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1.1
L’ESPAI RURAL
DE GALLECS
Gallecs és un espai rural de 733,52 hectàrees, situat a quinze quilòmetres al nord de Barcelona, que conserva
els seus valors naturals i paisatgístics en un entorn altament antropitzat. La principal activitat de l’espai és
l’agrícola, àmbit en el que s’està portant a terme la conversió a l’agricultura ecològica. És també, l’espai
lliure referent, cultural i de lleure de les poblacions veïnes, i esdevé un pulmó verd al servei de la Regió
Metropolitana de Barcelona i d’un entorn intensament urbanitzat de més de 150.000 habitants.
En aquest context, el model d’espai agrari per a Gallecs, es basa en una gestió més sostenible del territori, en
termes mediambientals i econòmics, amb la voluntat de crear sinèrgies amb les terres de l’entorn, així com
fer compatible el desenvolupament de les activitats culturals i del lleure amb l’activitat agrària. Només amb la
gestió racional de l’activitat agrícola es podrà aconseguir la finalitat principal que és la preservació dels
valors tan naturals com culturals d’aquest territori.
L’agricultura constitueix la major part de l’espai, amb una superfície de 535 hectàrees que representa un 75%
del territori. Les masses boscoses i la resta de cobertura vegetal ocupen 106 hectàrees que representen un
14%, la resta la formen les edificacions, els horts recreatius, els espais verds i els més de trenta quilòmetres
lineals de camins.
Gallecs és un espai d’interès natural (EIN) des del 20 d’octubre de 2009 mitjançant el Decret 156/2009, quan
es va incloure al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) amb l’ objectiu de protegir un dels paisatges més
característics de la plana del Vallès. La superfície inclosa al PEIN és de 698,91 hectàrees.
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1.2
EL CONSORCI
DE GALLECS
El Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs és l’òrgan gestor de l’espai. Es va constituir l’any
2006 amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (anteriorment Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural) de la
Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, Montcada i
Reixac, Lliçà de Vall, Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
RELACIÓ DE SUPERFÍCIES DELS MUNICIPIS INTEGRANTS DE GALLECS
Ha

%

Mollet del Vallès

448,24

61,11

Santa Perpètua de Mogoda

119,45

16,28

Parets del Vallès

71,37

9,73

Lliçà de Vall

36,94

5,04

Montcada i Reixac

32,33

4,41

Palau-solità i Plegamans

25,16

3,43

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

733,52

100,00

La propietat dels terrenys és de l’ Institut Català del Sòl , que manté un conveni de col·laboració anual amb el
Consorci de Gallecs.
La seva missió és la protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius
del seu àmbit mitjançant línies estratègiques a llarg termini i programes de gestió anuals, amb l’objectiu de
consolidar l’espai i garantir la seva viabilitat en l’àmbit de l’agricultura, el patrimoni natural i arquitectònic, el
lleure, l’educació ambiental i la cultura d’acord amb els seus estatuts, les directrius del Pla Director i el Pla
Especial del Parc Territorial de l’espai rural de Gallecs.
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La finalitat en la gestió de Gallecs és aconseguir un equilibri entre l’agricultura (element principal per a la
sostenibilitat econòmica i social de l’espai), el medi natural i l’ús públic, compatible amb el dos components
anteriors.
Àmbits de treball:
Agricultura. Es potència l’agricultura ecològica com a eina de desenvolupament productiu i compatible amb
el medi natural del territori, amb l’obtenció de productes de qualitat i de proximitat destinats a l’alimentació
humana i el foment de la incorporació de joves pagesos. En el 2011, Gallecs compta amb 210 hectàrees en
agricultura ecològica de les 535 ha de camps de conreu, essent un projecte pioner, innovador i de prestigi de
Catalunya, que compta amb la col·laboració del grup de recerca d’agroecologia de la Universitat de
Barcelona.
Medi Natural i fauna. L’espai forma part del corredor biològic Gallecs-Gallifa reconegut al Pla Territorial
Metropolità. És una zona de pas i nidificació de les aus migratòries. A l’espai hi ha dues zones humides: els
aiguamolls de Can Salvi i la bassa de Can Benito. S’està treballant per al foment de la biodiversitat i també
per a la reintroducció de rapinyaires, projecte que compta amb la col·laboració del Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge de Torreferrussa .
Gestió Forestal. Es realitza la gestió de 65 hectàrees de boscos seguint les directrius del Pla tècnic de gestió
i millora forestal, amb una estratègia enfocada a la conservació i a l’educació ambiental per tal de mostrar
les diferents successions del bosc mediterrani entre d’altres aspectes.
Ús públic i Educació ambiental. L’espai rural de Gallecs és un recurs pedagògic amb molt potencial, ja que
als aspectes mediambientals més comuns (flora, fauna paisatge, ....) se n’hi afegeixen de nous en relació a la
producció i elaboració d’aliments, l’alimentació saludable, les energies renovables, la gastronomia, els
treballs agraris i el món rural. Tots ells desenvolupats en el Pla d’educació ambiental de Gallecs, redactat pel
Consorci amb la col·laboració de les entitats del territori.
Manteniment del patrimoni natural i arquitectònic. Una de les principals actuacions és la rehabilitació i
manteniment de les masies i cases rurals i el manteniment i neteja de l’espai verd. Aquest àmbit es idoni per
a la realització de programes de reinserció social per mitjà de plans d’ocupació, treballs en benefici de la
comunitat i casa d’oficis.
Estudis i treballs. Una de les línies de treball és la redacció de plans i projectes com ara el Pla Especial del
Parc Territorial de l’espai rural de Gallecs, el Pla de gestió patrimonial, el Pla d’infraestructures, el Pla de
gestió agrícola, el Pla tècnic de gestió i millora forestal, el Pla paisatgístic, el Pla d’us públic i el Pla
d’educació ambiental.
Comunicació i divulgació. Es realitzen fires i altres activitats culturals per donar a conèixer el producte local i
de proximitat sota la denominació Producte de Gallecs com ara la fira de l’espelta i la fira de la mongeta del
ganxet.
Treball en xarxa. El Consorci de Gallecs és membre de la Federació Europea d’ Espais Naturals, Rurals,
Metropolitans i Periurbans (Fedenatur), Eurosite i de la Xarxa de Custòdia del Territori.
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1.3
LA SEU
DEL CONSORCI
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Can Jornet Xic, s/n
08100 – Mollet del Vallès
Tel. 93 544 53 97
Fax. 93 579 00 32
www.espairuralgallecs.cat
info@espairuralgallecs.cat
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CONSELL PLENARI

1.4

El Consell Plenari és l’òrgan superior del Consorci i està format pels membres nomenats i substituïts per les
entitats consorciades. Corresponen al Consell Plenari les següents principals competències:
a) L’aprovació de la modificació dels estatuts, sens perjudici de la necessitat també d’aprovació per part de
cadascun dels ens consorciats.
b) Aprovar un contracte programa quadriennal i la seva revisió anual.
c) L’aprovació del pressupost anual i de les seves modificacions i liquidacions.
d) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
e) L’aprovació del pla de gestió anual.
f) L’aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis.
g) L’aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci.
h) L’aprovació de la incorporació de nous membres al Consorci, així com la seva separació.
i) El nomenament i cessament de la Gerència i la Secretaria.
Durant l’any 2012 el Consell Plenari s’ha reunit en les següents sessions:
Dia 27 de març de 2012

PRESIDENT
Sr. Lluís Recoder i Miralles
Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat

VICE-PRESIDENT
Sr. Josep Monràs i Galindo
Il·lm. Alcalde de l’ Ajuntament de Mollet del Vallès

SECRETARI
Sr. Jaume Ponsa i Asensio
Ajuntament de Mollet del Vallès

TRESORER
Sr. Jordi Cortina i Carreras
Ajuntament de Mollet del Vallès

REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Damià Calvet i Valera
Departament de Territori i Sostenibilitat
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Sr. Josep Anton Grau i Reinés
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Joan Llort i Corbella
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Miquel Modrego i Francesch
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sra. Marta Subirà i Roca
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Agustí Serra i Monté
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Francesc Xavier Martín i Rodríguez
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Jordi Bertran i Muntaner (fins el dia 3 de juliol de 2012)
Sr. Josep Escorihuela i Mestre (des de el dia 3 de juliol de 2012)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Jaume Balagué i Estrems (fins el dia 3 de juliol de 2012)
Sr. Marià Morera i Goberna (des de el dia 3 de juliol de 2012)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sra. Neus Ferreté i Gràcia (fins el dia 3 de juliol de 2012)
Sr. Jordi Sala i Casarramona (des de el dia 3 de juliol de 2012)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Joan Corominas i Ballarà (fins el dia 3 de juliol de 2012)
Sr. Francesc Piqué i Roses (des de el dia 3 de juliol de 2012)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sra. Ester Safont i Artal
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. Josep Quesada i Tornero
Ajuntament de Mollet del Vallès
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Sra. Carme Araque i Lousas
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sr. Francesc Rodríguez i Clavería
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Teresa Martínez i Barchino
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Teresa Padrós i Casañas
Il·lma. Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Sr. Pedro Sánchez i Serna
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Sr. Sergi Mingote i Moreno
Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Sr. Juan Parra i Sola
Ajuntament de Montcada i Reixac
Sra. Núria Banegas i Ortega
Ajuntament de Lliçà de Vall
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COMISSIÓ EXECUTIVA

1.5

La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de govern ordinari del Consorci. Correspon a la Comissió
Executiva totes les competències no atribuïdes pels estatuts a cap altre òrgan del Consorci i les que li
delegui expressament el Consell Plenari.
Durant l’any 2012, s’han fet les següents reunions de la Comissió Executiva:
Dia 27 de març de 2012

PRESIDENT
Sr. Lluís Recoder i Miralles
Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat

VICE-PRESIDENT
Sr. Josep Monràs i Galindo
Il·lm. Alcalde de l’ Ajuntament de Mollet del Vallès

SECRETARI
Sr. Jaume Ponsa i Asensio
Ajuntament de Mollet del Vallès

TRESORER
Sr. Jordi Cortina i Carreras
Ajuntament de Mollet del Vallès

REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Josep Anton Grau i Reinés
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Agustí Serra i Monté
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Jordi Sala i Casarramona
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
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Sra. Carme Araque i Lousas
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Teresa Padrós i Casañas
Il·lma. Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Sr. Sergi Mingote i Moreno
Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès
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SERVEIS TÈCNICS
GERENT
Xavier Pablo i Salvat

DIRECTORA TÈCNICA
Gemma Safont i Artal

SECRETARI
Jaume Ponsa i Asensio

TRESORER
Jordi Cortina i Carreras

ADMINISTRACIÓ
Francisco García Vilches
M. Teresa Farrés i Cervera

1.6
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ESTAT D’INGRESSOS
Exercici 2012

A. OPERACIONS CORRENTS
ARTICLE

CAPÍTOL 3

TAXES I ALTRES
INGRESSOS

31

Prestació de serveis

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL
ARTICLE

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

41

Transferències corrents Generalitat.

42

Transferències corrents Ajuntaments.

ARTICLE

CAPÍTOL 5

52

Interessos comptes corrents

276.000,00 €

273.588,50 €

276.000,00 €

273.588,50 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL
INGRESSOS
PATRIMONIAL

TOTAL D’OPERACIONS CORRENTS

CONTRET

88.453,04 €

45.562,39 €

185.414,86 €

185.414,06 €

273.867,90 €

230.976,45 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET

CONTRET

300,00 €

296,42 €

300,00 €

296,42 €

550.167,90 €

504.861,37 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
ARTICLE

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

71

Transferències de capital Generalitat

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL
TOTAL DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

CONTRET

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

550.167,90 €

504.861,37 €
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ESTAT DE DESPESES
Exercici 2012

A. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1
Partida

DESPESES DE PERSONAL

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

Personal del Consorci
Seguretat Social
TOTAL
CAPÍTOL
EN

BENS

CORRENTS

I

CONTRET

193.631,76 €

181.347,53 €

51.657,94 €

49.705,01 €

245.289,70 €

231.052,54 €

CAPÍTOL 2
Partida

DESPESES
SERVEIS

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

542.2010001

Lloguers i cànons de material de transport

6.000,00 €

6.000,00 €

542.2020001

Lloguers i cànons equips de procés de
dades

1.200,00 €

1.157,83 €

542.2030001

Lloguers i canons d’altre immobilitzat

450,00 €

442,15 €

542.2040001

Altres lloguers i canons

250,00 €

177,00 €

542.2100001

Conservació, rep. i mant. Terrenys, bens
naturals, edificis i altres construccions.

169.300,00 €

169.300,00 €

542.2120001

Conservació, rep. i mant. Equips procés
de dades

1.000,00 €

1.000,00 €

542.2120003

Manteniment d’aplicacions informàtiques

1.300,00 €

1.161,63 €

542.2130001

Conservació i reparació d’altre
immobilitzat material

3.900,00 €

3.900,00 €

542.2200001

Material ordinari no inventariable

1.200,00 €

1.200,00 €

542.2210001

Subministraments d’aigua i energia

5.600,00 €

5.600,00 €

542.2210002

Combustible per a mitjans de transport

2.000,00 €

2.000,00 €

542.2220001

Despeses postals , missatgeria i altres

500,00 €

471,31 €

542.2220003

Comunicacions mitjançant serveis de veu

4.000,00 €

4.000,00 €

542.2240001

Despeses d’assegurances

1.340,00 €

1.259,66 €

542.2260001

Exposicions, certàmens i altres activitats

4.736,83 €

4.730,37 €

542.2260003

Publicitat, difusió i campanyes
institucionals

2.145,37 €

2.025,43 €

542.2260005

Organització de reunions i conferències

500,00 €

314,64 €

542.2260039

Despeses per serveis bancaris

1.000,00 €

1.000,00 €

542.2260089

Altres despeses diverses

8.050,00 €

8.050,00 €

542.2270001

Neteja i sanejament

5.500,00 €

5.500,00 €

542.2270005

Estudis i treballs tècnics

26.000,00 €

26.000,00 €

542.2270089

Altres treballs realitzats per altres
empreses

31.050,00 €

31.050,00 €

542.2300001

Dietes, locomocions i trasllats

1.500,00 €

1.415,89 €

542.2310001

Altres indemnitzacions per raó de servei

10.356,00 €

10.356,00 €

542.2400001

Despeses de publicacions

7.000,00 €

6.997,57 €

295.878,20 €

295.109,48 €

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET
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CAPÍTOL 3
Partida

DESPESES FINANCERES

542.3420002

Comissions
bancàries

i

altres

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA
despeses
TOTAL
CAPÍTOL

CAPÍTOL 4
Partida

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

542.4820001

Associació Agroecològica Gallecs

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

1.000,00 €

902,54 €

1.000,00 €

902,54 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET

CONTRET

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000, 00 €

8.000,00 €

550.167,90 €

535.064,56 €
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ

ACCIÓ

OBSERVACIONS

Documents de gestió,
estudis i treballs

Pla especial de Gallecs.
Aprovació provisional i aprovació
definitiva.

Redacció per part de la UPC (Antoni Font
Arellano, arquitecte del Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès)

Memòria ambiental del Pla
especial

Redacció per part de Minuàrtia i del personal
del Consorci de Gallecs

Pla de gestió patrimonial
Desenvolupament

Redacció per part de l’estudi DTUM Albert
Cortina

Pla de gestió i de viabilitat
econòmica agrícola per a les
futures concessions.
Desenvolupament.

Redacció per part d’Ecogarrotxa

Manteniment i
conservació del
patrimoni
arquitectònic

Realització d’estudis, plans i
Col·laboració amb empreses d’inserció laboral i
projectes per rehabilitacions i/o
altres:
enderrocs.
·Mantenir, rehabilitar i adequar les
masies i altres edificacions
·Realitzar obres de manteniment
en les infraestructures existents
·Honoraris tècnics per la redacció
de projectes d’enderrocs i
rehabilitacions.
·Realitzar els enderrocs
·Gestionar i mantenir el patrimoni
arquitectònic
·Efectuar reparacions generals en
la infraestructura existent.

Manteniment i
conservació del
patrimoni natural.

·Desbrossar
Empresa d’inserció laboral i altres
·Mantenir i controlar la vegetació
ruderal.
·Regs de suport de l’arbrat de
l’espai.
·Tasques de neteja.
·Franges de seguretat per a la
prevenció d’incendis.
·Feines de gestió de les masses
forestals
·Netejar grafits
·Netejar i retirar les runes
·Efectuar reparacions generals en
les infraestructures
·Manteniment de les tanques de
pas dels camins.
·Talar i podar l’arbrat
·Arranjament de camins. Activitat
conjunta amb l’Agrupació de
defensa forestal ADF - Gallecs
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Dinamització del teixit
agrari del territori i
projectes de recerca
agrícola

Desenvolupament del projecte de
recerca europeu CORE ORGANIC
II

Col·laboració amb el grup de recerca Ecologia
dels Sistemes Agrícoles (Agrosystems) de la
Universitat de Barcelona

La fauna i el medi
natural

Censos de poblacions de fauna
vertebrada a Gallecs

· Josep Ribes i Falomir, ornitòleg
Francesc Xavier Macià ( ornitòleg)

Projecte de recuperació i
coneixement de l’avifauna

Col·laboració amb el Centre de Recuperació de
Fauna Salvatge de Torreferrussa (CRFS).
Col·laboració amb tbc’s (treballs en benefici de
la comunitat

Dinamització del teixit agrari de
Conveni amb l’Associació Agroecològica de
Gallecs:
Gallecs.
·Potenciació del relleu
generacional de les explotacions
agràries del territori.
·Aplicació del Pla de reconversió a
l’agricultura ecològica i foment
dels productes de Gallecs
(producció,difusió i formació).

Tasques de vigilància i control de ·Col·laboració amb el grup de voluntariat
l’espai
ambiental de Gallecs..
Treball en Xarxa. Intercanvi
d’experiències amb la Xarxa de
Custòdia del Territori..
Dinamització i
promoció del Parc de
l’espai d’interès
Natural de Gallecs

Participació en les assemblees i activitats de la
Xarxa de Custòdia del Territori .

Edició i material de difusió:
·Edició de material per la promoció
de les activitats i projectes del
Consorci
·Edició de la guia del visitant
Fires, festes i activitats culturals: En col·laboració amb l’Associació
·Calçotada popular de Gallecs
Agroecològica de Gallecs i el Convivium Slow
(març)
Food del Vallès Oriental.
Fira per potenciar els productes
de l’obrador de Gallecs (setembre)
·Fira de l’espelta (octubre)
·Fira de les llegums ecològiques
de Gallecs: mongeta del ganxet de
tavella, cigró menut i llentia
pardina (novembre).
Fira de Nadal

Funcionament,manteni Assegurances, subministrament
ment, i millora dels
de serveis, manteniment de les
serveis del Consorci
aplicacions informàtiques..
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3.1.1
PLA DE GESTIÓ AGRÍCOLA EN
PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA
DE GALLECS
OBJECTIUS
Proposar i desenvolupar línies estratègiques per a la continuïtat i incorporació a l’activitat agrària, generant
factors econòmics, productius, ecològics i socials de l’espai agrari en el marc de l’agricultura ecològica
respectuosa amb el medi natural i amb les persones del seu entorn.
DESCRIPCIÓ
El pla de gestió agrícola en producció agrària ecològica respon a un encàrrec del Consorci de l’espai natural
de Gallecs durant l’any 2011. Durant el 2012 s’ha avaluat l’anàlisis de combinacions per fer viables les
explotacions agrícoles actuals.
Amb l’objectiu que aquest pla sigui una eina de gestió funcional s’ha optat pels anàlisi sintètics i la
presentació en forma de fitxa dels diferents apartats que s’adapten a aquest format.
El projecte té una doble finalitat, per una banda ser una eina per a la gestió i desenvolupament de
l’agricultura ecològica a l’espai rural de Gallecs i d’altra col·laborar a la gestió de l’espai agrari que al mateix
temps que s’elabora aquest projecte, s’està realitzant el pla de gestió del patrimoni.
En resum, els objectius específics que es proposen són :
· Desenvolupar i consolidar la producció ecològica local de qualitat i la gestió econòmicament viable de les
explotacions agrícoles de tot l’espai rural de Gallecs.
· Millorar la estructura de l’oferta agrícola per una millor resposta a les exigències del mercat, que passa per
un canvi d’orientació de la producció destinada a l’alimentació animal, a una major diversificació on entri
les produccions destinades a l’alimentació humana en les parcel·les que en el dia d’avui treballen amb el
sistema de producció convencional.
· Garantir les mesures mediambientals i socials d’aquest tipus de producció per bé de respondre a les
demandes de la societat.
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I les línies estratègiques que es contemplen són:
1. Acompanyament dels productors: Afavorir la producció de productes de qualitat:
· Millora de la producció i la comercialització dels productes agraris.
· Eficiència de les infraestructures i serveis agraris.
· Adquisició i transferència de coneixements tècnics, econòmics i mediambientals.
· Millorar la fertilització del sòl amb un programa de rotacions de cultiu i amb la gestió de la matèria
orgànica.
· Promoure les bones pràctiques agràries.
· Potenciar l’ús de les varietats tradicionals que millor s’adaptin al medi local de Gallecs.
· Acompanyar les reconversions per desenvolupar la producció local conjuntament amb la demanda del
Mercat.
2. Estructuració de les diferents produccions i comercialització, indispensable per una bona valoració de la
producció als mercats:
· Estudi d’índex de viabilitat econòmica de les possibles produccions per a Gallecs per tal de mantenir una
producció ecològica de qualitat en explotacions viables.
· Propostes de combinacions productives.
· Orientacions en base a la política agrària comuna.
· Propostes d’estructura de comercialització.
RESULTATS
En fase de valoració de l’anàlisi de combinacions pel 2013.

MEMÒRIA 2012

3.1.2
ESTUDIS I CENSOS DE
L’AVIFAUNA VERTEBRADA
EN EL MEDI AGRÍCOLA
OBJECTIUS
Conèixer la influència de diferents variables ambientals sobre la distribució reproductora i la mida
poblacional de les espècies típiques de medis agraris presents a Gallecs.
DESCRIPCIÓ
L’Espai Rural de Gallecs està integrat en bona part per extensions agrícoles de secà. Conseqüentment,
Gallecs alberga poblacions importants en l’àmbit comarcal d’algunes espècies d’ocells molt lligades als
medis agraris. Cal assenyalar que algunes d’aquestes espècies han experimentat una regressió areal i
poblacional a la comarca, a Catalunya i a part d’Europa, per tant, és molt útil conèixer quins factors les poden
afavorir i quins les poden perjudicar, per tal d’aplicar una gestió del territori que permeti la seva persistència
en el temps, de manera que l’estudi intenta establir aquestes espècies com a bioindicadores. Un bioindicador
o indicador biològic és una espècie o grup d'espècies que reflecteixen fàcilment l'estat biòtic o abiòtic del
medi ambient o l’impacte produït sobre un hàbitat. Un bioindicador pot ser qualsevol organisme del qual es fa
un seguiment i del qual se’n dedueix l'estat d'un ecosistema o del medi ambient allà on es troben
(monitoratge). En el cas d’aquest estudi, les espècies d’ocells lligades a medis agraris poden esdevenir
“indicadores” dels efectes que produeix un canvi de gestió agrícola intensiva a ecològica, ja que són
sensibles directament o indirectament als biocides.
Per a la realització de l’estudi, s’han triat tres espècies focals, seguint tres criteris:
Són espècies lligades en gran mesura als hàbitats agraris.
Tenen poblacions importants dins de Gallecs.
Són bàsicament sedentàries, amb la qual cosa s’evita la influència de factors externs difícils d’avaluar
(condicions biòtiques i abiòtiques de regions allunyades en el cas d’espècies transsaharianes, per exemple).
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Tenint en compte aquestes premisses, s’han triat: la perdiu roja (Alectoris rufa), la cogullada vulgar (Galerida
cristata) i el cruixidell (Emberiza calandra) com a espècies focals per dur a terme l’estudi.
El període d’estudi abastaria quatre anys i s’allargaria des del 2010 al 2013. L’àrea d’estudi cobreix 12 UTM d’1
x 1 km, és a dir, tota la superfície de l’espai rural de Gallecs. El treball de camp es focalitza en el comptatge
de reproductors i en situar espacialment els efectius pertanyents a les espècies objecte d’estudi. Per a
aquest fi, es compten les parelles i individus detectats i es posicionen en un ortofotomapa durant cada cens.
Un cop obtingudes les dades, s’introdueixen en un Sistema d’Informació Geogràfica per al seu posterior
tractament i anàlisi.
RESULTATS
En els resultats obtinguts durant el 2012, tercer any de l’estudi quadriennal, es pot veure respecte al 2011
com l’avaluació poblacional de la perdiu ha disminuït molt lleugerament sense que la variació sigui
significativa; la cogullada també ha disminuït però respecte al 201o la població continua sent superior; per
últim tenim el cruixidell que ha augmentat respecte l’any anterior però tampoc en un nombre que sigui
significatiu.
En les figures següents es poden observar les distribució de les espècies.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.
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3.2.1
PROJECTE EUROPEU CORE
ORGANIC II
OBJECTIUS
Potenciar l’espai rural de Gallecs com a centre de referència en agricultura ecològica i donar-lo a conèixer
a nivell europeu.
Participar de la recerca, investigació i transferència tecnològica en projectes relacionats amb l’agricultura
ecològica.
DESCRIPCIÓ
Durant el 2012 s’ha col·laborat amb el grup de recerca Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agrosystems) de la
Universitat de Barcelona per portar a terme el Projecte Core Organic II de cooperació i recerca
transnacional finançat per la Comissió Europea i coordinat per ICROFS. El projecte està dins el programa
TILMAN-ORG (Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping system).
L’objectiu principal del projecte es dissenyar un sistema millorat de conreus ecològics basats en:
a) incrementar la productivitat i l’ús eficient dels nutrients.
b) una gestió més eficient de les males herbes.
c) incrementar la biodiversitat.
d) disminuir la petjada ecològica del carboni.
A continuació es mostra el disseny experimental ubicat al camp de Gallecs realitzat al 2012:
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Figura 1. Disposició espacial de les parcel·les en el camp experimental de Gallecs. S’indica amb diferents símbols els
factors de llaurada (P = arada, C = xissel), fertilització (+ F = incorporació de fems compostats, - F = no incorporació de
fems compostats) i adobs verds (+ GM = amb adobs verds, - GM = sense adobs verds).
Disseny experimental: F.X. Sans, L. Chamorro, J.M. Blanco, L. Armengot, G. Safont
Gestió agronòmica de l’experiment: G. Safont + personal de suport

RESULTAT
L’establiment de l’experiment a llarg termini de Gallecs s’ha dut a terme de manera eficient. La parcel·la
seleccionada es excel·lent per establir l’experiment i totes les activitats associades a la gestió de
l’experiment, la recol·lecció de mostres i les activitats de divulgació en l’àmbit científic i tècnic s’ha
desenvolupat de manera correcta. El nombrós material que queda per processar i la disponibilitat encara
parcial d’algunes de les anàlisi dificulta fer una valoració completa dels resultats. Tanmateix la valoració de
l’eficàcia dels diversos sistemes de gestió requereix un nombre mínim d’anys, aspecte consubstancial als
experiments a llarg termini. No obstant, s’indica seguidament alguns aspectes rellevants corresponents a
l’anàlisi del desenvolupament del primer cultiu de la rotació.
Cultiu d'espelta
En aquest experiment s'ha observat que l'aplicació de fems compostats millora els valors del SPAD respecte
al tractament sense fertilització. Això vol dir que l'abonat té un efecte positiu sobre la disponibilitat de
nutrients (nitrogen) i que té un efecte positiu sobre la fisiologia de la planta. Aquests canvis poden tenir
conseqüències en el rendiment i la biomassa de l'espelta. La disponibilitat de nitrogen en el camp no depèn
exclusivament de la quantitat i qualitat de les aportacions externes al sòl, sinó també la forma en la qual
l'element es troba. Una del les tècniques que promouen la mineralització del nitrogen és l'arada, que en
aquest treball augmenta de manera significativa els valors del SPAD, però en menor mesura que l'aportació
de fertilitzants. Els nostres resultats mostren que l'ús de l'arada millora la disponibilitat de nitrogen (valorat
amb el SPAD) solament si s'apliquen fertilitzants externs. En absència de fertilització, l'ús del xissel no
disminueix el nitrogen disponible respecte a l’arada. El volteig del sòl millora les taxes de mineralització de
les aportacions nitrogenades externes, però no millora la taxa de mineralització del nitrogen present en el
sòl. Aquest fet pot ser a causa de l’escàs potencial mineralitzador del sòl, que no s'activa amb la
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incorporació d'oxigen per l'arada. La menor mineralització de les aportacions orgàniques en les parcel·les
gestionades amb ormejos que no voltegen el sòl com és el xissel poden augmentar els nivells de nitrogen i el
potencial mineralitzador a llarg termini (Sainju et al., 2009) i millorar la qualitat i fertilitat natural del sòl. Els
efectes positius de l'agricultura de conservació en relació a la disponibilitat de nitrogen del sòl poden trigar
anys a produir-se (Rhoton et al., 2000) i en conseqüència és massa primerenc per treure conclusions en el
primer any d'aquest experiment.
L'ús de fems compostats augmenta la productivitat de l'espelta el 15%. Una part important d'aquest
increment es pot explicar per la major disponibilitat de nitrogen per part del cultiu, valorada a través de
l'activitat fotosintètica amb el SPAD. L'augment de la disponibilitat de nitrogen a través de l'abonat també
comporta un augment de la biomassa total del cultiu, incloent la palla. Aquests resultats suggereixen que els
nivells naturals de nitrogen en el camp no són suficients per proveir les necessitats nutritives del cultiu i en
conseqüència són necessàries les aportacions externes per apropar-se més al rendiment potencial.
Encara que l'ús de l'arada millora la mineralització del fertilitzant aportat i augmenta l'activitat fotosintètica
(augment del SPAD) no influeix ni en el rendiment final de l'espelta ni en la biomassa total. L'absència
d'efecte de la llaurada sobre el rendiment contrasta amb altres experiments realitzats en el centre d'Europa
on els rendiments d'espelta són menors amb la llaurada reduïda causa de la falta de disponibilitat de nitrogen
per una baixa mineralització (Drury et al., 1999) i a una elevada competència pels nutrients amb la flora
arvense (Sans et al., 2011; Berner et al., 2008). El diferent patró de resposta en relació al tipus de llaurada es
pot explicar per la diferent incidència de les poblacions de males herbes i per les particularitats del procés
de mineralització de la matèria orgànica en el context de la regió mediterrània. Malgrat que el treball de Sans
et al. (2011) assenyala l'efecte negatiu de la flora arvense en els sistemes amb llaurada reduïda, la major
abundància de la flora arvense tant a l'abril com al juny a les parcel·les amb llaurada reduïda podria no haver
superat el llindar de competència necessari per afectar el rendiment. La disponibilitat de nitrogen en relació
amb la mineralització depèn de nombrosos factors com són, entre uns altres, el tipus de sòl i la llaurada
(Berner et al., 2008) i del clima (Rhoton et al., 2000;). L’alentiment del cicle del N a les parcel·les sense volteig
és menys acusada que en climes més freds i plujosos a causa de l'existència d'altres factors que limiten com
és la disponibilitat hídrica. Tenint en compte que l'arada reduïda augmenta la capacitat de retenció d'aigua
del sòl (Unger et al., 1994; Drury et al., 1999), la disminució de l'estrès hídric a les parcel·les amb llaurada
reduïda poden en part compensar les manques de nitrogen per falta de mineralització. D'aquesta manera,
malgrat que el cultiu que creix a les parcel·les amb fertilització i arada pot absorbir mes nitrogen i te una
concentració major de clorofil·les en les fulles, està sotmès a major estrès hídric que el cultiu gestionat amb
llaurada reduïda i fertilitzat. L'anàlisi del contingut de nitrogen en el cultiu i el seguiment de paràmetres com
la humitat del sòl a llarg del cultiu al llarg de la rotació establerta podrà aportar dades rellevants que
permetin valorar la importància de la llaurada reduïda en la retenció d'aigua i en la disponibilitat de nutrients i
en conseqüència en la modulació del creixement del cereal.
Flora arvense
L'abundància de la flora arvense vària en relació a la fertilització orgànica, en tots els paràmetres valorats,
principalment en el recobriment. Pel fa a l'establiment, la fertilització afecta negativament l'establiment de
les poblacions d’arvenses a causa de l'augment de la capacitat competitiva de l'espelta. La major
disponibilitat de nutrients afavoreix el creixement del cultiu i afecta negativament l'establiment de la flora
arvense a causa de la reducció de la lluminositat per sota del cultiu, la disponibilitat d'espai, aigua i de
nutrients. L'anàlisi de la relació entre la biomassa d'espelta i l'establiment de males herbes reflecteix de
manera clara la competència entre el cultiu d'espelta i les poblacions de males herbes.
El maneig del sòl és un factor molt important en la quantitat de males herbes. L'arada reduïda amb xissel
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augmenta els tres paràmetres de quantitat de males herbes al voltant d'un 30% respecte a l'arada. L'arada
volteja el sòl i enterra la majoria de llavors de arvenses de l'any anterior a horitzons més profunds on no
germinaran, en canvi l'ús del xissel no evita que la majoria de llavors de arvenses germinin d'un any per a
l'altre, per aquest motiu augmenta la infestació de les espècies arvenses. La diferència en els nivells
d’infestació d’arvenses entre el tractament amb arada i amb xissel és relativament baixa en comparació
d'altres estudis semblats com Sans et al. (2011), on la quantitat de arvenses augmenta un 88% a causa de l'ús
de l'arada reduïda; en aquest estudi, l'alt nivell d’arvenses té com a conseqüència l'empitjorament de la
disponibilitat de nitrogen per al cultiu i la conseqüent baixada en els rendiments d'espelta.
En canvi, en l'experiment que hem dut a terme en clima mediterrani, els nivells d’infestació de males herbes
afecten a la biomassa i al SPAD de l'espelta però no han afectat al rendiment final. No hi ha diferències de
producció entre els diferents tipus de llaurada, ni relació entre el rendiment i el nivell d’arvenses. El lleuger
increment de l'abundància d’arvenses per l'ús del xissel en aquest estudi sembla mantenir-se per sota del
llindar de competència necessari per afectar negativament la producció, encara que sembla que afecta a la
fisiologíadelcultiu.
En aquest sentit cal tenir en compte que és el primer any de l'experiment i que la infestació de les poblacions
de les espècies arvenses en les parcel·les amb arada reduïda pot augmentar el seu nivell amb el pas dels
anys i acabar perjudicant la producció del cultiu. També cal tenir en compte que l'espelta és un cultiu molt
competitiu amb les males herbes i que en els següents cultius de la rotació, l'efecte de l'increment de les
males herbes per l'ús del xissel pot tenir efectes més negatius si el cultiu és més sensible a la presència
d’arvenses. També hem d'assenyalar que les condicions climàtiques del primer any no van permetre realitzar
el control de males herbes després de l'establiment del cultiu mitjançant la grada de pues flexibles.
Pel segon any d’execució del camp d’assaig, s’ha aconseguit un finançament de 13.167,73 €, a través de
l’atorgament d’un ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica
de l'Agència de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Medi Natural (DAAM).
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Realitzat el primer any de l’experimentació, en curs el segon any amb el cultiu del cigró menut.
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3.2.2
MASTER D’AGRICULTURA
ECOLÒGICA.MÒDUL DE SÒLS
OBJECTIU
Col·laborar en la formació d’especialistes en tècniques de producció agrària i ramadera més sostenibles, i
donar suport al desenvolupament del sector de la producció ecològica.
Donar a conèixer la gestió agrària ecològica de l’espai rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ
La Universitat de Barcelona, porta a terme anualment el màster d’agricultura ecològica , essent en el 2012 la
14ena edició. Dins de la programació , el mòdul de sòls es realitza a l’espai rural de Gallecs, on també es dona
a conèixer la gestió agronòmica en l’àmbit de l’agricultura ecològica que es realitza des del Consorci de
Gallecs amb la col·laboració de l’Associació Agroecològica del territori .
El 2012 aquest mòdul s’ha dut a terme els dies 16 i 17 de novembre a Can Jornet Xic, i als camps de conreu
amb les següents intervencions:
Divendres 16 de novembre
9-9.30h “La gestió agrària ecològica a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs”. Gemma Safont. Enginyera
Técnica Agrícola. Máster en Agricultura Ecològica. Consorci de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.
9.30-11h “El sòl un medi viu : factors d’evolució, genètica y degradació dels sòls”. Jean Pierre Scherer.
Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
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11.30-13h “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (I)”. Jean Pierre
Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne
14.30-18h “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (II). Anàlisis del perfil
del sòl”. Jean Pierre Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
14.30-16h “Principis bàsics d’edafologia (I)”. Joan Romanyà.
16.30-18h “Principis bàsics d’edafologia (I)”. Joan Romanyà. Doctor en Biologia. Departament de Productes
Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona.
Dissabte 17 de novembre
9-12.30h “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (I)”. Jean Pierre Scherer.
Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
11-12:30 “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (II). Anàlisis del perfil
del sòl”. Jean Pierre Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
14.30-16h “Principis bàsics d’edafologia (I)”. Joan Romanyà.
14-18.30h Aixecament de diversos perfils edàfics i caracterització del sòl d’una finca agrària de Gallecs.
Hipòtesis sobre la fertilitat dels sòls. Jean Pierre Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne
Montse Escutia. Enginyera agrònoma especialitzada en agricultura ecològica.
RESULTATS
Coneixement per part de l’alumnat de la gestió agrària ecològica del sòl i de l’espai rural de Gallecs
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.2.3
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ
AGROECOLÒGICA DE GALLECS
OBJECTIUS
-Desenvolupar una formació continuada amb l’assistència a cursos, jornades i visites tècniques dels
pagesos de Gallecs.
-Aplicar el Pla de reconversió a l’agricultura ecològica de Gallecs.
-Obtenir nous productes de Gallecs conreats amb un sistema productiu més sostenible, basat en l’agricultura
ecològica i donar a conèixer aquesta experiència per poder extrapolar-la a altres indrets.
-Potenciar l’alimentació saludable en els menjadors escolars ecològics.
-Donar a conèixer els productes sota la marca “Producte de Gallecs”
-Potenciar la producció, transformació i elaboració dels productes.
DESCRIPCIÓ
Les actuacions realitzades durant el 2012 es distribueixen en tres pilars:
1.-Formació.
2.-Aplicació del pla de reconversió a l’agricultura ecològica de Gallecs
3.-Potenciació i comercialització dels productes ecològics i de proximitat de la marca “Gallecs”.
1.-FORMACIÓ
L’Associació Agreocològica de Gallecs ha realitzat durant l’exercici 2012 les següents activitats:
a) Curs d’iniciació de melmelades i conserves a càrrec del museu de la confitura.
b) Curs d’iniciació i elaboració de pans amb les farines ecològiques de Gallecs a càrrec del mestre
artesà Josep Sabater.
c) Avaluació de la reconversió a la producció ecològica de cultius extensius
Objectiu assolit: Desenvolupament d’ una formació continuada amb l’assistència a cursos, jornades i visites
tècniques dels pagesos de Gallecs.
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2.-APLICACIÓ DEL PLA DE RECONVERSIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA
Aquest pilar s’ha basat en la implantació del sistema de producció agrari sostenible basat en l’agricultura
ecològica.
La principal actuació ha estat la realització del seguiment tècnic de plagues i malalties en l’horta ecològica
de l’espai rural a càrrec dels tècnics de l’ADV Agrícola Comarcal del Bages.
La resta d’actuacions realitzades en aquest àmbit han estat:
a) Portar al dia els quaderns de camp de les explotacions agrícoles adscrites a l’agricultura ecològica
b) Planificar les rotacions de cultius més adient en funció de la demanda i de les característiques del
terreny.
c) Fer la planificació , seguiment i avaluació de la producció, comercialització i transformació dels
productes ecològics de Gallecs.
d) Implantar els sistemes de traçabilitat d’acord amb la legislació vigent. Aquest sistema garantirà la
identificació dels productes i establirà una relació inequívoca entre les primeres matèries i el seu origen,
el procés de producció, el procés d’elaboració i la seva distribució.
e) Millorar la fertilització amb un programa de rotacions de cultius (erb, alfals, fenigrec..) i amb l’aplicació
de matèria orgànica.
f) Cultivar varietats més antigues i amb una millor adaptació al medi.(Espelta, sègol. Blat de siria, varietats
hortícoles)
g) Portar a terme pràctiques agroambientals amb l’objectiu de fomentar la utilització de mètodes de
producció agrària que permetran protegir el medi ambient i mantenir el camp.
(1) Els pagesos estaran inscrits o s’inscriuran al Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica i compliran les normes que estableix el Reglament CEE 2092/1991, que regula la
producció ecològica, la resta de legislació aplicable i el quadern de normes tècniques vigent
h) Aplicació del codi de bones pràctiques agràries basades en l’agricultura ecològica.
Objectiu assolit : Obtenció de nous productes de Gallecs, conreats amb un sistema productiu més sostenible
basat en l’agricultura ecològica i donar a conèixer aquesta experiència per poder extrapolar-la a altres
indrets.
3.-POTENCIACIÓ I COMERCIALITZACIÓ MARCA GALLECS.
La principal acció que s’ha realitzat per fomentar el desenvolupament de la producció i comercialització dels
productes agraris ecològics i de proximitat amb la marca “Producte de Gallecs” ha estat la caracterització
de noves melmelades i una nova línia d’hamburgueses vegetals amb llegums i cereals del territori ( proteïna
vegetal).
Per altra banda s’ha continuat amb la potenciació dels productes de Gallecs, entre ells el cigró petit, la
mongeta del ganxet, la llentia pardina, els derivats de l’espelta, la cervesa ecològica TOC d’espelta i la resta
de productes ja consolidats.
Per a la difusió dels productes de Gallecs s’ha participat en les següents fires:
•
•
•
•
•
•

Participació a la Fira de la Terra , slow Food ( Barcelona i Lleida)
Fira d’artesans a Mollet
Biocultura a Barcelona
Eco-sí Girona
Fira del tomàquet de Santa Eulàlia.
Programa fira’t a Gallecs
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Objectiu assolit : Donar a conèixer els productes sota la marca Gallecs, i facilitar els mitjans per la seva
comercialització.
RESULTATS
- Increment de la biodiversitat agrària.
- Obtenció de nous productes de Gallecs conreats amb un sistema productiu més sostenible basat en
l’agricultura ecològica.
- Millora de la qualitat dels productes de Gallecs per a la seva comercialització.
- Augment del coneixement dels productors envers l’agricultura ecològica.
- Extrapolació de l’experiència de Gallecs en relació al projecte agrari del territori a altres espais rurals.
- Desenvolupament d’una formació continuada amb l’assistència a cursos, jornades i visites tècniques dels
pagesos de Gallecs.
-Continuïtat del projecte dels menjadors escolars ecològics en cinc escoles del Vallès Oriental.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Conveni finalitzat.
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3.3.1
SEGUIMENT DEL PROJECTE DE
RECUPERACIÓ D’AUS
RAPINYAIRES
OBJECTIUS
-Fomentar la biodiversitat del territori i millorar la presència de les aus rapinyaires a l’espai.
-Fomentar l’educació ambiental per sensibilitzar i donar a conèixer la importància de la presència de les aus
rapinyaires en el medi natural.
-Participar en el procés de recuperació d’aus rapinyaires del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrussa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
-Adaptar l’aviari de Can Jornet als requeriments tècnics del projecte de recuperació d’aus rapinyaires.
DESCRIPCIÓ
El projecte es va iniciar al 2010 conjuntament amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrussa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya. El Centre de Recuperació, entre altres tasques, recull les aus que per debilitat, per malalties
naturals, per traumatismes o perquè han caigut del niu i encara no s’espavilen per si soles, necessiten ser
ingressades al centre per a la seva recuperació. Una part d’aquests individus fan l’última fase d’aquest
procés a l’aviari de Can Jornet. L’aviari és una gàbia d’aclimatació per a practicar i millorar la musculació de
les ales de les aus. Un cop recuperades tornen al seu medi natural alliberant-les a través d’un finestral.
Aquest mètode té més èxit que no pas l’alliberament directe, ja que l’au escull quan vol sortir a l’exterior i
sempre pot tornar al tancat per alimentar-se o refugiar-se. D’aquesta manera s’aconsegueix un alliberament
progressiu i s’afavoreix que alguns individus es puguin establir a Gallecs.
Les espècies principals que es poden observar a l’aviari són l’aligot comú (Buteo buteo), el xoriguer comú
(Falco tinnunculus) i el mussol comú (Athene noctua). També s’hi poden veure en menor freqüència, el
mussol banyut (Asio otus) i l’òliba (Tyto alba).
RESULTATS
Durant el 2012 han passat per l’aviari 2 aligots i 8 xoriguers.
La presència d’aquestes aus també a permès l’execució d’activitats relacionades amb l’educació ambiental.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i en continuïtat pel 2013.
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3.3.2
INSTAL·LACIÓ DE CAIXES NIU PER
L’AVIFAUNA A LES MASIES
OBJECTE DE RESTAURACIONS
OBJECTIUS
-Compensar la pèrdua de zones de nidificació conseqüència de la restauració de teulades de masies de
Gallecs.
-Fomentar la biodiversitat del territori i millorar la presència de l’avifauna a l’espai.
DESCRIPCIÓ
Les teulades i murs de les masies esdevenen imprescindibles per la supervivència de certes espècies
d’avifauna que necessiten de cavitats naturals o artificials per nidificar i també per refugiar-se del fred i els
depredadors.
Durant el 2012 s’ha portat a terme la restauració de teulades masies amb la conseqüent pèrdua d’aquestes
zones de refugi i nidificació amb la possible afectació a espècies protegides.
Així doncs es va demanar permís al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya per poder portar a terme la rehabilitació de les teulades i la retirada
dels possibles nius existents de les espècies protegides i com a mesura compensatòria es va proposar la
instal·lació de caixes nius.
L’actuació a les teulades es va fer un cop acabat el període reproductiu i en paral·lel es va procedir a la
instal·lació de caixes nius en diferents àmbits de Gallecs majoritàriament a prop de les actuacions
realitzades.
RESULTATS
S’han instal·lat les següents caixes niu
Xoriguer comú 1 unitat ; Mussol comú 4 unitatS ; Mussol comú 2 unitats en finestra; Pardal xarrec 2 unitats
Pardal comú 20 unitats; Puput 2 unitats
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.3.3
TALAIES PER RAPINYAIRES
OBJECTIUS
-Fomentar la biodiversitat del territori i millorar la presència de rapinyaires a l’espai.
DESCRIPCIÓ
Una de les actuacions que s’havia de dur a terme en relació al projecte de soterrament de la línea elèctrica
que passa per Gallecs era el desmantellament d’ algunes línees elèctriques aèries Una d’aquestes és la que
anava des de la carena del Bandolers fins a la carena de Sant Valerià.
Aquesta actuació ha estat una gran millora per l’espai ja que les torres i les línies elèctriques representaven
un elevat risc d’electrocucions i de xoc per les aus .Alhora també ha significat una millora paisatgística
important.
De les torres existents i un cop desmantellats els cables elèctrics, es va creure convenient aprofitar-ne
alguna com a talaia de descans i de caça per part de diverses espècies de rapinyaires sobretot en aquells
sectors amb manca d’arbrat alt. La conservació d’aquestes torres contribueix a facilitar la predació dels
rapinyaires sobre espècies com el conill, les rates, els ratolins si els talpons.
La proposta per conservar-les es va elaborar conjuntament amb Xescu Macià, naturalista local que
col·labora amb el Consorci i que hi ha contribuït voluntàriament.
RESULTATS
Millora de la presència de rapinyaires a Gallecs.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.4.1
ACTUACIONS REALITZADES EN EL
PATRIMONI NATURAL
OBJECTIUS
Mantenir, conservar i millorar el patrimoni natural de l’Espai Rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ
Un dels objectius principals del Consorci és el manteniment de l’espai verd i la gestió forestal de manera que
es trobi un equilibri entre la percepció de l’usurari general del parc i el manteniment des valors naturals
lligats sobretot a la biodiversitat. En aquest sentit es procuren valorar les tasques de manteniment a realitzar
i el calendari de les mateixes de manera que es perjudiqui el menys possible a la fauna del Parc.
El manteniment de l’espai es divideix bàsicament en els camins, zones d’estada, punts d’interès i els boscos.
Els camins amb un total de 24 km representen una xarxa de recorreguts extensa que requereixen d’un
manteniment continuat. La gestió dels camins s’ha dividit entre els principals i de secundaris. Els principals
són el camí de la carena dels Bandolers, el camí de la riera Caganell, el camí de Gallecs (antiga carretera) i el
camí de la carena de Sant Valerià. Els secundaris són la resta de camins que connecten entre si amb els
camins principals. La feina més freqüent que s`hi ha realitzat és la recollida de brossa de manera continuada,
així es repassen setmanalment els dilluns i divendres per tal que l’espai estigui el màxim de net possible pel
cap de setmana que coincideix amb la màxima afluència d’usuaris i es neteja posteriorment el dilluns
després d’aquest ús més intensiu. Els marges dels camins es desbrossen una vegada a l’any i els més
transitats es seguen de manera freqüent en una franja de metre a banda i banda. S’han desbrossat també
canyars puntuals que envaïen considerablement els camins.
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Les zones d’estada, disseminades per tot l’àmbit representen un total de 16.462m2 corresponents a l’àmbit del
Safareig de la Torre d’en Malla, punts de repòs, zona del camp de futbol i la zona de l’església. En aquests
espais amb la freqüentació més elevada de Gallecs, s’ha fet un manteniment més intensiu pel que fa a la
neteja i segues de matolls.
Els punts d’interès amb un total de 120.477m2 corresponen als àmbits de la zona del Torrent dels Oms,
Aiguamolls de Can Salvi, Aiguamolls de Can Benito, torrent Caganell, Plantada fundació Caixa Catalunya
(entorn bosc Torre d’en Malla), Antic viver i Camí dels Castanyers. En aquests s’ha fet neteja periòdica,
desbrossada selectiva, manteniment de tanques, poda de sanejament, neteja i encoixinat dels escocells.
Per últim quedaria la superfície dels boscos amb un total de 60 ha, Bosc de Can Veire, Bosc de la Torre d’en
Malla, Bosc de Can Jornet, Bosc de Can Torres i Bosc de Can Mainou. Durant el 2012 en aquests boscos s’ha
fet neteja periòdica i l’eliminació d’exemplars morts o caiguts que representaven un perill pels usuaris.
RESULTATS
S’han realitzat les tasques de manteniment, neteja i treballs forestals per mantenir l’espai rural en les
condicions adequades.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i amb continuïtat per a l’any 2013.
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3.4.2
CURS DE TREBALLADOR/A
FORESTAL
OBJECTIUS
·Col·laborar amb tasques de neteja i manteniment de l’espai.
·Col·laborar amb els treballs forestals per a la conservació dels boscos.
DESCRIPCIÓ
El Consorci col·labora amb l’execució de cursos de formació per a persones a l’atur a través de l’Empresa
Municipal EMFO de Mollet del Vallès. Mitjançant aquests curs s’ajuda a realitzar a l’espai les tasques de
manteniment i gestió forestal.
El curs es una mesura de foment de l'ocupació que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) potencia per tal
de facilitar un lloc de treball a les persones en situació d'atur, especialment a les que tenen més dificultats
per a la inserció laboral, oferint-los alhora una formació pràctica i una experiència laboral perquè la seva
incorporació en el mercat laboral pugui fer-se en millors condicions. El programa de formació teòric i pràctic
té l’objectiu d’adquirir coneixements bàsics en l’àmbit de la gestió forestal i facilitar així la seva inserció
laboral.
El curs es va iniciar a finals del 2011 i es va acabar al juny del 2012, amb un total de 360 hores i 18 alumnes.
Els treballs on han col·laborat han estat els següents:
Desbrossada de les zones del camp de futbol, l’entorn de l’Església de Santa Maria de Gallecs, de la masia
de Can Jornet, dels Aiguamolls de Can Salvi, de la Bassa de Can Benito i l’entorn del Safareig de la Torre d’en
Malla.
S’han realitzat feines de replantació forestal al llarg de la riera Caganell, amb el corresponent tuturatge,
mulching i regs de plantació.
També han fet pràctiques d’esporga d’arbres fruiters i d’arbres ornamentals.
RESULTATS
S’ha contribuït en la realització de tasques de manteniment, neteja i treballs forestals per mantenir l’espai
rural en les condicions adequades.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.
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3.4.3
TREBALLS EN BENEFICI DE LA
COMUNITAT
OBJECTIUS
- Realitzar treballs en benefici de la comunitat a Gallecs com a alternativa a les mesures penals tradicionals
dels delictes lleus.
DESCRIPCIÓ
El Consorci va signar en data 23 de novembre de 2010 un conveni de col·laboració amb el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya per proporcionar activitats adequades per a l’execució de la pena de
treballs en benefici de la comunitat.
Els treballs en benefici de la comunitat (TBC) són serveis que el penat/ada, sota determinades condicions,
pot realitzar com a alternativa al compliment de mesures penals tradicionals. Aquesta mesura ha de ser
acceptada pel penat/ada i consisteix en prestar, sense retribució, una activitat d’utilitat pública o d’interès
social. L’activitat tendeix a estar relacionada amb la naturalesa del delicte comès, ja que s’entén com una
tasca de reparació dels danys causats (Llei orgànica 10/1995 del Codi penal). Els TBC s’ofereixen com a
alternativa per a afavorir la integració social de la persona, alhora que genera beneficis col·lectius.
Mitjançant la prestació dels TBC existeix la voluntat de responsabilitzar el penat/ada i de possibilitar que faci
una acció útil per a la comunitat. Amb la realització d’aquest servei, l’infractor té l’oportunitat de reparar el
dany causat, tot descobrint la utilitat dels serveis d’acció social.
Les mesures penals alternatives com els treballs en benefici de la comunitat, són penes que s’executen a
l’entorn comunitari sota la supervisió de l’administració pública competent. Són acords judicials que
permeten donar una resposta als fets delictius menys aflictiva que l’ingrés en un centre penitenciari, atesa
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l’orientació reeducativa i de reinserció social establerta a la Constitució. Aquestes mesures permeten a
l’infractor/a conciliar el règim penal, al qual s’ha de sotmetre, amb la vida familiar, laboral i social, amb plena
salvaguarda dels drets de les víctimes.
Durant l’any hi participen persones que realitzen tasques de suport a la neteja, el manteniment i la gestió
forestal, els treballs realitzats durant l’any 2012 han estat:
Neteja dels camins principals i secundaris de Gallecs i de les zones amb afluència de visitants: Depenent de
l’ús i la freqüentació dels camins de Gallecs, s’ha realitzat una neteja més o menys intensa de la brossa.
setmanalment, s’ha dut a terme la neteja dels eixos principals, que són: el camí principal de Gallecs (inclòs el
camp de futbol), el camí de la riera de Gallecs (inclosa la zona de l’església), el camí de Sant Valerià (inclòs el
safareig de la Torre d’en Malla) i el camí dels Bandolers. Cada 15 dies s’han netejat altres punts de Gallecs
no tan transitats, aquests són: la zona de Gallecs de Santa Perpètua, la zona de Lliçà de Vall, el bosc de la
Torre d’en Malla, el bosc de Can Veire i l’entorn de la masia de Can Vila. Puntualment, s’ha dut a terme la
neteja de zones que no reben un gran volum de visitants i que, per tant, no necessiten una neteja continuada.
Aquests eixos són: els vorals de la carretera C-155, l’entorn de la masia de Can Mulà, el camí de la riera
Seca, el bosc de Can Torres, l’entorn del torrent dels Oms, l’entorn de la masia de Can Cruz, entre altres punts
intersticials de Gallecs.
Col·laboració amb les tasques de treballs forestals: A més de la neteja de l’espai, les persones que han
participat en els treballs en benefici de la comunitat també han col·laborat en les feines de treballs forestals
per tot l’espai de Gallecs.
RESULTATS
El nombre de persones que han participat en els treballs en benefici de la comunitat han estat 27 persones,
amb 1.520 jornades que representa un total de 5.630 hores.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada i amb continuïtat
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3.5.1

ACTUACIONS REALITZADES EN EL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
OBJECTIUS
- Manteniment de les infraestructures i del patrimoni arquitectònic.
DESCRIPCIÓ
El Consorci va signar al 2011 un conveni de col·laboració amb lnstitut Català del Sòl, propietari dels terrenys
de Gallecs amb el qual el Consorci assumia la gestió del manteniment i conservació dels terrenys,
edificacions i instal·lacions que són propietat de l’Institut Català del Sòl dintre de l’àmbit del sistema general
d’espai lliure públic central d’àmbit supramunicipal definit en el Pla director urbanístic de l’ACTUR de Santa
Maria de Gallecs, aprovat definitivament el 29 d’abril de 2005.
Dins dels treballs de manteniment i conservació estan contemplades les feines de conservació, reparació i
manteniment de les infraestructures, edificis i altres construccions del patrimoni de Gallecs. En total hi
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podem trobar una setantena d’edificacions de diferents tipologies on podem reconèixer masies, cases rurals,
habitatges i construccions rurals.
Seguint els mateixos criteris que anys anteriors, des del Consorci s’ha considerat com a principal prioritat la
consolidació estructural d’aquelles masies i coberts amb desperfectes a les teulades per tal d’evitar majors
deterioraments.
En aquest sentit, s’ha continuat amb la redacció de projectes completant la redacció del projecte de
consolidació de cobertes de la masoveria de la Torre d’en Malla i de l’annex de la masia de Can Torrents.
S’han executat les feines fen servir materials i tècniques adequades a les característiques de les masies.
Així s’han utilitzat bigues de fusta, llates, rajoles i teules per reparar les teulades i morters de cals pels
arrebossats i rejuntats de murs de pedra.
RESULTATS
Es troben redactats els següents projectes:
-Projecte d’enderroc d’edificació aïllada davant accés a la Urbanització Estany de Gallecs
-Projecte de consolidació de les cobertes del conjunt de la masoveria de la Torre d’en Malla
-Projecte de conservació i millora del cobert annex a la masia de Can Torrents
S’han realitzar les obres següents:
-rehabilitació de reforma i enderroc de coberts annexes a Ca l’Ermità
-1ª fase sanejament de cobertes de la masia de Ca l’Estany
-2ª fase de reconstrucció de teulades de la masia de Ca l’Antich.
-reparacions puntuals de les teulades de Can Querol, Can Xambrers i Can Viola.
-reparació del clavegueram de Can Salvi
-millores en la xarxa de camins, reperfilat de pendents i aportació de tot-u.
-millora en el camí de vianants del bosc de Can Veire, s’ha millorat la seguretat al separar-se de la carretera
C-155.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i amb continuïtat per a l’any 2013.
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3.5.2
MILLORA DEL CAMÍ DE VIANANTS
DEL BOSC DE CAN VEIRE
OBJECTIUS
Millorar la seguretat del camí de vianants paral·lel a la carretera c-155 en el bosc de Can Veire.
DESCRIPCIÓ
El camí de vianants que es troba al sud de la carretera C-155, uneix el camí de Sant Valerià amb la zona
d’esbarjo del bosc de Can Veire i continua després fins arribar al l’Església de Gallecs. Aquest camí en certs
punts era molt estret i passava al costat mateix de la carretera sense cap tipus de protecció per als vianants
fent que el camí fos força perillós.
La proposta ha consistit en donar-li un amplada mínima, donar les pendents corresponents, separar-se de la
carretera amb una petita mota de terra i senyalitzar el camí amb pilones de fusta per tal de mantenir la
separació amb el camp llaurat. En el seu pas pel torrent existent el camí s’ha hagut de protegir amb una
escullera de pedra i s’ha col·locat també una barana de fusta de protecció.
RESULTATS
Millora de l’espai i de la seguretat i facilitar l’ús als vianants.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.5.3
MILLORA DELS CAMINS RURALS
OBJECTIUS
Millorar el ferms dels camins rurals per garantir l’accés a les masies i cases rurals, a les finques agrícoles i
per millorar la seguretat dels vianants.
DESCRIPCIÓ
Els camins rurals de Gallecs s’han anat degradant amb el pas del temps per l’ús de maquinària agrícola i les
inclemències meteorològiques convertint-se en certs llocs zones perilloses per la seguretat dels vianants i
de difícil accés pels vehicles tant privats com agrícoles.
Per aquests motius es va fer un intervenció d’urgència per tal millorar el ferm. Es va realitzar una neteja de
l’argila superficial, es varen donar les pendents adequades per portar les aigües a les cunetes i recs
corresponents, i es varen refer els guals per trencar les aigües i evitar que erosionin el ferm. Finalment en les
zones més conflictives i en els accessos als habitatges es va aportar tot-ú i es va compactar per tal de
garantir l’accés inclús durant èpoques plujoses.
RESULTATS
Millora de l’accessibilitat rodada i de la seguretat dels vianants en 2.860 metre lineals de camins
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.6.1
OFERTA PEDAGÒGICA DE GALLECS
OBJECTIUS
Donar a conèixer els valors naturals, agrícoles, ambientals, paisatgístics i culturals de l’espai rural de
Gallecs.
DESCRIPCIÓ
L’any 2012 s’ha fet difusió de l’oferta pedagògica de Gallecs amb la col·laboració de les entitats vinculades al
territori amb la següent programació:
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Durant el 2011, s’han realitzat les següents activitats d’educació ambiental amb un total de 1800 escolars de
20 centres educatius de diferents municipis tal i com es pot observa en el següent quadre resum.

RESULTATS
Durant el 2012, s’han realitzat les següents activitats d’educació ambiental amb un total de 1.901 escolars de
20 centres educatius de diferents municipis, tal i com es pot observar en el següent quadre resum:

DATA

ACTIVITAT

ENTITAT ESCOLA

09/02/2012

Hort: El joc dels sentits

ENP

Acesco

ENC

Escola
Joan
Salvat
Papasseit

Mollet del
Vallès

EP 1, 2

48

IES Gallecs

Mollet del
Vallès

ESO 1

51

Acesco

Parets del
Vallès

2n ESO

30

IES Gallecs

Mollet del
Vallès

1r ESO

58

Escola

Mollet del

EP 2

50

07/03/2012
Tast de Gallecs
12/03/2012
16/03/2012
19/03/2012
20/03/2012

Ecosistema mediterrani

ENC

Hort: Taller d’anàlisi de sòl
ENP
agrícola i forestal
Ecosistema mediterrani
Tast de Gallecs

ENC
ENC

MUNICIPI
Parets del
Vallès

Sant

CURS
P5

ALUMNES
25

MEMÒRIA 2012
Gervasi

Vallès

23/03/2012

Natura: La fauna salvatge
ENP
de Parets

Escola Mare
de Dèu de
Montserrat

Parets del
Vallès

1r

50

26/03/2012

Tast de Gallecs

Escola
Gervasi

Sant

Mollet del
Vallès

EP 2

49

17/04/2012

Natura: Gallecs, un indret
ENP
molt especial

Escola
Piquer

Lluís

Parets del
Vallès

6è

54

18/04/2012

La vida a la bassa

DRAG

Iscat

La Garriga

2n

33

24/04/2012

Tast de Gallecs

ENC

Escola
Montseny

Mollet del
Vallès

EP 5

40

25/04/2012

Usos i aplicacions de les
DRAG
plantes

Escola
Abelló

Mollet del
Vallès

6è

75

27/04/2012

Apren de l’hort ecològic
AEG
seguint el joc de pistes

Escola
Montseny

Mollet del
Vallès

P4

50

03/05/2012

Tast de Gallecs

Escola
Sta.
Perpètua

Sta. Perpètua
de Mogoda

EP 2

47

07/05/2012

Apren de l’hort ecològic
AEG
seguint el joc de pistes

Escola
Vedruna
Gràcia

Barcelona

P4

46

08/05/2012

La vida a la bassa

DRAG

Escola
Planes

La Llagosta

1r

50

10/05/2012

La vida a la bassa

DRAG

Can Besora

Mollet del
Vallès

4t

50

11/05/2012

Apren de l’hort ecològic
AEG
seguint el joc de pistes

Escola
Lledoner

P5

50

Granollers

Hort: El joc dels sentits

ENP

Escola Pompeu
Fabra

Parets del
Vallès

P3, P4 i
P5

75

Tast de Gallecs

ENC

Escola
Nicolau

Sabadell

EP 6

50

14/05/2012
22/05/2012

ENP

ENC

Coneix el bosc

ENC

07/06/2012

Coneix el bosc

11/06/2012

Joan

de
les

Sant

Escola
Sta.
Perpètua

Sta. Perpètua
de Mogoda

EP 2

50

ENC

Escola Nicolàs
Longaron

Mollet del
Vallès

EP 3 i 4

38

Descobreix les bestioles

DRAG

CEIP Montseny

Mollet del
Vallès

2n

50

18/06/2012

Coneix el bosc

ENC

Escola
Vicenç

Mollet del
Vallès

EP 6

68

01/10/2012

Projecte
Bellera:
Rave
compromís amb la gent i
Negre
l’entorn

Escola Celestí
Bellera

Granollers

2n ESO

45

11/10/2012

Apren de l’hort ecològic
AEG
seguint el joc de pistes

CEIP Bellavista

Les Franqueses
del Vallès

1r P

45

11/10/2012

Projecte

Escola Celestí

Granollers

2n ESO

45

24/05/2012

Bellera: Rave

Sant
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compromís amb la gent i Negre
l’entorn

Bellera

Apren de l’hort ecològic
AEG
seguint el joc de pistes

Escola Martí i
Pol

Lliçà de Vall

4t P

23/10/2012

Apren de l’hort ecològic
AEG
seguint el joc de pistes

Escola Martí i
Pol

Lliçà de Vall

4t P

25/10/2012

Invertebrats

Escola Nicolàs
Longaron

Mollet del
Vallès

EP 3 i 4

60

29/10/2012

Apren de l’hort ecològic
seguint el joc de pistes
AEG

Escola Pia

Granollers

2n P

48

30/10/2012

Apren de l’hort ecològic
seguint el joc de pistes
AEG

Escola Martí i
Pol

Lliçà de Vall

3r P

37

05/11/2012

Apren de l’hort ecològic
seguint el joc de pistes
AEG

Escola Pia

Granollers

2n P

49

Mollet del
Vallès

P5

50

Escola Pau Vila

Parets del
Vallès

3r

50

ENC

Escola
Jordi

Mollet del
Vallès

EI 4

45

Sta. Agnés de
Malanyanes

P5, 1r i
2n

30

Mollet del
Vallès

2n

50

Lliçà d’Amunt

P5

50

Parets del
Vallès

2n

43

22/10/2012

07/11/2012
08/11/2012
13/11/2012

Els ocells de Gallecs

ENC

APREN

Entorn: Els ambients de la
fauna de Gallecs
ENP
Rondalles

Escola
Jordi

Sant

Sant

15/11/2012

Els ocells de Gallecs

APREN

Escola
Sta.
Agnés
de
Malanyanes

16/11/2012

Les aus rapinyaires

DRAG

Can Besora

APREN

Escola Martí i
Pol

23/11/2012

Els ocells de Gallecs

30/11/2012

Hort: L’hort i les quatre
estacions
ENP

Vila Parietes

TOTAL:
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada amb continuïtat per el curs escolar del 2013

43
24

1.901
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3.6.2
CALÇOTADA POPULAR
OBJECTIUS
Donar a conèixer el cultiu del calçot com a hortalissa de temporada, així com les seves propietats.
Donar a conèixer les característiques organolèptiques dels productes de Gallecs i el seu ús a la cuina.
Continuar potenciant entre els pagesos i pageses de Gallecs l’elaboració i comercialització de productes de
qualitat.
DESCRIPCIÓ
El 4 de març de 2012 va tenir lloc la VII Calçotada Popular de Gallecs. L’organització va anar preparant, des
de primera hora del matí, tots els ingredients per a l’àpat i els ciutadans van poden participar i conèixer tots
el passos per a l’elaboració dels plats que es van oferir: la cocció de les mongetes del ganxet, la preparació
dels focs per a la cocció de calçots, la preparació de la salsa per als calçots, etc.
A les dues del migdia, aproximadament, va començar el dinar que constava d’un primer plat amb els calçots i
la salsa típica, un segon plat amb mongeta del ganxet, amb , botifarra crua i cansalada, tot acompanyat del
pa de Gallecs, i unes postres amb la coca de Sant Galdric i mistela.
A la Calçotada hi van assistir al voltant de 500 persones.
Aquesta activitat ha estat organitzada conjuntament amb l’Associació Agroecològica de Gallecs, el
Convivium Slow Food del Vallès Oriental i l’Agrobotiga de Gallecs.
RESULTATS
Augment del coneixement dels productes de Gallecs per part de la ciutadania.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

MEMÒRIA 2012

3.6.3
FIRA DE L’ESPELTA i DIA MUNDIAL
DELS OCELLS
OBJECTIUS
Donar a conèixer els cereals ecològics que es conreen a Gallecs: l’espelta, el sègol, el blat Montcada, el blat
de Síria, etc.
Donar a conèixer les propietats beneficioses del cultiu de l’espelta, tant per les seves característiques
agronòmiques com nutricionals.
Conèixer les diferents espècies d’ocells que nien, s’alimenten o passen per Gallecs.
DESCRIPCIÓ
El 7d’octubre de 2012 es va celebrar la Fira de l’espelta, on es van donar a conèixer els diferents blats

antics que es conreen a l’espai rural de Gallecs i alhora es va celebrar el dia mundial dels ocells
amb la col·laboració de l’ornitòleg Xesco Macià i de Seo Bird-life.
L’acte es va iniciar a les nou del matí ,amb una visita guiada on es van observar les diferents espècies
d’ocells que nien, descansen, s’alimenten o passen pel territori. A continuació amb el lema Menja com un
ocellet es va fer un tast de pans i melmelades de Gallecs.
La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
·Racó Exposició
·Racó de les llavors
·Racó El cistell de Gallecs
·Espai Aprèn
·Raconet Passa’t-ho bé
·Espai Tasta’m
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En el racó exposició es va presentar una exposició de l’avifauna de Gallecs i de les vuit varietats de blats
antics que es conreen a l’espai rural, en concret: l’espelta, l’espelta bessona, l’espelta petita, el blat del cor,
el sègol, el blat Montcada, la xeixa i el Florencia Aurora.
Dins del racó el cistell de Gallecs es va oferir als ciutadans l’oportunitat de conèixer i obtenir directament de
productor a consumidor els productes de temporada que es conreen a l’espai, on el pa d’espelta fet al forn
de llenya va ser el gran protagonista.
Al racó de les llavors es va poder gaudir de l’exposició i la venda de llavors de diferents varietats locals i
tradicionals de productes d’hort, moltes ja conreades a Gallecs.
A l’Espai aprèn es va fer una xerrada sobre les curiositats de les aus de Gallecs i la seva relació amb el medi
a càrrec de Xescu Macià i el taller familiar El cap ple de pardals i les mans a la massa per aprendre a fer

pa amb massa mare a càrrec de Josep Sabater.

Al raconet Passa’t-ho bé es va poder gaudir d’una sessió de contes per tota la família entre ells El vestit nou
de l’espelta a càrrec de Mon Mas.
Al final de l’acte, a l’espai Tasta’m es va fer una paella d’espelta amb verdures i bolets, acompanyada de pa
fet amb les diferents farines ecològiques de Gallecs i de la cervesa TOC d’espelta, a càrrec de l’Associació
Agroecològica de Gallecs, de la qual es van repartir més de 350 racions.
A la fira, hi van assistir 500 persones aproximadament.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, amb el suport del
Convivium Slow Food del Vallès Oriental.
Aquesta activitat estava inclosa dins de la Setmana Europea de la Custodia i del Territori
RESULTATS
Augment del coneixement envers els blats antics i els seus derivats i del ocells que es poden observar a
l’espai rural per part de la població en general.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.4
FIRADE LA MONGETA DEL
GANXET, EL CIGRÓ I LA LLENTIA
PARDINA
OBJECTIUS
· Donar a conèixer el cultiu de la mongeta del ganxet, la llentia pardina i el cigró petit que es conrea a
Gallecs.
· Integrar productors i coproductors ecològics per fomentar el mercat local i de la comarca.
· Conèixer el baluard de la mongeta del ganxet atorgat per Slow Food.
· Fomentar la col·laboració entre els pagesos de Gallecs i els restauradors del Vallès.
DESCRIPCIÓ
El 18 de novembre de 2012 es va celebrar la fira de la mongeta del ganxet , el cigró menut i la llentia pardina,
i es van donar a conèixer els diferents llegums que es conreen a l’espai rural de Gallecs.
La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
·Racó Exposició
·Racó de les llavors
·Racó El cistell de Gallecs
·Espai Aprèn
·Raconet Passa’t-ho bé!
·Espai Tasta’m
Des de primera hora del matí, es va poder gaudir del Racó Exposició amb un recull de més de 30 varietats
diferents de mongeta, gràcies a la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí.
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Al Racó de les llavors es va portar a terme el taller familiar de conservació de llavors Vols fer planter?
Tingues cura del que menges a càrrec del Rave Negre.
Al mateix temps, en el racó El cistell de Gallecs es va oferir als ciutadans l’oportunitat de conèixer i obtenir
directament de productor a consumidor els llegums ecològics i la resta de productes de qualitat de Gallecs
que es conreen dins de l’espai rural.
A l’Espai Aprèn es van realitzar la xerrada Les Llegums, tot un món per descobrir a càrrec de la naturòpata
Anna Font i el taller Fem una “Gallesa” , Aprèn a fer una Hamburguesa vegetal amb llegums i hortalisses de
Gallecs a càrrec d’Anna de la Rosa.
Per als més menuts, al raconet Passa’t-ho bé es va realitzar la gimcana familiar“GaaaanxeT” La Terrible
Mongeta Pirata, troba-la, entre un mar de floretes, sota el genoll de crist, carai quina sort! a càrrec de mOn
mas.

A l’espai Tasta’m es va fer una degustació amb mongetes del ganxet amb cansalada acompanyades
amb un got de cervesa ecològica TOC d’espelta i d’una llesca de pa d’espelta.
A la fira hi van assistir unes 450 persones.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, amb el suport del
Convivium Slow Food del Vallès Oriental.
RESULTATS
Millora del coneixement envers els llegums que es cultiven a l’espai rural de Gallecs per part de la població
en general.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.5
FIRADE NADAL i II TROBADA DE
NARRADORS I NARRADORES
ORALS (ANIN)
OBJECTIUS
· Donar a conèixer els productes de Gallecs que s’obtenen dels excedents de l’horta: melmelades i
conserves.
· Integrar productors i coproductors ecològics per fomentar el mercat local i de la comarca.
· Fomentar la col·laboració entre els pagesos de Gallecs i els restauradors KM 0 del Vallès.
Col·laborar amb l’Associació de Narradores i Narradors de Catalunya (ANIN) per fomentar les activitats
culturals entre els més menuts.
DESCRIPCIÓ
El 2 de desembre de 2012 es va celebrar la fira de Nadal i la segona trobada de narradors i narradores
(ANIN). Per Nadal posarem el porc en sal, la gallina a la pastera i el pollí a dalt del pi. Toca, toca Valentí.

Passen bous i vaques. Gallines amb sabates ...

La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
·Racó Exposició
·Racó de les llavors
·Racó El cistell de Gallecs
·Espai Aprèn
·Raconet Passa’t-ho bé!
·Espai Tasta’m
A l’Espai aprèn el restaurant de Can major de KM0 d’ Slow Food va realitzar el taller Idees i Receptes per
Nadal amb entrants , primers , segons tapes i postres a l’abast de tothom, combinant productes de Gallecs
(farines, melmelades, horta, llegum , pollastre i cervesa TOC d’espelta.

.
Al raconet Passa’t-ho bé es va poder gaudir de la segona trobada de narradors i narradores orals de l’ANIN
amb la sessió de Contes a la vora del foc amb el relat d’un munt d’històries...per tota la família.
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Alhora es va realitzar el taller de cuina Tapa a tapa , conte a conte a càrrec de NAPICOL on els nens i nenes
van poder elaborar tapes amb diferents productes de Gallecs,
Dins del racó el cistell de Gallecs els assistents van conèixer els productes de temporada que es conreen a
l’espai, i van participar a la Rifa del Fira’t per optar a un lot de Nadal amb productes de Gallecs i una sessió
de contes a casa a càrrec de l’ANIN
Al racó de les llavors es va poder gaudir de l’exposició de llavors de diferents varietats locals i tradicionals
de productes d’hort, moltes ja conreades a Gallecs.
Al final de l’acte, a l’espai Tasta’m es va fer un tast de pollastre rostit amb prunes , acompanyat d’un got de
TOC d’espelta.
A la fira, hi van assistir 500 persones aproximadament.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, amb el suport del
Convivium Slow Food del Vallès Oriental.
RESULTATS
Augment del coneixement envers les activitats i l’espai rural de Gallecs per part de la població en general.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.6
PLÀNOL I NOU DÍPTIC DE GALLECS
OBJECTIU
Oferir als visitants i usuaris de l’espai rural de Gallecs la informació necessària per moure’s, conèixer i
recórrer el territori.
DESCRIPCIÓ i RESULTAT
S’ha realitzat un nou díptic amb un plànol de l’espai rural i amb el contingut actualitzat de Gallecs i els
principals punt s d’interès.
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ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Finalitzada.
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3.6.7
ITINERARIS DE GALLECS
OBJECTIU
Crear nous itineraris per donar el conèixer el territori, i facilitar-ne l’ús públic.
DESCRIPCIÓ I RESULTATS
Amb l’objectiu de donar a conèixer l’espai rural s’han dissenyat els quatre itineraris que es descriuen a
continuació:
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ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Finalitzada.
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3.6.8
ALTRES ACTIVITATS
REALITZADES A L’ESPAI
OBJECTIUS
Promocionar i donar a conèixer l’espai rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ:
Durant aquest any 2012, Gallecs ha acollit diferents activitats de caire lúdic o esportiu organitzades per
entitats del territori que han rebut la col·laboració del Consorci de Gallecs i que es mostren en el quadre
següent:
DATA

ENTITAT O ASSOCIACIÓ

ACTIVITAT

PARTICIPANTS

18/01/2012

UB, Dep. d’Antropología Social i
Cultural

Visita per conèixer l’espai
rural de Gallecs

24

21/01/2012

AMPA Escola Sant Vicenç de
Mollet

Bicicletada

130

22/01/2012

Secció d’Esports Ajuntament de
Mollet

Cursa Popular de Sant
Vicenç

23/02/2012

Secció d’Esports Ajuntament de
Mollet

Caminada anem cap als cent

150

29/02/2012

Parc de Bombers de Mollet

Pràctiques de recerca i
orientació

30

01/03/2012

Centre de Capacitació Agrària
de Manresa

Visita per conèixer la gestió
ambiental

35

02/03/2012

Toma 78, S.L.

Rodatge espot publicitari
“Vision Lab”

35

03/03/2012

Associació de Veïns de Gallecs

Calçotada veïnal de Gallecs

100

04/03/2012

Consorci i Associació
Agroecològica de Gallecs

Calçotada popular de Gallecs

550

1.200
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05, 06 i
07/03/2012

Parc de Bombers de Mollet

Pràctiques de recerca i
orientació

90

10/03/2012

Rave Negre

Calçotada pels cistellaires

97

12/04/2012

Ajuntament de Lliçà de Vall

Passejada per Gallecs per
gent gran

40

21/04/2012

Club Activitats de Muntanya de
Parets del Vallès

III Marxa Popular “La
Bastarda”

150

21/04/2012

Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume de Parets del Vallès

Celebració del 50 anys de
l’Agrupament

500

26/04/2012

Ajuntament La Llagosta,
Regidoria d’Acció Social

Gallecs, un dia a l’aire lliure

20

29/04/20112

Associació de Veïns de Gallecs

Dia del soci

150

05/05/2012

Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume de Parets del Vallès

Greenday

100

05/05/2012

Creu Roja Mollet – Baix Vallès

Celebració dia internacional
de Creu Roja

25

13/05/2012

Decabike 2012

Pedalada popular

500

27/05/2012

Club Natació Parets

Passejada per Gallecs amb
jocs esportius

50

03/06/2012

Hospital de Mollet del Vallès

II Caminada popular a
Gallecs

200

08 i
09/06/2012

VII Reunió Xarxa Custòdia del
Territori

Construint nous valors.
L’economia de la Custòdia

200

09/06/2012

Javier Ruiz Cortés

Rodatge d’una pràctica
audiovisual

10/06/2012

Associació de Veïns de Gallecs

II Arrossada popular

300

10/06/2012

Supermercat Esclat de Mollet
del Vallès

Passejada en bici

500

10/06/2012

Parròquia Sant Vicenç de Mollet Ruta a Gallecs

100

15/06/2012

Ca n’Arimon, SLU de Mollet del
Vallès

Caminada guiada per Gallecs

35

20/06/2012

Institut Aigua Viva de Mollet del
Vallès

Bicicletada per Gallecs

90

21/06/2012

Escola Col·legis Nous de Mollet
del Vallès

Bicicletada per Gallecs

70

22/06/2012

Escola Princesa Sofia de Mollet
del Vallès

Festa de final de curs amb
activitats lúdico-educatives

300

22/06/2012

Coordinadora Entitats Poble Sec Sortida del “Baixem al
de Barcelona
carrer” al Parc de Gallecs

40

30/06/2012

Jaume Codina Alvarez

Festa d’aniversari

20

12/07/2012

Pla Nacional de Valors

Grup Pla Nacional de Valors,
grup de treball de comerç

15

19, 20, 21 i

Associació de Veïns de Gallecs

Festa Major de Gallecs

6

2.000
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22/07/2012
02/09/2012

Ajuntament de Sta. Perpètua de
Mogoda

Marxa en bicicleta Festa
Major 2012

6, 7 i
8/09/2012

Escac (Escola Superior Cinema i Rodatge del curtmetratge “El
Audiovisuals CAT.)
Dinosaurio”

22/09/2012

Club Muntanyenc Mollet

Caminada nocturna per
camins de Gallecs

28/09/2012

Policia Municipal de Mollet del
Vallès

Passejada i pistes a Gallecs
de nit

07/10/2012

Associació Agroecològica de
Gallecs i Consorci de Gallecs

Fira de l’espelta i dia mundial
dels ocells

21/10/2012

Centre Excursionista Parets

VIII Caminada popular Piolet
2012

800

Planificació i gestió espais
26/10 i 9, 23 i
UAB, Departament de Geografia oberts en entorns fortament
30/11/2012
urbanitzats

120

500
25
1.800
35
800

29/10/2012

Escola Cal Músic de Mollet del
Vallès

Passar el dia a Gallecs

56

31/10/2012

Institut Aigua Viva de Mollet del
Vallès

Caminada per Gallecs,
alumnes de 1r i 2n d’ESO

190

31/10/2012

Col·legi Lestonac de Mollet del
Vallès

Celebració del dia de la
castanyada

100

31/10/2012

Centre d’Estudis Mollet

Visitem el bosc

80

06/11/2012

Escola Giroi de La Garriga

Descoberta entorn de l’espai
rural de Gallecs

84

09/11/2012

Escola Tabor de La Garriga

Excursió per Gallecs

40

10 i
11/11/2012

Associación Centro Deportivo
Canino Can Roja

Exàmen caní de rastreig
esportiu puntuable per la
copa d’Espanya

50

11/11/2012

Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume de Parets del Vallès

XV Caminada popular
conjunta “Gallecs verd”

15 i
16/11/2012

Cursa d’Orientació a Gallecs,
Ajuntament de Mollet del Vallès, jornades de primària 2012Secció Esports
2013

400

16/11/2012

Escola Sant Jordi de Mollet del
Vallès

Activitats vàries a Gallecs

50

16 i
17/11/2012

Universitat de Barcelona

Màster d’agricultura
ecològica

50

18/11/2012

Associació Agroecològica de
Gallecs i Consorci de Gallecs

Fira de la mongeta del
ganxet, cigró menut i llentia
pardina

800

29/11/2012

Escola Sant Jordi de Mollet del
Vallès

Visita a la planta de
compostatge de Granollers i
caminada per Gallecs

50

400
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30/11/2012

UdG, Enginyeria Tècnica
Agrícola

Xerrada i visita tècnica a
l’Espai Rural de Gallecs

30

02/12/2012

Associació Agroecològica de
Gallecs i Consorci de Gallecs

Fira de Nadal

800

05/12/2012

Centre d’Estudis Mollet

Anem al bosc a buscar el tió

85

05/12/2012

Escola Les Mimoses de Sta.
Maria de Martorelles

Dinar a Gallecs

40

16/12/2012

Club Activitats de Muntanya de
Parets del Vallès

Caminada per la Marató de
TV3

150
15.363

En total, 15.363 persones van participar en alguna activitat organitzada a Gallecs.
RESULTATS
Millora del coneixement envers els valors agrícoles, mediambientals i naturals de Gallecs per part dels
participants de les activitats.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

MEMÒRIA 2012

3.6.9
VII REUNIO DE LA XCT
OBJECTIU
Intercanviar i donar a conèixer experiències i treballs en xarxa per a la custòdia del territori
DESCRIPCIÓ
El dia 8 i 9 de juny de 2012 va tenir lloc a Gallecs la VII edició del congrés bianual de la Xarxa Custòdia del
Territori amb el lema Construint nous valors. L’Economia de la Custòdia del Territori.
El congrés es va organitzar conjuntament entre la XCT i el Consorci de Gallecs i es va celebrar a la sala
d’actes de l’Hospital i al centre cívic de Can Borrell, a de Mollet del Vallès.
L’acte inaugural el va presidir l’Honorable Sr. Lluís Recoder, Conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat i President del Consorci de Gallecs i amb la presencia de l’alcalde Mollet Sr Josep Monràs i
Vicepresident del Consorci de Gallecs, Montserrat Barniol, la Presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori,
i Miquel Rafa, Director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de l’Obra Social de Catalunya Caixa.
Les jornades varen començar amb el joc de la custòdia per apropar la custòdia al més joves. Es va debatre
sobre els temes de fundraising, el finançament alternatiu, les microdonacions, els incentius fiscals, les
aliances i col·laboracions i màrqueting social, amb l’objectiu de compartir i desplegar els camins que la
custòdia del territori pot emprendre a l’entorn de la seva economia. Es varen fer grups de treball per
intercanviar experiències i coneixement, es varen fer 24 comunicacions curtes d’experiències d’arreu de
Catalunya i varen haver dues conferencies sobre la internacionalització europea dels projectes de custòdia.
A la nit del divendres es va celebrar el sopar de la custòdia amb una dotzena de representants institucionals
del Parlament, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Congrés dels Diputats i el dissabte es varen
clausurar les jornades, després d’una visita de camp a Gallecs, amb un tast de productes del mercat de
custòdia.
RESULTATS
Intercanvi d’experiències entre els diferents membres de les entitats.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.10
TREBALLS EN XARXA
OBJECTIUS
·Mantenir la relació amb les entitats col·laboradores del Consorci: Fedenatur i Xarxa de Custòdia del
Territori.
·Treballar en xarxa amb aquestes entitats.
·Intercanviar experiències.
·Participar en les assemblees, trobades i jornades formatives.
·Participar activament col·laborant en algunes de les línies de treball de les entitats.
DESCRIPCIÓ
Fedenatur (Federació Europea d'Espais Naturals i Rurals, Metropolitans i Periurbans) és una associació
sense ànim de lucre creada l'any 1995 que integra els espais urbans i periurbans amb una qualitat ambiental
rica i que disposen d'una delimitació mitjançant una figura jurídica protectora de caràcter urbanístic o
mediambiental, o l'equivalent en cada ordenament jurídic dels diferents estats europeus.
El Consorci n’és membre des del 2001, ja que Gallecs compleix els requisits d’un espai d’aquestes
característiques.
Xarxa de Custòdia del Territori
La Xarxa de Custòdia del Territori és una organització sense ànim de lucre constituïda formalment el març del
2003.
La custòdia del territori facilita les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el
patrimoni cultural en finques privades i municipals, iniciatives en què una entitat de custòdia assessora al
propietari per fer una gestió de la seva finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.
El Consorci de Gallecs és una entitat de custòdia que forma part d'aquesta xarxa. Un dels exemples de
custòdia del territori és el conveni entre el Consorci de Gallecs i l'Associació Agroecològica de Gallecs.
Durant el 2012 s’ha participat en els grups de treball relacionats amb de la custòdia agrària del territori.
RESULTATS
Intercanvi d’experiències entre els diferents membres de les entitats.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En curs
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3.6.11
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
AMBIENTAL
OBJECTIUS
· Dotar l’espai d’un servei fix de vigilància i control basat en el voluntariat ambiental.
· Prevenir i controlar la realització d’actuacions negligents, perilloses o poc respectuoses amb l’espai rural i
informar d’aquestes quan es produeixin.
· Informar, orientar i sensibilitzar els visitants sobre l’espai en general.
· Establir un pla d’acció amb els agents pertinents (Mossos d’esquadra, Agents Rurals, Bombers de la
Generalitat i locals, Policia local, Protecció Civil i Consorci de Gallecs) per tal d’actuar coordinadament en
cas d’haver d’intervenir dins l’espai.
DESCRIPCIÓ
El Grup de Voluntariat Ambiental de Gallecs està format pels agents col·laboradors amb l’espai rural de
Gallecs. Tots ells participen de manera voluntària amb les persones adscrites a aquests ens mitjançant un
compromís amb el Consorci per tal de dur a terme les tasques de vigilància i control de l’espai.
El grup s’organitza seguint un calendari de vigilància per als caps de setmana i treballa d’acord amb un
protocol de comunicació en cas de perill o negligència: detecció d’incendis, caça furtiva, abocament de
runa. Per a facilitar aquesta tasca s’utilitza un GPS, on es detecten les rutes i els punts amb les incidències.
En el decurs de l’any, s’han organitzat trimestralment reunions de treball. Durant aquestes sessions s’han
posat en comú les inquietuds i problemàtiques amb què es troben els voluntaris i s’ha informat de les
incidències detectades.
Cal esmentar que durant aquest any 2012 s’ha constatat una disminució considerable d’incidències comparat
amb l’any anterior, quan es va iniciar el grup de voluntariat.
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Cal destacar la col·laboració que ha tingut el grup de voluntariat per part dels agents implicats, en concret el
Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Durant tot l’any hi ha hagut participació dels agents
rurals a les reunions de treball, i s’ha mantingut un continuat intercanvi d’informació de les activitats,
incidències i actuacions realitzades per part dels dos col·lectius.
RESULTATS
El fet d’haver-hi aquesta vigilància constant i visible ha fet que el nombre d’incidències i abocaments
incontrolats hagi disminuït, així com el volum de material de rebuig (runa, plàstic, voluminosos, cartó, .....)
recollit i dipositat a la deixalleria municipal.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En curs.
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