – La Marta) va permetre incrementar el nombre
d’hectàrees de les quals s’han obtingut dades, passant de 9.019 ha a 12.115ha, que corresponen a 10 àrees privades de caça (APC) que
inclouen també l’APC de Cabrera de Mar on no es va realitzar cap batuda. Caldria aconseguir estabilitat en les colles senglanaires que
participen en el programa i conseqüentment en la superfície d’APC contigües que s’inclouen en el seguiment, per tal d’obtenir dades més
precises.
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Tot i aquest increment, la superfície va continuar essent prou inferior a les 20.000 ha que es recomanen com a superfície mínima per a la
realització d’un programa de seguiment del senglar. Caldria aconseguir la participació de totes les colles (8) que cacen al Parc.
Superfície
Total
Caçadors/batuda
Gossos/batuda
Colles
(ha)
batudes
(mitjana mín - màx.) (mitjana mín - màx.)
2005/2006
9.019
4
82
23 (10-48)
21 (5-45)
2006/2007
9.019
5
102
23 (9-36)
21 (2-32)
2007/2008
12.115
6
91
21 (11-52)
19 (7-40)
Taula 1: Evolució de l’esforç de caça al Parc de la Serralada Litoral (2005/2006 – 2007/2008)
Temporada

La taula mostra que es va produir una davallada important en el nombre de batudes per colla, que va disminuir respecte les dues temporades
anteriors tot i incorporar-se una nova colla al seguiment. La mitjana de batudes va passar de ser de 20 a 15 batudes per colla. Va baixar
també el nombre de batudes per cada 100 ha d’APC, així com el nombre mitjà de caçadors participants.
Es van caçar 175 senglars, amb un rendiment mitjà de 1,9 senglars caçats per batuda. Aquest nombre va significar una disminució del 42%
respecte la temporada anterior i es va situar en el valor mínim de les 3 temporades en les que està en marxa el programa de seguiment.
Quant als senglars caçats en relació a la superfície de terrenys cinegètics, el resultat del 2008 va ser de 1,4 senglars/100 ha, valor que va
quedar lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya, tal i com es pot observar en la taula següent, i força allunyat dels resultats dels
espais naturals propers del Montseny i el Montnegre-Corredor, que van caçar el doble o més senglars/100 ha.

Taula 2: Captures de senglar per unitat de superfície als diferents espais inclosos en el programa de seguiment.
Les dades comparatives a la Serralada Litoral amb les mitjanes de Catalunya donen els resultats següents:

Nombre de batudes per 100 ha
Senglars caçats per batuda
Senglars caçats per 100 ha
Efectivitat de caça

Serralada Litoral

Mitjana de
Catalunya

0,8
1,9
1,4
25 %

1,0
1,9
1,8
36 %

Quant a la densitat de senglar, el principal indicador de l’evolució de les poblacions, la forta variació en la superfície utilitzada respecta la
temporada anterior (augment del 34%) no va permetre obtenir-ne el càlcul. En el conjunt de Catalunya l’índex de densitat va mostrar en
general valors a l’alça, amb increments entre el 20% i el 40% atribuïts a l’elevada productivitat de la temporada anterior (250 fetus per cada
100 femelles). En el Montnegre-Corredor, espai proper al Parc, la densitat va augmentar un 39% respecte el 2007. Els espais del nord-est de
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Catalunya es van mantenir com als que enregistren densitats més elevades. Per al Parc de la Serralada Litoral, a partir de l’eficiència de caça
(senglars caçats en relació als observats en les batudes) es va calcular una estima de densitat al voltant dels 5 senglars per cada 100 ha.
La productivitat del 2008 (estimada a partir de les dades de la Zona
Volcànica de la Garrotxa) va ser molt inferior a la de l’any passat,
reduint-se de 250 a 130 fetus per cada 100 femelles. La supervivència
dels joves es va estimar que seria alta donada la primavera plujosa del
2008, i que la densitat es mantindria o augmentaria però no de forma
tan important com va succeir el 2007.
Quant al sexe i el pes dels exemplars caçats, no hi va haver fets
destacables. Les captures van mostrar una proporció semblant de
mascles i femelles, habitual en les poblacions de senglar. En
referència al pes, aproximadament la meitat dels individus capturats
pesaven menys de 50 kg. , i el 25% van superar els 70 kg., fet també
habitual. Es va detectar, tot i aquesta normalitat, una baixa proporció
d’individus de menys de 30 kg, que sovint representen fins a una
tercera part del total de senglars caçats i aquesta temporada només
van ser un 5%.
L’exemplar de més pes caçat a la Serralada Litoral va ser un mascle
de 130 kg., i en el conjunt d’espais de la xarxa d’observatoris va ser
un mascle de 163 kg. caçat al Montnegre i el Corredor.

Exemplar de senglar adult. Font: Minuartia
Durant les batudes de senglar es van anotar observacions d’altres espècies de mamífers, entre les que va destacar el cabirol (Capreolus
capreolus), del qual es van anotar 116 observacions.

Batudes amb
Mitjana d’individus observats per
Percentatge*
observacions)
batuda
2005/2006
7
23 %
1,7
2006/2007
54
52 %
1,9
2007/2008
52
57%
2,2
*Percentatge respecte el nombre total de batudes anotades als Carnets de Colla Senglanaire
Temporada

El cabirol és una espècie que es troba en expansió i és alhora de difícil cens. El percentatge de batudes en que s’observa aquesta espècie
pot ser un indicador de l’’abundància d’aquest petit cèrvid. L’evolució en el nombre d’observacions de cabirols dóna una idea d’aquesta
expansió, que va passar del 23% al 57% en només tres temporades. El Parc de la Serralada Litoral es situa en quart lloc dels 17 espais
naturals participants en el programa quant a observacions de cabirols durant les batudes de senglar. El màxim d’observacions es va produir a
Freser-Setcases -Ripollès (88%) i el mínim al Montseny (2%)
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Estudi del turó al Parc de la Serralada Litoral
El turó (Mustela putorius) és un dels mamífers carnívors històricament més poc coneguts de Catalunya. La disminució de les seves
poblacions en el conjunt de Catalunya va propiciar recentment la seva declaració com a espècie en perill d’extinció, l’inici d’estudis diversos i
la petició d’informació en relació a aquesta espècie per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a tots els parcs
i espais naturals de Catalunya.
En aquest context, el Parc de la Serralada va encarregar un estudi per tal de conèixer la possible presència d’aquest animal i determinar-ne
el seu estatus. L’estudi es va encarregar a Galanthus, entitat que ja havia elaborat des de principis de l’any 2000 el catàleg de mamífers del
Parc. En aquell moment el turó no va constar en el catàleg tot i la existència d’alguna dada antiga (Bassa, 1993) i de la suposició fundada de
la seva presència en temps històrics (Ruiz-Olmo, 1995), ja que no es va trobar cap evidència de la seva presència. Estudis recents a la Selva
(Minuartia, 2007) i a la Tordera (Daranes, 2008) apuntaven o citaven la seva presència.
D’altra banda, la manca de cites en espais naturals propers, com el Montseny, semblaven indicar la baixa probabilitat de trobar turó al Parc,
però es va considerar la realització d’aquest estudi atès que el Parc disposava de zones amb condicions ambientals aparentment bones per a
aquest mustèlid que, en general, presenta una distribució a l’estat espanyol més abundant al centre peninsular, mentre que al llevant la seva
presència es pot qualificar de testimonial.
Per a la realització de l’estudi es van emprar diverses tècniques de mostratge, directes i indirectes, com ara la recerca d’informació
bibliogràfica i testimonial de persones de l’entorn, el seguiment de rastres, els recorreguts nocturns amb llanternes i les trampes fotogràfiques
o de viu. La combinació de totes elles és la que garantia uns resultats més òptims, atès que cap d’elles individualment permetia la detecció
de totes les espècies possibles.
El caràcter elusiu, discret i nocturn del turó afegia dificultat a la seva detecció, fins al punt que fins a l’actualitat, a Catalunya no se n’’ha pogut
obtenir cap fotografia amb trampeig fotogràfic (Elena Rafart, responsable del seguiment del turó a Catalunya, comunicació personal).
Tot i que alguns biòlegs consideren el turó com a una espècie generalista, en l’actualitat a Catalunya és una espècie que es troba lligada als
cursos d’aigua i prats humits (Ruiz-Olmo, 1995), ambients que estan en consonància amb la dieta predominant que se li atribueix:
micromamífers i amfibis, sense descartar el conill. Al Parc de la Serralada Litoral, la escassa presència del conill i la disminució també de les
poblacions d’amfibis, relegades a basses de rec i gorgs de torrents obacs, explicarien la davallada i/o desaparició d’aquest carnívor.
Per fer l’estudi al Parc es van seleccionar 5 zones seguint el criteri de l’hàbitat a priori més propici per a l’espècie: fons de torrents dels
sectors més obacs i humits amb bosc de ribera, a partir de la cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.000 del Departament de Medi
Ambient i també del coneixement sobre el terreny.
Les 5 àrees estaven situades tots elles al vessant del Vallès:
-

torrent de la font d’Abaix (Santa Maria de Martorelles)
font de la Mercè-can Gurri (Santa Maria de Martorelles)
torrent de Cuquet (Vilanova del Vallès-Vilassar de Dalt)
torrent de Sant Bartomeu (La Roca del Vallès)
riera d’Ameia (Argentona)

Es van fer 16 estacions de captura d’imatges amb 12 equips fotogràfics d’infraroig de la marca Bushnell, quatre d’ells amb capacitat de fer
vídeos i la resta només preparats per fer fotografies.
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Una altra tècnica emprada va ser la realització de recorreguts als mateixos indrets on es van situar les estacions, resseguint els cursos
fluvials de les zones de mostratge, i afegint el torrent de Bracons, a la recerca de rastres. Tots els rastres trobats van ser fotografiats i
analitzats pels autors i altres especialistes en mamífers (Toni Arrizabalaga i Ignasi Torre, Museu de Granollers).

Resultats
Els equips es van deixar quatre nits consecutives per estació en dies laborables durant el mes d’abril, intentant situar-los sempre que era
possible a una distància lineal equidistant de 150 m. En total, doncs, es va fer un esforç de 64 equips/nit. Es van obtenir un total de 438
imatges: 33 imatges (7,5 % del total) corresponents a 5 espècies de mamífers carnívors (geneta, fagina, guineu, toixó i gat), 136 imatges
(31%) corresponents a quatre espècies d’altres mamífers i 97 imatges (22,1%) corresponents a quatre espècies d’aus. La resta, 172 imatges
(39,2%) van ser imatges defectuoses per motius diversos. En total es van obtenir imatges de 13 espècies, cap d’elles el turó.
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Es van elaborar gràfics amb les fotografies preses per a cada espècie i estació de
mostreig.

Figura 1. Nombre de fotografies per espècie a la riera d’Ameia.
Es van fer 35 hores i 15 minuts de recorreguts, amb una mitjana de 5,87 hores de seguiment per àrees d’estudi. Es van registrar un total de
148 rastres: 63 petjades, 64 excrements i 24 rastres d’altres tipus. D’aquest total 26 corresponien a espècies indeterminades o a ocells. Els
rastres van permetre identificar i detectar 13 espècies de mamífers, 10 salvatges i 3 domèstiques (ovella, gat i gos). Els transectes van
permetre identificar el conill (Oryctolagus cuniculus), l’eriçó (Erinaceus europaeus) i el cabirol (Capreolus capreolus) que no havien aparegut
en el mostreig fotogràfic. El mamífer carnívor salvatge més detectat va ser la fagina, amb 23 rastres atribuïbles, seguit de la guineu amb 16
rastres. Quant a mamífer salvatge no carnívor, el porc senglar (Sus scrofa) va ser el més detectat amb 34 rastres. En qualsevol cas, cap dels
rastres va correspondre al turó, i no hi havia dubtes quant als rastres no identificats que poguessin correspondre a aquesta espècie. En
diversos punts d’aigua es va detectar la reproducció d’un amfibi de tòtil (Alytes obstetricans).
També es van elaborar taules per a cada recorregut, i mapes situant les observacions de cada espècie obtingudes mitjançant els rastres.

Figura 2. Cites de guineu (Vulpes vulpes) i geneta (Genetta genetta)
obtingudes mitjançant els rastres.

Finalment, es van realitzar cinc entrevistes a persones de l’entorn i cap de les 5 va poder confirmar la presència del turó.
Conclusió
L’estudi va detectar la presència de 10 espècies salvatges i 3 de domèstiques, incloent el llistat complet de mamífers de certa mida presents
al Parc, però no va detectar la presència del turó, espècie, d’altra banda, especialment difícil de trobar tot i la combinació de diversos
mètodes directes i indirectes. Amb tota seguretat el turó va ser present al Parc en temps anteriors, però actualment sembla que la disminució
d’hàbitats potencials i recursos tròfics associats a la dessecació o disminució de cabals de torrents i rieres pot ser la causa de la seva
desaparició. La recuperació d’hàbitats adequats per a aquesta espècie s’apunta com a una via per generar una oportunitat per a aquesta
espècie. Finalment, l’estudi alerta sobre la presència creixent de la fura, animal molt semblant al turó utilitzat de forma recent com a mascota,
i dels perills que pot suposar el seu abandonament en el medi natural.
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Proposta de gestió de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa leprosa)
L’any 2007, en el marc d’un projecte realitzat en el conjunt de Parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, es va fer
una primera recerca d’informació sobre la situació de la tortuga de rierol al Parc de la Serralada Litoral.
L’any 2008, com a resultat d’aquesta primera recerca, es va encarregar al CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya)
un estudi més complet amb l’objectiu de revisar l’estatus al Parc de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa leprosa), espècie en situació
delicada com d’altres espècies de rèptils a Catalunya a causa de la destrucció o alteració dels seus hàbitats aquàtics o terrestres que ha
donat com a resultat una forta regressió de les seves poblacions.
Mauremys leprosa leprosa, és la subespècie que es distribueix per la península ibèrica i el nord del Marroc. És una espècie protegida per la
Llei de protecció dels animals 3/1998, la Directiva Habitats 92/34/CEE, el Conveni de Berna, i apareix com a espècie vulnerable amb alt risc
d’extinció en estat salvatge a mig termini en el Libro Rojo de los amfibios y reptiles de España 2002.

Mauremys leprosa leprosa. Font: C.R.A.R.C.
L’àrea de distribució d’aquesta espècie a Catalunya, extensa al llarg de la costa i especialment a la part nord-est (Llorente et Al., 1991)
coincidia amb la situació del Parc. Es partia de la catalogació d’aquesta espècie com a rara (Campeny & Villero, 2001), amb les referències
més properes al riu Mogent, sense descartar els alliberaments recents, i també cites entre La Roca del Vallès i Cardedeu (Prat et Al., 1996),
Sant Fost de Campsentelles (Rivera & Saez) i una petita població a Badalona, probablement introduïda. No es tenia constància de
l’existència de cap colònia dins el Parc, si bé no es descartava tampoc la presència d’exemplars aïllats procedents d’alliberaments
incontrolats per part de particulars. L’any 2007 els guardes del Parc havien localitzat un individu mascle aïllat a la bassa de can Maimó. I hi
havia també una cita de tortuga al torrent de Cuquet (Vilassar de Dalt) de l’any 2004 (Galanthus).

Distribució de la tortuga de rierol a Catalunya
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i àrea d’estudi al Torrent de Cuquet
La zona estudiada va ser l’esmentat torrent de Cuquet, considerant-lo l’hàbitat més apropiat per a la possible presència d’aquesta espècie,
atès que és una espècie semiaquàtica que habita preferencialment bassals i rierols d’aigües tranquil·les i amb vegetació de ribera. Els
objectius de l’estudi van ser:
1. Estudiar la distribució de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) dins l’àmbit del Parc.
2. Detectar la presència de tortugues aquàtiques no autòctones i dissenyar els mecanismes necessaris per a la seva eliminació.
3. Proposar mesures de gestió encaminades a potenciar la presència de la tortuga de rierol.
4. Avaluar la disponibilitat d’hàbitats adients per a l’establiment de poblacions al torrent de Cuquet o a la bassa de can Maimó per deteminar
la possibilitat d’acollir una colònia de tortugues de rierol (reintroducció).
5. Formació de la guarderia del Parc en la identificació i gestió de quelonis autòctons i exòtics.
6. Revisió i actualització de les dades geogràfiques obtingudes durant el projecte.

Prèviament al treball de camp, es va fer una anàlisi bibliogràfic de les dades existents sobre la distribució i la presència passada i actual de
l’espècie, recollint també les dades d’investigadors i els gestors del Parc.

Exemplars de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i tortuga de Florida (Trachemys scripta) trobades l’any 2007 pels guardes del Parc a
l’antiga bassa de rec de can Maimó.

El treball de camp es va fer durant la primavera-estiu. Diverses sortides de camp van servir per determinar a priori les zones més favorables
del torrent per a la tortuga de rierol, i posteriorment s’hi va fer un seguiment més acurat, anotant per a cada punt concret les seves
coordenades UTM, la presència d’aigua i condicions ecològiques favorables per a la tortuga, i els senyals de presència humana o altres
circumstàncies que poguessin ser-ne desfavorables, com ara la presència d’animals domèstics o salvatges (gossos, cabres i ovelles, cavalls,
senglars) o la detecció d’un punt d’abocament il·legal procedent d’una formatgeria. Es van analitzar punts entre la coordenada 31T 0444437
fins a la coordenada 31T 0442639 (camp de golf de can Maimó).
Com a conclusió, l’estudi va determinar que el torrent de Cuquet presenta 3 indrets que serien apropiats per a la reintroducció de la tortuga
de rierol: l’antiga bassa de rec de can Maimó on s’havia localitzat un individu, una bassa del camp de golf on es van detectar tortugues de
Florida i una tercera bassa d’aquesta mateixa finca localitzada durant l’estudi. Fora d’aquestes basses, les condicions actuals del torrent, amb
poc cabal d’aigua i cap embassament natural, a més de l’absència de substrat arenós suficient per a la deposició dels ous, fan poc probable
la seva presència.
Quant als amfibis, l’estudi també va detectar punts apropiats per a la presència d’amfibis dels quals cal garantir-ne la conservació (UTM 31T
0444437), i proposava la creació d’un petit embassament artificial en el tram mig del torrent que n’afavoriria la seva presència (UTM 31T
0443323 fins 31T 0443287). L’estudi proposava les mesures concretes a adoptar en cada indret per aconseguir aquests objectius, i deixava
constància de la predisposició de col·laboració per part de l’empresa gestora del golf de can Maimó.
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Avaluació de l’estat fitosanitari
El 2008, palesa la proliferació de diversos paràsits que afectaven les masses boscoses del parc, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral
va encarregar un estudi per avaluar-ne l’estat fitosanitari general amb l’objectiu d’identificar els principals problemes presents i potencials, i
establir un programa d’actuacions per minimitzar-los. L’àmbit d’estudi va ser tot el territori del parc, des del turó de Galzeran fins al turó de
Castellans, i també es van fer observacions a les zones limítrofes. Els paràsits avaluats van ser bàsicament els que afectaven les espècies
forestals, però també es van fer observacions sobre espècies arbustives. El treball de camp es va fer els mesos de maig i juny.
Els paràsits més importants que va detectar l’estudi van ser els següents:
FONGS
1. Spheropsis sapinea: fong deuteromicet que afecta les acícules de diverses espècies de pins, entre elles el pi pinyoner (Pinus pinea) i el pi
blanc (Pinus halepensis), dues espècies de pi àmpliament representades al Parc. No es van trobar danys importants causats per aquest fong,
però l’estudi recomanava fer un seguiment de la seva evolució.
2. Thyriopsis halepensis: fong ascomicet defoliador. L’estudi determinava aquest paràsit com a un dels problemes més estesos i importants,
que havia afectat de forma molt severa sobretot els boscos de pi pinyoner, debilitant les seves masses i afavorint l’entrada d’altres paràsits.
En molts casos el fong havia defoliat quasi totalment els arbres, donant-los un aspecte grisós vistos de lluny. Les zones més afectades van
ser els vessants del Maresme, tot i que l’estudi va detectar la malaltia a quasi totes les pinedes del parc en diversos graus.

Acícules de pi pinyoner afectades per Thyriopsis halepensis i detall dels tirotecis (cossos fructífers). Font: CENTROPLAG

PERFORADORS
Els paràsits perforadors són bàsicament coleòpters que excaven galeries entre l’escorça i la fusta dels arbres hostatjants provocant-los danys
molt importants, i essent-ne sovint els responsables finals de la seva mort. L’estudi en va detectar molts casos. Aquests paràsits tenen
facilitat per afectar els arbres quan les seves poblacions naturals són molt altes o quan aquests es troben debilitats per causes biòtiques o
abiòtiques.
1. Coraebus florentinus: Buprèstid que es pot trobar a qualsevol lloc de la serralada, afectant branques més o menys grans dels Quercus sp.
(roures, alzines). Els seus danys, però, no són importants.
2. Cerambix cerdo: Cerambícid molt comú a les zones mediterrànies, que actualment està protegit. Fa galeries de grans dimensions a la
fusta, que afecten la salut dels arbres i suposen perill de caiguda de branques de mida considerable. Només afecta alzines i roures malalts o
decrèpits. Es van detectar forats d’emergència en exemplars adults i sobreadults d’alzines. De moment no constitueix una amenaça.
3. Ips sexdentatus: Escolítid les larves del qual s’alimenten de fusta dels pins. Es van observar perforacions de sortida en alguns pinastres
(Pinus pinea) de les carenes del Parc. Pot afectar al pi pinyoner, però no es considera una amenaça, la previsió és que atacarà els grups de
pinastre ja debilitats per altres plagues i les condicions climàtiques.
4. Tomicus destruens = Blastophagus: És l’escolítid que suposa una amenaça important per als boscos del parc i per extensió de la serralada
litoral. És el que es va trobar en més abundància a la zona i el que l’estudi va considerar responsable de la mort dels pins de la serralada,
amb una presència molt notòria als vessants del Maresme. Factors abiòtics i la debilitat produïda per Thyriopsis n’haurien afavorit la
propagació, així com les restes vegetals d’aprofitaments no retirades a temps. També es va detectar molt present en les zones cremades
recentment, com el turó de Montcabrer.

46

Detall de les galeries internes i orificis d’entrada i sortida de Tomicus. Font: CENTROPLAG
Les femelles d’aquesta espècie dipositen els ous en galeries a l’escorça entre la tardor i la primavera. Les larves eclosionen als pocs dies i
excaven galeries perpendiculars a la materna. Després de pupar, els insectes adults surten a començaments d’estiu fent orificis de sortida i
passen a alimentar-se dels branquillons terminals. L’estudi va detectar la presència de depredadors naturals com Thanasimus formicarius i
Temnochila sp. que podrien ajudar a controlar-ne la proliferació.
LEPIDÒPTERS DEFOLIADORS
1. Thaumetopoea pytocampa (Processionària dels pins): Un dels paràsits més coneguts és la processionària dels pins. Aquest lepidòpter
defoliador s’alimenta de les acícules de nombroses coníferes, incloent totes les espècies de pins de la serralada. Les papallones surten del
terra entre la segona quinzena de juliol i l’octubre, atesa la benignitat del clima en aquesta latitud. En 3 dies les femelles posen els ous i les
erugues neixen 5 setmanes després. S’alimenten als arbres formant les conegudes “bosses” per protegir-se del fred a l’hivern, i a partir del
febrer-març baixen dels arbres fent les també conegudes “processons” a la recerca d’un lloc per enterrar-se i tornar-se crisàlides i noves
papallones a partir de l’estiu següent. Com és ben sabut, no totes les papallones surten el primer any, algunes poden trigar dos o tres anys.
L’estudi va concloure que tot i la presència important d’aquest paràsit, el seu nivell no és alarmant. Es va detectar de forma important sobre
bosquets de Pinus pinaster i Pinus radiata i sobre àrees extenses del vessant del Maresme. La processionària és un paràsit que debilita les
masses de pi, però el problema més seriós que representa és l’efecte urticant dels seus pèls, que provoquen irritacions en animals i
persones, especialment en zones urbanitzades properes a masses forestals afectades.
ALTRES PARÀSITS
Finalment l’estudi va detectar també la presència de Discula platani, fong que asseca el nervi de les fulles dels plàtans presents als torrents
humits del Parc, i Leucapsis pini, caparreta que afecta les acícules dels pins. En ambdós casos els seus nivells de presència no són
preocupants.
Es van elaborar uns primers mapes d’afectació dels 3 paràsits més
importants:
Thyriopsis
halepensis,
Tomicus
destruens
i
Thaumetopoea pityocampa, i un mapa de localització de la resta de
paràsits detectats. Per als 3 més importants, es van establir zones
diferenciades segons el seu nivell d’afectació: 3 nivells per a
Thyriopsis i Tomicus i 2 nivells per a la processionària
(Thaumetopoea). Aquests plànols permetran seguir l’evolució dels
diferents paràsits en els propers anys i permetran al Parc tenir criteris
tècnics per afrontar les accions que s’escaiguin per al seu control.
Finalment, l’estudi proposava i pressupostava un pla d’actuacions per
als esmentats 3 paràsits, que incloïen la realització d’estudis
climatològics i de la seva biologia, proves amb fungicides, col·locació
de punts “monitor” i punts esquer, tractaments amb canó
polvoritzador, etc. Cal destacar que per a alguns d’aquests paràsits
manquen estudis aplicats i encara no s’han trobat els sistemes de
control idonis i efectius.

Nivell d’afectació de Tomicus destruens al sector central del Parc. Font: CENTROPLAG
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Pla de conservació de la flora amenaçada
Els treballs de conservació de la flora amenaçada van començar al Parc de la Serralada Litoral l’any 1998 (Tarruella & Guerrero), data que
situa al Parc de la Serralada Litoral en un dels espais naturals protegits pioners en el seguiment i estudi de la flora amenaçada a Catalunya.
En aquell moment, es van seleccionar 72 tàxons dels quals 24 es van considerar prioritaris, i d’aquests només se’n van acabar localitzant 9 al
Parc. L’any 2007, es va fer una revisió de totes les poblacions conegudes d’aquestes espècies, i es van incorporar noves poblacions i també
noves espècies. L’any 2008, continuant amb aquesta línia de revisió i actualització, el Consorci va encarregar a Moisès Guardiola la redacció
del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada al Parc de la Serralada Litoral amb l’objectiu, 10 anys després del primer llistat, de realitzar-ne
una visió crítica i adaptar-la als avanços en el coneixement de la corologia, la sistemàtica, la legislació i l’amenaça dels diferents tàxons
presents al Parc i el seu entorn, tenint en compte també les noves eines de consulta i gestió de bases de dades de flora existents actualment.
El mateix Pla Especial del Parc en la seva disposició addicional segona determina que l’òrgan gestor ha de promoure la redacció del Catàleg
de la flora amenaçada de la Conreria – Sant Mateu – Céllecs a què fa referència l’article 30.3 d’aquestes normes, el qual ha de ser aprovat
per l’administració competent”.

Arisarum simorrhihum ssp simorhinum i Teesdalia coronopifolia, dues de les espècies de flora amenaçada del Parc.
El Parc de la Serralada Litoral és en l’actualitat un parc eminentment forestal, amb un 93,5% dels terrenys ocupats per formacions boscoses,
mentre que la superfície agrícola i urbanitzada hi són pràcticament testimonials, amb un 4,4% i un 2,1% respectivament. Aquest fet és
destacable i té repercussió sobre la flora, ja que en els darrers 50 anys s’ha produït un procés de disminució dràstica de les superfícies de
conreu i d’augment de les masses forestals, tant dins els límits del Parc com en el seu entorn proper, acompanyat de la densificació de les
zones urbanes i l’aparició de múltiples infrastructures, tal i com es pot apreciar comparant una imatge aèria del Parc de l’any 1956 i una altra
del 2005. Els estudis que històricament van suposar una de les principals fonts de dades sobre la flora d’aquest sector van ser fets per Pere
Montserrat entre els anys 1945 al 1950 (recollits a Montserrat, 1968), i aquell territori ha canviat substancialment amb el que tenim en
l’actualitat. Aquests canvis ajudarien a explicar l’estatus de moltes de les plantes que conformen aquest Pla de Conservació, ja que moltes
d’elles eren fruit d’uns paisatges que durant molts segles gairebé no van patir transformacions.
Els objectius del Pla de Conservació van ser:
1. Elaborar un llistat actualitzat i exhaustiu de tota la flora vascular citada al Parc i en el seu entorn proper.
2. Elaborar un llistat crític de la flora present dins els límits del Parc i dels tàxons citats en àmbits propers.
3. Obtenir un llistat objectiu preliminar de la flora d’interès del Parc (i zones properes) atenent als coneixements actuals sobre
corologia (distribució i abundància), la sistemàtica (actualitzar els coneixements dels tàxons amb les obres més modernes),
l’amenaça (local, regional, provincial, autonòmica, estatal) i la legislació (autonòmica, nacional o supranacional) que empara els
diferents tàxons.
4. Determinar les categories d’interès conservacionista.
5. Descriure les mesures d’estudi i accions per a la flora d’interès.
Com a àmbit d’estudi, es van escollir els 4 quadrats UTM de 10km. de costat que inclouen el Parc de la Serralada Litoral i el seu entorn
proper: DF39, DG40, DF49 i DF59. L’estudi no es va limitar estrictament als límits de l’EIN, ja que en àmbits propers sovint dels mateixos
municipis del Parc hi havia citats tàxons d’elevat interès conservacionista, com ara l’Isoetes durei o el Peucedanum alsaticum (julivert
venecià).
No existeix un estudi sistemàtic i complet de la flora del Parc de la Serralada Litoral, així que les dades de les espècies de flora citades al
Parc i el seu entorn es van obtenir de la revisió exhaustiva d’estudis i treballs publicats a partir dels anys 60 fins als més actuals, incloent
projectes desenvolupats al Parc, el Pla Especial, el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, guies de flora, i les informacions més
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recents referents a la flora de la serralada litoral (Guardiola, M., Jover, M. & Gutiérrez, C., 2007 Compendi d’addicions a la “Flora de la
cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y Tordera) de Pere Montserrat. L’Atzavara, 15: 147-164).
D’un nombre inicial de 1.514 citats als 4 quadrats UTM es va passar a 1.281 eliminant les redundàncies. Els 1.281 tàxons van tornar a reduirse fins a 1.137 eliminant els que clarament eren fora els límits de l’EIN o àmbits propers, i descartant també les cites que eren inversemblants
i que requeririen confirmació. D’aquest total de 1.137 tàxons citats dins l’EIN o dins els municipis del Parc, només uns 767 tàxons estarien
citats amb tota seguretat dins els límits del Parc de la Serralada Litoral (EIN La Conreria – Sant Mateu – Céllecs) i 47 més de forma gairebé
segura, de manera que les cites de flora segures a l’EIN estarien al voltant dels 814 tàxons, tot i que probablement deu ser superior.
Finalment, 38 citacions dins de l’EIN o àmbits propers es van considerar dubtoses i que requerien confirmació.

Taula 1: nombre de tàxons citats en diferents àmbits dels quadrats UTM DF39, DG40, DF49 i DF59.
Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu del Pla de Conservació de la Flora era l’elaboració del llistat de la flora amenaçada del Parc
aplicant criteris el màxim d’objectius per tal d’avaluar la importància de les poblacions de flora del Parc en la conservació de les espècies a
escala mundial, europea, estatal, catalana i local.
L’estudi feia també una anàlisi sobre els hàbitats, la corologia i les formes vitals de les espècies de flora amenaçada del Parc. Així, quant als
hàbitats, els més importants pel que fa al nombre de tàxons d’interès que contenien eren els pradells terofítics (25% de la flora d’interès) i les
clarianes forestals (19,7%), hàbitats presents al Parc però extremadament rars o poc freqüents. És a dir, que un bon nombre de les espècies
de la flora amenaçada del Parc es concentren en hàbitats rars i poc freqüents, que caldria garantir-ne la seva conservació per no perdre
aquestes espècies de flora. Quant a la corologia, dominaven àmpliament les espècies de distribució mediterrània (47,9%) i euro-siberiana
(29,9%). I pel que fa a les formes vitals dels tàxons d’interès, la dominància va ser per als hemicriptòfits (35,5%) seguits pels teròfits (27,6%) i
els faneròfits (14,5%).

Figures 1-3: gràfics representatius dels hàbitats, corologia i formes vitals de les espècies de flora amenaçada del Parc.
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Finalment, el Pla exhortava a una revisió del mateix cada 10 anys per assegurar-ne l’efectivitat i la validesa dels llistats de flora, i proposava
un seguit de mesures i accions genèriques a emprendre en els propers 5-10 anys per a cada un dels 3 nivells d’interès, i mesures
específiques per al primer i segon nivells, i mesures especials de caràcter extraordinari.

Taula 6: Proposta de calendari d’actuacions per a la flora amenaçada del Parc

Finalment, per a cada una de les 76 espècies de la nova llista de flora
amenaçada del Parc, el Pla de Conservació aporta una completa fitxa amb el
resum de la informació bàsica existent per a aquesta espècie i en el context del
Parc, que serà una eina bàsica per a la gestió d’aquestes espècies amb
l’objectiu principal de garantir-ne la seva conservació.

Taula 7: exemple de fitxa per a cada espècie de la flora amenaçada
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Seguiment botànic del projecte de restauració forestal i prevenció de l’erosió en l’incendi del turó de Montcabrer.
El 10 de març del 2007, el turó de Montcabrer va patir un incendi que va cremar unes 11,78 ha de superfície forestal composada per una
brolla arbrada amb pins pinyoners i afloraments rocosos, envoltada de nombroses urbanitzacions. La superfície afectada pertanyia als
municipis de Cabrils i Cabrera de Mar, i estava situada majoritàriament dins els límits de l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs. Els
ajuntaments de Cabrils i Cabrera de Mar en una primera fase i posteriorment la Diputació de Barcelona van efectuar diversos treballs
forestals: tallada dels arbres morts i eliminació de la fusta, creació de feixines amb la fusta morta per prevenir l’erosió en les àrees de més
pendent, estabilització del s talussos inferior i superior de la pista amb sembra d’herbàcies i geotèxtil, plantada popular a l’àrea per sota la
pista, reperfilament i buidatge de cunetes de la pista principal, etc.

Mapa: incendi turó de Montcabrer, 10 març 2007
La darrera de les actuacions va ser una sembra aèria d’espècies herbàcies i llavors de pi pinyoner que es va efectuar el 22 de febrer del
2008, atès que la sequera dels mesos anteriors no va permetre fer-la abans ja que calien pluges abans i després de la sembra per garantir
una taxa de germinació correcta de les llavors.

Sembra aèria realitzada el 22 de febrer del 2008

Figura 1: llistat d’espècies utilitzades en la sembra aèria

Per a la sembra es va utilitzar un helicòpter que tenia acoblada una cisterna de distribució de llavors que les projectava mitjançant un
repartidor centrífug.
La selecció de les espècies a utilitzar en la restauració es va fer seguint criteris de naturalitat, presència a la zona, viabilitat de creixement en
aquest sector, disponibilitat i preu en el mercat.
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Es van plantar 13 kg/ha de llavor de pi pinyoner i 17 kg/ha de llavors d’herbàcies, amb un total de 30 kg/ha (Rovira, 2007). Les llavors de pi
pinyoner utilitzades tenien una potència germinativa del 75-80% i un temps de germinació de 15-20 dies, i s’esperava aconseguir un 5% de
plantes a partir de la llavor per assolir una densitat de 1000 peus/ha.
Atesa la singularitat del lloc i les seves característiques orogràfiques: pendent elevat, exposició al sol i al vent, etc, es va decidir encarregar
un estudi de seguiment per avaluar l’efectivitat de les mesures efectuades, especialment de la sembra aèria, i el seu efecte en la regeneració
i successió de la vegetació després d’un incendi forestal. L’estudi es va encarregar a Moisès Guardiola, botànic i col·laborador habitual del
Parc, amb els següents objectius generals i específics:
.Analitzar el comportament de la vegetació desprès d’un incendi en brolles arbrades que creixen sobre granits en el sector de la serralada
litoral central i valorar l’efecte de la sembra aèria realitzada gairebé un any més tard.
.Analitzar els patrons de riquesa d’espècies vegetals en l’espai i el temps després de l’incendi i la sembra aèria.
.Analitzar l’evolució de la cobertura vegetal després de l’incendi i els efectes de la sembra aèria.
.Analitzar la densitat d’individus després de l’incendi i els efectes de la sembra aèria.
.Analitzar l’evolució de l’alçada de les espècies llenyoses després de l’incendi.
.Analitzar els efectes de la sembra aèria.
.Analitzar l’expansió d’espècies al·lòctones després de l’incendi.
.Valorar l’efecte de les actuacions postincendi.
Es partia del coneixement històric del turó de Montcabrer com a indret que ja havia patit incendis destacables (any 1975) i que en altres
èpoques s’havia cremat més o menys periòdicament (Montserrat, 1968). Estudis diversos assenyalaven també altes supervivències
d’algunes espècies típicament mediterrànies després d’incendis en sectors propers a Barcelona (Lloret et al., 1996). També Pausas et al.
(1998), assenyalaven que la majoria de matollars i boscos costaners són capaços de fer front als règims d’incendis actuals i passats, i que no
hi ha evidència de canvis importants en la composició i dominància de les espècies vegetals.
L’estudi va aprofitar la zonificació feta per a l’aplicació de les diverses accions de restauració efectuades amb anterioritat.

Figura 2: Plànol de la zonificació dels treballs de restauració forestal al turó de Montcabrer
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Figura 3: Zonificació i característiques de les actuacions al turó de Montcabrer

A cadascuna de les 5 zones definides, es van delimitar dues parcel·les escollides a l’atzar però que fossin el més representatives de cada
zona. Les parcel·les tenien una superfície de 25 m2 , i en cadascuna es van delimitar alhora dos quadrats d’1 m2 en dos dels seus extrems
oposats. Les parcel·les situades a la zona 1d es van considerar parcel·les control ja que en aquesta zona no s’hi va fer la sembra aèria.

Figura 4: disseny de la parcel·la de seguiment
A cadascuna de les 10 parcel·les es van realitzar inventaris de vegetació segons el mètode Sigmatista, que consisteix en llistar el total
d’espècies presents assignant-los un valor d’abundància-dominància entre el (+) i el (5) en funció de la seva abundància i el grau de
recobriment. Es van mesurar també les alçades de totes les plantes llenyoses dins els 25 m2,. Dins les subparcel·les d’1 m2 també es van fer
2
inventaris amb el mateix mètode, i es va comptar el nombre d’individus de cada espècie per tal de poder estimar una densitat d’individus / m .
La zonificació prèvia a la realització de l’estudi va condicionar el disseny estadístic, ja que provocava una important variabilitat en la tipologia
de les parcel·les, tant des del punt de vista físic com des del punt de vista de la vegetació, i també existien diferències en el nombre de
rèpliques de les diferents combinacions de variables físiques i ambientals. Aquests condicionants van determinar el contrast de les variables
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mitjançant ANOVA on el factor seria la zona, que inclouria el total de variables específiques de cada sector: pendents, cobertura forestal
després de l’incendi, exposició, pedregositat, comunitat vegetal abans de l’incendi, tractaments forestals, sembra, etc. S’esperava poder
determinar l’existència de diferències entre parcel·les sense poder-ne testar estadísticament les causes, però si podent inferir o especular
quines variables condicionaven els resultats. Les característiques de la zona control, amb diferències inicials prou importants respecte la
resta de parcel·les, tampoc feien preveure un tractament estadístic massa correcte.
Resultats
Es van fer 3 inventaris els mesos de novembre 2007, maig i setembre 2008. El primer inventari, doncs, es va realitzar abans de la sembra
aèria.

Figura 4: Nombre d’espècies vegetals per parcel·la de 25 m2 al llarg de les tres dates de mostreig
Quant a l’evolució de la riquesa d’espècies vegetals, en la majoria de parcel·les de 25 m2 es va produir un augment significatiu del nombre
d’espècies entre el primer i els següents mostrejos, però entre el segon i tercer no es va poder establir un patró clar en l’increment o
decrement del nombre d’espècies vegetals presents. En referència a les diferències entre parcel·les, s’obtenien diferències significatives per
2
al segon mostreig, però no per al primer i tercer. Els mateixos resultats es van obtenir per a les subparcel·les d’1 m
Pel que fa al recobriment vegetal, pel que fa al recobriment total (estrats arbori, arbustiu i herbaci), es partia de valors molt baixos al primer
mostreig, que van anar evolucionant cap a recobriments més alts. L’anàlisi estadística no va trobar diferències significatives entre les
2
parcel·les de 25 m per a cap dels 3 mostreigs. En el primer mostreig destacava la presència d’espècies rebrotadores com el garric (Quercus
coccifera) i el bruc (Erica arborea), que tenien recobriments per sobre el 5% en algunes parcel·les. Als següents mostrejos van anar
augmentant el nombre d’espècies rebrotadores i germinadores, fins arribar a 18 espècies amb recobriments superiors al 5%, 8 rebrotadores i
10 germinadores, incloses algunes espècies al·lòctones.
2

Quant a la densitat d’individus, es van analitzar només les subparcel·les d’1 m . Es partia també de densitats molt baixes en general al
primer mostreig. En el segon mostreig les densitats van incrementar notablement i es van observar diferències significatives entre les
parcel·les. Al tercer mostreig, les densitats no van fluctuar tant respecte el segon, i no es van trobar diferències significatives en la densitat
d’individus en les diferents parcel·les.
Pel que fa a l’evolució de l’alçada de les espècies llenyoses, es va observar un major alçada en les espècies rebrotadores que ràpidament
assolien alçades i recobriments elevats (Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus) que en les germinadores (Rosmarinus officinalis, Cistus
albidus), que tenien alçades i recobriments menors però sovint un major nombre d’individus.
En referència als efectes de la sembra, és destacable que es van a les parcel·les totes les espècies sembrades, a excepció de les dues
parcel·les control, on no es va fer la sembra, i on la presència d’una de les espècies herbades sembrades es va atribuir a un cop de vent o la
dispersió per animals. En només 1 de les 10 parcel·les es va detectar el pi pinyoner (Pinus pinea). Només Dactylis glomerata i Lolium
rigidum van assolir recobriments per sobre del 5%. Aquestes dues espècies van suposar en algunes de les parcel·les un recobriment total
entre el 12 i el 27%, arribant fins i tot al 50% del recobriment herbaci. Malgrat això, la proporció de recobriment vegetal total que aporten les
espècies sembrades és molt baix, inferior a l’1%.
Quant a la presència d’espècies al·lòctones, en el conjunt de les parcel·les es van detectar fins a 6 espècies al·lòctones, i unes altres 9 es
van detectar fora de les parcel·les de seguiment fins a un total de 15 espècies, una gran proporció de les quals provenen de llavor, com per
exemple: Senecio mikanoides, Oxalis pes-caprae, Acacia dealbata, Opuntia ficus-barbarica, Agave sp., Robinia pseudoacacia, cf
Mesembryanthemum cordifolium, Conyza sp., Bidens subalternans, Aster cf squamatus, Carpobrotus sp., Xanthium spinosum . Diversos
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autors apunten la facilitació que tenen els incendis en l’entrada d’espècies exòtiques, i fins i tot algunes espècies semblen tenir un
comportament especialitzat en aparèixer després dels incendis, com ara Senecio pterophorus.
Finalment, l’estudi enumerava fins a un total de 27 espècies autòctones, algunes de les quals no havien sortit a cap parcel·la de seguiment,
que havien fructificat al llarg del primer any i mig després de l’incendi i que se suposava que els seus fruits serien dispersats i podrien
colonitzar nous espais. Com a altres dades d’interès, l’estudi esmentava la detecció de depredació en algunes de les parcel·les possiblement
per conills, ja que s’havien localitzat cúmuls d’excrements.
Discussió
2
Després d’un any de l’incendi, la riquesa d’espècies presentava valors relativament elevats: entre 10 i 20 espècies en les parcel·les de 25 m .
Les diferències entre parcel·les en el segon mostreig podrien estar causades per les diferències en el pendent i la pedregositat, les parcel·les
control sense sembra i la major presència d’espècies al·lòctones en les parcel·les properes a urbanitzacions. Aquests resultats són semblants
als obtinguts en estudis similars en altres indrets, tot i la dificultat de comparar donat els molts factors que condicionen els valors de riquesa
d’espècies. El recobriment vegetal també segueix un patró d’increment, arribant a valors entre el 10 i el 60% en el tercer mostreig.
Aquests valors malgrat també són difícils de comparar, són sensiblement inferiors als que troben altres autors en altres indrets. El menor
recobriment observat al turó de Montcabrer podria explicar-se en part per l’elevada pedregositat i pendent d’algunes parcel·les, i la manca de
precipitació durant el primer any després de l’incendi i la sequera acumulada els darrers anys. La densitat d’individus també va anar
incrementant al llarg dels mostreigs, essent Sonchus tenerrimus l’espècie que va presentar una densitat major, apareixent en 11 de les 20
2
2
parcel·les d’1 m . Pel que fa al pi pinyoner, la presència de 2 plançons en 2 de les 20 parcel·les d’1 m equival a una densitat d’un plançó de
2
pi per cada 10m , el que seria equivalent a 1000 plançons per hectàrea, essent aquesta la densitat teòrica que havia predit la sembra aèria.
L’evolució de les alçades de les espècies llenyoses també va mostrar una clara evolució en el temps. Les espècies rebrotadores com el
garric i el llentiscle van presentar creixements relativament baixos respecte altres estudis, i això s’explicaria per la baixa pluviositat fins la
primavera del 2008, que és important per a aquest tipus d’espècies en els seus creixements inicials. Per a les espècies germinadores, la
seva germinació és molt variable en funció de les característiques de l’incendi i la resposta al foc de les llavors, a banda de la disponibilitat de
les mateixes al banc de llavors del sòl. La sembra aèria es va considerar en general amb un efecte positiu, atès que les parcel·les control
sense sembra tindrien una menor riquesa i densitat d’espècies, tot i que no un menor recobriment. Pel que fa als plançons de pi pinyoner,
semblaria que s’assolirien els valors predits al fer la sembra, sense poder saber, però, si els peus detectats provenien d’aquesta sembra o del
banc de llavors. Aquesta densitat, exitosa pel que fa a la previsió, és però relativament baixa comparada amb altres reforestacions, on
s’obtenen densitats molt més altes (Casas, 2000, 8.000-13.000 plançons/ha al Garraf amb Pinus halepensis o Castell & Castelló, 1996, 6000
plançons/ha també al Garraf i també amb pi blanc). Els valors de germinació obtinguts al turó de Montcabrer, però, cal considerar-los un èxit
donades les característiques físiques del territori i la manca de pluges posteriors a l’incendi, a banda d’altres consideracions com la
depredació per part de mamífers i insectes. La sembra aèria d’espècies es va concloure com a eficaç, ja que es va detectar la seva presència
en totes les parcel·les, tot i que tendien a acumular-se en les zones baixes de menor pendent del turó. En indrets de fort pendent, la creació
de feixines que retenen les llavors i el sòl va resultar beneficiosa, i les espècies sembrades hi apareixien en forma de contagi.
Finalment, l’estudi destacava la major densitat d’espècies al·lòctones per sota el camí de Cabrils a Cabrera, més proper a les urbanitzacions
llindants, en contrast amb les parts més altes i pendents del turó, on la seva presència era més reduïda
Conclusions
L’estudi va concloure que la recuperació de la vegetació al turó de
Montcabrer després de l’incendi avançava seguint els patrons
generals que segueixen les comunitats mediterrànies després d’un
incendi. La riquesa d’espècies evoluciona de forma semblant a altres
estudis, i els valors inferiors trobats a Montcabrer s’explicarien per
les condicions físiques de la zona cremada i també la sequera
acumulada abans i després de l’incendi, que hauria limitat la
rebrotada i germinació de moltes espècies. La sembra aèria va tenir
efectes positius, aportant un recobriment “extra” en les parcel·les. La
sembra de pi pinyoner va assolir la densitat esperada, tot i que
caldrà veure què passa en el futur. La creació de feixines i
travessers de troncs en els indrets de més pendent va afavorir
densitats més altes. Les espècies al·lòctones van aparèixer amb
força abundància (15 espècies) afavorides per la presència propera
d’urbanitzacions que actuarien com a focus de dispersió.
Plançó de pi pinyoner provinent de la sembra aèria, i exemplar de Opuntia ficus-barbarica
(figuera de moro), planta invasora, a la zona cremada del turó de Montcabrer
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Conveni de Col·laboració entre la Caixa d'Estalvis i Pensions i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del
Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona.
En el marc d’aquest conveni es va dur a terme les actuacions i programes següents:
Arranjament de senders de gran recorregut (GR) als Parcs de la Direcció Territorial Oriental
En aquest programa s’inclouen els projectes destinats a la millora i manteniment dels itineraris que transcorren pels espais naturals. Els
treballs consisteixen, bàsicament, en estassar i podar la vegetació per deixar lliure el traçat del sender, en la correcció dels problemes
d’erosió de determinats punts i en realitzar la seva correcta senyalització.
Objectius:
- Definir les actuacions necessàries per la millora i condicionament de diversos trams del sender GR-92, per tal de
millorar la transitabilitat i la senyalització d’aquest itinerari.
- Realitzar treballs de tractament de la vegetació, del ferm i de la senyalització en aquests trams.
Actuacions previstes:
- Realitzar la poda, estassada i eliminació de restes vegetals en els trams del GR-92 que discorren per senders i
corriols.
- Restaurar els processos erosius del ferm i realitzar actuacions per prevenir-los.
- Restaurar els itineraris duplicats mitjançant l’eliminació de dreceres.
- Millorar la senyalització actual, amb la substitució per una de nova que compleixi la nova normativa de senyalització
dels parcs, així com per complementar i millorar la senyalització existent.

Data d'inici: 07/01/2008
Data de finalització: 31/03/2008
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la
Serralada de Marina
Municipis: Badalona, Dosrius, Montcada i Reixac, Sant Celoni, Santa Coloma de Gramenet,
Teià, Tiana, Vallgorguina, Vallromanes
Unitats de treball: 10,50
Inversió econòmica: 71.814,60 €
Empresa d'inserció social: Cooperativa Industrial de Recuperación, S.C.C.L.- COINRE
Col·locació d’esglaons de fusta

Arranjament de senders de Gran Recorregut (GR) i altres itineraris (fase 2)
En aquest programa s’inclouen els projectes destinats a la millora i manteniment dels itineraris que transcorren pels espais naturals. Els
treballs consisteixen, bàsicament, en estassar i podar la vegetació per deixar lliure el traçat del sender, en la correcció dels problemes
d’erosió de determinats punts i en realitzar la seva correcta senyalització.
Objectius:
- Definir les actuacions necessàries per la millora i condicionament de diversos trams del
sender GR-92, per tal de millorar la transitabilitat i la senyalització d’aquest itinerari.
- Realitzar treballs de tractament de la vegetació, del ferm i de la senyalització en aquests
trams.
Actuacions previstes:
- Realitzar la poda, estassada i eliminació de restes vegetals en els trams del GR-92 que
discorren per senders i corriols.
- Restaurar els processos erosius del ferm i realitzar actuacions per prevenir-los.
- Restaurar els itineraris duplicats mitjançant l’eliminació de dreceres.
- Millorar la senyalització actual, amb la substitució per una de nova que compleixi la nova
normativa de senyalització dels parcs, així com per complementar i millorar la senyalització
existent.
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Data d'inici: 21/04/2008
Data de finalització: 15/06/2008
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada
de Marina
Municipis: Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Montcada i Reixac, Premià de Dalt, Sant Celoni, Teià,
Vallgorguina
Unitats de treball: 5.304,00 m
Inversió econòmica: 65.860,38 €
Empresa d'inserció social: Cooperativa Industrial de Recuperació S.C.C.L. (COINRE)
Estat previ de l’itinerari de la Creu de Montcabrer

Restauració dels torrents, rieres i boscos de ribera
Les rieres i torrents de la Serra del Litoral presenten una riquesa florística característica dels
ambients humits en espais mediterranis. Els treballs de millora que es realitzaran tenen com a
objectiu final potenciar aquest hàbitat, i que sovint el trobem en un estat de conservació d’escàs valor. Les actuacions se centraran en
l’eliminació mecànica i manual de la canya, puntualment també d’ailants i acàcies. Posteriorment es faran plantacions localitzades per
bosquets de comunitats autòctones (alocar, bosc mixt de ribera, roureda i alzinar).
Objectius:
Millorar la riquesa florística pròpia dels ambients riparis, eliminar espècies al·lòctones, millorar les condicions hidràuliques i paisatgístiques
Actuacions previstes:
- Identificar els nuclis de la vegetació al·lòctona i de la pròpia a potenciar
- Eliminar la vegetació al•lòctona, especialment de la canya
- Realitzar plantacions d’espècies de ribera autòctones

Data d'inici: 03/06/2008
Data de finalització: 15/12/2008
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Cabrera de Mar
Unitats de treball: 1,01 km
Inversió econòmica: 65.584,91 €
Empresa d’inserció social: Viver de Bell-lloc
Treballs d’eliminació de canya
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Treballs de millora silvícola: execució del Pla de gestió forestal (fase 1)
La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona. En aquest sentit, l’any 2007 es va redactar el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada Litoral i Millores”, amb l’objectiu de
realitzar treballs de millora per tal d’aconseguir uns boscos més sans i estables (millora de l’hàbitat) i promoure la gestió forestal en l’àmbit del
Parc. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius.
Objectius:
A les pinedes de pi pinyoner:
- Millorar l’estabilitat i l’estructura del bosc.
- Reduir la competència entre arbres.
- Obtenir masses més sanes i vigoroses.
- Millorar el creixement i formació del pi pinyer jove, alhora que es trenca la continuïtat vertical de
combustible.
Als alzinars:
- Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural d’alzina i roure després dels incendis
forestals (o bé el regenerat sota arbrat).
- Millorar el creixement en diàmetre i alçada dels tanys seleccionats, aconseguint la màxima
productivitat de les soques rebrotades.
- Augmentar la producció d’aglans en els tanys seleccionats.
- Orientar les masses forestals cap a la producció de llenyes.
Per a tots els boscos:
- Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació
de discontinuïtats verticals.
- Potenciar els boscos madurs (majors creixements i diàmetres).
- Potenciar la biodiversitat aplicant criteris silvícoles que persegueixin aquest fi.
Actuacions previstes:
A les pinedes de pi pinyoner:
- Realitzar aclarides en boscos de pi pinyoner amb densitats (peus/ha) excessives.
- Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys i arbres seleccionats.
- Desemboscar la fusta aprofitable.
Als alzinars:
- Realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades d’alzina i roure, seleccionant entre 2 i 3
tanys/soca en el cas de l’alzina i entre 1 i 2 tanys/soca en el roure.
- Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats.
- Trossejar i eliminar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys.
Per a tots els boscos:
- Realitzar la secció de servei o obertura de caixa a totes les vies principals on es realitzen treballs,
amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada de 2 metres a banda i banda dels
camins.

Data d'inici: 01/10/2008
Data de finalització prevista: 30/04/2009
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt
Unitats de treball: 53,00 ha
Inversió econòmica: 102.213,51 €
Empresa d’inserció social: Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE)
Aclarida sanitària, tallant els arbres morts per la secada i els escolítids a Cabrils.
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Realització de franges de baixa combustibilitat per a la defensa contra incendis en les vies principals (fase 3)
Objectius:
Reduir el combustible vegetal a banda i banda de la xarxa viària bàsica per millorar la utilitat del camí per reforçar una línia de defensa.
Potenciar la capacitat del camí per actuar com a tallafoc.
Augmentar la seguretat i millorar l’accés dels equips d’extinció.
Potenciar la creació de zones obertes per a l’ús de la fauna.
Actuacions previstes:
Realitzar franges de baixa combustibilitat mitjançant la reducció de la densitat de l’estrat arbori, l’eliminació de restes vegetals i l’estassada de
l’estrat arbustiu i herbaci, en una amplada de 25 metres a banda i banda de les vies principals d’accés.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa a totes les vies on s’executa la franja de baixa combustibilitat, amb l’eliminació de tot tipus de
vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda dels camins.
Els treballs a realitzar passen per l’aclarida de la massa forestal (és a dir, espaiar distància entre arbres per tal d’evitar el contacte entre
capçades i alentir l’avanç de les flames en cas d’un incendi forestal), la poda dels arbres seleccionats, l’eliminació de les restes vegetals
procedents de les tales i les podes, i l’estassada de matoll (és a dir, la reducció parcial dels arbustos presents). Un cop realitzades aquestes
feines, es realitzarà el manteniment i millora dels camins de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis.

Data d'inici: 01/10/2007
Data de finalització: 30/10/2008
Espais naturals: Parc de la Serralada
Litoral
Municipis: Argentona
Unitats de treball: 29,50 ha
Inversió econòmica: 35.128,84 €
Fase d'execució: en execució
Empresa d’inserció social: Centre
d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE)
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Ús públic, Divulgació i Educació ambiental
Ús públic
Assemblea d’Entitats del Parc
La creixent sensibilització social vers la conservació dels valors naturals i culturals, l’increment de l’ús pel lleure i la gran diversitat de l’espai
natural que gestiona el Consorci, va portar al Consell Plenari a prendre l’acord el 17 de setembre de 2008 d’impulsar un òrgan de participació
ciutadana, que a través de les entitats permeti vehicular les aportacions i suggeriments que des de la societat es facin.
Amb aquest objectiu el dijous 6 de novembre, a la Casa de Cultura La Unió de Teià, va tenir lloc una trobada d’entitats vinculades al Parc per
iniciar el procés de creació d’un òrgan de consulta i participació. El programa de la sessió va contemplar els punts següents:

Parc de la Serralada Litoral

Proposta de creació
de l’Assemblea
d’Entitats del Parc
La Unió, Teià
6 de novembre de 2008

1

Benvinguda i presentació de la Trobada
Presentat per Andreu Bosch, president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i
alcalde de Teià
Presentació del Consorci
Presentat per Jordi Bellapart, conseller-delegat del Consorci i gerent de l’Àrea
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
La Xarxa de Parcs Naturals
Presentat per Quique Rasche, Oficina Tècnica del Parcs Natural de la Diputació de
Barcelona
El Parc de la Serralada Litoral
Presentat per Montserrat Grau, gerent del Consorci, Roser Loire, biòloga del
Consorci i Laura León, sobreguarda del Consorci
La gestió per l’ús social: presentació del Pla d’ús públic del parc
Presentat per l’empresa La Vola, redactora del Pla.
Proposta de creació de l’Assemblea d’Entitats del Parc

L’Assemblea d’Entitats té l’objectiu d’esdevenir un mitjà de comunicació de les activitats del Parc, facilitar la transmissió de suggeriments al
Consell Plenari relatius a la gestió de l’espai protegit, i permetre l’exposició d’opinions respecte dels assumptes que li siguin plantejats.
A la sessió de presentació es va convidar a 110 entitats de les comarques del Maresme i del Vallès Oriental de sectors d’activitat tan diversos
com el lleure, l’esport, la conservació, el turisme, la caça, l’organització veïnal, els propietaris forestals, les associacions de defensa forestal,
l’educació ambiental, museus i arxius, etc
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Àrees d’ús públic.
Infraestructures
Per tal de millorar la visibilitat des del punt de guaita del turó de Baldiri (Premià de Dalt) es va instal·lar una torre de vigilància per a la
prevenció d’incendis amb una despesa associada directa de 25.799,99€.
El turó de Baldiri és un punt de guaita fix des de l’any 1997 ja que disposa d’una molt bona conca visual sobre el vessant del Maresme i part
del Vallès Oriental. Fins la instal·lació de la torre la vigilància s’ha realitzat desplaçant-se pel turó, la qual cosa comportava alguns
inconvenients com la reducció del camp visual a causa de la vegetació i altres accidents geogràfics.
Per tal d’evitar aquests i altres inconvenients i garantir la màxima efectivitat d’aquest punt de vigilància, es va optat per elevar-lo mitjançant
una torre de guaita, el que va suposar una millora de les condicions de treball i un increment de la cobertura.
La torre té una alçada de 3 metres , suficient per sobrepassar la vegetació més propera. Tant la base com la caseta i la balconada estan
construïdes amb fusta de pi tractada i impregnada en autoclau. Aquest tipus de torre s’utilitza en altres parcs de la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Aquesta és la segona torre amb que compta el Consorci.
Senyalització
La inversió en senyalització de l’any 2008 va ser de 8.160,13€. Amb aquests recursos es van adquirir nou senyals informatius i de trànsit i es
va realitzar el manteniment dels senyals existents.
Van substituir-se les fites de l’antiga senyalització per la de l’actual imatge normalitzada dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona dels itineraris següents:
-

La Roca d’en Toni (Vilassar de Dalt)

-

La Ruta de l’Esquirol (Premià de Dalt)

-

La Creu de Montcabrer (Cabrils)

-

Itinerari ornitològic Riudameia (Argentona)

A més es va instal·lar la senyalització de La Ruta del Vedat (Teià). Amb aquest, l’any 2008 al Parc es trobaven senyalitzats 7 itineraris.

També es van instal·lar rètols normalitzats als diferents equipaments i infraestructures de prevenció d’incendis.
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Divulgació
I Concurs fotogràfic
El Consell Plenari va acordar la convocatòria d’un concurs de fotografia sobre el Parc. Es va preveure
quatre modalitats de participació: la fauna, la flora, la presència humana i ecosistema i biodiversitat.
Hi van participar 45 persones amb un total de 122 fotografies.
El jurat va estar format per
President: Andreu Bosch i Rodoreda (president del Consorci i alcalde de Teià)
Vocals:
Josep Mayoral Antigas (diputat president de l’Àrea d’Espais Naturals de la DdB)
Daniel Cortés Martín (vicepresident 1r del Consorci i alcalde de Montornès del Vallès)
Jordi Bellapart Colomer (conseller-delegat del Consorci)
Josep Maria Alguersuari Tortajada (fotògraf professional)
Andoni Canela (fotògraf professional especialitzat en natura)
Toni Batllori Obiols (dibuixant i ninotaire)
Rafel Vallbona Sallent (periodista i escriptor)
Pep Parés Casals (director i organitzador de Pirena i actor)
Daniel Ramírez Cadevall (Meteoròleg)
Roser Loire Fernández (biòloga del Consorci del Parc)
Secretària: Montserrat Grau i Borràs (gerent del Consorci)

La lectura del veredicte va tenir lloc el dissabte 20 de setembre al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt.
L’acte va ser conduit pel director de l’emissora de ràdio municipal de Vilassar de Dalt i va comptar amb la presència de la majoria dels
membres de jurat i dels participants. Es va projectar un audiovisual sobre el Parc i es va inaugurar l’exposició integrada per totes les imatges
presentades al concurs.

Las fotografies guanyadores en aquesta primera edició van ser les següents:
Modalitat a) La fauna:
1r premi: Títol: Mallarenga de cresta de Pep Prats i Bàrbara
2n premi: Títol: Negre sobre roig de Pep Prats i Bàrbara
Accèssit: Títol: Amor pelut de Òscar Pallarès i Mateos
Modalitat b) La flora:
1r premi: Títol: Prematurs de Josep Cases i Mas
2n premi: Títol: Esperant el vent de Jordi Ribas Marés
Accèssit: Títol: Cascada en verd de Ramon Rubio Escuder
Modalitat c) La presència humana:
1r premi: Títol: Cap a la font d’en Gurri de Antonio Sánchez Tomás
2n premi: Títol: Lluita contra el foc de Eduard Bonamusa Tolón
Accèssit: Títol: Cartells de Josep Duran
Modalitat d) Ecosistema i biodiversitat:
1r premi: Títol: Després de l’ordre ve el desordre de Enric Rovira Mateu
2n premi: Títol: Banyadora de Eloi Figueras Trouwborst
Accèssit: Títol: Aigua en moviment de Ferran Planell
Lliurament de premis al teatre La Massa (Vilassar de Dalt)
Entre els quatre primers premis, es va seleccionar la fotografia Cap a la font d’en Gurri que va ser guardonada amb el Premi extraordinari.
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Publicacions
Calendari 2009
Les fotografies guanyadores del I Concurs fotogràfic van il·lustrar el calendari editat pel Consorci
del Parc de la Serralada Litoral amb el patrocini de la Caixa Laietana.
Es va fer un tiratge de 3.000 exemplars que van ser distribuïts entre els ens consorciats i els punts
d’informació del Consorci.
Les imatges dels dotze mesos corresponen als tres guanyadors de cada una de les quatre
modalitats – flora, fauna, presència humana i ecosistema i biodiversitat - en que es va estructurar
el concurs.
La fotografia que il·lustra la portada també va obtenir el Premi Extraordinari.
El calendari assenyala les festes majors dels catorze municipis que integren el Consorci, així com
diades relacionades amb la natura i els parcs naturals..

Memòria 2007
La Memòria d’actuació informativa corresponent a l’exercici 2007 es va publicar en suport paper
i és consultable a la pàgina web del Parc en format pdf a la pàgina web del Parc

Guia dels parcs de la Serralada Litoral i Serralada de Marina
El 21 de gener, a la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 22 de gener,
a la seu del Consell Comarcal del Maresme, es va presentar la Guia dels parcs de
la Serralada Litoral i Serralada de Marina, que és la número sis de la col·lecció de
guies dels parcs,editada per la Diputació de Barcelona.
Aquesta guia, de 186 pàgines, fa una panoràmica integral de la realitat dels parcs
presentada de forma clara i sintètica i posa en contacte amb l'univers de lleure
cultural dels parcs: centres d’interpretació, àrees d’esplai, hotels, restaurants,
festes i monuments; i ens proposa vint-i-quatre itineraris per fer a peu lligats als
seus continguts, i quatre grans rutes amb cotxe. En definitiva, acosta un territori
mediterrani que combina l’exuberància natural de muntanya endins amb la
lluminositat de la façana marítima.
Es pot trobar a la llibreria de la Diputació de Barcelona (tel. 934 022 500,
llibreria@diba.cat) i altres llibreries especialitzades.
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Butlletí electrònic
El PSL informa és una eina de divulgació que adreçada a ens públics, associacions i entitats d’àmbit divers, particulars i mitjans de
comunicació locals i comarcals. Al 2008 es van publicar les notícies següents:
-

Aprovat el Pressupost 2008
Sortida guiada de gener
Presentació de la nova guia del Parc
El Centre de Documentació a Internet
Inauguració d’un nou punt d’informació del Parc
Sortida guiada de febrer
Sortides guiades mensuals
Accions contra les festes rave
Sortida guiada d’abril
I Concurs fotogràfic del Parc
Presentació d’El Parc a taula
Sortida guiada de maig
El 25 de maig Matinal Viu el Parc
Matinal Viu el Parc

-

Poesia al Parc
Presentació de fotografies fins el 15 de juliol
Punt d’informació de can Rabassa
Nova torre de guaita al turó de Baldiri
Sortida guiada d’agost
Obres de millora de camins al Parc
Sortida guiada de setembre
Veredicte del I Concurs fotogràfic del Parc
Sortida guiada d’octubre
Sortida guiada de novembre
Finalitzen les obres de millora de camins del Parc
Sortida guiada de desembre
Edició del calendari del Parc

Per rebre aquest butlletí cal sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic adreçat a p.slitoral@diba.cat

L’Informatiu dels Parcs és el butlletí de divulgació de la Xarxa de Parcs. Té una periodicitat mensual. 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. És de subscripció gratuïta i es pot
sol·licitar a l’adreça següent: 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.
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Educació ambiental
Programa Viu el Parc a les escoles
El programa escolar Viu el Parc al Parc a la Serralada Litoral va arribar l’any 2008 a la setena edició. El programa dirigit als nens i les nenes
de 5è de primària, va comptar amb la participació de 12 escoles amb un total de 470 alumnes dels municipis d’Alella, Cabrera de Mar, La
Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Premià de Dalt, Teià, Vallromanes, 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 d’Acer, Associació per la Conservació de l’Entorn i la Recerca, en la qual els
nens i nenes coneixen què és la Xarxa de Parcs Naturals mentre juguen. El joc consisteix en un tauler que representa el mapa de la
Xarxa de Parcs Naturals que els alumnes 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 d’un àlbum de la Xarxa de Parcs Naturals, editat especialment per les campanyes escolars de
Viu el Parc amb la col·laboració de la Caixa Penedès.

La segona part del programa, és una trobada a Sant Mateu on les diferents escoles participants, tot compartint un dia de Festa aprenen nous
valors, mentre juguen, creen i experimenten. La festa de les escoles va tenir lloc el 14 de maig a Sant Mateu
Escoles participants 2008:
Alella
Cabrera de Mar
La Roca del Vallès
Martorelles
Montornès del Vallès
Premià de Dalt
Teià
Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt
Institució Escolar Sant Jordi

Escola Fabra
Col·legi Parroquial Sant Feliu
CEIP Pilar Mestres-Jaume Torres
CEIP Les Pruneres
CEIP Marinada
CEIP Marià Manent
CEIP El Cim
CEIP Els Tres Pins
CEIP Mestres Munguet-Cortès
Escola La Immaculada
CEIP Francesc Macià
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Matinal Viu el Parc
L’any 2008 La Matinal al Parc a la Serralada Litoral prevista pel dia 25 de maig, data en què se celebrava el Dia Europeu del Parcs Naturals es va
haver de suspendre per les intenses pluges que durant tota la nit i dia van caure a Sant Mateu.
Poesia al Parc
Sota un cel amenaçador tenia lloc el recital de poesia al màgic indret de la Roca d’en Toni (Vilassar de Dalt). El fred que anava augmentant la seva
intensitat i la fina pluja que queia no va evitar que prop d’una trentena de persones gaudissin d’una nova trobada amb la paraula. La poesia de la mà de
Gemma Arimany i la Montserrat Rodés i la música que l’acompanyava interpretada per l’Adrià Grandia i l’Arnau Tintó van ser escoltades amb molta
atenció i interès fent oblidar la turmenta que estava a punt de caure.

A l’adreça www.diba.cat/viuelparc hi trobareu més informació sobre les activitats del programa Viu el Parc i una àmplia galeria d’imatges.
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Programa El Parc a taula
El Consorci va afegir-se el 2008 a aquest programa cultural, promogut per la Diputació de Barcelona, que pretén destacar, mitjançant la gastronomia i la
viticultura, els valors naturals, culturals i paisatgístics dels parcs de la xarxa. D’aquesta manera, els restaurants de les poblacions vinculades al Parc
proposen degustar diferents plats, elaborats amb productes naturals.
També s’incorporen al programa els productors i artesans alimentaris de la zona, que aporten la matèria primera de qualitat que exigeix la millor
cuina: productes d’horta, com el pèsol i el tomàquet del Maresme, embotits, formatges, mel, confitures, etc.
I per tancar el cercle gastronòmic, hi participen també cellers de la Denominació d'Orígen Alella, que destaca per la seva qualitat excepcional i un
acurat procés d’elaboració, fruit de les particularitats del sòl i el clima característic del Litoral. Un bon vi és el complement imprescindible d’un bon
menjar. Per últim, s’inclouen una secció dels allotjaments més propers al parc, que ofereixen el millor servei per tal de gaudir d’una estada relaxant i a
la vegada confortable.
La presentació del programa va tenir lloc a Teià, al restaurant l’Antigó el 15 de maig.
Hi van assistir representants del Consorci i de la Diputació de Barcelona, autoritats dels diferents municipis del Parc i representants dels establiment,
productors i associacions d’hostaleria participants en la primera edició del programa.
Després de la presentació es va oferir una degustació de productes a tots els assistents.
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Itineraris guiats
Per segon any es van organitzar sortides guiades gratuïtes adreçades a conèixer la diversitat natural, del paisatge i del patrimoni arqueològic del Parc.
L’Associació per a la promoció de la natura i de l’Educació Ambiental (APENEA-Ursus) organitza i guia les sortides que es realitzen el darrer diumenge
de cada mes (a excepció de juny i juliol). L’any 2008 el calendari va ser el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 de gener: Entre pins i caos de boles (Teià)
24 de febrer. Per la Ruta Prehistòrica, PR-36 (La Roca del Vallès)
30 de març. Dos turons: Castellruf i Galzeran (Santa Maria de Martorelles)
27 d’abril. Els Ibers (Cabrera de Mar)
25 de maig. Viu el parc (premià de Dalt)
31 d’agost. El patrimoni de Roma al Parc (Cabrera de Mar - Argentona)
28 de setembre. El patrimoni ornitològic del Parc (Premià de Dalt)
26 d’octubre. El castell de Burriac (Cabrera de Mar)
30 de novembre. El bosc de ribera (Vilassar de Dalt)
28 de desembre. El castell de Sant Miquel (Vallromanes – Montornès del Vallès)
Total participants
Mitjana

259
26

Procedència del participants
Maresme
183
Valles Oriental
32
Barcelones
44
Total
259
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Relació amb entitats i associacions
FEDENATUR
La Federació d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans té com a principal objectiu proporcionar un marc de intercanvi permanent, a escala
europea, entre gestors de espais naturals periurbans.
La jornada tècnica i l’assemblea de FEDENATUR va tenir lloc a Milà, a la seu del Parco Nord Milano, el 5 i 6 de juny de 2008. Per part del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral i van assistir el president del Consorci, acompanyat del vicepresident i de la gerent del Consorci. L’edició va comptar amb
unes jornades tècniques dedicades a la gestió de la vegetació, en les quals van intervenir, entre altres, els representants del Parc de Collserola, els del
Parc Agrari de Sabadell i els de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Les ponenències poden consultar-se a la pàgina web de la federació www.fedenatur.org
3. Progetto Laboratorio Boschi - Parco Nord Milano (it) Riccardo Gini
4. La gestión de la vegetación en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz (es) Jesús Antonio González
5. La gestion de la végétation à l'Espace naturel Lille métropole Pierre Dhenin
6. La gestione dei boschi e degli spazi naturali nel Parco di Portofino (it) Antonio Battola
7. Las franjas de baja combustibilidad y la lucha contra las especies invasivas: puntos centrales de la estrategia de gestión de la
vegetación del Parc de Collserola (es) Lluís Cabañeros
8. Restauració dels marges del torrent de Colobrers en el marc de la recuperació del Parc fluvial del Ripoll (cat) Miquel Baldi
9. Vegetation management in the Monsanto forest park -Lisbon (eng) Carlos Souto Cruz
10. Il progetto MetroBosco - La cintura verde di Milano (it) Bruna Bembrilla

Un dels aspectes més rellevants de l’assemblea, que va comptar amb la participació de parcs d’Espanya, França, Itàlia i Portugal, va ser l’acord de
dedicar les jornades tècniques de la propera assemblea, que tindrà lloc el 2009 a Tours (França), als aspectes relatius a la gestió de l’ús públic dels
parcs periurbans, a proposta de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía i del Parc de la Serralada Litoral. En aquest sentit, es va donar
suport a la proposta de la RENPA (de la Junta de Andalucía) de crear un grup de treball sobre ús públic dels parcs periurbans, tenint en compte que
des del Consorci del Parc de la Serralada Litoral s’està elaborant el Pla d’ús públic i les ordenances corresponents, com a eina que deriva del Pla
especial (aprovat el 2004 per la Generalitat de Catalunya).
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ESPARC

El XIV congrés d’Europarc-Espanya (Esparc) va tenir lloc a Baiona (Galícia) del 18 al
22 de juny. Hi van assistir la gerent i la biòloga del Consorci.
Es va dedicar als avenços en la gestió eficaç de les àrees protegides: reptes fins el
2013. Contribució d’Europarc-Espanya al Programa d’Àrees Protegides.
La Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, els reptes per la gestió de la Xarxa
Natura 2000, els compromisos internacionals en matèria de conservació de la natura i
del benestar social, ofereixen un marc complex per l’acció comú dels propers anys.
En aquest sentit el congrés va oferir una oportunitat per l’intercanvi d’experiències,
l’assaig de mètodes de treball i per la reflexió sobre els reptes comuns

Cercle d’Amics dels Parcs Naturals
Neteja del sotabosc a Sant Mateu (Premià de Dalt)
El 26 d’abril el Cercle d’Amics del Parcs Natural, un col·lectiu d’usuaris i simpatitzants dels parcs naturals, promogut per la Diputació de Barcelona, que
ofereix als seus socis serveis, informació, activitats i possibilitats de participació voluntària en el manteniment i la gestió dels parcs naturals, va realitzar
la recollida de tota la brancada entre Sant Mateu i l' entrada de la pista de la font resultant de treballs d’aprofitament a la zona i que podia comportar un
elevat risc d’incendi.
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Jornada d’eradicació de plantes al·lòctones al turó de Montcabrer(Cabrils)
El 12 de juliol, en col·laboració amb el Cercle d’Amics dels Parcs Naturals, el Parc va organitzar una jornada d’eradicació de plantes al·lòctones a la zona
cremada del turó de Montcabrer. La jornada, molt calorosa, va ser un èxit i es va fer una neteja d’una bona part de la zona cremada el març del 2007,
eliminant tots els exemplars possibles d’una desena d’espècies al·lòctones presents al turó, com ara Senecio mikanoides, Senecio pterophorus,
Carpobrotus sp., Erigeron sp., Robinia pseudoacacia, cf Mesembryanthemum cordifolium, Bidens subalternans, Acacia dealbata, Agave sp. i Opuntia
ficus-barbarica.
Les plantes eliminades van ser dutes a un abocador de restes vegetals autoritzat. Guardes del Parc i també la biòloga van participar en aquesta jornada
que va ser molt satisfactòria pel bon ambient de treball entre els participants i també per l’acció de millora sobre aquesta àrea del Parc afectada per un
incendi i amenaçada per la invasió de plantes al·lòctones.

Participació i activitats

El 27 d’abril el guardes del Parc van participar a la VIII Trobada del Voluntariat de les
Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme. Hi van assistir les ADF'S del Maresme,
representants del Cos de Mossos d’Esquadra, Bombers, Policia local i autoritats.

Al maig companys i companyes de les oficines centrals i de la resta de parcs de
l’Àrea d’Espais Natural van visitar el Parc i els seus equipaments. Aquestes
visites s’organitzen de manera regular per tal de millorar la informació de que
disposen els treballadors de la xarxa de Parcs Naturals en tot el territori.

71

El 7 de juny la biòloga del Parc va oferir una xerrada a l’ajuntament d’Alella amb motiu del Dia
Mundial del Medi Ambient. La jornada es va completar amb una sortida guiada per les fonts del
municipi.

També a Alella el 2 de febrer es va col·laborar en la Plantada d’arbres que anualment organitza
l’ajuntament. Els guardes del Parc van prestar suport logístic a l’activitat.

El 28 d’octubre es va prestar suport a l’acte d’inauguració dels treballs de restauració del parc arqueològic de la Cadira del Bisbe a Premià de Dalt.
El 20 de novembre es va realitzar l’acompanyament a l’equip operatiu de TV3 guiant-los als diferents indrets - Castell de Burriac, Sant Mateu, Roca d'en
Toni i Planes de Can Boquet – on es van prendre imatges pel reportatge del programa "El Paisatge favorit de Catalunya", protagonitzat per el Molt Hble.
Sr. Jordi Pujol.
L’11 de desembre, els guardes van guiar una sortida amb 12 alumnes de la modalitat de Currículum Obert de l’IES Jaume Alumera de Vilassar de Dalt.
Se’ls van explicar característiques del Parc i de les tasques de guarderia en general. Van participar en plantar tres cireres d' arboç al mirador i en la
neteja i arranjament del lloc.

Cap a la font d’en Gurri - Antonio Sánchez Tomás
1er premi La presència humana i Premi extraordinari
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