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PROGRAMA D’ACTIVITATS

1. CONSERVACI1. CONSERVACIÓÓ I TRACTAMENT FI TRACTAMENT FÍÍSIC DEL TERRITORISIC DEL TERRITORI
1.1. Activitats de conservació, prevenció i restauració
1.2. Activitats de gestió del patrimoni públic

2. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACI2. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓÓ
2.1. Consells, comissions i convenis
2.2. Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultura
2.3. Infraestructures i serveis generals

3. 3. ÚÚS SOCIAL I EDUCACIS SOCIAL I EDUCACIÓÓ AMBIENTALAMBIENTAL
3.1. Creació i manteniment d'equipaments
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions

4. ACTIVITATS GENERALS4. ACTIVITATS GENERALS
4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2. Activitats generals i de suport
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EL PLA DE CONSERVACIÓ DEL PARC DE 

LA SERRALADA DE MARINA



CONTINGUT  I  ETAPES:

Anàlisi i diagnosi

Establiment  d’objectius i valoració de condicionants

Pla d’acció (desplegament de línies estratègiques o programes)

Pla de Conservació de la Biodiversitat



Localització dels territoris i nius de nuclis reproductors 
d’àliga marcenca i d’astor en el marc de la DTE 

protegida pel Decret 2/2008

protegida pel Decret 2/2008

protegida pel Decret 2/2008

protegida pel Decret 2/2008



1 població falguera 
Selaginella denticulata

Retrobament de tàxons rars i amenaçats

estrictament protegida en el nou 

estrictament protegida en el nou 

Decret de fauna amena

Decret de fauna amenaççadaada

VULNERABLE

VULNERABLE

estrictament protegida en el nou 

estrictament protegida en el nou 

Decret de fauna amena

Decret de fauna amenaççadaada

VULNERABLE

VULNERABLE

1 població supervivient 
Xerocrassa betulonensis

10 poblacions 
Montserratina martorelli



Actuacions 2010 (paral·leles a la redacció del Pla)



estrictament protegida en el nou 

estrictament protegida en el nou 

Decret de fauna amena

Decret de fauna amenaççadaada

VULNERABLE

VULNERABLE





Actuacions 2010 (paral·leles a la redacció del Pla)



Cartografia d'hàbitats CORINE del parc E 1:10.000



Cartografia d'hàbitats CORINE del parc E 1:10.000





Saltamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus)

estrictament protegida en el nou 

estrictament protegida en el nou 

Decret de fauna amena

Decret de fauna amenaççadaada

VULNERABLE

VULNERABLE



Noves espècies pel Parc: el fraret (Arisarum simorrhinum) 

Descobriment en el marc del mapa d’hàbitats del segon nucli en 
importància de la província de Barcelona

estrictament protegida en el 

estrictament protegida en el 

Decret  172/2008,

Decret  172/2008, de flora 
de flora 

amena
amenaççadaada

VULNERABLE

VULNERABLE

Nova quadrícula 10x10km



Resum del Pla de 
Vigilància 

contra incendis forestals 

2010
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RESUM CAMPANYA 2010: INCENDIS

INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010

MUNICIPI DATA PARATGE Sup.matoll 
(Ha) 

Sup.arbrat 
(Ha) 

Sup.TOTAL 
(Ha) 

BADALONA

26/05/2010 Vallençana/torrent d’en Pujol 0,039 0 0,039

25/06/2010 La Bastida, vessant Badalona 0,05 0 0,05

04/07/2010 Can Alemany 0,005 0 0,005

25/08/2010 Camí vell de Pomar 0,0025 0 0,0025

SUPERFÍCIE TOTAL 
BADALONA 0,0965 0 0,0965

MUNICIPI DATA PARATGE Sup.matoll 
(Ha) 

Sup.arbrat( 
Ha) 

Sup.TOTAL 
(Ha) 

MONTCADA I 
REIXAC

24/05/2010 BV5001/km10 0,0014 0 0,0014

17/08/2010 Horts del Besòs 0,025 0 0,025

24/08/2010 Camí font del Tort 0,0005 0 0,0005

SUPERFÍCIE TOTAL 
MONTCADA I REIXAC

0,0269 0 0,0269



RESUM CAMPANYA 2010: INCENDIS

MUNICIPI DATA PARATGE Sup.matoll(Ha) Sup.arbrat 
(Ha) 

Sup.TOTAL 
(Ha) 

SANT FOST 

09/05/2010 Vinyes de Canyelles 0,1904 0 0,1904

26/05/2010 BV5001/km 10 0,05 0 0,05
SUPERFÍCIE TOTAL SANT 

FOST 
0,2404 0 0,2404

Sup.matoll(Ha) Sup.arbrat 
(Ha) 

Sup.TOTAL 
(Ha) 

9 conats SUPERFÍCIE TOTAL PARC 0,3638 0 0,3638
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L’incendi
 

del 
torrent d’en Pujol 
a la Vallençana

L’incendi
 

de 
can

 
Alemany a 

Badalona



ESTADÍSTICA D’INCENDIS 1990-2010
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Superfície forenº incendis any
36,6600 18 1990
32,7400 34 1991
2,0300 4 1992

122,0000 33 1993
0,0000 39 1994
5,0000 15 1995
2,8900 11 1996
1,5400 9 1997

25,9000 20 1998
7,6900 28 1999
5,1474 18 2000
112,07 29 2001

17,3780 15 2002
53,5470 19 2003
29,2288 8 2004
4,1388 8 2005

23,9456 12 2006
6,8071 15 2007
4,2071 5 2008
4,9754 9 2009
0,3638 9 201036,6600
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La gràfica no recull el número d'hectàrees cremades la campanya de 1994



RESUM CAMPANYA 2010: INCIDÈNCIES

INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010

Núm. total d’incidències: 327

Tipus d'Incidència

Vehicles
20%

Amb vegetació
2%

Manteniment
3%

Abocaments
14%

Amb animals
2%Desbroçades i 

treballs 
forestals

5%

d'Altres
5%

Fum i foc
49%

Actuacions

D'altres
8%

Seguiment
21%

Informar de la 
prohibició

24%

Avisos al 
Parc o 
d'altres 

cossos o 
administracio

ns
43%

Acte de 
presència i/o 

vigilància
5%

Notificació d'Incidències

guaites
54%

vigilants
40%

coordinadors
5%

d'altres
1%



CONVENI 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA- LA CAIXA

PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’UN PLA DE GESTIÓ INTEGRAL PER A LA CONSERVACIÓ 

DELS SISTEMES NATURALS DE LA XARXA DE PARCS 
NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Actuacions executades entre
abril i desembre de 2010

INFORME DE GESTIÓ.  NOVEMBRE 2010



GESTIÓ DELS ECOSISTEMES FORESTALS I DE RIBERA (2010/11) 
Pressupost: 100.000,00 €

Actuació 1:

Selecció de rebrots per tal de potenciar el bosc jove cap a 
estructura d’arbres

• Can Giró (Tiana)
• Can Rafa i Can Piqué (Montcada i Reixac)
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GESTIÓ DELS ECOSISTEMES FORESTALS I DE RIBERA (2010/11)

Actuació 2:

Àmbit carener (Coll dels Frares - Montcada/Sta. Coloma): 
potenciar les orquídies

Camí dels minerals (Sta. Coloma): eliminar vegetació al·lòctona 
(atzavares i figues de moro)

Conca del Torrent de les Canyes (Sta. Coloma) : eliminar canya 
i potenciar espècies autòctones
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GESTIÓ DELS ECOSISTEMES FORESTALS I DE RIBERA (2010/11)

Actuació 3: 

Estassada periòdica de canya (Arundo donax)

• Riera de la Font de l’Alba i riera de Montalegre (Tiana)
• Torrent de Ca n’Oms (Badalona)
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MANTENIMENT DE FRANGES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS:

• Tiana (Centre de gestió i Cartoixa de Montalegre)
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SUBVENCIONS
NOM ENTITAT O ASSOCIACIÓ LOCALITAT PROJECTE IMPORT 

ATORGAT

BIOSFERA, Associació d'Educació 
Ambiental L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Els Vertebrats de la Serralada de Marina 1.200,00 €

Centre d'Estudis Santfostencs "Amics de 
Cabanyes"

SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 

Publicació de la revista anual Campsentelles, 2010, 
número 13

1.000,00 €

Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Sant Fost de Campsentelles

SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES Prevenció i actuació en incendis forestals 1.200,00 €

Club Muntanyenc Mollet MOLLET DEL VALLÈS XIV Caminada Serralada de Marina 800,00 €

El Bosc es Vida MONTCADA I REIXAC Repoblació popular d'alzina surera la Serralada de marina 800,00 €

ACER Associació per a la Conservació de 
l'Entorn i la Recerca MONTCADA I REIXAC Itineraris i Passejades al Medi Natural de Tiana 1.200,00 €

Associació de voluntaris de protecció civil de 
Montcada MONTCADA I REIXAC Exposició itinerant: Els efectes dels incendis sobre el 

paisatge de la Serralada de Marina 1.000,00 €

Associació Centre Excursionista Badalona BADALONA 57ena Caminada de Regularitat per muntanya 800,00 €

Associació Edulis per divulgació i l'estudi de 
la ciència i el medi ambient VILANOVA I LA GELTRU Itineraris de natura al Parc de la Serralada de Marina 600,00 €

Ateneu Popular Julia Romera SANTA COLOMA DE GRAMENET Conreu Sereny 1.200,00 €

Grup d'Astronomia de Tiana TIANA Publicació del treball de les observacions realitzades 
durant 25 anys pel Grup d'Astronomia de Tiana 1.200,00 €

AMPA CEIP Les Palmeres SANTA COLOMA DE GRAMENET Plantada d'arbres al Bosc dels Escorpins. .Activitats 
relacionades amb la natura i el Parc de Marina 550,00 €

Associació Els Verds de Badalona BADALONA IV jornades ecologistes:L'agricultura a Marina 1.200,00 €

IES Pompeu i Fabra BADALONA Arbres i arbusts :tríptic- papallones:tríptic 1.000,00 €

Associació ECOIMA BADALONA Visites guiades a escolars i altres gruos de joves a Marina 1.200,00 €

TOTAL ATORGAT 14.950,00 €INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010



ARRANJAMENT DE CAMINS

INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010

- Actuació de primavera: prioritat campanya de vigilància i 
prevenció d’incendis.

34.321 metres lineals de camins.

- Actuació de tardor: camins de la xarxa d’ús públic.  
15.000 metres lineals de camins (en execució).
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www.diba.cat/parcsn/parcs/memories.asp

PUBLICACIONS

Tríptic
 

i 
pòster

 campanya
 d’informació



NOUS ITINERARIS. SENYALITZACIÓ
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Dos itineraris
 

des de l’ermita
 

de Sant Pere de Reixac: 
l’ascens

 
a les Maleses

 
i els

 
voltants

 
de l’ermita.



 

Un itinerari
 

pedagògic
 

entre el torrent
 

de 
les Bruixes

 
i Torribera



 

Recorregut
 

circular amb
 

ascens
 al Puig Castellar des de Torribera



 

El Rocar, un recorregut
 

circular 
pel

 
terme

 
de Tiana



SIGEP

Implantació d’aplicatius en entorn web:

• Informes i expedients

INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010



PARC DE LA SERRALADA 
DE MARINA

OBJECTIUS MÉS RELLEVANTS I 
PROPOSTA D’ACTUACIONS 
PER A L’ANY 2011

INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010



PROGRAMES I SUBPROGRAMES D’ACTIVITAT

1. CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
1.1. Activitats de conservació i restauració
1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori

2. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
2.1. Consells, comissions i convenis
2.2. Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.3. Infraestructures i serveis generals

3. ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
3.1. Creació i manteniment d'equipaments
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions

4. ACTIVITATS GENERALS
4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2. Activitats generals i de suport
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1 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL 
TERRITORI

1.1. Activitats de conservació i restauració
objectiu 1 Avançar en la formulació dels plans de conservació
actuacions 1   Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l’àmbit del parc i esmenar les mancances detectades

2   Definir les actuacions de gestió per a la conservació.

3 Organitzar la informació bàsica relativa als Plans de conservació per tal que sigui accessible i fàcilment 
localitzable amb els aplicatius de gestió en xarxa.

objectiu 2 Execució d’actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de flora i fauna i de restauració 
del paisatge

actuacions 1 Completar l’execució de les actuacions previstes en el projecte de gestió dels ecosistemes forestals i de 
ribera a realitzar en el període 2009, 2010 i planificar i executar les actuacions 2011 en el marc del Conveni 
amb l’Obra Social de La Caixa.

2 Executar actuacions de restauració en indrets d’especial interès (riera de Sant Jeroni, actuacions puntuals als 
marges del riu Besòs...).

objectiu 3 Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural 
actuacions 1 Fer una relació de les fonts i de les actuacions bàsiques prioritàries on s’anirà actuant segons disponibilitats 

pressupostàries.

2 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics del poblat ibèric de Les Maleses, participant en les 
actuacions que es derivin del Pla Director.
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1 CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL 
TERRITORI

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
objectiu 1 Optimitzar el desplegament del dispositiu de prevenció d’incendis i les estratègies d’actuació
actuacions 1 Mantenir el nivell de qualitat en el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i 

primera intervenció.

2 Estendre les mesures bàsiques preventives a qualsevol moment de l’any en què es donin situacions de risc 
molt alt d’incendi.

3 Consolidar la coordinació amb altres administracions i agents competents en la lluita contra els incendis 
forestals.

objectiu 2 Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis
actuacions 1   Garantir el correcte funcionament de les infraestructures de prevenció d’incendis.

2   Analitzar solucions per a resoldre situacions singulars en llocs estratègics (camí Carener St. Fost- Badalona).

3   Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa 
combustibilitat mitjançant pasturatge.

INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010



2 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA 

PARTICIPACIÓ

2.1. Consells, comissions i convenis

objectiu 1 Participar activament en la programació i execució de les actuacions derivades del conveni amb 
l'Obra Social de La Caixa

actuacions 1   Celebrar les reunions de coordinació interna a l’Àrea d’Espais Naturals.

2 Elaborar la proposta d'actuacions per l’any 2012.

objectiu 2 Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i els agents socials i les 
entitats del territori

actuacions 1   Millorar els mecanismes de transferència d’informació entre els  tècnics municipals i promoure trobades 
periòdiques monogràfiques.

2   Promoure la creació de fòrums de participació de les entitats en el conjunt de la Xarxa de Parcs i dissenyar 
mecanismes explícits de participació en el parc.

3 Dissenyar mecanismes específics de participació de les entitats en el parc.

4 Participar en el disseny d’un espai web d’accés específic per a facilitar la participació de les Entitats en la gestió 
dels parcs.

objectiu 3 Establiment i seguiment de Convenis de gestió conjunta
actuacions 1   Seguiment dels convenis per a la gestió de l’ús públic (Can Miravitges, Centre de Documentació PI La Virreina).

2   Establiment i seguiment d’altres convenis de gestió.
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2 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE 

LA PARTICIPACIÓ

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
objectiu 1 Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament 
actuacions 1   Participar activament en les estratègies i plans de desenvolupament econòmic del sector primari que sorgeixin 

en el context territorial del parc.

objectiu 2 Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc
actuacions 1   Garantir l’existència de mesures necessàries per fer accessible el programa escolar de 'Viu el Parc' a persones 

discapacitades.

2   Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d’Amics dels Parcs.
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2 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I 
DE LA PARTICIPACIÓ

2.3. Infraestructures i serveis generals

objectiu 1 Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

actuacions 1 Executar el pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

2 Consolidar els mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les actuacions dur a 
terme.

objectiu 2 Garantir un bon nivell de qualitat dels elements de senyalització i millorar els senyals d’accés al parc

actuacions 1 Adequar la senyalització a la normativa vigent (rètols, carreteres, elements obsolets...).

2   Elaborar, conjuntament amb l’ajuntament, la part de senyalització del projecte de “porta de parc” a la rotonda de Can Ruti.

3   Fer més eficients els mecanismes de manteniment i reposició de la senyalització.

4   Proveir de plafons explicatius el elements més rellevants del patrimoni (Les Maleses, turó d’en Boscà...). 

objectiu 3 Optimitzar i coordinar amb els ajuntaments els mecanismes de neteja i recollida de deixalles

actuacions 1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocament incontrolats i definir estratègies per reduir els punts 
d’acumulació de deixalles.

2 Millorar el disseny i la funcionalitat dels punts de concentració de deixalles (reubicacions de contenidors, tancaments de 
recintes de contenidors...).

3   Fer el seguiment dels punts on s’han tret els bidons d’escombraries i finalitzar la seva retirada.
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3  ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
objectiu 1 Desenvolupar el pla director d'itineraris  
actuacions 1   Redactar el pla director d’itineraris.

2   Definir criteris per a la implantació dels itineraris (afavorint la reducció de senyals) i per 
compatibilitzar-ne les diferents modalitats (a peu, en BTT, a cavall)

3   Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments, en la implantació d’itineraris a Tiana (Montalegre, 
turó de Galzeran), Badalona (Font de l’Amigó, voltants de Sant Jeroni), Montcada i Reixac (marges del 
riu Besòs).

objectiu 2 Col·laborar en les iniciatives d’ordenació i millora de l’ús públic, garantint la adequació 
normativa i les millores ambientals i d’accessibilitat dels equipaments existents

actuacions 1 Col·laborar amb els ajuntaments en les propostes  d’ordenació de l’ús públic (racionalització dels 
camins al voltant de Ca’n Alemany, barbacoes del berenador de Can Ruti, dinamització del PI La 
Virreina).

2 Elaborar una relació prioritzada de millores a dur a terme en l’àmbit de l’eficiència energètica i 
l’ambientalització.

objectiu 3 Millorar la informació relativa a la freqüentació del parc (quantificació i distribució) i 
analitzar possibles conflictes

actuacions 1  Definir un protocol per mesurar la freqüentació del parc.

2  Col·laborar en l’anàlisi de les mesures a adoptar en cas d’evacuació en llocs d’elevada freqüentació.

3  Implantar sistemes de comptatge de visitants al Centres d’informació en format aplicatiu o paper, 
segons disponibilitats (Can Ruti, La Virreina, Observatori)
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3  ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions

objectiu 1 Desplegar les actuacions previstes en el Pla d’Ús Públic

actuacions 1  Elaborar una relació prioritzada de les actuacions a dur a terme, d’acord amb les disponibilitats 
econòmiques de l’exercici.

2  Avançar en la implantació del Centre de Documentació del parc.

objectiu 2 Millorar la rendibilitat i la qualitat de l’oferta d’activitat i serveis de la xarxa d’equipaments

actuacions 1  Utilitzar la xarxa d’equipaments i els serveis d’informació del parc per a promocionar i difondre l’oferta 
de serveis públics i privats relacionats amb el parc.

2   Elaborar, en coordinació amb els ajuntaments, els programes d’activitats que es duen a terme en els 
equipaments del parc i fer-ne el seguiment.

objectiu 3 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles

actuacions 1  Assajar mesures dissuasòries i de sensibilització per incidir en l’actitud dels usuaris del parc envers els 
avantatges de conservar punts d’elevada freqüentació del parc lliures de bidons o contenidors de recollida 
de deixalles.

objectiu 4 Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

actuacions 1  Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc.

2   Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans de 
comunicació, audiovisual, publicacions).

3   Elaborar un protocol de llocs de distribució i de tipus de publicacions.

INFORME DE GESTIÓ. NOVEMBRE 2010



4 ACTIVITATS GENERALS

4.1.  Activitats de planificació, seguiment i avaluació

objectiu 1 Implantar millores derivades de l’ús habitual dels sistemes d’avaluació de la gestió

actuacions 1   Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió de la xarxa viària, a partir de la implementació 
de les eines automatitzades de seguiment.

objectiu 2 Dissenyar eines automatitzades pel seguiment de convenis i contractes

actuacions 1   Dissenyar el mecanisme de seguiment.
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4 ACTIVITATS GENERALS

4.2. Activitats generals i de suport

objectiu 1 Assajar sistemes d’anàlisi de l’impacte de la gestió (enquestes o d’altres)

actuacions 1 Analitzar i decidir actuacions en base als resultats de l’enquesta destinada a conèixer el grau de 
satisfacció dels usuaris del parc en relació als equipaments d’ús públic.

2 Dissenyar un mètode per a recollir informació sobre l’impacte de la gestió de la xarxa viària del parc 
(estat de manteniment, conflictes entre modalitats d’ús,...).

objectiu 2 Continuar impulsant el funcionament del sistema d’informació geogràfica de la Xarxa de 
Parcs en entorn web (projecte SIGEP)

actuacions 1 Consolidar la implantació de l’aplicatiu de gestió d’informes i expedients per millorar l’eficiència i la 
qualitat de la gestió.

2   Avançar en el desenvolupament d’estratègies d’anàlisi i presa de decisions a partir de l’explotació de 
les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat.

objectiu 3 Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius normatius del Pla 
Especial.

actuacions 1 Impulsar mecanismes per regular l’accés motoritzat i coordinar els diferents efectius desplegats sobre el 
territori per millorar la vigilància del parc.

objectiu 4
Garantir la transferència continuada de coneixements elaborats en les comissions 
creades com a instruments de coordinació transversal per a aconseguir un veritable 
treball en xarxa

actuacions 1   Participar activament en la Comissió d’Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori i impulsar la 
creació d’altres comissions adients per a la gestió dels parcs.

objectiu 5
Celebrar la II Trobada d’estudiosos dels parcs de la Serralada Litoral Central

actuacions
1 Participar activament en l’organització i desenvolupament de la II Trobada d’estudiosos dels 
parcs de la Serralada Litoral Central
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