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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.
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.
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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 2013 el Consell Plenari s’ha reunit en les següents sessions:
Dia 3 de juliol de 2013

PRESIDENT
Sr. Santi Vila i Vicente
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
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REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Damià Calvet i Valera (fins el dia 27 de febrer de 2013)
Sr. Ricard Font i Hereu (des del dia 27 de febrer fins el dia 22 de juliol de 2013)
Sra. Cristina Domènech i Berenguer (des del dia 22 de juliol de 2013)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Josep Anton Grau i Reinés (fins el dia 31 de gener de 2013)
Sr. Damià Calvet i Valera (des del dia 31 de gener de 2013)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Joan Llort i Corbella (fins el dia 27 de febrer de 2013)
Sra. Elisabet Cirici i Amell (des del dia 27 de febrer de 2013)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Miquel Modrego i Francesch (fins el dia 27 de febrer de 2013)
Sr. Francesc Xavier Berga i Vayreda (des del dia 27 de febrer de 2013)
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. Josep Escorihuela i Mestre (fins el dia 17 de juny de 2013)
Sr. Antoni Trasobares Rodríguez (des del dia 17 de juny de 2013)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Marià Morera i Goberna
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Jordi Sala i Casarramona
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Francesc Piqué i Roses
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
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REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sra. Ester Safont i Artal (fins el dia 4 d’octubre de 2013)
Sra. Mireia Dionisio i Calé (des del dia 4 d’octubre de 2013)
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. Josep Quesada i Tornero
Ajuntament de Mollet del Vallès
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 2013, s’han fet les següents reunions de la Comissió Executiva:
Dia 3 de juliol de 2013

PRESIDENT
Sr. Santi Vila i Vicente
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 (fins el dia 31 de gener de 2013)
Sr. Damià Calvet i Valera (des del dia 31 de gener de 2013)
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
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REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
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 (fins el dia 3 de juliol de 2013)
Gemma Safont i Artal (des del dia 3 de juliol de 2013)

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 2013

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

154.393,03 €

155.393,03 €

154.393,03 €

155.393,03 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL
INGRESSOS
PATRIMONIAL

TOTAL D’OPERACIONS CORRENTS

CONTRET

71.264,72 €

78.176,79 €

185.414,86 €

185.414,86 €

256.679,58 €

263.591,65 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET

CONTRET

200,00 €

46,68 €

200,00 €

46,68 €

411.272,61 €

419.031,36 €

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 €

411.272,61 €

419.031,36 €
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ESTAT DE DESPESES
Exercici 2013

A. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1
Partida

DESPESES DE PERSONAL

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

Personal del Consorci
Seguretat Social
TOTAL
CAPÍTOL
EN

BENS

CORRENTS

I

CONTRET

139.265,84 €

127.629,95 €

37.000,00 €

36.844,06 €

176.265,84 €

164.474,01 €

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 €

1.200,00 €

542.2030001

Lloguers i canons d’altre immobilitzat

450,00 €

450,00 €

542.2040001

Altres lloguers i canons

250,00 €

147,00 €

542.2100001

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

91.204,92 €

91.204,92 €

542.2120001

Conservació, rep. i mant. Equips procés
de dades

2.000,00 €

2.000,00 €

542.2120003

Manteniment d’aplicacions informàtiques

1.300,00 €

1.300,00 €

542.2130001

Conservació i reparació d’altre
immobilitzat material

4.100,00 €

4.100,00 €

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 €

500,00 €

542.2220003

Comunicacions mitjançant serveis de veu

4.000,00 €

4.000,00 €

542.2240001

Despeses d’assegurances

1.340,00 €

1.326,03 €

542.2260001

Exposicions, certàmens i altres activitats

6.080,00 €

5.907,97 €

542.2260003

Publicitat, difusió i campanyes
institucionals

2.000,00 €

1.888,80 €

542.2260005

Organització de reunions i conferències

500,00 €

500,00 €

542.2260011

Formació personal propi

1.100,00 €

1.100,00 €

542.2260039

Despeses per serveis bancaris

1.000,00 €

965,03 €

542.2260089

Altres despeses diverses

8.520,00 €

8.520,00 €

542.2270001

Neteja i sanejament

5.500,00 €

5.416,26 €

542.2270005

Estudis i treballs tècnics

4.000,00 €

3.999,05 €

542.2270089

Altres treballs realitzats per altres
empreses

66.305,85 €

66.305,85 €

542.2300001

Dietes, locomocions i trasllats

1.000,00 €

1.000,00 €

542.2310001

Altres indemnitzacions per raó de servei

10.356,00 €

10.356,00 €

542.2400001

Despeses de publicacions

2.000,00 €

1.999,14 €

229.506,77 €

228.986,05 €

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

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET

CONTRET

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000, 00 €

4.000,00 €

411.272,61 €

398.960,06 €
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ

ACCIÓ

OBSERVACIONS

Planificar la
regularització dels
usos públics i
patrimonials de
Gallecs.

Dissenyar el full de ruta per la
regularització dels usos públics i
patrimonials de Gallecs.

Aquestes actuacions les executarà directament
l’INCASÒL amb la col·laboració del Consorci de
Gallecs

Planificar la
regularització dels
usos públics i
patrimonials de
Gallecs.

Dissenyar el full de ruta per la
regularització dels usos públics i
patrimonials de Gallecs.

Aquestes actuacions les executarà directament
l’INCASÒL amb la col·laboració del Consorci de
Gallecs

Manteniment i
conservació del
patrimoni i de l’ús
públic

·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

MEMÒRIA 2013
La fauna i el medi
natural

Dinamització i
promoció del Parc de
l’espai d’interès
Natural de Gallecs

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

Difusió de l’oferta pedagògica de Col·laboració amb les entitats vinculades al
Gallecs a tots els municipis
territori i l’empresa Natura local
membres del Consorci.
Edició de material per la promoció
de les activitats i projectes del
Consorci al sector empresarial i
altres ens
Creació del projecte Mira’ns i
guanya mirades.
Creació d’aplicacions
informàtiques (App) d’itineraris
autoguiats per conèixer l’espai
rural de Gallecs. Programa Moute per Gallecs.
Gestió de la web del Consorci
Fires, festes i activitats culturals: Col·laboració amb les entitats vinculades al
·Calçotada popular de Gallecs
territori.
(març)
Tocs de blat (maig)
Festa major de Gallecs( juliol)
·Fira de l’espelta i dia mundial dels
ocells (octubre)
·Fira de les llegums ecològiques
de Gallecs: mongeta del ganxet
de tavella, cigró menut i llentia
pardina (novembre).
Fira de Nadal

Les activitats
Tasques de vigilància i control de
associatives , els
l’espai.
treballs en xarxa i la
realització d’activitats
amb voluntariat
Treball en Xarxa. Intercanvi
d’experiències amb la Xarxa de
Custòdia del Territori i la xarxa
europea Fedenatur.

Col∙laboració amb el grup de voluntariat
ambiental i l’ADF de Gallecs.

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

MEMÒRIA 2013

MEMÒRIA 2013

3.1.1
PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS
PER A LA REGULARITZACIÓ DEL
PATRIMONI DE GALLECS

OBJECTIUS
Iniciar els treballs per a la regularització del patrimoni de l’espai Rural de Gallecs
DESCRIPCIÓ
Al segon semestre del 2013 des del Departament de Patrimoni de l’ Institut Català del Sòl amb la col·laboració
del Consorci de Gallecs va iniciar els treballs per a la regularització del patrimoni de l’espai rural de Gallecs.
Prèviament , s’ha considerat oportú revisar el contingut de la proposta del Pla Especial per tal de simplificar
el seu redactat i fer-lo més àgil pera a la seva aplicació pràctica.
En aquest sentit s’està treballant per portar a terme:
• La revisió i presentació d’una nova proposta del Pla Especial. Es proposa que el Pla no incorpori en els
document de planejament, aspectes relatius a la gestió del Parc; flexibilitzi la normativa per tal de
permetre una gestió dinàmica de l’espai rural i doni estricta resposta als objectius requerits pel Pla
Director Urbanístic de Gallecs(PDU).

•

La redacció de nous plans de gestió, a partir de la informació que conté el Pla Especial i que permetin
una gestió més àgil del territori.

La informació de la que es parteix, és la que conté el Pla Especial de Gallecs redactat per l’Equip de recerca
de Càtedra d’Urbanística Antonio Font Arrellano de la Universitat Politècnica de Catalunya i es distribueix en
els següents documents:
1. La memòria de la informació ,recull la documentació bàsica sobre l’estat actual del territori, des dels seus
antecedents i transformacions més recents i des dels requeriments normatius que afecten a l’àmbit de
Gallecs fins a l’anàlisi dels aspectes més físics com ara: el seu entorn (els límits construïts, infraestructures
viàries i ferroviàries), l’espai construït (masies, cases rurals i les construccions agràries), el suport
biofísic(geomorfologia, hidrografia, cobertes del sòl, els Hàbitats d’Interès Comunitari i la connectivitat
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biològica),la xarxa de camins i portes d’accés, els usos i activitats i els elements més identificatius d’aquest
paisatge.
Aquesta primera part del document es tanca amb la realització d’una diagnosi i conclusions de la informació
analitzada.
2. La memòria de l’ordenació que estableix els criteris per ordenar i regular tots aquells elements i aspectes
que conformen i caracteritzen l’àmbit del Parc -les àrees, els sistemes, l’espai construït, els usos i activitats,
els aspectes mediambientals i els elements més identificatius del paisatge- així com, l’articulació dels
instruments de gestió que tenen com a objectiu implementar les determinacions del PE.
3. La normativa que estableix totes les regles a través de les quals es regulen totes les zones (claus) que
determina l’ordenació.
4. L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) . Constitueix el quart document del Pla Especial i forma part del
procés d’avaluació ambiental de la proposta que es defineix com el procés d’integració de les

consideracions ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden
tenir efectes significatius sobre el medi ambient i que és d’obligat compliment segons la Llei 6/2009, del 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

Aquest document s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent en matèria d’avaluació ambiental de
plans d’ordenació urbanística municipal: Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes
en el medi ambient, i Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

5. L’estudi econòmic financer que s’estableix un pla d’etapes per a les diferents accions a portar a terme en
el Parc i una quantificació dels costos previstos.
6. L’ Inventari de l’edificació de Gallecs on s’enumera i reconeixen totes les edificacions existents en l’àmbit
del Parc Territorial de l’espai rural de Gallecs. Per a les masies i cases rurals s’ha elaborat unes fitxes on es
detallen les dades generals, les dades descriptives, el motiu de la seva preservació i determinacions
normatives. Per a les edificacions sense valor patrimonial i les edificacions a enderrocar s’enumeren i es
mostra una imatge de la construcció en qüestió.
RESULTATS
S’han iniciat els treballs i durant l’exercici del 2014 es presentarà la proposta definitiva del Pla especial i dels
plans de gestió que en derivin.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat pel 2014.
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3.1.2
PLA DE SEGUIMENT DE
L’AVIFAUNA DE GALLECS
OBJECTIUS
Conèixer quines espècies utilitzen Gallecs durant el període tardohivernal i el període reproductor i la seva
distribució.
Estimar la mida poblacional de les espècies.
Analitzar si existeixen, variacions de les seves poblacions i/o distribució entre les diferents sèries de censos.
DESCRIPCIÓ
A nivell local, la distribució de les aus no concorda sempre amb els patrons de distribució d’altres grups
faunístics (Prendergast et al., 1993, Pearson 1995, Lawton et al., 1998). Malgrat tot, es considera que una
xarxa de llocs categoritzats com importants pels ocells garanteix la persistència de gran part de la resta de la
biodiversitat (Howard et al., 1998, Brooks et al., 2001).
Les aus es consideren molt útils com indicadors de riquesa d’espècies, entre d’altres (Bibby et al., 1992,
Burgess et al., 2002). A més, a més, les comunitats avifaunístiques són molt dinàmiques i els canvis en les
mides poblacionals de les aus acostumen a estar relacionats amb una sèrie de factors ecològics (O’Conell et
al. 1998). Un grau important de coneixement de l’ecologia de les espècies juntament amb el seguiment de les
seves poblacions ens pot proporcionar informació sobre un canvi ambiental en els ecosistemes (Bennun &
Fanshawe 1997, Donald et al., 2001). Altrament, la metodologia per dur a terme seguiments d’avifauna és
barata si la comparem amb els seguiments d’altres grups faunístics, proporciona resultats precisos i és
acceptada per la comunitat científica, l’acumulació de dades possibilita enfortir l’anàlisi, i per finalitzar els
ocells són un reclam social ideal pel que fa a l’educació ambiental (O’Conell et al. 1998).
El Pla de seguiment de l’avifauna de Gallecs
Gallecs se situa dins una IBA (Important Bird Area, Àrea Important per les Aus), concretament dins la IBA 139
“Serres Prelitorals de Barcelona”. Així, apart de les argumentacions de l’anterior subapartat, el fet de què
l’EIN es localitzi dins una IBA, subratlla la importància de realitzar un monitoratge constant a través del
temps de les poblacions d’aus.
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L’any 2004 es va dissenyar un Pla per al seguiment de les poblacions d’avifauna de Gallecs. El disseny, dut a
terme per Josep Ribas, adoptava la metodologia empleada anteriorment pel mateix ornitòleg (vegeu Ribas
2000). El Pla focalitza l’atenció en dos períodes importants del cicle anual de les aus:
• El període tardohivernal.
• El període reproductor.
La periodicitat del treball és la repetició dels censos cada cinc anys.
Àrea d’estudi
Al 2004 l’àrea d’estudi abastava 10 km². La posterior ampliació de l’àmbit administratiu del Consorci va donar
lloc a la conseqüent ampliació de l’àrea d’estudi, i ja als censos del 2009-2010 aquesta tenia una superfície de
12 km².
En bona part, la superfície d’aquesta àrea està determinada per la pròpia metodologia utilitzada pels censos,
atès que com veurem al proper apartat la unitat de mostreig és la UTM d’1 km x 1 km (1 km²).
Metodologia
S’utilitza el mètode de parcel·la, durant el qual es recorre cada matí de cens 1 km² que correspon a 1 de les
12 UMT d’1 km x 1 km que conformen l’àrea d’estudi. Durant els recorreguts s’anoten tots els exemplars
detectats de totes les espècies i en el cas del període reproductor també les evidències de nidificació (cant,
niu, exemplar amb peixada, juvenils, etc.). Cada cens inclou un itinerari nocturn per cobrir igualment les
espècies nocturnes, apart de les diürnes.
Període tardohivernal
S’ha dut a terme 1 cens per cada UTM d’1 km x 1km, en total 12 censos. Els censos es van iniciar a la tardor
del 2013.
Període reproductor
Donada la diferència entre la fenologia reproductora de cada espècie, que la reproducció és un període molt
important del cicle anual i que les aus són més “fàcils” de treballar durant la nidificació, es duen a terme 2
censos per cada UTM. En total són 24 censos, 2 per cada UTM.
A grans trets el primer cens de cada UTM serveix per estimar la mida poblacional d’aquelles espècies més
primerenques en la reproducció, per exemple les residents i/o migradores de curt recorregut. El segon cens
cobreix les espècies més tardanes, com per exemple les migradores transsaharianes. D’aquesta forma el
protocol de cens s’allarga des del març fins al juny i abasta el màxim possible d’espècies nidificants.
Altrament, les espècies no reproductores (migrants, en dispersió, ocasionals o altres) són també
contemplades i censades durant el mostreig.
RESULTATS
Aquest cens té continuïtat al 2014, motiu pel qual encara no es pot disposar dels resultats obtinguts que es
presentaran a l’exercici 2014.
L’informe d’hivern inclourà una anàlisi estadística dels resultats dels censos d’hivern de les 3 sèries (hivern
2004, hivern 2009 i hivern 2013) que descriurà els canvis experimentats per cada espècie en relació a les
seves poblacions dins de l’àmbit d’estudi.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat al 2014
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3.2.1
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
1.FORMACIÓ
L’Associació Agroecològica de Gallecs ha realitzat durant l’exercici 2013 les següents activitats:
a) Tasques d’assessorament tècnic i formació per la investigació i l’elaboració de nous productes de
Gallecs , entre ells les hamburgueses vegetals fetes amb la proteïna vegetal que s’obté dels cultius
que es fan a Gallecs. A càrrec de la Xarxa Integral de Professionals i usuaris sccl.
b) Taller d’elaboració de productes de Gallecs A càrrec de la Xarxa Integral de Professionals i usuaris
sccl.
c) Avaluació de la reconversió a la producció ecològica de cultius extensius . A càrrec del grup de
recerca de la Universitat de Barcelona.
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 I SEGUIMENT 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.
Les principals 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) Fer la planificació de 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
productes ecològics de Gallecs.

dels

d) Fer el seguiment de plagues i malalties en l’horta ecològica de l’espai rural i realitzar les recomanacions
necessàries pels seu control.
e) Fer el seguiment i avaluar els resultats productius i econòmics dels cultius efectuats.
f)

Portar a terme el seguiment del projecte de menjadors escolars.

g) 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.
h) Millorar la fertilització amb un programa de rotacions de cultius (erb, alfals, fenigrec..) i amb l’aplicació
de matèria orgànica.
i)

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 compleixen 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

j)

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.
Les principals accions que s’han realitzat en aquest pilar són:
Potenciació dels productes de la marca Gallecs:
S’ha fomentat el desenvolupament de la producció i comercialització dels productes agraris de qualitat amb
la marca “Gallecs” amb l’adequació de les sitges existents , amb els tractaments adients per garantir el
correcte emmagatzematge del blat ecològic que es conrea a l’espai rural. S’han realitzat els plans D.D.D i de
la traçabilitat per l’elaboració dels productes ecològics de Gallecs i s’ha adequat la maquinària amb unes
cribes per a la millor neteja i selecció dels llegums i del cereal.
S’han editat etiquetes dels productes de Gallecs pel foment dels productes ecològics del territori.
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L’Associació ha continuat en la investigació de la línia de productes de Gallecs basats en la proteïna vegetal,
concretament hamburgueses vegetals amb les hortalisses i llegums ecològiques de Gallecs.
I també en la potenciació de la mongeta del ganxet i les hortalisses de temporada (calçots...) entre ells el
cigró petit, la llentia pardina i 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calçotada de Gallecs
Fira de la Terra, Slow Food ( Barcelona)
Toc de blats a Gallecs
Fira d’artesans a Mollet del Vallès
Fira Gastronòmica al Castell de Mogoda a Santa perpètua de Mogoda
Fira del tomàquet de Santa Eulàlia.
Fira de l’espelta i dia mundial dels ocells
Fira de la mongeta del ganxet i el cigró menut
Fira de Nadal

Objectiu assolit : Donar a conèixer els productes sota la marca Gallecs i facilitar els mitjans per la seva
comercialització.
El projecte de menjadors escolars ecològics.
Un altre dels projectes vinculats al conveni, és la iniciativa de començar a ser presents en els menjadors
escolars per treballar l’alimentació saludable dels més menuts per tal d’oferir una alternativa de menjador de
producte ecològic i de proximitat. Mitjançant la col·laboració de l’Associació Agroecològica de Gallecs i
l’empresa Ecomenja, els productes de Gallecs han estat presents als menjadors escolars de Can Besora de
Mollet del Vallès i Camins de les Franqueses del Vallès. Els principals productes de Gallecs que s’han ofert a
les escoles han estat les hortalisses de temporada (patata, porro, ceba, carbassa, pastanaga i remolatxa
entre d’altres), cigró petit, llentia pardina i el pa d’espelta.
Objectiu assolit : Treballar amb els menjadors escolars per potenciar l’alimentació saludable a partir dels
productes ecològics de Gallecs.
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
Executat
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Conveni finalitzat

3.2.2

PROJECTE EUROPEU CORE
ORGANIC II
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

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 2013 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.
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El cultiu sembrat durant el 2013 ha estat el cigró menut. A continuació es mostra un diagrama de les tasques
realitzades i la seva periodicitat.

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, la recol·lecció
de mostres i les activitats de divulgació en l’àmbit científic i tècnic s’ha desenvolupat de manera correcta.
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 segon any de l’experimentació, en curs el tercer any amb el cultiu del blat Montcada.
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3.2.3
PROJECTE DE RECERCA
D’AVALUACIÓ DEL CONTROL DE
LA FLORA ADVENTÍCIA
OBJECTIUS
Optimitzar les pràctiques agrícoles en els pagesos convencionals per tal d’avançar en la reconversió de tot
l’espai agrícola de Gallecs a l’agricultura ecològica.
Participar de la recerca, investigació i transferència tecnològica en projectes relacionats amb l’agricultura
ecològica.
DESCRIPCIÓ
En l’àmbit de la recerca el Consorci de Gallecs ha incrementat la col·laboració que manté amb el Grup de
Recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la Universitat de Barcelona, amb
el desenvolupament d’un nou projecte orientat al control de les males herbes.
El projecte, d'una durada inicial d'un any i es va iniciar el mes de novembre i, té per objectiu plantejar un
sistema de gestió agrícola econòmicament més favorable pels agricultors i alhora menys perjudicial per al
medi ambient. Els experiments es centren en avaluar diferents mètodes pel control de les herbes (herbicides
i control mecànic) i diferents tipus de llaurada del sòl (arada de pales i arada de cisell) en camps de cereals
d'hivern. Els resultats d'aquest estudi han de servir per optimitzar les pràctiques agrícoles a l'Espai d'Interès
Natural de Gallecs. El cultiu implantat ha esta el blat Montcada, característic del Vallès.
L’objectiu es avaluar aquesta pràctica per implantar en els pagesos que fan agricultura convencional i
avançar cap a la reconversió dels terrenys agrícoles de Gallecs que encara no s’han reconvertit a
l’agricultura ecològica.
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de l’Associació Agroecològica de Gallecs i de la cooperativa
la Perpetuenca.
RESULTAT
Al juny quan es faci la recol·lecció es disposarà de tota la informació necessària per avaluar els resultats.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat pel 2014.
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3.2.4
MÀSTER 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 2013 la
15 ena 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 2013 aquest mòdul s’ha dut a terme els dies 22-23 de novembre a Can Jornet Xic, i als camps de conreu de
l’espai rural amb les següents intervencions:
Divendres 22 de novembre
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.
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
14.30-16h “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.
16h-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.
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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 “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.
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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3.2.5
JORNADA URBAN AGRICULTURE
EUROPE (UAE)’’
OBJECTIUS
Intercanviar experiències i donar a conèixer la gestió agroecològica que es realitza a Gallecs dins d’un
entorn periurbà.
DESCRIPCIÓ
Gallecs ha participat en les segones jornades de treball de ‘’European Concerted Research Action TD 1106 .
Cost Action: Urban agriculture Europe (UAE)’’ L’objectiu d’aquest Cost Action, Urban agriculture Europe
(UAE), iniciat a Brussel·les el març del 2012, es desenvolupar un mètode comú, específic i científic pels
investigadors i professionals de l’agricultura urbana i periurbana, com a pas previ a l’assessorament del
futur desenvolupament de la Política Comuna Agrària per part de la Comissió Europea.
Segons la Memòria Comprensiva de l’Acció aprovada, ‘’Els investigadors i els professionals són cada vegada
més conscients de la importància de l’Agricultura Urbana per afrontar els reptes - producció de menjar
saludable i desenvolupament sostenible de les ciutats amb capacitat de recuperació-... Molts professionals
han començat a desenvolupar mètodes científics sobre l’Agricultura Urbana, però aquestes es limiten a
certes zones geogràfiques o disciplines especifiques de recerca.
La COST Action en Agricultura Urbana, serà doncs l’acord marc per traspassar aquestes fronteres. Es
crearan definicions i mètodes per l’agricultura urbana que seran compartits pels professional de diferents
disciplines, s’obriran els camps de recerca per l’agricultura urbana i s’estimularà l’aplicació pràctica pels
professionals en l’implementació de politiques i planejament agrari. Això ajudarà a satisfer les necessitats
econòmiques, ecològiques i socials d’Europa pels aliments locals saludables, pel desenvolupament urbà
sostenible en paisatges urbans multifuncionals i oferirà la possibilitat a Europa de liderar l’Agricultura Urbana
en els països desenvolupats.’’
Aquestes segones jornades varen ser organitzades per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona del 12
al 14 de març de 2013, el Consorci de Gallecs va tenir l’oportunitat d’explicar la seva experiència i les
jornades es varen finalitzar a Gallecs amb una visita a l’espai i amb un dinar de clausura. Els 31 assistents de
més de 20 països europeus varen demostrar admiració per l’espai i pel projecte que s’està desenvolupant.
RESULTATS
Millora del coneixement envers l’agricultura urbana que es desenvolupa a nivell europeu.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.2.6
WORKSHOP REDUCED TILLAGE AND GREEN
MANURES FOR SUSTAINABLE ORGANIC
CROPPING SYSTEM
OBJECTIUS
Intercanviar experiències i treballar conjuntament amb els centres de recerca i investigació d’altres països
europeus en relació a la gestió en agricultura ecològica i donar a conèixer l’experiència de Gallecs en aquest
àmbit..
DESCRIPCIÓ
El 27 de novembre de 2013 es va realitzar al Consorci de Gallecs un workshop del 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). El Consorci de Gallecs hi participa amb la col·laboració de grup de recerca Ecologia dels Sistemes
Agrícoles de la Universitat de Barcelona
Representants de dotze centres d’investigació de diversos països europeus van posar en comú els resultats
aconseguits fins ara dels diferents projectes de recerca , en relació a la reducció de les feines de preparació
del sòl de llaurada mínima, la incorporació de nutrients mitjançant els adobs en verd, la fertilització amb
l’aportació de matèria orgànica , la despesa energètica i la contribució d’aquestes pràctiques al canvi
climàtic.
La sessió es va realitzar a la seu del Consorci, i es va portar a terme una visita tècnica per conèixer el camp
experimental de Gallecs que forma part d’aquest projecte. Alhora es van visitar els cultius ecològics de
l’espai rural , l’agrobotiga i l’obrador i es va finalitzar la sessió de treball amb un dinar amb els productes de
Gallecs a Can Jornet .
RESULTATS
Millora dels coneixements en vers la gestió en agricultura ecològica.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.2.7
JORNADA TÈCNICA LLAURADA
REDUÏDA I ADOBS EN VERD
OBJECTIU
Aplicar la transferència tecnològica i extrapolació dels resultats que s’obtenen en la recerca que es fa a
l’espai rural de Gallecs, perquè es pugui aplicar directament a camp.
DESCRIPCIÓ

RESULTATS
Millora dels coneixements per part dels assistents envers les tècniques de llaurada reduïda i l’ús d’adobs en
verds la rotació de conreus herbacis extensius ecològics.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.3.1
MILLORA DE L’AIGUAMOLL DE CAN
SALVI
OBJECTIUS
Recuperar la làmina d’aigua mitjançant un dragat de terres
Potenciar l’ observació de la fauna mitjançant la creació d’un nou mirador.
Prevenció de l’ entrada de sediments arrossegats pel torrent als aiguamolls amb la construcció d’una trampa
de sediments.
DESCRIPCIÓ
Al setembre de 2013 es van iniciar les feines de Millora dels aiguamolls de Can Salvi, projecte que ha estat
beneficiari dels Ajuts per actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya, a l’ empara de l’ Ordre
AAM/388/2012, de 23 de novembre que atorga el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació .
L’import concedit ha estat de 19.674,94 € .
Les principals actuacions executades han estat:
La recuperació de la làmina d’aigua mitjançant el dragat dels aiguamolls.
La creació d’ un mirador amb més possibilitats d’observació.
La rehabilitació de la trampa de sediments.
Actuació 1: Dragat dels aiguamolls
S’ha dut a terme un dragat important dels aiguamolls recuperant una petita illa de terra que hi havia en el
projecte inicial dels aiguamolls, quan es va dur a terme la construcció de la zona humida.
Per realitzar aquestes feines s’ha treballat conjuntament amb una màquina giratòria que anava reduint la
cota i buscant el nivell del freàtic per recuperar la làmina d’aigua, i una màquina retroexcavadora que va
anar gestionant l’extracció de les terres dragades a l’exterior de l’àmbit dels Aiguamolls.
Les terres s’han anat col·locant a diferents punts: una part per terraplenar els terrenys de Can Cruz, una altra
s’ha utilitzat per ampliar el talús del marge del camí al costat dels aiguamolls i la resta s’han col·locat als
talussos de la bassa de Can Benito, amb l’objectiu de millorar el contingut de matèria orgànica i facilitar-ne
l’aparició de la vegetació .
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En la realització del dragat, s’han creat tres zones diferenciades perquè treballin com a basses aïllades: en
una d’elles, la que es troba davant de l’observatori, s’han realitzat les tasques necessàries perquè funcionés
com a una bassa aïllada i al seu voltant s’ha realitzat una desbrossada selectiva.
Al voltant de l’ illa hi ha dues basses més, connectades a la làmina d’aigua que la voreja, una de menys
profunditat ubicada en una zona ombrívola amb vegetació i l’altra totalment descoberta i que es pot observar
des del punt d’observació de nova construcció.
Per últim, a la zona d’entrada d’aigua als aiguamolls, s’ha fet una altra bassa amb una doble funció,
l’acumulació d’aigua i de sediments. Un cop la vegetació torni a ocupar l’espai de les terres remogudes, a
més a més, serà un espai de refugi per a la fauna.
Procés executiu de la zona de l’ illa principal:

Actuació 2: Creació d’un mirador
S’ha executat un mirador per crear un observatori amb més possibilitats i amb una orientació diferent de
l’existent. Aquest s’ha plantejat amb l’ajuda d’experts en aus i amfibis de la zona per dissenyar-lo amb la
màxima eficàcia i eficiència en el seu ús posterior.
En aquesta zona es va fer una desbrossada selectiva, que també es va utilitzar com a punt d’entrada per a la
maquinària que havia d’accedir a fer els treballs de dragat. A més a més, aquest va ser un dels punts on es
va extreure la canya (Arundo donax).
L’estructura de l’observatori està feta de fusta i té una plataforma de base enrasada amb el terreny. A la
pantalla hi ha diverses finestres per veure l’aiguamoll. Aquesta és de 4,5mx1,5m.
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Més proper al marge del camí, hi ha una estructura feta amb fusta i bruc amb pals verticals cada 1,5m i llates
horitzontals a l’extrem inferior i al superior. En aquestes s’hi ha clavat un bruc que cobreix tota l’estructura.
Aquesta pantalla pretén que les ombres de la gent que circula pel camí no afectin a la fauna present a
l’aiguamoll.

Actuació 3: Creació d’una trampa de sediments
Per evitar que entrin els sediments que arrossega el torrent i que es torni ha colmatar el tub, s’ha construït
una trampa de sediments de 3m d’amplada per 0,75m de llargada en línia amb el torrent. El forat es va fer amb
una màquina retroexcavadora i els murs que conformen les parets s’han fet amb pedra vista collada. A la
base es va fer una planxa de formigó per donar-hi més resistència i posteriorment es va recobrir amb pedra
collada.
Durant les obres s’han donat moments de pluges i ja s’ha vist el bon funcionament de la trampa de sediments.

RESULTATS
Recuperació de l’hàbitat dels aiguamolls.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.3.2
MILLORA DE LA BASSA DE CAN
BENITO

OBJECTIUS
Millorar i diversificar l’hàbitat de la bassa de Can Benito.
Potenciar la vegetació autòctona ,tant arbustiva com helofítica.
DESCRIPCIÓ
Per a la millora i recuperació de la bassa de can Benito s’han realitzat les següent s actuacions:
Recuperació de la zona central de la bassa.
Retirada de la canya de l’interior de la bassa
Construcció de freixines de branca seca
Creació d’un canal d’entrada
Plantació d’arbustives i helofítiques
Construcció de l’entramat
Recuperació de la zona central de la bassa de Can Benito
S’han dut a terme els treballs d’excavació pertinents per tal de crear una zona més profunda. Per això s’ha
remogut 250m2 de terres.
Un cop realitzats els treballs d’excavació i reperfilat amb la nova topografia, s’ha llaurat tota la zona
remoguda, tant on es van fer excavació, com en zones de recol·locació de terres
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Treballs d’excavació per ampliar la bassa

Bassa executada

Retirada de canya (Arundo donax)
Al marge extern de la bassa hi havia un nucli de 72m2 al talús, al punt on està situat el tub de sortida de la
bassa.

Retirada d’un nucli de canya al talús de la bassa
Construcció de feixines de branca seca
Per tal de protegir el talús remogut del tub de sortida on s’ha tret canya, que no sigui afectat per l’erosió,
s’han construït feixines, que acumular terra i humitat. Just al darrere de les feixines s’han plantat arbustives
que a llarg termini seran les que donaran estructura al sòl.

Construcció de feixines al talús del tub de sortida d’aigua de la bassa
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Creació d’un canal d’entrada
S’ha obert un canal d’aigua des de l’entrada d’aigua a la bassa de Can Benito fins arribar a la bassa de nova
creació. Mitjançant la desbrossada del canyís i la disminució progressiva de cota.
Plantació d’arbustives i helofítiques

Plantació d’agrupacions arbustives a la base del talús de la basa / Plantació de Plant PalletTM de Typha
angustifolia.
Construcció de l’entramat
Per tal d’incrementar la cota de base del torrent al punt d’entrada d’aigua a la bassa, s’ha construït un
entramat de 0,8cm d’alçada i 3m d’amplada, aigües avall del tub. Per sedimentació pujarà la cota perquè
l’aigua entri amb facilitat a la basa de Can Benito.

RESULTATS
Millora de l’hàbitat de la bassa de Can Benito
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.3.3
ELIMINACIÓ DE LA CANYA AL
CAMÍ DEL TORRENT GAGANELL
OBJECTIUS
Eliminar les espècies invasores i potenciar la revegetació de la zona del torrent Caganell mitjançant la
plantació d’espècies autòctones.
DESCRIPCIÓ
Retirada de canya (Arundo donax)
Al camí paral·lel al torrent del Caganell s’han retirat amb mitjans mecànics 95m2 de canya (Arundo donax),
tant de la part aèria com del rizoma .
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Plantacions d’arbustives i arbres
A la zona on s’ha retirat la canya, entre el camí i el marge del camp de conreu adjacent, s’han fet plantacions
d’arbustives en agrupacions de 7 exemplars, amb sanguinyol, aladern, marfull i arç blanc, en total 56 unitats.
D’altra banda, s’han plantat quatre arbres, més propers al camí que al marge del camp, dos d’Arbutus unedo i
dos de Quercus faginea.
S’ha dut a terme un primer reg important, d’implantació per assegurar la humitat necessària per a una bona
instauració inicial.

RESULTATS
Revegetació i millora de l’entorn del camí del Torrent Caganell.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.3.4
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
La presència d’aquestes aus ha permès l’execució d’activitats relacionades amb l’educació ambiental.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i en continuïtat pel 2014
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3.3.5
CONTROL POBLACIONAL DEL
CONILL
OBJECTIUS
Controlar la plaga de conills a Gallecs, per tal d’evitar els danys que provoquen a l’agricultura.
DESCRIPCIÓ
En els darrers dos anys els agricultors que conreen els camps de l’Espai Rural de Gallecs han patit danys als
conreus per part del conill. Els danys més importants es donen en els cultius extensius de secà, tant de
cereals com de lleguminoses i a l’horta a l’aire lliure.
El Consorci de Gallecs ha realitzat diverses actuacions i ha coordinat conjuntament amb els pagesos i les
associacions de caçadors i l’Àrea de Medi Natural del DAAM, per tal de treballar amb la màxima rapidesa i
eficiència possible , amb l’objectiu de controlar la plaga existent.
Les principals actuacions han estat l’eliminació de bardisses i canyes, en els marges on hi havia més densitat
de caus de conills i per tant en els camps on es manifestaven els principals danys.
Es desbrossa perquè els caçadors mitjançant la fura amb captura en viu, puguin atrapar els conills , sense la
utilització d’arma de foc. Els conills capturats es deixen anar en les zones autoritzades per tal de repoblar-les
Per portar a terme les captures, el Consorci ha sol·licitat a l’àrea de Medi Natural del Departament
d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació, en diverses ocasions l’autorització excepcional de control de
fauna per a foragitar conills, amb el mètode de captura en viu mitjançant l’Associació de Caçadors La Marta
i l’Associació de caçadors El Tordo. En la darrera autorització s’ha incorporat l’Associació de Caçadors de

Montcada i Reixac.

Durant el 2013 s’han autoritzat:
Expedient: AED-B-C-AUS-16 /2013 pròrroga: autoritzat en data 19 de març de 2013
Número de conills capturats en viu: 140
Expedient : AED-B-C-305/2013 ZS Gallecs; autoritzat en data 3/10/2013 inclou pròrroga en data 15/11/2013 i
18/12/2013. Número de conills capturats en viu: 257
RESULTATS
Captura en viu de 497 conill durant el 2013
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat per l’exercici 2014

MEMÒRIA 2013
RESULTATS
Captura en viu de 497 conill durant el 2013
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat per l’exercici 2014
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3.4.1
ACTUACIONS DE MANTENIMENT
DE L’ESPAI 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.
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.
En relació a la superfície dels boscos amb un total de 60 ha, s’ha actuat al Bosc de Can Veire, Bosc de la
Torre d’en Malla, Bosc de Can Jornet, Bosc de Can Torres i Bosc de Can Mainou, fent fet neteja periòdica i
l’eliminació d’exemplars morts o caiguts que representaven un perill pels usuaris.
Al bosquet de l’àmbit de Santa Perpètua s’ha realitzat una plantació amb exemplar d’alzina i roure per
substituir els arbres tallats per actes vandàlics.

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 2014
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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.
Durant l’any 2013 del desembre de 2012 fins al juliol de 2013 s’han realitzat dos cursos d’activitats auxiliars en
aprofitaments forestals i de conservació i millora forestal amb un total de 38 alumnes. Els treballs en els que
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 en diferents zones de l’espai rural de Gallecs.
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
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.
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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 2014 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.
RESULTATS
El nombre de persones que han participat en els treballs en benefici de la comunitat han estat 10 persones,
amb 418 jornades que representa un total de1972 hores.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada i amb continuïtat per l’any 2014
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3.5.1
MILLORA DEL CAMÍ DE VIANANTS
D’ACCÉS AL NUCLI DE GALLECS
OBJECTIUS
Millorar la seguretat del vianant pel camí principal de Gallecs, que actualment comparteixin espai físic amb
els vehicles motoritzats sense cap tipus de protecció ni seguretat física.
DESCRIPCIÓ
El camí principal on s’ha actuat és l’accés principal a Gallecs. En el darrer estudi de freqüentació és va
constatar que aproximadament 800.000 persones a l’any són usuàries del parc, principalment per aquelles
que venen a caminar , a córrer i en bicicleta.
Per tal de fer compatible l’ús dels vianants amb els vehicles, s’ha intervingut en el condicionament d’un tram
de 600 metres lineals del mateix , creant un camí de 2 metres amb sauló i separat del principal per una trama
de pilones de fusta , actuació que permet la compatibilitat i seguretat dels usuaris. Aquesta actuació s’ha
realitzat seguint el criteri utilitzat a l’inici del camí que es va realitzar temps enrere.
RESULTATS
Millora del camí principal i seguretat pels vianants i usuaris del Parc de l’Espai d’interès Natural de Gallecs
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.
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3.5.2
ARRANJAMENT 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.
Donar prioritat a l’arranjament de la xarxa de camins que forma part del Pla de prevenció d’incendis i dels
principals itineraris com ara el Gr-97-3 Gallecs.
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 6.000 metres lineals de camins
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.5.3
MILLORA DE LES ZONES D’ESTADA
OBJECTIUS
Millorar, netejar i endreçar les zones d’estada de l’espai rural de Gallecs
DESCRIPCIÓ
S’han realitzat diverses actuacions per tal de millorar el seu aspecte i incrementar la seva vida útil. Les
principals actuacions que s’han fet han estat:. Eliminació dels grafits en ferro i fustes, aportació d’una
protecció extra a la fusta amb una capa de vernissatge per exterior, millorant la seva resistència. Reposició
de les papereres malmeses.
Les zones on s’ha actuat són: zona d’estada dels aiguamolls de Can Benito, de la Riera Seca, de l’àmbit de
Can Jornet de Parets, de la Carena dels bandolers, de Can Jornet Xic, de Can Veire, de la Torre d’en Malla,
de l’Església, dels aiguamolls de Can Salvi i de la zona del Pinetons a l’àmbit de Santa Perpètua de Mogoda.

RESULTATS
Millora dels punts de repòs de Gallecs
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.5.4
ARRANJAMENT DE L’ÀREA DE
LLEURE DE LA TORRE MALLA
OBJECTIUS
Millorar l’estat del punt de repòs de la Torre d’en Malla
DESCRIPCIÓ
Aquest punt de repòs, ubicat al costat del safareig de la Torre de Malla, que permet el descans i estada de
les persones que passegen per l’espai rural de Gallecs havia patit actes vandàlics, entre ells l’eliminació de
la tanca de fusta i els pals perimetrals , pintades amb grafits i deteriorament del mobiliari existent.
L’espai on s’ha actuat està dividit en dos àmbits diferenciats: zona de descans i zona de restricció de
l’aparcament de vehicles.
S’han realitzat les actuacions necessàries per recuperar el seu estat inicial , principalment:
Instal·lació d’una tanca perimetral per evitar els perills de la zona atalussada
Col·locació d’una línia de pilones per acotar l’espai i separar-lo del camí
Desbrossar i podar les plantes arbustives ja existents
RESULTATS
Millora del punt de repòs de la Torre d’en Malla
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 2013 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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RESULTATS
Durant el 2013, s’han realitzat les següents activitats d’educació ambiental amb un total de1001escolars de 15
centres educatius de diferents municipis, tal i com es pot observar en el següent quadre resum:

DATA

ACTIVITAT

19/02/2013

Taller d’anàlisi del
agrícola i forestal

27/02/2013

La granota extraviada

28/02/2013

L’hort i les quatre estacions E.N.
+ itinerari
Parets

04/03/2013

La fauna
Gallecs

14/03/2013

Owl Paul

03/04/2013
03/04/2013
09/04/2013

ENTITAT ESCOLA

Parets del
Vallès

2n ESO

DRAG

Can Vila

Mollet del
Vallès

Educació
especial

10

Mare de Déu
del Roser

Barcelona

2n

50

Mare de Déu
de Montserrat

Parets del
Vallès

1r

50

Montserrat

Barcelona

P3 i P4

120

Els ambients de la fauna de E.N.
Gallecs
Parets

Mare de Déu
de Montserrat

Parets del
Vallès

3r

52

Els ambients de la fauna de E.N.
Gallecs
Parets

Mare de Déu
de Montserrat

Parets del
Vallès

4t

53

E.N.
Parets

CanVila, Escola
d’Educació
especial

Mollet del
Vallès

12-18
anys

15

Can Besora

Mollet del
Vallès

4t

50

Acesco

Parets del
Vallès

P5

25

Vila Parietes

Parets del
Vallès

2n

43

Barcelona

P4

54

Montseny

Mollet del
Vallès

2n
primària

50

Montseny

Mollet del
Vallès

P4

50

IES Parets

Parets del
Vallès

1r ESO

55

Martorelles

5è i 6è

40

CEIP Bellavista

Granollers

4t
primària

35

Montseny

Mollet del
Vallès

P3

50

La fauna
Gallecs

salvatge

de E.N.
Parets
DRAG

salvatge

de

16/04/2013

E.N.
L’hort i les quatre estacions Parets

18/04/2013

La fauna
Gallecs

24/05/2013
28/05/2013
05/06/2013
06/06/2013
17/06/2013

ALUMNES

Acesco

La vida a la bassa /
DRAG
descobreix les bestioles

07/05/2013

CURS

sòl E.N.
Parets

12/04/2013

03/05/2013

MUNICIPI

salvatge

L’hort ecològic
La vida a la bassa
L’hort ecològic
Energies

de E.N.
Parets
AEG
DRAG
AEG
AEG

Els rèptils de Gallecs /
DRAG
descobreix les bestioles
L’hort ecològic
La granota extraviada

AEG
DRAG

Vedruna
Gràcia

27

de

Les Pruneres

18/06/2013

Bosc com a ecosistema

E.N.C.

Institut Mollet

Mollet del
Vallès

ESO 2

54

09/10/2013

Els ocells de Gallecs

APREN

Sant Jordi

Mollet del

P5

40
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22/10/2013

Rondalles

11/11/2013

La fauna
Gallecs

salvatge

14/11/2013

La fauna
Gallecs

salvatge

Sant Jordi

Mollet del
Vallès

EI 4

46

de E.N.
Parets

CanVila, Escola
d’educació
especial

Mollet del
Vallès

P5 i 1r

15

de E.N.
Parets

CanVila, Escola
d’educació
especial

Mollet del
Vallès

grans

17

E.N.C.

TOTAL:

1001

S’estima que més de 500 alumnes han participat de diverses activitats escolars realitzades a l’espai rural de
Gallecs, directament amb el professorat del propi Institut o escola, que no estan incloses a la oferta
pedagògica.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada amb continuïtat pel curs escolar del 2014
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3.6.2
ALTRES ACTIVITATS
REALITZADES A L’ESPAI
OBJECTIUS
Promocionar i donar a conèixer l’espai rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ:
Durant aquest any 2013, 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

Bicicletada Sant Vicenç

Passeig en bicicleta per
Gallecs

20/01/2013

Aj. Mollet, Secció Esports

Cursa popular Sant Vicenç

1.200

27/01/2013

Associació per la defensa i
l’Estudi de la Natura

Recorregut fotogràfic per
Gallecs

15

11/02/2013

Aj. Sta. Perpètua de Mogoda

La Xarxa camina

15

16/02/2013

Esplai Xivarri de Mollet del
Vallès

Salvem Gallecs

100

02/03/2013

Associació de Veïns de l’espai
rural de Gallecs

Calçotada veïnal de Gallecs

150

03/03/2013

Agroecològica de Gallecs, SAT

Calçotada popular de Gallecs

487

09/03/2013

Escola de la Natura de Parets
del Vallès

Primavera a Gallecs

27

09/03/2013

Rave Negre

Calçotada popular pels
cistellaires

100

17/03/2013

Unió Excursionista de Sabadell

Excursió a Gallecs i
arrossada

50

19/01/2013

100
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20/03/2013

Aj. de Mollet, Secció Esports

Caminem cap als cent

150

22/03/2013

Aj. Palau-solità i Plegamans

Caminar es fer salut

35

13/04/2013

Centre l’alta muntanya de Parets IV marxa popular “La
del Vallès
Bastarda”

150

27/04/2013

Associació de Veïns de l’espai
rural de Gallecs

Dia del soci, un dinar pels
veïns

50

10/05/2013

Universitat de Vic

Gestió de l’espai agrícola

10

12/05/2013

Decathlon, SAU de Mollet del
Vallès

Deca-bike 3a edició
(bicicletada popular)

700

14/05/2013

E.E.E. Can Vila de Mollet del
Vallès

Projectes “Cartes”

40

14/05/2013

Secció d’Institut Parets del
Vallès II

Itinerari Didàctic per Gallecs
+ xerrada sobre agricultura
ecològica

58

19/05/2013

Club Atletisme Parets

Cursa popular

900

24/05/2013

DAAM Girona i Pla de l’Estany

Jornada d’agricultura, PATT
DAAM

30

25/05/2013

Escola de la Natura de Parets
del Vallès

La fauna nocturna a Gallecs

27

26/05/2013

Aj. Mollet del Vallès, Secció
Esports

Cursa Mollet - Gallecs

500

26/05/2013

Hospital de Mollet (Fundació
Sanitària de Mollet)

III Caminada popular a
Gallecs

300

27/05/2013

Universitat de Barcelona

Jornada d’agricultura, PATT
DAAM

30

02/06/2013

Associació de Veïns de l’espai
rural de Gallecs

Caminada, plantada d’un
arbre i xerrada dia mundial
del Medi Ambient

50

04/06/2013

Escola Can Llobet de Barberà del
Sortida al bosc
Vallès

50

08/06/2013

Escola de la Natura de Parets
del Vallès

Les plantes remeieres

27

09/06/2013

Esclat Mollet

16a Bicicletada Esclat

500

09/06/2013

Associació Agroecològica de
Gallecs i Consorci de Gallecs

Tocs d’estiu a Gallecs i
trobada de tambors

200

10/06/2013

Institut Torre de Malla de Parets Treball de síntesi 1r ESO:
del Vallès
Coneguem Gallecs

54

11/06/2013

Institut Torre de Malla de Parets Treball de síntesi 1r ESO:
del Vallès
Coneguem Gallecs

78

20/06/2013

IES Aiguaviva de Mollet del
Vallès

Bicicletada i caminada 2013

116

21/06/2013

Escola Col·legis Nous de Mollet
del Vallès

Bicicletada al parc de
Gallecs

100

21/06/2013

Col·legi l’Estonnac de Mollet del

Sortida de final de curs

180
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A.E. Anselm Clavé de Mollet del
Vallès

Coneixement de l’entorn

05/07/2013

Escola de la Natura de Parets
del Vallès

A la recerca dels ratpenats

12/07/2013

Musaranya Produccions, S.L.

Rodatge en camins de la
zona de Gallecs

15

13/07/2013

Aj. de Mollet, Secció Esports

Cursa popular de Sant Vicenç

200

Del 18 al
21/07/2013

Associació de Veïns de l’espai
rural de Gallecs

Festa Major de Gallecs 2013

01/09/2013

Aj. Sta. Perpètua de Mogoda

Circuit pels camins de
Gallecs

500

12/09/2013

Smile Audiovisual, S.L.

Rodatge d’una seqüència
anunci publicitari per a la
marca de telecomunicacions
“Bouygues”

30

21/09/2013

Club Muntanyenc Mollet

XIII Caminada nocturna a
Gallecs

04/10/2013

Consorci de Gallecs

Voluntariat Corporatiu amb
telefònica i BirdLife

05/10/2013

Escola de la Natura de Parets
del Vallès

Matinal d’anellament i
identificació d’aus

75
27

2.000

3.722
40
24

06/10/2013

Consorci de Gallecs i Associació Fira de l’espelta i dia mundial
Agroecològica de Gallecs
dels ocells

17/10/2013

Escola Giroi de La Garriga

Descoberta de l’entorn de
l’espai rural de Gallecs

53

20/10/2013

Josep Tienza Pujadas

Celebració d’un aniversari

30

20/10/2013

Centre d’Estudis Molletans, Aj.
de Mollet del Vallès

Gallecs, una aposta
innovadora d’agricultura
ecològica

40

20/10/2013

Centre Excursionista Parets

Marxa popular El Piolet

1.000

25/10/2013

Universitat Autònoma de
Barcelona

Funcionament i gestió de
l’espai rural

20

26/10/2013

ADF Gallecs

Visita guiada a l’espai rural
al Club Atletisme Parets

60

30/10/2013

Col·legi l’Estonnac de Mollet del
Vallès

Celebració del dia de la
castanyada

100

31/10/2013

IES Vicens Plantada de Mollet
del Vallès

Concurs d’esmorzars
casolans i saludables

110

08/11/2013

Escola Joanot Alisanda de
Sabadell

Sortida d’observació de la
tardor

58

08/11/2013

Universitat Autònoma de
Barcelona

Funcionament i gestió de
l’espai rural

20

10/11/2013

Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume

Caminada popular

415

500
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14/11/2013

Institut Vicens Plantada de
Mollet del Vallès

Jornada de convivència a
Gallecs

130

14/11/2013

CEIP Sant Jordi de Mollet del
Vallès

Participar en una activitat
guiada per Gallecs

48

14 i
15/11/2013

Aj. de Mollet, Secció Esports

Cursa d’Orientació, jornades
esportives per alumnes de
primària

500

15/11/2013

Universitat de Girona

Visita tècnica a l’espai rural

30

17/11/2013

Escola de la Natura de Parets
del Vallès

Itinerari de coneixement de
l’entorn

21

21/11/2013

Col·legi l’Estonnac de Mollet del
Vallès

Celebració presentació de
Maria

170

22/11/2013

Universitat Autònoma de
Barcelona

Funcionament i gestió de
l’espai rural

20

22 i
23/11/2013

Universitat de Barcelona

Màster amb el mòdul de sòls

90

24/11/2013

Consorci de Gallecs i Associació
Agroecològica de Gallecs
Fira de la mongeta del ganxet

27/11/2013

Universitat de Barcelona, Dep.
d’Agroecología

27/11/2013

Escola Marinada de Palau-solità Descoberta de l’entorn i Plegamans
tardor

29/11/2013

Universitat de Girona

Visita tècnica en relació als
cultius extensius de Gallecs

20

29/11/2013

Universitat Autònoma de
Barcelona

Funcionament i gestió de
l’espai rural

20

29/11/2013

Escola Sant Gervasi de Mollet
del Vallès

Recerca a l’espai natural de
Gallecs

113

05/12/2013

Centre d’Estudis Mollet

El nostre entorn natural

93

08/12/2013

Club Promoció d’Enganxes del
Vallès

Pujada del pessebre amb
carros i cavalls a l’església
de Gallecs

40

15/12/2013

Aj. de Mollet, Secció Esports

Caminada pels camins de
Gallecs per la Marató de TV3

100

15/12/2013

Consorci de Gallecs i Associació
Agroecològica de Gallecs
Fira de Nadal

400

20/12/2013

Escola de la Natura de Parets
del Vallès

19

Projecte Europeu Tilman-Org

Seguiment de la població de
salamandres

1.000
25
83

18.540
En total, 18.540 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 amb continuïtat per l’any 2014

MEMÒRIA 2013

3.6.3

Executa

a.

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 3 de març de 2013 va tenir lloc la VIII 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, etc.
A les dues del migdia, aproximadament, va començar el dinar que constava d’un primer plat amb els calçots i
la salsa de Romesco, 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.
S’oferia també un menú vegetarià, on es substituïa la botifarra per una hamburguesa vegetal feta amb
proteïna vegetal provinent dels cultius ecològics de Gallecs.
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.
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3.6.4
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 6 d’octubre de 2013 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.
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 és va fer un maridatge de
cervesa TOC d’espelta amb melmelada de carbassa per a tots els participants.
La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
Espai aprèn
Espai passa-t’ho bé
Racó de la biodiversitat
Racó de la Biodiversitat
Racó del cistell i la rifa del fira’t.
Tasta’m
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A l’Espai aprèn es va fer un taller de cuina sota el nom de XUP-XUP fa la cassola a càrrec de Marina

Duñach on es van poder conèixer les curiositats i els beneficis per a la salut de l’espelta petita. Els
participants van poder aprendre diverses receptes entre elles , l’arròs de la terra, amanides i sopes
amb aquest cultiu de blat antic de 8000 anys d’antiguitat.
A l’espai Passa’t-ho bé els més menuts van poder fer-se el seu propi coixí amb la pellofa de l’espelta amb el
taller CUS-CUS FA LA MODISTA a càrrec de Susagna Navó.
Al mateix temps a la caseta del vent mOn Mas va realitzar ’una sessió de contes per tota la família amb el
nom de piulades de Gallecs i bocins de contes.
Al racó de la Biodiversitat es va poder gaudir de l’exposició de llavors de diferents varietats locals i
tradicionals de productes d’hort, moltes ja conreades a Gallecs. Alhora es va poder conèixer 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.
Aquest any es va iniciar la rifa del fira’t on es va rifar amb un lot de productes de Gallecs
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 300 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.
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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3.6.5
FIRA DE 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 24 de novembre de 2013 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:
Espai aprèn
Espai passa-t’ho bé
Racó de la biodiversitat
Racó de la Biodiversitat
Racó del cistell i la rifa del fira’t.
Tasta’m
Aquest any es va incorporar un nou espai per potenciar els oficis . Amb el lema Fem de pagès, del camp a
l’era, es va fer una demostració de les feines antigues del camp, com ara el llaurar i batre les mongetes amb
el cavall.
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Des de primera hora del matí, es va poder gaudir del Racó de la biodiversitat, al museu dels sentits amb un
recull de més de 30 varietats diferents de mongeta.
A les 11:30h a l’espai Aprèn es va fer la xerrada “Gallecs, terra de mongetes: visió històrica d’un cultiu al
baix Vallès”, a càrrec d’en Jordi Roca.
A l’espai Passa-t’ho bé , de 11:30h a les 12:30h es va realitzar Xup-Xup fa la cassola: Taller de cuina
vegetariana infantil i familiar a càrrec de NAPICOL.
Alhora a les 12:00 es va iniciar a la caseta del vent: l’actuació de Paisatges sonors de les feines del camp.,
amb instruments de percussió i cant amb estris tradicionals: càntirs i gibrelles, aixades, encluses, martells,
paelles, claus de casa, canya escardada... a càrrec del Museu Etnològic de Barcelona i del Centre d’Estudis
Maria Grever.
En el racó de la biodiversitat , dins del l’espai dels museus dels sentits es van poder tocar, olorar i identificar
les diferents varietats de mongetes que es conreen a Catalunya. A càrrec de l’Associació Agroecològica de
Gallecs.
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 la mongeta del ganxet i la
del carai van ser les grans amfitriones de la diada.
En aquets acte a la rifa del fira’t on es va sortejar un dinar en un restaurant km 0.
A l’espai Tasta’m es va fer una degustació amb mongetes del ganxet i del carai amb cansalada
acompanyades amb un got de cervesa ecològica TOC d’espelta .
A la fira, hi van assistir 600 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
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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3.6.6
FIRA DE NADAL I III 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 15 de desembre de 2013 es va celebrar la fira de Nadal i la tercera trobada de narradors i narradores
(ANIN). Per Nadal capons, contes i torrons
La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
Espai aprèn
Espai passa-t’ho bé
Racó de la biodiversitat
Racó de la Biodiversitat
Racó del cistell i la rifa del fira’t.
Tasta’m
A l’Espai aprèn dins del context de XUP –XUP FA LA CASSOLA, el Quim Vilanó va realitzar un taller de
torrons KM0
Al raconet Passa’t-ho bé es va poder gaudir de la tercera 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. A mesura
que els nens anaven escoltant contes anaven obtenint les peces per fer-se el seu petit tió de Nadal.
Dins del racó el cistell de Gallecs i la rifa del fira’t 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
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Amb el lema Fem de cistellaires es va oferir pels més menuts un taller familiar per aprendre a fer cistellets a
càrrec d’Antònia Manils .
Al racó de la Biodiversitat es va poder gaudir de l’exposició de llavors de diferents varietats locals i
tradicionals de productes d’hort, moltes ja conreades a Gallecs i a la caseta del vent d’herbes remeieres.
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.
Al final de l’acte va tenir lloc el Ball del fira’t , a càrrec de Cordes del Món i la dansa del solstici d’hivern a
càrrec de Natassja Jiménez.
A la fira, hi van assistir 450 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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3.6.7
FIRA A MOGODA DINS DE LA
SETMANA BIO
OBJECTIUS
Donar a conèixer la gestió agrícola ecològica de Gallecs i els productes de Gallecs
DESCRIPCIÓ
El 27 i 28 d’abril el Consorci de Gallecs va participar conjuntament amb l’Associació Agroecològica a la Fira
que es va fer al castell de Mogoda . Aquest acte també es va incloure a la setmana Bio que organitzava el
DAAM.
Amb el lema “Pagesia, Tradició i Gastronomia, una tapa per cada dia” es va oferir a tots els assistents unes
tapes creades especialment per aquest acte combinant productes ecològics de Gallecs de temporada i
productes elaborats a l’obrador. Les set biotapes que es van oferir varen ser:
Mallorquina : Torradeta d’espelta amb melmelada de maduixes, sobrassada i menta.
Galdric: Torradeta d’espelta amb melmelada de carbassa i avellanes ecològiques de Can Galdric.
Vermella : Torradeta d’espelta amb melmelada de tomàquet amb formatge de cabra semi
Tres Tarongines : Torradeta d’espelta amb melmelada de taronja amarga i crispetes de xocolata.
Mu! : Torradeta d’espelta amb melmelada de codony i formatge de vaca tendra.
Gallesa: Pa d’espelta amb tomàquet i acompanyat d'una hamburguesa vegetal amb productes de l'horta de
Gallecs.
Menuda : Humus de cigró menut de Gallecs amb pols d'oliva negra sobre una pasta feta amb farina de blat
Montcada.
Totes les tapes es van acompanyar de la cervesa TOC d'espelta de Gallecs.
RESULTATS
Millora del coneixement del projecte de Gallecs pels assistents a la fira.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.6.8
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 2013 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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