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PRESENTACIÓ

1. 1

Gallecs és un àmbit excepcional en el que es mantenen amb plenitud els valors ambientals propis de l’activitat agrícola i
forestal de qualitat, en el bell mig d’una plana vallesana en plena transformació des de fa dècades.
Com a vallesenc que sóc, i persona compromesa en la salvaguarda del patrimoni natural en aquest territori, he seguit
amb interès l’evolució d’aquest espai des de la seva declaració com a ACTUR l’any 1971 fins a la seva incorporació al
PEIN l’any 2009, i tota la reivindicació social, territorial i ambiental que ha esperonat aquest llarg i complex procés.
Llegint la memòria de les activitats realitzades l’any 2010 he de felicitar el Consorci per la tasca desenvolupada durant
l’any 2010 en matèria de preservació del patrimoni, agricultura ecològica i educació ambiental. També pels treballs iniciats per l’aprovació del Pla Especial de Gallecs, que ha d’establir amb claredat el funcionament d’aquest espai tan emblemàtic i ple de contrastos.
Com a conseller de Territori i Sostenibilitat i nou president del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs,
emprenc aquesta nova responsabilitat amb il·lusió i compromís, amb la voluntat de seguir impulsant el procés de millora i
salvaguarda d’aquest espai protegit, juntament amb el Departament d’Agricultura i amb la col·laboració de tots els ajuntaments que formen part del Consorci.

Lluís Recoder Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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L’ESPAI RURAL
DE GALLECS

1. 2

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 ocupen 160 hectàrees que en 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.

Delimitació de l’espai rural de Gallecs
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EL CONSORCI
DE GALLECS

El Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs és l’òrgan gestor del territori. És va constituir l’any 2006 pel
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 Mollet del Vallès,
Palau-Solità i Plegamans, Montcada i Reixac, Lliça de Vall, Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES DELS MUNICIPIS INTEGRATS DE GALLECS

Ha

%

Mollet del Vallès

448,24 Ha

61,11%

Sta. Perpètua de Mogoda

119,45 Ha

16,28%

Parets del Vallès

71,37 Ha

9,73 %

Lliçà de Vall

36,94 Ha

5,04 %

Montcada i Reixac

32,33 Ha

4,41 %

Palau-Solità i Plegamans

25,16 Ha

3,43 %

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

773,52 Ha

100 %

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.

ÀMBITS DE TREBALL
Agricultura. Es potencia 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. L’any 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
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bassa de Can Benito. S’està treballant per al foment de la biodiversitat i també per a la recuperació de rapinyaires, projecte que compta amb la col·laboració del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrusa .
Gestió Forestal. Es realitza la gestió de 160 Ha 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. Durant l’any 2010 el total de persones que van accedir a l’espai va ser de 747.000.
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. Actualment es beneficien d’aquests programes a Gallecs cent quaranta persones.
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 i 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, la fira de la mongeta del ganxet i la fira de la
biodiversitat agrícola.
Treball en xarxa. El Consorci de Gallecs és membre de la Federació Europea d’ Espais Naturals i Rurals, Metropolitans i
Periurbans (Fedenatur), Eursosite i de la Xarxa de Custòdia del territori.
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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

Sabadell

• Des de l’Ap7, sortida 16 Mollet Nord
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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 2010 el Consell Plenari s’ha reunit en les següents sessions:
Dia 20 de maig de 2010
Dia 28 d’octubre de 2010

PRESIDENT

Sr. Joaquim Nadal i Farreras
Hble. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

TRESORERA

Sra. Carme Simón i Tena
Ajuntament de Mollet del Vallès

REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Oriol Nel·lo i Colom
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Joan Llort i Corbella
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Joan Ganyet i Solé
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Jordi Bertran i Muntaner
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sr. Jaume Balagué i Estrems
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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Sr. Jordi Padrós i Selma (fins el dia 22 de febrer de 2010)
Sra. Neus Ferrete Gracia (a partir del dia 22 de febrer de 2010)
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sr. Joan Corominas i Ballarà
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sra. Catalina Victory i Molné
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Sra. Núria Buenaventura i Puig
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Sr. Lluis Vàzquez i Rivas
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Sr. Salvador Grau i Tort
Departament de Medi Ambient i Habitatge

REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. Oriol Valls i Rovira
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. Manuel Ruiz i Montero
Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Rosa M. Bonàs i Pahisa
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Teresa Martínez i Barchino
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sr. Abel Julien i Vila
Ajuntament Palau-solità i Plegamans
Sr. Ivan Costa i Lavallos
Ajuntament Palau-solità i Plegamans
Sr. Joan Seguer i Tomàs
Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Sra. Núria Banegas i Ortega
Ajuntament de Lliçà de Vall
Sr. Jordi Climent i Martí (fins el dia 25 de febrer de 2010)
Sr. Sergio Hermoso Navalpotro (des de el dia 25 de febrer de 2010 fins el dia 8 de juliol de 2010)
Sr. Juan Parra Solà (des del dia 8 de juliol de 2010)
Ajuntament de Montcada i Reixac
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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 2010, s’han fet les següents reunions de la Comissió Executiva:
Dia 20 de maig de 2010
Dia 28 d’octubre de 2010

PRESIDENT

Sr. Joaquim Nadal i Farreras
Hble. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

TRESORERA

Sra. Carme Simón i Tena
Ajuntament de Mollet del Vallès

REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Joan Llort i Corbella
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Sr. Jordi Bertran i Muntaner
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sr. Salvador Grau i Tort
Departament de Medi Ambient i Habitatge

REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. Joan Seguer i Tomàs
Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Sra. Rosa M. Bonàs i Pahisa
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sr. Abel Julien i Vila
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
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SERVEIS TÈCNICS
GERENT

Xavier Pablo i Salvat

DIRECTORA TÈCNICA
Gemma Safont i Artal

SECRETARI

Jaume Ponsa i Asensio

TRESORERA

Carme Simón i Tena

TÈCNICS

Marina Elcacho Rovira
Nacho Suárez Coterillo (fins el dia 30 de setembre de 2010)
Eduard Pi i Espona (des del dia 4 d’octubre de 2010)

ADMINISTRACIÓ

Francisco García i Vilches
M. Teresa Farrés i Cervera
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ESTAT D’INGRESSOS 2010
Exercici 2010

A. OPERACIONS CORRENTS
ARTICLE

CAPÍTOL 3

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

31

Prestacións de serveis

38

Reintegraments

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

ARTICLE

CAPÍTOL 4

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

345.000,00€

283.085,28

0,00€

278,91

345.000,00 €

283.364,19 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

41

Transferències corrents de la Generalitat

231.197,33 €

215.716,46 €

46

Transferències corrents de l’Ajuntament

185.414,86 €

185.414,86 €

0,00E
416.612,19 €

401.131,32 €

TOTAL
CAPÍTOL

ARTICLE
52

CAPÍTOL 5

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Interesos de dipòsits
TOTAL
CAPÍTOL

TOTAL D’OPERACIONS CORRENTS

1.000,00 €

254,11 €

1.000,00 €

1.000,00 €

762.612,19 €

684.749,62

B. OPERACIONS DE CAPITAL
ARTICLE
71

CAPÍTOL 7

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Transferències de capital de Generalitat
TOTAL
CAPÍTOL

ARTICLE
87

CAPÍTOL 8

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

51.369,91 €

54.830,36 €

51.369,91 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Actius financers romanent de tresoreria 2009
TOTAL
CAPÍTOL

TOTAL DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2010

54.830,36 €

79.708,52 €

0,00 €

79.708,52 €

0,00 €

897.151,07 €

736.119,53 €
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ESTAT DE DESPESES 2010
Exercici 2010

A. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1

DESPESES DE PERSONAL

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Partida
Personal Consorci
Quotes Seguretat Social
TOTAL
CAPÍTOL

CAPÍTOL 3

DESPESES FINANCERES

542.3420002

Comissions i altres despeses bancàries

Partida

250.311,58 €

242.916,11 €

75.000,00 €

63.017,65 €

325.311,58 €

305.933,763 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

400,00 €

396,02 €

400,00 €

396,02 €

CAPÍTOL 2

DESPESES EN BENS CORRENTS I
SERVEIS

542.2010001

Lloguers i cànons de material de transport

5.300,00 €

4.648,20 €

542.2020001

Lloguers i cànons equips procés de dades

1.450,00 €

858,00 €

542.2030001

Lloguers i cànons altre immobilitzat

500,00 €

396,72 €

542.2040001

Altres lloguers i cànons

350,00 €

0,00 €

542.2100001

Conservació, rep. i mant. terrenys, bens naturals, edificis i altres const.

134.632,11 €

133.574,54 €

542.2120001

Conservació, rep. i mant. equips procés
de dades

980,00 €

507,70 €

542.2130001

Conservació, rep. i mant. altre immobilitzat

5.470,00 €

5.358,99 €

542.2130001

Material ordinari no inventariable

2.800,00 €

2.612,15 €

542.2200002

Premsa, revistes i altres publicacions

0,00 €

0,00 €

542.2210001

Subministraments aigua i energia

4.800,00 €

3.757,55 €

542.2210002

Combustible per a mitjans de transport

1.100,00 €

684,01 €

542.2210007

Queviures animals

0,00 €

0,00 €

542.2220001

Comunicacions postals i telefòniques

7.100,00 €

5.203,45 €

542.2240001

Despeses assegurances

2.164,60 €

1.767,25 €

542.2260003

Publicitat, difusió i campanyes institucionals

10.000,00 €

9.377,62 €

542.2260005

Organització de reunions i conferències

1.300,00 €

959,81 €

542.2260007

Publicacions i edictes als diaris oficials

0,00 €

0,00 €

542.2260011

Formació vpersonal propi

450,00 €

450,00 €

542.2260089

Altres despeses diverses

14.536,37 €

14.322,90 €

542.2270001

Neteja i sanejament

15.270,00 €

14.777,63 €

542.2270005

Estudis i treballs tècnics

77.399,53 €

51.530,88 €

Partida

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA
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542.2270089

Altres treballs realitzats per altres empreses

542.2300001

Dietes, locomocions i trasllats

542.2310001

Altres indemnitzacions per raó de servei
TOTAL
CAPÍTOL

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

542.4820004

Escola de Natura de Parets

542.4820005

Associació de Pagesos de Gallecs

Partida

76.392,80 €

76.370,17 €

1.900,00 €

1.894,07 €

11.192,00 €

11.147,00 €

375.087,41 €

340.198,64 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

3.000,00 €

3.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

27.000,00 €

27.000,00 €

CAPÍTOL 6

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

542.6100011

Construcció punt distribució i elaboració
productes de Gallecs

17.351,42 €

17.350,92 €

542.6100013

Adeqüació entorn obrador

11.473,26 €

7.966,20 €

542.6100016

Construcció de sitges per emmagatzament de
blats antics

31.907,88 €

31.907,88 €

542.6200003

Inversions maquinària. Desbrossadora

3.030,15 €

2.569,37 €

542.6500001

Inversions en equips de procés de dades

1.741,62 €

1.315,70 €

542.6700001

Inversions en altre immobilitzat material

39.000,00 €

39.000,00 €

542.6800002

Inversions en immobilitzat immaterial

61.896,00 €

61.895,81 €

542.6800002

Inversions en apliacions informàtiques

2.951,75 €

2.951,75 €

169.352,08 €

164.957,63 €

897.151,07 €

838.486,05 €

Partida

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

TOTAL OPERACIONS CORRENTS
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PROGRAMA
D’ACTUACIÓ
ANUAL

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

ACCIÓ

OBSERVACIONS

Documents de
gestió, estudis i
treballs

Pla especial

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

Avaluació ambiental del Pla especial

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

Pla de gestió patrimonial

Redacció per part de l’estudi DTUM Albert Cortina

Pla d’educació ambiental

Redacció per part del personal del
Consorci de Gallecs

Estudi hidrogeològic

Redacció per part de REGSA, Regs de Catalunya SAU i l’empresa Sabordo

Projecte de seguiment de la reconversió a
l’agricultura ecològica

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

Informe sobre els marges agrícoles

Redacció per part del grup de recerca Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agrosystems)
de la Universitat de Barcelona

Projecte d’assajos agronòmics i de panificació
amb blats antics per a l’obtenció de pans especials

Col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí

Estudis i censos de poblacions de fauna vertebrada

Redacció per part dels ornitòlegs Josep
Ribas i Francesc Xavier Macià

Associació Agroecològica de Gallecs

Per a l’execució del Pla de reconversió
a l’agricultura ecològica i la dinamització
del teixit agrari i el relleu generacional. En
aplicació del Pla de gestió agrícola per al
foment dels productes de Gallecs

Escola de Natura de Parets del Vallès

Per a la rehabilitació de la sínia de Can
Jornet de Parets del Vallès

Universitat de Barcelona

Per a la realització d’actuacions en l’àmbit
de la recerca, la transferència tecnològica
i l’assessorament tècnic en el camp de
l’agricultura ecològica.

Instal·lació de sitges

Infraestructura per a emmagatzemar la producció dels conreus extensius ecològics

Creació d’un obrador

Infraestructura per a l’elaboració, manipulació
i envasat dels productes de Gallecs

Projecte de recuperació d’aus rapinyaires

Col·laboració amb el Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge de Torreferrussa del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya

Convenis de
col·laboració

Agricultura

Fauna i medi
natural

Projecte d’ordenació de l’ús públic i difusió dels
valors ambientals

Subvencionat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya

Punts informatius sobre Gallecs a les portes
d’entrada de l’espai

Subvencionat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya

Disseny i redacció de l’oferta pedagògica de
Gallecs, d’acord amb les directrius del Pla
d’educació ambiental

Redacció per part del personal del Consorci
de Gallecs

Activitats de difusió de l’avifauna, la flora i l’horta
ecològica

Activitats adreçades al públic en general per
a la difusió dels valors naturals i culturals de
l’espai

Activitats de voluntariat ambiental

Serveis de vigilància, informació i prevenció d’incendis forestals a través del grup de
voluntariat de Gallecs

Plans d’ocupació

Per a la realització de tasques de manteniment, neteja i gestió forestal. Col·laboració
amb l’empresa municipal de reinserció
social EMFO

Casa d’oficis

Per a la realització de tasques en tres grups:
horticultor ecològic, manteniment forestal i
rehabilitació de patrimoni, en col·laboració
amb EMFO

Treballs en benefici de la comunitat

Per a la neteja i suport en el manteniment
i gestió forestal, en col·laboració amb el
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya

Manteniment
de l’espai verd i
gestió forestal

Execució del Pla tècnic de gestió i millora forestal

Per a la millora de l’estat general dels boscos
de Gallecs

Comunicació,
divulgació i
treballs en
xarxa

Cervesa TOC d’espelta

Nou producte de Gallecs en col·laboració
amb l’Associació Agroecològica de Gallecs

Fira de la biodiversitat agrícola

Dins del programa Fira’t a Gallecs i en
col·laboració amb l’Associació Agroecològica de Gallecs i la Xarxa Catalana de Graners

Fira de l’espelta

Dins del programa Fira’t a Gallecs i en
col·laboració amb l’Associació Agroecològica de Gallecs

Fira de la mongeta del ganxet

Dins del programa Fira’t a Gallecs i en
col·laboració amb l’Associació Agroecològica de Gallecs

Altres fires fora de l’àmbit del Consorci de
Gallecs

Per a la difusió de l’espai rural

Altres activitats realitzades a l’espai per part
d’altres entitats

Per a la millora en el coneixement de l’espai
per part de la població en general

Treballs en xarxa

Intercanvi d’experiències amb la Xarxa de
Custòdia del Territori, Fedenatur i Eurosite

Publicitat i difusió de l’espai

Creació de la nova web del Consorci de Gallecs

Educació
ambiental

Treballs socials

3.1
DOCUMENTS
DE GESTIÓ,
ESTUDIS I
TREBALLS
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3.1.1
Vista panoròmica de l’espai rural de Gallecs

PLA ESPECIAL DEL PARC
TERRITORIAL DE L’ESPAI
RURAL DE GALLECS
OBJECTIUS
· Establir les condicions i mesures necessàries per a l’ordenació urbanística dels usos del sòl i la regulació de les activitats de l’espai rural de Gallecs per tal de preservar, dinamitzar i fer compatibles els seus valors agrícoles, naturals,
socials i paisatgístics.
· Establir les normes bàsiques per a la regulació específica del sòl, els usos i activitats, i de les edificacions existents.
· Fixar els instruments de gestió de l’espai agrari.
Per al desenvolupament d’aquests objectius es proposa:
· Delimitar i ordenar els usos del sòl (establint una zonificació bàsica: zona agrària, forestal, espai fluvial, enclaus edificats,
sistemes viaris rodats i per a vianants).
· Estudiar i regular els usos, existents i proposats, de l’edificació existent.
· Ordenar i regular la xarxa de camins i els accessos. Establint una jerarquia dels camins, definint-ne els accessos, els
límits i la permeabilitat per restablir la connectivitat social a l’àmbit del parc (portes i aparcaments).
· Ordenar i regular la xarxa viària. Regular la mobilitat rodada.
· Regular la xarxa hidrològica.
· Definir i regular els elements identificatius del paisatge.
· Dur a terme l’estudi de l’activitat agrària, on es preveu el desenvolupament de la conversió de l’agricultura tradicional a
l’agricultura ecològica.
· Estudiar la necessitat de noves infraestructures per a l’activitat agrària (per exemple estudiar la necessitat i possible
ubicació de l’edificació que recolliria usos com la cooperativa agrícola, l’obrador, la farinera, etc. i, en definitiva, les
necessitats requerides per l’ordenació del parc).
· Establir els criteris i la preferència sobre els sòls i l’edificació que es considerin més adients per a l’ús col·lectiu de la
població i, al mateix temps, identificar aquells que caldrà preservar de l’accés públic per la seva especial condició ecològica o paisatgística.
· Ordenar i regular l’horta recreativa.
· Establir les mesures preventives i de desenvolupament respecte a la flora i fauna del parc, regulant les condicions que
posteriorment s’hauran d’ajustar al conjunt de les obres d’urbanització i condicionament general del parc.
· Preservar i, si cal, recuperar la funcionalitat de corredor ecològic del sistema de torrents i d’espais amb cobertura arbòria.
· Establir les mesures necessàries per a la prevenció d’incendis.

Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs

· Ordenar i regular les infraestructures de sanejament i abastament d’aigua.
· Definir els instruments de gestió necessaris per a garantir les funcions del parc.

DESCRIPCIÓ
El Pla director urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs (PDU) aprovat l’abril de 2005 tanca urbanísticament l’ACTUR
i qualifica l’àmbit central de Gallecs, de 733,52 ha agrícoles i forestals, com a sistema general d’espais lliures públics
d’àmbit supramunicipal, pels seus valors agrícoles, forestal, mediambientals i també pels valors lúdics i socials que representa per a les poblacions veïnes.
El Pla director, amb la voluntat de protegir i desenvolupar l’àmbit central, preveu la necessitat de redactar i aprovar un
Pla especial urbanístic per a la recuperació i millora del paisatge, el qual tindrà en compte els usos i activitats existents.
En data 20 d’octubre de 2009, i seguint els criteris del Pla director, s’aprova la inclusió de l’àmbit central de Gallecs dins
Així doncs, el Pla especial s’ajusta a les determinacions generals previstes en la normativa reguladora del PDU com a
marc de referència i de la mateixa manera dóna resposta als requeriments del Pla d’espais d’interès natural.
Durant aquest 2010, s’ha redactat el Pla especial per a la seva aprovació inicial.
Amb l’objectiu de poder preveure els continguts del Pla especial i aconseguir un document urbanístic que alhora també
comenci a marcar les pautes de gestió futures, s’han engegat els estudis següents:
1. L’inventari de masies:
L’inventari ha seleccionat les edificacions que es pretenen preservar, d’acord amb els criteris que estableix l’article 47.3
de la Llei d’urbanisme sobre els valors arquitectònics, històrics, mediambientals i socials. A través de fitxes detallades
per a cada una de les edificacions seleccionades, s’han determinat uns criteris i unes mesures concretes per a dur-ne a
terme la rehabilitació. El contingut d’aquestes fitxes consisteix en una descripció detallada de l’edificació, la justificació
de la recuperació i preservació d’aquesta, així com les determinacions normatives, la permissibilitat d’usos, actuacions,
ampliacions, etc., dades necessàries per a la gestió d’aquest patrimoni. El treball inclou una classificació d’aquestes masies en funció del seu estat de conservació amb la finalitat de valorar les intervencions futures.
2. L’estudi econòmic i financer:
En l’estudi s’exposen les aplicacions de fons previstes per a Gallecs, és a dir, totes les inversions que es preveuen realitzar, així com les despeses de manteniment de l’espai. També es detalla l’origen dels fons que es necessiten per gestionar
tot l’espai i presenta una proposta inicial de tractament de les concessions per a l’activitat econòmica de les masies i
cases rurals no cedides en l’actualitat.
3. L’Ordenança de l’ús públic:
L’ordenança complementa les previsions de la normativa del Pla especial en relació amb la regulació detallada de l’ús
públic, és a dir, de l’ordenació de la freqüentació i dels usos i activitats vinculades a l’ús social dins l’àmbit del parc.
L’objectiu genèric és l’establiment de les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural, així com l’exercici de les activitats econòmiques admeses, i fer possible, alhora, les activitats de lleure que siguin
compatibles en l’àmbit del parc.
El Pla especial del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs ha estat redactat per l’equip de recerca Càtedra d’Urbanística,
amb Antonio Font Arellano; per ETSAV-UPC, amb Lorena Maristany, arquitecta, Sílvia Mas, arquitecta, i Josep Solé, arquitecte; per Minuartia Estudis Ambientals, amb Vicenç Planas, enginyer agrònom, i per l’estudi DTUM, amb Albert Cortina,
advocat.

RESULTATS

Obtenció del document per a l’aprovació inicial.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ

La tramitació del document per a la seva aprovació inicial està pendent de l’adaptació del planejament urbanístic general
del municipi de Palau-solità i Plegamans a les determinacions del Pla director.

COST
33.408 €
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3.1.2

AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL
PLA ESPECIAL
OBJECTIUS

· Integrar les consideracions ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment del pla que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

DESCRIPCIÓ
L’Avaluació ambiental del Pla especial del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs, d’ara endavant avaluació ambiental, ha permès una diagnosi dels aspectes més rellevants del medi i els objectius ambientals formulats en base a aquesta
diagnosi i que cal tenir en compte en la redacció del Pla especial.
Durant aquest 2010 s’ha redactat l’ISA (Informe de Sostenibilitat Ambiental) dins el procés d’avaluació ambiental de la
proposta. 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.
L’ISA elabora una diagnosi dels aspectes rellevants del medi a partir d’una exhaustiva descripció i avaluació de l’espai i
estableix uns objectius ambientals. Finalment, analitza els efectes sobre el medi de les alternatives considerades. La primera alternativa és considerar que no es dugués a terme el Pla especial en comparació amb la segona alternativa que
preveu l’existència del Pla especial, i avalua la coherència d’aquest amb els objectius ambientals. A la taula següent es
pot observar aquest anàlisi:
PRIORITAT

Contribuiex a assolir l’objectiu

No contribueix a assolir l’objectiu, però tampoc el dificulta o condiciona

Alternativa 0:
absència de Pla especial

Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu

Alternativa 1:
existència de Pla especial

CODI

PRIORITAT

OBJECTIU

1.1

++

Respectar el principi general de
no transformació
i artificialització
del territori i el
paisatge, mantenint el seu caràcter
d’espai lliure i
natural

El PDU de l'ACTUR de Santa
Maria de Gallecs inclou determinacions en aquest sentit.

Preveu la preservació dels
valors de l'espai, amb una
combinació ordenada d'usos
agraris, d’esbarjo i lleure, i
ambientals.

1.2

++

Integrar les
propostes en la
matriu física

El planejament vigent únicament
estableix mesures d’adaptació
topogràfica en el cas de Mollet
del Vallès.

Es limiten els àmbits on desenvolupar les noves actuacions
d’acord amb les característiques del territori.
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PRIORITAT

Contribuiex a assolir l’objectiu

No contribueix a assolir l’objectiu, però tampoc el dificulta o condiciona

Alternativa 0:
absència de Pla especial

Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu

Alternativa 1:
existència de Pla especial

CODI

PRIORITAT

OBJECTIU

1.3

+

Potenciar els
desplaçaments a
peu o en bicicleta
per l’interior de
l’àmbit

El nombre d’accessos a l’àmbit
a peu o en bicicleta és elevat

Només admet la circulació de
vehicles associats a les activitats
agrícoles i als habitants i treballadors del parc.
Preveu minimitzar el trànsit rodat
mitjançant la restricció de la circulació rodada associada al lleure
i proposant aparcaments dissuasoris a les portes d’accés al parc

1.4

++

Integrar les
propostes en la
matriu física

El planejament vigent únicament
estableix mesures d’adaptació
topogràfica en el cas de Mollet
del Vallès.

Es defineixen 3 categories viàries:
. Viari (clau V): el sistema
viari rodat comprèn trams
de la C-59, de la C-155 i de
l’avinguda de Catalunya de
Palau
. Camí principal (clau Cp): és
l’antiga carretera Bv-5154 que
travessa verticalment l’àmbit
. Camí rural (clau Cr): són els
camins rurals existents dins
l’àmbit, camins històrics que
es volen recuperar i noves
traces proposades

1.5

++

Preservar i
reconèixer els seveis viaris rurals
bàsics d’acord
amb la legislació

No hi ha jerarquització de la xarxa de camins de l’àmbit

Els camins ramaders existents
s’integren dins la xarxa de
camins i portes com a camins
rurals existents principals, així
com en un tram de camí històric desaparegut, per recuperar, paral·lel al camí principal.
El Pla d’infraestructures
establirà determinacions per
al disseny dels nous camins
segons la normativa vigent

1.6

++

Recuperar les
formacions de
ribera entorn dels
cursos fluvials
i mantenir les
existents

Només el POUM de Mollet i el
de Gallecs delimiten un sistema
hidrològic entorn dels cursos
fluvials

Es delimita l’àmbit de la xarxa
hidrogràfica, constituït per 2
categories:
. Hidrografia
. Espais forestals associats a
la hidrografia.
Es fixen determinacions per
a la millora, conservació i
potenciació d’aquests espais,
afavorint-ne la funcionalitat i la
recuperació de les formacions
de ribera allà on hagin desaparegut

1.7

+

Preservar els
boscos existents
i potenciar-ne la
recuperació

El planejament vigent preserva
els boscos actuals

S’inclouen determinacions per
a preservar els espais forestals existents i potenciar-ne la
recuperació
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PRIORITAT

Contribuiex a assolir l’objectiu

No contribueix a assolir l’objectiu, però tampoc el dificulta o condiciona

Alternativa 0:
absència de Pla especial

Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu

Alternativa 1:
existència de Pla especial

CODI

PRIORITAT

OBJECTIU

1.8

++

Definir criteris i
establir un marc
per a regularitzar
les concessions
als conreadors

Actualment, no existeixen criteris per a actualitzar i gestionar
adequadament les concessions
als conreadors

S’estableix que les concessions administratives per a
la gestió dels conreus aniran
sempre vinculades a les que
es realitzin per a l’ocupació de
les edificacions, i que ambdues
s’adjudicaran en funció del
que estableixi el Pla de gestió
patrimonial

1.9

++

Establir determinacions per a
garantir un model
de producció
agrària viable i
respectuós amb
l’entorn

El Pla de reconversió a
l’agricultura ecològica de l’espai
rural de Gallecs és coherent
amb aquest objectiu

Es prioritza l’agricultura ecològica enfront de la convencional
i es fixen condicions de maneig
del cultiu encaminades a millorar el respecte a l’entorn.
Es limita i regula l’activitat
ramadera i la pastura.
S’estableixen condicionants
i límits per a la conversió de
parcel·les de secà a regadiu

1.10

++

Preveure i regular
les infraestructures i instal·lacions
necessàries per
a dinamitzar
l’activitat agrària

El planejament vigent no
n’identifica ni en preveu

Es regula i limita la construcció de noves infraestructures
agràries

1.11

++

Ordenar els
espais agraris de
manera que es
preservin i potenciïn els elements
d’interès natural i
paisatgístic

Vegeu 1.9

Vegeu 1.9

1.12

++

Compatibilitzar la
naturalesa i els
impactes de les
activitats econòmiques amb els
valors de l’espai i
els objectius del
pla

S’han identificat diverses
activitats incompatibles amb els
valors de l’espai, com les dues
antenes de radiocomunicació i
el camp de tir

Es defineixen i regulen els usos
generals i específics, així com
usos incompatibles d’acord
amb els objectius del pla

1.13

++

Ordenar les edificacions existents
en l’àmbit i definir
el marc per a la
recuperació de
les pertinents

Actualment, no hi ha un marc
conjunt que reconegui i ordeni
les edificacions existents en
l’àmbit

Es categoritzen les edificacions existents en:
. Edificació rural patrimonial
. Edificació sense valor patri
monial
. Infraestructures agràries
existents
Es regula el marc per a la
preservació de les edificacions
patrimonials i es defineix un
marc per a enderrocar les que
no tenen valor patrimonial
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PRIORITAT

Contribuiex a assolir l’objectiu

No contribueix a assolir l’objectiu, però tampoc el dificulta o condiciona

Alternativa 0:
absència de Pla especial

Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu

Alternativa 1:
existència de Pla especial

CODI

PRIORITAT

OBJECTIU

1.14

++

Respectar el
règim d’ús del sòl
no urbanitzable
previst per la
legislació urbanística vigent,
així com pel Pla
d’espais d’interès
natural i per la
normativa relativa
a la caça

1.15

-

Prevenir i
minimitzar els
riscos hidrològics
associats a les
inundacions

Totes les edificacions de l’àmbit
s’ubiquen fora de les zones potencialment inundables des del
punt de vista geomorfològic

Ídem alternativa 0

1.16

++

Establir el marc
per a desenvolupar una gestió
dels boscos
de l’àmbit que
redueixi el risc
d’incendis forestals

El Pla tècnic de gestió i millora
forestal inclou propostes en
aquest sentit

Ídem alternativa 0

1.17

+

Prendre mesures
enfront del risc
d’incendi forestal

Vegeu 1.16

Es defineix una franja de
protecció de 25 m per prevenir
incendis en aquells conreus
en contacte amb les masses
forestals

2.1

++

Protegir els
cursos fluvials i
prevenir la contaminació dels
recursos hídrics

Actualment, i més enllà de la
normativa sectorial, no es porta
un control sistemàtic de la qualitat de les aigües

Es defineix l’àmbit de la xarxa
hidrogràfica i es fixen determinacions per a protegir els
cursos fluvials i la vegetació
associada. S’estableix el marc
per al tractament adequat de
les aigües residuals. Es regula
l’aplicació de fertilitzants a
prop dels cursos fluvials

2.2

+

Adequar els
desenvolupaments agraris a la
disponibilitat de
recursos hídrics

Actualment, manca un marc de
regulació conjunt de la disponibilitat de recursos hídrics

Es limita la superfície de regadiu en relació a la disponibilitat
de recursos hídrics
S’identifiquen àrees aptes per
a conreus de regadiu

2.3

++

Incrementar el
control sobre els
consums d’aigua,
tant pel que fa
a qualitat com a
quantitat

Vegeu 1.12

Actualment, no hi ha control
dels consums d’aigua

Vegeu 1.12

Es preveu incrementar el
control dels consums d’aigua,
en el marc del Pla de gestió
d’infraestructures
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PRIORITAT

Contribuiex a assolir l’objectiu

No contribueix a assolir l’objectiu, però tampoc el dificulta o condiciona

Alternativa 0:
absència de Pla especial

Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu

Alternativa 1:
existència de Pla especial

CODI

PRIORITAT

OBJECTIU

2.4

++

Recuperar les
infraestructures
hidràuliques com a
elements amb valor cultural afegit

Moltes de les basses de reg
no s’utilitzen i es troben en mal
estat

Es proposa la recuperació
d’infraestructures hidràuliques
existents en l’àmbit del parc

2.5

++

Establir determinacions per a
afavorir l’estalvi
d’aigua

Actualment, no hi ha un marc
per a fomentar l’estalvi d’aigua

S’incorporen determinacions
per a l’estalvi d’aigua

2.6

++

Preveure les
mesures adients
per a garantir el
sanejament adequat de les aigües
residuals

2.7

+

Analitzar els
efectes de la proposta de la xarxa
d’abastament i de
sanejament sobre
el territori

No procedeix

Aquests efectes s’analitzen en
el present ISA

3.1

+

Evitar la implementació de
focus emissors
d’òxids de nitrogen i partícules
sòlides entorn de
l’autopista AP-7

El planejament vigent no preveu
la implementació de focus
emissors d’òxids de nitrogen i
partícules sòlides totals entorn
de l’autopista AP-7

No es preveu la implementació
de focus emissors d’òxids de
nitrogen i partícules sòlides

3.2

+

Atorgar a l’àmbit
uns nivells adequats d’immissió
sonora

El marc normatiu actual permet
vetllar pels nivells de protecció
sonora

No es preveu la implementació
de focus emissors de soroll

3.3

+

Atorgar a l’àmbit
uns nivells
adequats de
protecció envers
la contaminació
lluminosa

L’actual delimitació de les zones
de protecció envers la contaminació lluminosa no és homogènia ni coherent amb la naturalesa de l’espaia. La recent inclusió
de l’àmbit al PEIN implicarà la
necessària revisió dels nivells
de protecció envers la contaminació lluminosa

Ídem alternativa 0

3.4

+

Evitar la implantació d’habitatges
en zones de risc
potencial de
radiació electromagnètica

No es disposa d’informació
per valorar el risc potencial
de radiació electromagnètica
d’aquestes instal·lacions sobre
els habitatges

S’estableix que caldrà realitzar
els controls pertinents a les
instal·lacions de radiocomunicació i de transport i transformació d’energia elèctrica

Actualment, no hi ha un control
sistemàtic dels abocaments
d’aigües residuals

S’estableix el marc per al tractament adequat de les aigües
residuals
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PRIORITAT
CODI

Contribuiex a assolir l’objectiu

PRIORITAT

OBJECTIU

No contribueix a assolir l’objectiu, però tampoc el dificulta o condiciona

Alternativa 0:
absència de Pla especial

Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu

Alternativa 1:
existència de Pla especial

4.1

-

Preveure la correcta gestió dels
residus

No existeix regulació més enllà
del compliment de la normativa
vigent

S’inclouen diverses determinacions per a gestionar adequadament els residus

5.1

-

Caldrà tenir
en compte
paràmetres
d’ecoeficiència

No existeix regulació més enllà
del compliment de la normativa
vigent

Es determinen mesures per a la
millora de l’eficiència energètica

5.2

+

Afavorir la utilització d’energies
renovables

No hi ha un marc que prevegi i planifiqui la utilització
d’energies renovables

Es determina que el Pla de
gestió d’infraestructures potenciï l’aprofitament d’energies
renovables

6.1

-

Assumir els
valors que han
propiciat la inclusió de Gallecs en
el PEIN

La manca d’un marc de regulació específic no afavoreix una
protecció activa dels valors
ambientals de l’espai

Els valors ambientals de l’espai
han servit de base per a definir
els criteris i les determinacions
del Pla especial

6.2

+

Afavorir
l’estructura de
mosaic agroforestal

El planejament vigent permet
assolir aquest objectiu

La zonificació del Pla especial
garanteix el manteniment del
mosaic agroforestal

6.3

+

Preveure la
preservació
activa dels
hàbitats d’interès
comunitari, les
forests i les zones
humides

El POUM de Mollet i el de Santa
Perpètua de Mogoda inclouen
determinacions per a preservar
els hàbitats d’interès. La inclusió
de l’àmbit de Gallecs al PEIN ha
suposat un pas endavant cap
a aquest objectiu. Per últim,
l’objectiu principal del Pla tècnic
de gestió i millora forestal, en
procés d’elaboració, és el de
la preservació enfront de la
producció forestal

Es preserven els hàbitats
d’interès comunitari, que queden inclosos a l’àrea forestal o
a la xarxa hidrogràfica

6.4

++

Preservar els
hàbitats d’interès
comunitari

Vegeu 6.3

Vegeu 6.3

6.5

+

Potenciar el paper de les zones
humides

Vegeu 6.3

Vegeu 6.3

6.6

+

Mantenir i
reforçar el paper
connector dels
elements de la
xarxa fluvial

Només el POUM de Mollet i el
de Parets del Vallès delimiten un
sistema hidrològic entorn dels
cursos fluvials

En la regulació de la xarxa
fluvial, s’incideix en preservarne la funció connectora
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PRIORITAT

Contribuiex a assolir l’objectiu

No contribueix a assolir l’objectiu, però tampoc el dificulta o condiciona

Alternativa 0:
absència de Pla especial

Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu

Alternativa 1:
existència de Pla especial

CODI

PRIORITAT

OBJECTIU

6.7

+

Preveure mesures per a afavorir
la connectivitat
ecològica

El POUM de Mollet inclou diverses determinacions per a afavorir la connectivitat ecològica,
com la preservació de marges
dels conreus o la prohibició de
les tanques destinades a la separació entre els diferents elements i dintre de cadascun dels
elements que composen el Parc
territorial, tot i que s’admeten en
casos puntuals

S’inclouen diverses determinacions per a afavorir la
connectivitat ecològica, com
la preservació de marges dels
conreus o el reforç del paper
connector dels elements de la
xarxa fluvial

7.1

++

Afavorir el
manteniment del
paisatge agrari

Tot i que el PDU de l’ACTUR
preveu el desenvolupament de
l’activitat agrícola i forestal com
a base per a la preservació dels
sistemes naturals, només el
POUM de Mollet inclou qualificació de sòl agrícola en l’àmbit
de Gallecs

Es delimita entorn del 75% de
la superfície de l’àmbit com a
àrea agrícola

7.2

++

Protegir, millorar i
recuperar l’entorn
paisatgístic

El PDU de l’ACTUR de Santa
Maria de Gallecs inclou determinacions en aquest sentit

S’estableixen determinacions
per a mantenir i preservar el
paisatge.
Es preveu la redacció d’un Pla
paisatgístic

7.3

++

Afavorir la integració visual de
les instal·lacions
en el paisatge

Vegeu 7.2

Vegeu 7.2

7.4

++

Protegir i valoritzar els elements
del patrimoni
cultural

Els elements del patrimoni
cultural de l’àmbit es troben
identificats, però no es disposa
d’una proposta conjunta per a
preservar-los i valoritzar-los

Es regula l’entorn, les intervencions per a la rehabilitació, els
serveis, les ampliacions i els
usos de les edificacions rurals
patrimonials

8.1

++

Promoure i
ordenar l’ús
social de l’espai
de manera que:
1.Contribueixi a
la viabilitat de les
activitats productives i en minimitzi
les afeccions
2. Es garanteixi la
preservació dels
valors ambientals
de l’espai

Constància d’impactes de
certes activitats esporàdiques i
de deficiències en la gestió dels
horts socials

Es defineixen els usos admesos en les diferents zones i
s’estableixen criteris de regulació de les activitats productives i de lleure
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RESULTATS
Obtenció de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Redactat i pendent de la tramitació del Pla especial per la seva aprovació inicial.

COST
6.620,00 €
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3.1.3
Can Vila. Façana llevant

PLA DE GESTIÓ PATRIMONIAL
OBJECTIUS
. Definir el model i les estratègies de gestió del patrimoni de Gallecs.
. Formular les línies estratègiques i objectius específics per a la gestió patrimonial de l’Espai Rural de Gallecs.
. Analitzar l’estat actual en la matèria i formular les línies estratègiques bàsiques de gestió patrimonial.
. Formular els objectius específics, les directrius de gestió patrimonial, la proposta genèrica d’usos per a les zones i 		
edificacions, així com la valoració i proposta dels diferents sistemes de concessió aplicables.

DESCRIPCIÓ
El document fa una anàlisi de l’estat actual en matèria de gestió patrimonial i formula les línies estratègiques bàsiques de
gestió. En aquest sentit, es proposa que el Pla especial del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs determini les directrius bàsiques per a l’elaboració del Pla de gestió patrimonial amb els punts següents a incloure en la normativa d’aquest:
1. El Consorci, mitjançant aquest pla, definirà el model de gestió del patrimoni de l’espai rural amb totes les seves possibles modalitats, com ara les concessions administratives, les cessions d’ús a entitats, els arrendaments, els drets de
superfície, els contractes de custòdia del territori, etc.
2. El pla haurà de plantejar les estratègies a seguir per tal de fer la transició de les diferents realitats actuals al model últim
de gestió de l’espai.
3. Els objectius específics a desenvolupar en el pla en l’àmbit agrícola seran els següents:
a) Analitzar la situació agrícola dins del parc
b) Determinar la vigència de les llicències d’ús agrícola
c) Establir quins són els actuals usuaris del camp
d) Enumerar els agricultors en actiu
e) Proposar i valorar les diferents opcions jurídiques per a regularitzar les situacions existents
4. En l’àmbit del patrimoni arquitectònic, els objectius seran els següents:
a) Fer un inventari d’usuaris de les terres (antics propietaris, nous usuaris i temps d’ocupació)
b) Determinar l’estat de les edificacions, tant pel que fa a la qualitat patrimonial com a l’estat de conservació, valorant el
cost de la rehabilitació.
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c) La definició dels usos i activitats possibles per cada edificació, i quins d’aquests podrien ser usos preferents.
d) Establir quins podrien ser els mecanismes de contribució econòmica dels titulars d’una concessió administrativa o
contracte específic per a la gestió dels usos assignats.
El pla també determina, a partir dels objectius d’inversió i temporalització de les inversions necessàries per a dinamitzar
les funcions del parc territorial de Gallecs, unes directrius de gestió patrimonial:
1. La gestió patrimonial dels terrenys i edificacions inclosos dins del parc territorial de l’espai rural ha de tenir sempre
en compte que són béns de titularitat pública i que els serveis que en ells es desenvolupen han de respondre a l’interès
general com a serveis públics del parc.
2. La gestió patrimonial del parc ha de facilitar i garantir la continuïtat i dinamització de l’ús agrari, preservant-lo i impulsant
programes específics que permetin millorar i desenvolupar el seu potencial productiu sostenible, ambiental i sociocultural,
protegint a la vegada el patrimoni natural del seu entorn. Només amb la gestió racional de l’activitat agrícola ecològica o
biodinàmica es podrà aconseguir la finalitat principal, que és la preservació dels valors naturals i culturals d’aquest paisatge.
3. La gestió patrimonial del parc ha de fer compatibles tres tipus d’interessos:
a) L’interès productiu de l’activitat agrícola des del punt de vista econòmic i de sostenibilitat.
b) L’interès ecològic i ambiental dels sistemes naturals que conté, donat que és un espai d’interès natural inclòs en el PEIN.
c) L’interès social del manteniment d’un paisatge rural de qualitat i de les activitats educatives i recreatives que s’hi poden
acollir.
El Pla de gestió patrimonial ha d’assolir la coexistència equilibrada i harmònica de tots aquests interessos dins del parc.
4. En l’àmbit productiu, la gestió a realitzar per part del Consorci de Gallecs ha d’assolir l’objectiu d’estructurar l’espai
agrari per garantir les condicions necessàries per a la producció agrària ecològica o biodinàmica de qualitat.
5. En l’àmbit ecològic, ha de garantir la supervivència del sistema d’espais naturals i preservar-ne la riquesa biològica en
aquest entorn paisatgístic de qualitat.
6. En l’àmbit social, ha de preservar el patrimoni cultural i paisatgístic i estructurar l’espai rural per tal de facilitar-ne l’ús
social ordenat com a espai per al lleure i l’educació ambiental.
7. El model de gestió de l’espai hauria d’avançar cap a la consolidació de l’espai agrari, fent possible el desenvolupament
de les activitats agràries dins d’un parc territorial qualificat com a sistema general d’espais lliures i en finques de titularitat
pública.
Avançar cap al manteniment del patrimoni, permetent que el Consorci de Gallecs pugui dur a terme el seu programa
d’inversions, consolidació i rehabilitació dels edificis existents, a part dels ingressos que proporcioni aquest patrimoni. La
via de les concessions administratives permet establir un cànon a l’adjudicatari que suposi, a mitjà termini, uns ingressos
considerables que reportin un benefici per al conjunt del parc.

RESULTATS

Primera fase del document bàsic regulador per a la gestió del patrimoni.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
10.620 €

3.1.4
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Activitats d’educacio ambiental a Gallecs

PLA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL I DIVULGACIÓ
OBJECTIUS
. Analitzar les ofertes actuals en educació ambiental i divulgació.
. Avaluar les potencialitats de Gallecs com a espai per a l’educació ambiental.
. Engegar i difondre activitats pedagògiques amb escolars.
. Promocionar l’oferta pedagògica de Gallecs.
. Engegar i difondre visites guiades adreçades al públic en general i visites lliures per l’espai.
. Potenciar les fires i mercats a Gallecs.

DESCRIPCIÓ
El Pla d’educació ambiental i divulgació realitza una anàlisi de l’oferta que s’ofereix a Gallecs, tant pel que fa a activitats
pedagògiques dirigides a escolars, com a activitats culturals i de lleure adreçades a la ciutadania en general. El pla proposa tota una sèrie d’estratègies per a assolir uns objectius en l’educació i la divulgació de l’espai.
En relació a l’educació ambiental adreçada als escolars, s’ha fet un recull dels objectius curriculars de l’educació infantil,
primària i secundària, que es poden assolir a Gallecs. S’ha valorat la potencialitat que aquest espai ofereix per a educar i
divulgar els valors de respecte a la natura i el medi rural. I per últim, amb l’objectiu de promocionar l’educació ambiental
als escolars, es planteja engegar una proposta conjunta d’activitats adreçades a aquests: l’oferta pedagògica de Gallecs.
Pel que fa a la divulgació dels valors de l’espai, el pla identifica i enumera tots aquells punts d’interès per al visitant, i fa
tot un seguit de recomanacions per a realitzar itineraris temàtics. També fa un recull de totes les activitats de lleure que
es realitzen -fires i mercats, festes, etc.- i en fa una proposta anual programada.
Cal tenir en compte que l’Espai Rural de Gallecs rep anualment més de 700.000 visites, de les quals un gran percentatge hi
practica activitats de lleure o d’esbarjo. Al voltant de 500 persones han fet alguna visita guiada per l’espai o alguna sortida
temàtica durant l’any 2010, i més de 10.000 han participat en alguna activitat lúdica organitzada a Gallecs.
En aquest sentit, el pla preveu continuar amb la realització de jornades, cursos, fires, tallers, visites guiades i altres activitats adreçades al públic general o familiar com a eina de divulgació del territori.

RESULTATS
Document marc per a l’educació ambiental i la divulgació de l’espai.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Pla executat.
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3.1.5

Pou i moli de vent de can blanc

ESTUDI D’ASSAIG DE BOMBAMENT DE DIVERSOS POUS
OBJECTIUS
. Definir el volum màxim d’aigua disponible per poder destinar a la recuperació de zones de regadiu existents, sense posar
en perill els nivells d’aigua del freàtic.
. Definir els cabals d’explotació per a cadascun dels pous a estudiar.

DESCRIPCIÓ
El Consorci està estudiant la possibilitat de recuperar les zones de regadiu existents al territori per incloure-les en el Pla
de gestió agrícola, que inclourà la implementació d’un projecte de regadiu. Per a assolir aquest objectiu, és necessària
la definició dels cabals d’aigua disponibles. En aquest sentit, l’estudi ha realitzat els aforaments dels pous següents dins
de l’espai rural:
. Pou de la Torre d’en Malla
. Pou de Can Quildo
. Pou de Can Vila
. Pou de Can Viola
. Pou de Ca l’Estany
. Pou de l’Ermita
. Pou de Can Blanc (molí)
. Pou de Can Jornet
. Pou de Ruiz Pérez
Els treballs que ha dut a terme l’estudi han estat:
. Definició de les característiques bàsiques de cada pou.
. Instal·lació i extracció en cada pou d’una bomba per fer l’aforament. Tots els equipaments han estat proveïts d’un comptador volumètric i vàlvules per al control i la regulació dels cabals extrets.
. Instal·lació de mànegues d’evacuació de l’aigua bombada, per tal d’abocar-la a uns centenars de metres de distància
del pou. El motiu és evitar, o almenys minimitzar, que l’aigua, que es torna a infiltrar en el subsòl, torni a ser bombada pel
pou o per d’altres situats aigües avall.
. Acompliment en cada pou d’un aforament de 72 hores de bombament i control posterior de la recuperació durant 24
hores.
. Tractament de totes les dades recopilades.
. Redacció i edició de l’informe de resultats.
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En l’avaluació dels cabals d’explotació i dels volums disponibles, s’han considerat els criteris següents:
. Els resultats obtinguts dels aforaments.
. El context hidrogeològic, tenint present que els aqüífers explotats són de tipus lliure, amb una extensió limitada i amb
un gruix saturat de l’ordre de pocs metres. Aquests aqüífers presenten variacions molt acusades del nivell freàtic entre
èpoques de pluges i d’estiatge, a causa de la recàrrega natural.
. El règim pluviomètric de la zona, factor molt influent en aquests tipus d’aqüífers.
. La variació de la permeabilitat del subsòl al llarg dels trams saturats en cada pou. Els pous que situen els seus trams
aqüífers a més profunditat i menys cota resulten ser menys vulnerables als efectes de la baixada de nivells que els pous
en què els trams aqüífers són més superficials. Aquesta circumstància és pròpia de cada pou, ja que cadascun s’ubica
en llocs diferents de la formació aqüífera, i aquesta és lateral i verticalment discontínua.
. El fet de ser un aqüífer compartit i de gestió conjunta amb altres usuaris.

RESULTATS
Un cop analitzats els resultats es presenten les següents taules de cabals a extreure en cada pou. Les garanties de subministrament es valoren en un 80%
Taula 1. Estimació dels cabals a règim continu de bombament (m3/h)
POUS

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Torre d’en Malla

16

7

7

4

4

7

16

7

4

7

16

Can Quildo

22

10

10

5

5

10

22

10

5

10

22

Can Vila

15

6

6

2

2

6

15

6

2

6

15

Can Viola

10

3

3

1,5

1,5

3

10

3

1,5

3

10

Ermita

5

2

2

1

1

2

5

2

1

2

5

Can Blanc

4

2

2

1

1

2

4

2

1

2

4

Ruiz Pérez

5

2

2

1

1

2

5

2

1

2

5

Taula 2. Estimació dels cabals a règim discontinu de bombament (8 hores diàries bombant i 16 hores de recuperació) (m3/h)
POUS

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Torre d’en Malla

25

15

15

6

6

15

25

15

6

15

25

Can Quildo

35

20

20

7

7

20

35

20

7

20

35

Can Vila

35

15

15

6

6

15

25

15

6

15

25

Can Viola

14

5

5

1,5

1,5

5

14

5

1,5

5

14

Ermita

10

6

6

1

1

6

10

6

1

6

10

Can Blanc

8

5

5

1

1

5

8

5

1

5

8

Ruiz Pérez

8

4

4

1

1

4

8

4

1

4

8

Aquests cabals han estat estimats per a un any de pluviometria mitjana. Com resulta evident, els cabals reals d’explotació
per a cada any dependran en gran part del règim pluviomètric.
Pel que fa als volums totals a extreure, es considera adequat no plantejar una explotació intensiva dels pous seleccionats, de més de 200.000 m3/any, per anys de pluviometria mitjana, per evitar afectacions en el freàtic i així fer factible la
continuïtat de l’explotació.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.
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Parcel·les experimentals de blats antic en agricultura

3.1.6

PROJECTE DE SEGUIMENT
DE LA RECONVERSIÓ A
L’AGRICULTURA ECOLÒGICA
OBJECTIUS
. Realitzar la recerca i experimentació per avaluar la viabilitat agronòmica, econòmica i ambiental del procés de reconversió a l’agricultura ecològica que es porta a terme en 210 hectàrees de superfície agrària útil.

DESCRIPCIÓ
L’estudi s’ha realitzat abans del període de collita, durant els mesos de juny i juliol de 2010, per biòlegs del Grup de Recerca
d’Agroecologia del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona amb el suport tècnic del Consorci de
l’Espai Rural Gallecs i dels pagesos de Gallecs. L’objectiu del treball ha estat continuar el seguiment de diferents parcel·les
d’assaig que representen tant als diferents cultius de cereals i lleguminoses extensius de secà conreats, com també a tots
els productors de Gallecs que es van convertir a la agricultura ecològica l’any 2005.
Durant el període de cultiu 2009-2010 s’ha continuat el seguiment d’unes 23 parcel·les o camps d’assaig que es corresponen a una superfície aproximada d’unes 57,5 hectàrees, gairebé la meitat de les 210 hectàrees dedicades a l’agricultura
ecològica a Gallecs, en un total de 535 hectàrees de superfície agrària útil.
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Alfals 3,58
Cigrons 20,75

CAMPS D’ASSAIG 2010 (% Ha)

Sègol 17,84

Alfals

Blat Montcada

Cigrons

Civada blanca

Erb

Espelta

Blat camut

Sègol

Erb 6,75

Blat Camut 6,24
Espelta 29,33

Blat Montcada 7,08
Civada Blanca 8,43
Figura 1. Proporció de la superfície dedicada als diferents tipus de cultius als camps d’assaig en reconversió a l’Espai Rural de Gallecs en el període
2009-2010, quart any després de la conversió a l’agricultura ecològica.

Els paràmetres que s’han avaluat han estat:
1. L’anàlisi agronòmica de l’establiment dels diferents cultius amb la quantificació del tant per cent de recobriment del
conreu i el nombre de plantes per metre quadrat.
2. L’anàlisi de la biodiversitat i la infestació de les males herbes i altres plagues a les diferents parcel·les, avaluant el nombre d’ individus per metre quadrat, el tant per cent de recobriment i el control de la gestió de les males herbes.
3. L’avaluació dels rendiments i de la idoneïtat dels diferents conreus a les diferents parcel·les, fent especial atenció en
aquells conreus tradicionals i autòctons. S’ha quantificat el rendiment de cada parcel·la,la mitjana dels rendiments per
cultiu i s’ha realitzat el càlcul del balanç econòmic per cultiu assajat en funció dels ingressos i les despeses per obtenir
el marge brut de cadascun d’ells.
4. L’anàlisi econòmica global a partir de la informació obtinguda de cadascuna de les finques que estan participant en la
reconversió a l’agricultura ecològica i l ’un model extensiu a tot l’espai rural de Gallecs.
5. La caracterització físico-química dels sòls de les parcel·les sotmeses a reconversió mitjançant la realització d’anàlisis
de sòl i la seva posterior interpretació edafològica.

RESULTATS
En resum, es pot dir que després cinc anys de gestió ecològica a Gallecs, ja es poden detectar alguns del beneficis de
la gestió ecològica, com ara l’efecte positiu de les rotacions dels cultius i dels conreus de lleguminoses sobre la fertilitat
dels conreus i de les parcel·les d’assaig, així com també sobre el control de les males herbes. A més, en aquests cinc
anys de seguiment s’ha augmentat la biodiversitat cultivada, des d’un monocultiu d’ordi abans de 2005, fins 17 varietats
entre cereals i lleguminoses de primavera o d’hivern, amb productes de consum humà i de qualitat, augmentant el valor
afegit. D’altra banda, s’ha incrementat també la biodiversitat vegetal arvense, amb espècies mai observades anteriorment
a Gallecs. Tot plegat suposa una millora en la funcionalitat dels sistemes agrícoles, així com en la qualitat paisatgística
d’aquest espai d’interès natural.
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Figura 2. Recobriment (%) dels diferents cultius als camps d’assaig en reconversió a l’Espai Rural de Gallecs en el període 2009-2010 en el moment de
la collita (juny-juliol).
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2010

Figura 3. Recobriment (%) dels diferents cultius als camps d’assaig en reconversió a l’Espai Rural de Gallecs en els períodes corresponents als 4 primers
anys després de la reconversió a l’agricultura ecològica.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
4.000 €
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3.1.7
Pa d’espelta ecològic de Gallecs

PROJECTE D’ASSAJOS
AGRONÒMICS I DE PANIFICACIÓ AMB BLATS ANTICS PER A
L’OBTENCIÓ DE PANS ESPECIALS
OBJECTIUS
. Identificar en l’àmbit europeu varietats millorades i registrades de “blats especials”, candidates a ser cultivades amb èxit
en les nostres condicions ambientals.
. Estudiar el comportament agronòmic d’aquests blats en les nostres condicions.
. Estudiar el comportament reològic i la capacitat de panificació dels blats d’estudi.
. Desenvolupar assajos en macroparcel·les a partir de la informació generada en els camps d’assaig i poder tenir una visió
més afinada de les possibilitats d’aquests blats en condicions reals de cultiu.
. Determinar la viabilitat d’un projecte consistent en el cultiu d'espelta petita, espelta bessona i espelta per fer atractiva
la continuïtat de l’agricultura en zones periurbanes, properes a grans conurbacions on es podrien vendre els nous pans.

DESCRIPCIÓ
Un dels principals objectius del Consorci de Gallecs és consolidar la producció ecològica com un model de gestió econòmicament viable i respectuós amb el medi ambient, aplicable als cultius herbacis extensius de tot l’Espai Rural de Gallecs
amb l’objectiu de potenciar els productes de qualitat destinats a l’alimentació humana.
Per a assolir aquest objectiu, es fa necessària l’experimentació agrícola amb entitats de recerca i investigació per trobar
les varietats que millor s’adaptin a les condicions edafològiques i climàtiques de Gallecs, i que tinguin majors característiques organolèptiques per a l’alimentació saludable.
En aquesta línia, un dels principals projectes és la potenciació del cultiu de l’espelta petita, l’espelta bessona i l’espelta
com a cultius que han de permetre la millora de la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles del territori, i oferir
al consumidor un producte de qualitat i de proximitat.
Aquest projecte és la continuació d’un altre de preliminar, que es va realitzar durant el 2008 i el 2009, destinat a determinar
si els blats del tipus espelta petita, espelta bessona i espelta: a) tenien rendiments productius suficients en les condicions
de climatologia mediterrània suau, b) confirmaven les seves característiques nutritives diferencials respecte als blats
estàndard actuals i c) tenien característiques reològiques suficientment bones per a elaborar pans diferents i viables com
a font de valor afegit en el mercat.
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L’objectiu final és aconseguir determinar la viabilitat d’un projecte que consisteix en el cultiu d’aquests blats per fer atractiva
la continuïtat de l’agricultura en zones periurbanes, properes a grans conurbacions on es podrien vendre els nous pans.
A partir d’aquest projecte preliminar, es va decidir planificar un nou experiment de dos anys amb les varietats de cada tipus de blat que havien resultat millors per als objectius establers i fer un estudi en condicions experimentals similars a les
de gran cultiu a la zona de Gallecs, pas necessari per poder fer recomanacions consistents als productors. Amb l’objectiu
d’obtenir estimacions acurades de la producció de les millors varietats estudiades prèviament de T. monococcum, T.
dicoccum, T. aestivum spelta i T. aestivum aestivum, en dues zones diferents de Gallecs, amb fertilitats del sòl presumptament diferents i ambdues en cultiu ecològic. L’experiment preveu dos anys d’assaig, que ja s’ha iniciat aquest 2010, per
poder determinar els efectes ambientals en els caràcters agronòmics, nutricionals i reològics.
S’han realitzat els assajos en dues zones de Gallecs denominades el Bosc de la Torre de Malla i les Planes. En principi,
ambdues localitzacions corresponen a un sòl amb bones característiques. Es va decidir no fer assajos en localitzacions
molt pobres, ja que produccions molt baixes difícilment tindrien interès per al cultiu de varietats de per si suposadament
poc productives. Quant a les condicions climàtiques, les dues localitats són idèntiques, amb un règim de tipus mediterrani
temperat, caracteritzat en la campanya 2009-2010 per una excel·lent pluviometria. Pel que fa a les qüestions edafològiques, la diferència principal que varen oferir les Planes i el Bosc de la Torre de Malla varen ser referents al contingut de
fòsfor, considerablement més baix a la localitat de les Planes.
En cada localitat, els genotips de T. monococcum, T. dicoccum i T.aestivum spelta, tenint en compte totes les dades recollides en l’assaig preliminar, s’han distribuït en tres blocs aleatoritzats. Les parcel·les elementals dins de cada bloc són de
6 x 100 m i en el moment de la collita només es controla la part central de la parcel·la per evitar l’efecte vora (5.6 x 90 m).
Els blocs s’han distribuït en cada localitat de manera que es mantingui la màxima homogeneïtat dins de cadascun.
Les dades obtingudes han estat tractades per un programa estadístic.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Figura 1. Distribució dels blocs a la localitat de les Planes (esquerra) i el Bosc de la Torre de Malla (dreta).

	
  

	
  

El cultiu es va realitzar amb maneig ecològic i es va sembrar la darrera setmana d’octubre de 2009. Al llarg del procés,
s’han pres anotacions sobre l’evolució vegetativa de les plantes per comparar deficiències com ara l’ajagut o possibles
patologies. Al final, s’ha controlat la producció de gra sense espellofar i la humitat d’aquest, per poder calcular la producció en matèria seca per hectàrea.

RESULTATS
Els factors principals genotip i localitat han resultat significatius per producció i percentatge d’humitat (aquest darrer al
límit de la significació per al factor genotip) (Taula 1). La interacció genotip per localitat només ha resultat significativa per
al caràcter producció (Taula 1).
Donada aquesta interacció significativa entre genotip i localitat per producció s’ha efectuat una altra ANOVA dins de
cada localitat, per veure quin o quins genotips són els responsables de la interacció (Taula 1). A més, aquesta altra ANOVA ens ha permès estudiar l’efecte bloc dins de localitat i, per tant, intentar explicar les diferències de desenvolupament
vegetatiu que s’observaven visualment al camp de les Planes.
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Taula 1. Resultats de l’anàlisi de la variància pels factors principals i interaccions, referents als dos caràcters estudiats.
Significació dels valors de F.
DUES LOCALITATS
FONT DE VARIACIÓ
PRODUCCIÓ

Valor de F

Pr>F

Valor de F

Pr>F

Valor de F

Pr>F

Genotip

10,83

0,0002

49,7

<0001

3,76

0,0526

Localitat

67,16

<0001

-

-

-

-

Bloc

5,79

0,0044

0,62

0,5615

6,33

0,0225

Genotip*Localitat

5,34

0,0063

-

-

-

-

DUES LOCALITATS
FONT DE VARIACIÓ
HUMITAT

BOSC

LES PLANES

BOSC

LES PLANES

Valor de F

Pr>F

Valor de F

Pr>F

Valor de F

Genotip

2,78

0,0512

1,95

0,1963

1,28

0,3541

Localitat

54,52

<0001

-

-

-

-

Bloc

1,04

0,4156

2,01

0,1958

0,39

0,6881

Genotip*Localitat

0,11

0,9765

-

-

-

-

Pr>F

Les produccions de matèria seca per hectàrea de tots els genotips assajats han estat força semblants i al voltant dels
2.500 kg/ha. L’única excepció ha estat l’espelta Oberkulmer, significativament menys productiva que els altres blats i amb
una producció al voltant dels 2.000 kg/ha (Taula 2).
La posició d’espelta Oberkulmer, en darrer lloc de producció, resulta inesperada, ja que en els assajos anteriors les espeltes Sigüenza i Gallecs sempre havien quedat en el grup capdavanter. Com que és el primer any que s’assaja amb Oberkulmer certificat, podria ser que l’espelta que anomenàvem Sigüenza i la que anomenàvem Gallecs, no fossin Oberkulmer.
Pel que fa a les humitats del gra de les diferents varietats estudiades, no hi ha diferències significatives, trobant-se entre
8 i 9% (Taula 2).
Taula 2. Comparació de les mitjanes de producció i humitat en els diversos genotips assajats i per a els dos caràcters
controlats. Valors d’una mateixa columna seguits per la mateixa lletra no són significativament diferents p≤0.05, segons
el test de Newman-Keuls. La mínima diferència significativa (mds) també està calculada per una significació de p≤0.05

GENOTIP

Kg/Ha (MS)

SIGNIFICACIÓ

% HUMITAT

SIGNIFICACIÓ

Rubino

2621

A

8,1

A

Montacada

2552

A

8,0

A

Monlis

2542

A

8,4

A

Zefiro

2536

A

9,2

A

Oberkulmer

2027

B

9,4

A

Mds

220

-

1,1

-

Les localitats de les Planes i el Bosc de la Torre de Malla han presentat produccions i humitats del gra significativament
diferents. La localitat de les Planes ha produït un 20% menys que la localitat del Bosc de la Torre de Malla. (Taula 3).
Inicialment, vàrem pensar en una diferència de fertilitat entre els camps, però les analítiques no semblen explicar-ho. De
fet, com s’ha comentat abans, les diferències mitjanes principals entre les dues localitats afecten únicament al contingut
de P, que es troba en molt poca quantitat a les Planes, però baixos continguts de P en aquesta localitat no expliquen la
gran diferència de producció.
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Taula 3. Comparació de les mitjanes de producció i percentatge d’humitat entre les dues localitats d’assaig. Valors d’una
mateixa columna seguits per la mateixa lletra no són significativament diferents p≤0.05, segons el test de NewmanKeuls. La mínima diferència significativa (mds) també està calculada per una significació de p≤0.05

LOCALITAT

Kg/Ha (MS)

SIGNIFICACIÓ

HUMITAT

SIGNIFICACIÓ

El Bosc

2725

A

9,8

A

Les Planes

2186

B

7,4

B

Mds

139

-

0,7

-

Pel que fa a la humitat del gra, la localitat del Bosc de la Torre de Malla va presentar 1.5 punts percentuals més que la
localitat de les Planes, diferència significativa estadísticament a un nivell de p≤0.05.

CONCLUSIONS
. Totes les varietats assajades han presentat produccions mitjanes acceptables, especialment si considerem que els blats
antics tenen preus més elevats en el mercat. En general, el testimoni Montcada no s’ha allunyat de la producció de les
altres varietats.
. L’espelta certificada Oberkulmer ha tingut sistemàticament una baixa producció, significativament inferior als altres blats
i també més baixa que la que les espeltes Sigüenza i Gallecs varen oferir en els dos anys d’assajos previs.
. Es proposa incloure l’espelta Gallecs en els propers assajos de camp per comprovar si les diferències de producció
d’Oberkulmer i Gallecs són degudes a factors genètics o ambientals.
Els efectes localitat són molt importants. Contràriament al que s’esperava, la localitat de les Planes va produir menys que
la del Bosc de la Torre de Malla. Les anàlisis de sòl revelen, però, que les diferències edafològiques entre localitats són
mínimes i que molt probablement la baixa producció de les Planes ha estat deguda que el camp s’hagi enaiguat durant la
fase d’implantació del cultiu.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
11.800 €

Marges de Gallecs
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3.1.8

INFORME SOBRE ELS
MARGES AGRÍCOLES
OBJECTIUS
. Caracteritzar els marges agrícoles.
. Proporcionar una cartografia dels marges.
. Establir unes propostes de gestió.

DESCRIPCIÓ
L’informe analitza els hàbitats de l’espai rural de Gallecs, amb especial atenció als marges dels conreus i es basa en
el mapa d’hàbitats CORINE a escala 1:4100. En aquest sentit, s’han elaborat dos mapes, un mapa d’hàbitats i un mapa
d’arbres aïllats.
El mapa dels hàbitats s’ha elaborat a partir de fotointerpretació i de prospecció de camp. La tasca inicial de fotointerpretació de tot el territori es realitzà a partir d’ortofotomapes a escala 1:5.000, presos el 2008.
El mapa d’arbres aïllats es representa amb la capa dels hàbitats inclosa per tal de mostrar l’hàbitat en què es troben els
individus. El mapa recull els exemplars aïllats que s’han pogut identificar a l’ortofotomapa.
La memòria s’estructura en una primera part dedicada a l’anàlisi de les conseqüències de la intensificació agrícola sobre
la biodiversitat, la importància dels marges i les conseqüències de la intensificació a escala de paisatge i de parcel·la
sobre la biodiversitat dels marges, i una segona part que valora els marges dels conreus i fa recomanacions per a la gestió
d’aquests.

RESULTATS
De l’anàlisi que s’ha realitzat sobre els hàbitats de l’espai rural de Gallecs, se’n desprenen les observacions següents:
El territori rural de Gallecs, amb un paisatge agroforestal, es caracteritza pel predomini dels cultius herbacis extensius de
secà (70,82%). Mentre la vegetació natural i seminatural ocupa el 16,23% del territori, la resta és ocupada per conreus arboris i arbustius, horts i erms (4,17%), habitacles i infraestructures viàries (8,79%) (Taula 2 i mapa d’hàbitats del PEINdG ).
L’anàlisi de l’àrea ocupada per la vegetació natural i seminatural reflecteix que el 69,54% de la superfície es troba ocupada
per comunitats arbòries. D’aquestes comunitats arbòries, destaquen per la seva abundància i conservació els boscos
mixtos d’alzines i roures a les obagues de la part septentrional i oriental de Gallecs (56,70 hectàrees), mentre que la vegetació associada als cursos fluvials, bàsicament la riera de Gallecs (riera de Caganell), és dominada per plantacions de
plàtans (Platanus x hydrida), però també hi són presents els oms (Ulmus minor), els saücs (Sambucus nigra), les figueres
(Ficus carica), els llorers (Laurus nobilis) i algunes espècies al·lòctones com la Robinia pseudoacacia. L’escàs nombre de
polígons de les comunitats arbòries en relació a la seva superfície (82,8631 hectàrees/59 polígons = 1,40) reflecteix la seva
disposició agregada amb polígons grans i poc nombrosos.
El 30,45% de la superfície natural i seminatural està ocupada per comunitats herbàcies i arbustives majoritàriament associades espacialment als conreus, com reflecteix la seva disposició en llenques entre els conreus. Els marges ocupats per
les bardisses (11,3546% de la superfície ocupada per vegetació natural i seminatural), els herbassars ruderals i arvenses
(6,21%) i els prats perennes (4,85%) formen una complexa xarxa que voreja els conreus. Els canyars, poblaments dominats
per Arundo donax (7,40%) que es disposen de manera dispersa pel territori, sovint també limiten les parcel·les cultivades i
vores de camins. L’anàlisi de l’abundància i la disposició espacial d’aquests hàbitats dels marges mostra que només ocupen
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el 4,94% de la superfície, i que estan formats per nombrosos fragments petits (la relació àrea/polígons varia entre 0,05 i 0,07).
La valoració qualitativa de la vegetació d’aquests hàbitats dels marges reflecteix que:
1. La major part dels herbassars ruderals i arvenses tenen una cobertura vegetal molt escassa i/o dominada per espècies
anuals que desapareixen durant l’època desfavorable. Aquest tipus d’hàbitats dominen el sud-oest del PEINdG i apareixen, també de manera dispersa, en diverses àrees del parc.
2. La major part dels prats perennes (71,50%) són fenassars empobrits amb dominància d’espècies arvenses i ruderals.
3. La meitat de les bardisses estan ben constituïdes (l’esbarzer conviu amb el roldor, l’aranyoner, la gavarra i l’arç blanc,
entre altres), mentre que l’esbarzer domina de manera exclusiva les altres, sovint amb un estat herbaci molt ric en
espècies ruderals. Les bardisses ben constituïdes es concentren principalment a la part nord-oriental del PEINdG i les
altres es disposen de manera dispersa per tot el territori.
4. El percentatge de ginestars (4,58%) i brolles (5,82%) és molt escàs, considerant que són espais molt interessants per a
l’entomofauna i l’avifauna.
La cartografia dels arbres aïllats en els marges i conreus ha permès catalogar 1.099 exemplars pertanyents a 16 espècies
i constatar que els arbres dominants són l’om (44.18%), l’alzina (14,45%), el roure martinenc (11,55%) i l’ametller (7,91%). En
general, els exemplars de roure martinenc (Quercus pubescens) i alzina (Quercus ilex) marcats són exemplars notables
que entrarien dins la categoria d’arbres singulars en el context de Gallecs amb un elevat valor estètic i paisatgístic.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
12.000 €

MEMÒRIA 2010

3.1.9
Perdiu roja a Gallecs

ESTUDIS I CENSOS
DE LA FAUNA VERTEBRADA
OBJECTIUS
. Conèixer la influència de diferents variables ambientals sobre la distribució reproductora i la
mida poblacional de les espècies típiques de medis agraris presents a Gallecs.

DESCRIPCIÓ
L’Espai Rural de Gallecs està integrat en bona part per extensions agrícoles de secà. Conseqüentment, Gallecs alberga
poblacions importants en l’àmbit comarcal d’algunes espècies d’ocells molt lligades als medis agraris. Cal assenyalar
que algunes d’aquestes espècies han experimentat una regressió areal i poblacional a la comarca, a Catalunya i a part
d’Europa i, per tant, és molt útil conèixer quins factors les poden afavorir i quins les poden perjudicar, per tal d’aplicar una
gestió del territori que permeti la seva persistència en el temps. De manera que l’estudi intenta establir aquestes espècies
com a bioindicadores. Un bioindicador o indicador biològic és una espècie o grup d'espècies que reflecteixen fàcilment
l'estat biòtic o abiòtic del medi ambient o l’impacte produït sobre un hàbitat. Un bioindicador pot ser qualsevol organisme
del qual es fa un seguiment i s'infereix l'estat d'un ecosistema o del medi ambient allà on es troben (monitoratge). En el cas
d’aquest estudi, les espècies d’ocells lligades a medis agraris poden esdevenir “indicadores” dels efectes que produeix un
canvi de gestió agrícola intensiva a ecològica, ja que són sensibles directament o indirectament als biocides.
Per a la realització de l’estudi, s’han triat tres espècies focals, seguint tres criteris:
. Són espècies lligades en gran mesura als hàbitats agraris
. Tenen poblacions importants dins de Gallecs
. Són bàsicament sedentàries, amb la qual cosa s’evita la influència de factors externs difícils d’avaluar (condicions
biòtiques i abiòtiques de regions allunyades en el cas d’espècies transsaharianes, per exemple).
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Tenint en compte aquestes premisses, s’han triat: la perdiu roja (Alectoris rufa), la cogullada vulgar (Galerida cristata) i
el cruixidell (Emberiza calandra) com a espècies focals per dur a terme l’estudi.
El període d’estudi abastaria quatre anys, i s’allargaria des del 2010 al 2013. L’àrea d’estudi cobreix 12 UTM d’1 x 1 km,
és a dir, tota la superfície de l’Espai Rural de Gallecs. El treball de camp es focalitza en el comptatge de reproductors i
en situar espacialment els efectius pertanyents a les espècies objecte d’estudi. Per a aquest fi, es compten les parelles
i individus detectats i es posicionen en un ortofotomapa durant cada cens. Un cop obtingudes les dades, s’introdueixen
en un Sistema d’Informació Geogràfica per al seu posterior tractament i anàlisi.

RESULTATS
Els resultats es poden observar en l’ortofotomapa següent:

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.

COST
4.419,50 €

Mapa 1: Resultats de l’estudi.

3.2
CONVENIS DE
COL.LABORACIÓ

MEMÒRIA 2010

3.2.1
Visita tècnica a una explotació ramadera ecològica de la Garrotxa

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.
. Donar a conèixer els productes sota la marca “Producte de Gallecs”, i facilitar els mitjans per a la seva comercialització.
. Potenciar la producció, transformació i elaboració dels productes.

DESCRIPCIÓ
L’Associació Agreocològica de Gallecs conjuntament amb el Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural (DAR)
i el Consorci del Parc de l’Espai Natural de Gallecs han organitzat la realització de les actuacions del Pla anual de transferència tecnològica del DAR que es descriuen a continuació:
Programa de Formació:
a) Visita tècnica a una explotació de producció agrària ecològica de referència a la Garrotxa el dia 21 de novembre de
2010. Hi van participar 34 persones membres de l’Associació.
b) Visita a Terra Madre Slow Food, Torí (Itàlia). Durant els dies 22, 23 i 24 d’octubre els pagesos de Gallecs van assistir a
la trobada internacional de Terra Madre, per donar a conèixer el baluard Slow Food de la mongeta del ganxet que es
conrea a Gallecs i també com a comunitat de l’aliment reconeguda per aquesta entitat internacional.
c) Avaluació de la reconversió a la producció ecològica de cultius extensius. Els pagesos de l’Associació Agroecològica
de Gallecs han posat a disposició del Consorci i de la Universitat de Barcelona els camps de conreu per fer possible
l’experimentació i també l’obtenció dels resultats que beneficiaran la gestió de les explotacions agrícoles del territori.
Aplicació del Pla de reconversió a l’agricultura ecològica
Aquest pla s’ha basat en la implantació del sistema de producció agrària sostenible orientada a l’agricultura ecològica.
Les principals actuacions que s’han desenvolupat es descriuen a continuació:
a) Continuar amb l’elaboració d’un pla d’explotació agrària que s’haurà d’actualitzar bianualment.
b) Actualitzar els quaderns de camp de les explotacions agrícoles adscrites a l’agricultura ecològica.
c) Planificar les rotacions de cultius més adients en funció de la demanda i de les característiques del terreny.
d) Implantar els sistemes de traçabilitat d’acord amb la legislació vigent. Aquests sistemes garanteixen la identificació
dels productes i estableixen una relació inequívoca entre les primeres matèries i el seu origen, el procés de producció, el procés d’elaboració i la distribució dels productes.
e) Millorar la fertilització amb un programa de rotacions de cultius (erb, alfals, fenigrec...) i amb l’aplicació de matèria
orgànica.
f) Millorar el desenvolupament de la producció i comercialització dels productes agraris de qualitat amb la marca “Producte de Gallecs” amb la instal·lació d’una petita planta de selecció, amb taula densimètrica, campana d’aspiració,
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cicló, dipòsit alimentador electrovibrant i elevador d’alimentació amb un bon rendiment per potenciar la venda directa
de gra d’espelta, de llegums i altres llavors que es conreen a Gallecs, obtenint un valor afegit d’aquests productes.
g) C
 ultivar les varietats més antigues i amb una millor adaptació al medi (espelta, sègol, blat de Síria, varietats hortícoles).
h) Realitzar pràctiques agroambientals amb l’objectiu de fomentar la utilització de mètodes de producció agrària que
permetran protegir el medi ambient i mantenir el camp.
Els pagesos estan inscrits 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.
i) Aplicar el codi de bones pràctiques agràries basades en l’agricultura ecològica.
L’avaluació de tots els resultats, els ha realitzat la Universitat de Barcelona i el Consorci conjuntament amb el DAR. El
paper de l’Associació Agroecològica de Gallecs ha estat conrear els camps sota les directrius que s’han detallat per fer
possible aquesta experiència extrapolable arreu, en la qual participen les tres entitats.
Potenciació i comercialització de la marca “Producte de Gallecs”
Les principals accions per a la potenciació i comercialització de la marca “Producte de Gallecs” han estat:
a) Potenciar els productes de la marca
L’Associació ha continuat conreant productes sota la denominació “Producte de Gallecs”, entre els quals: el cigró petit,
els derivats de l’espelta i la resta de productes ja consolidats.
També s’ha continuat potenciant la comercialització de la patata del bufet, la mongeta del ganxet i les hortalisses de
temporada (calçots...).
b) Fer difusió dels productes de Gallecs
Per tal de donar a conèixer els productes de Gallecs, l’Associació ha participat en les fires i mercats següents:
. Participació a la Fira de la Terra, Slow Food (Barcelona)
. Agromercat a Granollers (octubre)
. Fira Mollet i agromercat (octubre)
. Agromercat a Sant Celoni (abril)
. Fira de la mongeta del ganxet i el cigró menut (novembre)
. Fira de l’espelta (setembre)
. Fira de Nadal (desembre)
. Fira de la biodiversitat agrícola (setembre)
. Fira del tomàquet
I també ha dut a terme una planificació i seguiment dels menjadors escolars ecològics amb ECOMENJA per fomentar
els productes ecològics de la marca “Producte 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.
. Inici del projecte dels menjadors escolars ecològics en cinc escoles del Vallès Oriental, entre les quals la de Can Besora de Mollet del Vallès.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Conveni finalitzat.

COST
24.000 €
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Treballs de impermeabilització i de construcció d’una rampa per a rèptils i amfibis

3.2.2

CONVENI AMB L’ESCOLA DE LA
NATURA DE PARETS DEL VALLÉS
OBJECTIUS
. Rehabilitar la sínia de Can Jornet de Parets.

DESCRIPCIÓ
La conservació de l’Espai Rural de Gallecs és un dels objectius cabdals del Consorci de Gallecs. Aquest espai conserva
uns valors naturals i agrícoles molt importants i és un reducte de la vida antiga de la plana del Vallès. Mostra d’això són
construccions com molins de vent, safarejos, basses... algunes de les quals són encara presents a l’espai. A la masia
de Can Jornet de Parets existeix una sínia que antigament s’havia fet servir per al reg dels productes de l’horta. Tota
aquesta estructura i instal·lació es trobava en desús i en mal estat de conservació. Amb la signatura d’aquest conveni,
s’ha iniciat la rehabilitació i recuperació de les funcions de la bassa d’aquesta sínia.
Les actuacions realitzades en aquest marc de col·laboració han estat:
. Tasques d’arranjament de la bassa de l’antiga sínia de Can Jornet de Parets del Vallès
. Tasques de rehabilitació:
. Impermeabilització
. Coronament
. Adequació dels murs de contenció

RESULTATS
Compliment dels objectius fixats en el conveni.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Conveni finalitzat.

COST
3.000 €
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3.2.3

Sembra del cigró menut ecològic de Gallecs

CONVENI MARC AMB LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
OBJECTIUS
. Establir el marc de col·laboració per a la realització d’actuacions en l’àmbit de la recerca, la transferència tecnològica i
l’assessorament tècnic en el camp de l’agricultura ecològica.

DESCRIPCIÓ
Una de les principals línies estratègiques aprovades pel Consell Plenari del Consorci de Gallecs és la implantació de
l’agricultura ecològica a les 530 hectàrees de superfície agrària útil de l’espai rural, com un model de gestió agrícola
compatible amb l’ús públic i el manteniment i millora dels valors naturals del territori. En l’actualitat, hi ha 210 hectàrees
reconvertides.
És en aquest sentit que, en data 20 de maig de 2010, la Comissió executiva del Consorci va aprovar el conveni marc amb
la Universitat de Barcelona per una durada de cinc anys amb l’objectiu de continuar realitzant el seguiment i l’anàlisi del
procés de reconversió i desenvolupar activitats de recerca, transferència tecnològica i assessorament en agricultura
ecològica.
Les actuacions realitzades dins d’aquest conveni durant l’any 2010 han estat:
1. Seguiment tècnic del cinquè any del procés de reconversió a la producció agrària ecològica al Parc de l’Espai Rural
d’Interès Natural de Gallecs.
2. Redacció d’un document científic i tècnic sobre el procés de reconversió a la producció agrària ecològica de Gallecs.
Informe sobre l’estat de conservació dels hàbitats dels marges agrícoles del Parc de l’Espai Rural d’Interès Natural de
Gallecs.

RESULTATS
Continuar en la recerca i experimentació agrària mitjançant el grup de recerca Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agrosystems) de la Universitat de Barcelona per fomentar la implantació de l’agricultura ecològica al territori com una eina de
dinamització i millora de la gestió agrària de l’espai, compatible amb el medi natural.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Conveni executat.

COST
20.000 €

3.3
AGRICULTURA

MEMÒRIA 2010

3.3.1
Sitges

INSTAL·LACIÓ DE DUES SITGES
PER EMMAGATZEMAR LLAVORS
DELS CONREUS EXTENSIUS
ECOLÒGICS
OBJECTIUS
· Facilitar la infraestructura necessària al territori per a emmagatzemar gra procedent dels camps extensius ecològics de
Gallecs i garantir la viabilitat de les explotacions agràries presents a l’espai.

DESCRIPCIÓ
El Consorci de Gallecs, seguint les línies del Pla de gestió agrícola sostenible de Gallecs (2001) i el Pla de reconversió a
l’agricultura ecològica (2006-2013) està portant a terme la dinamització del territori mitjançant el cultiu de productes de
qualitat de la marca “Producte de Gallecs” orientats a l’alimentació humana.
Els cultius extensius de secà representen aproximadament el 80 % de la superfícies agrària útil del territori, de la qual 201
hectàrees produeixen en agricultura ecològica. Un dels cultius més significatius és l’espelta (Triticum aestivum sp.spelta)
que requereix una transformació abans de la seva comercialització, ja que s’ha de despellofar i seleccionar, i, per tant,
és necessari emmagatzemar el gra per un temps determinat. Per a l’emmagatzematge i conservació del gra d’espelta i
d’altres blats antics s’han instal·lat dues sitges a l’entorn de la masia de Can Jornet.
Aquesta actuació forma part del projecte de construcció d’un magatzem agrícola que s’ubicarà a l’entorn de Can Jornet.
Aquest projecte ja es va iniciar l’any 2009 amb la construcció de dues sitges més.

RESULTATS
Aquesta infraestructura ha permès emmagatzemar aproximadament 100 tones d’espelta dels camps de conreu ecològic
de Gallecs per facilitar-ne la transformació i continuar en la millora de la comercialització i la dinamització del sector
agrari de l’espai rural.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada, pendent que s’integri dins del futur magatzem agrícola que està previst ubicar a l’entorn de Can Jornet.

COST
31.907,88 €
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3.3.2

Obrador

CREACIÓ D’UN OBRADOR
PER A L’ELABORACIÓ DELS
PRODUCTES DE GALLECS
OBJECTIUS
· Crear la infraestructura necessària per a la manipulació, transformació i envasat de les matèries primeres que resulten
de l’activitat agrària del territori, de caràcter familiar i artesanal, per tal d’augmentar l’oferta de productes ecològics de
Gallecs, evitant intermediaris i aconseguint un valor afegit dels productes de l’espai rural.

DESCRIPCIÓ
Aquesta inversió es va iniciar l’any 2009 amb el condicionament de l’espai exterior per a la ubicació de les càmeres frigorífiques i l’obertura d’una nova porta al porxo de Can Xambrers, transformant l’ampit del local adossat a l’agrobotiga en
una porta d’entrada a la sala de manipulació, transformació i etiquetatge (obrador).
La inversió realitzada en l’exercici 2010 ha consistit en:
· Adequar l’espai amb la instal·lació del mobiliari d’acer inoxidable, d’acord amb la normativa vigent, per a l’obtenció del
registre sanitari imprescindible per a l’inici de l’activitat.
· Condicionar l’obrador amb la realització de la instal·lació elèctrica, d’aigua i de gas.

RESULTATS
Obtenció de la infraestructura necessària amb el registre sanitari pertinent per a l’elaboració i transformació dels productes ecològics de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.

COST
14.699,65 €

3.4
FAUNA I EL
MEDI NATURAL

MEMÒRIA 2010

Tasques de millora de l’aviari de Can Jornet

3.4.1

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 de Medi Ambient i Habitatge.
· Adaptar l’aviari de Can Jornet als requeriments tècnics del projecte de recuperació d’aus rapinyaires.

DESCRIPCIÓ
El projecte s’ha engegat conjuntament amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa del Departament de Medi Ambient i Habitatge 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. L’aviari de Can Jornet 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 a
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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).
Per adaptar l’aviari a les necessitats del projecte, s’han realitzat diverses feines de millora per obtenir un aviari quadrangular de 200 m2, dotat amb un sistema d’obertura en finestral per a facilitar l’alliberament de les aus quan sigui necessari.
També s’han adequat uns espais d’ombra i descans, una zona de posadors i caixes nius per a l’adaptació de les aus a
l’aviari, un observatori i un plafó informatiu.
Per a la realització d’aquesta actuació, s’ha comptat amb una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya. Concretament, s’ha subvencionat la instal·lació de l’observatori i d’un plafó informatiu.

RESULTATS
S’han realitzat les feines de millora de l’aviari de Can Jornet per adaptar-lo a les necessitats tècniques del projecte de
recuperació d’aus rapinyaires.
El gener del 2011, es preveu que s’incorporin els primers exemplars d’aligot comú per a passar l’última fase de la seva recuperació a l’aviari de Can Jornet. També s’ha iniciat el projecte d’educació ambiental associat al projecte, que facilitarà
que els alumnes de les escoles que ho sol·licitin puguin visitar l’aviari.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i en continuïtat.

MEMÒRIA 2010

3.4.2
Coloms roquers a l’espai rural de Gallecs

PLA D’ACCIÓ PER A L A REDUCCIÓ I CONTROL DE COLOM ROQUER DE VARIANT DOMÈSTICA
OBJECTIUS
· Controlar la població de colom roquer (Columba livia) dins de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
A Gallecs i a les àrees perifèriques, la mida poblacional de colom roquer durant la primavera de 2009 es va estimar en 493
exemplars en una àrea de 12 km² (Macià & Ribas, 2009). No obstant això, els individus censats durant l’hivern 2009-2010
van superat el centenar en 6 quadrats UTM 1 x 1 km, i en un d’ells la xifra va arribar fins als 233 exemplars (F.X. Macià, com.
pers.). L’espècie utilitza les cavitats dels edificis per a niar, tant en l’àmbit urbà, com en els polígons industrials i l’àmbit
rural. Les densitats reproductores es reparteixen segons la distribució d’aquests elements. Així, per exemple, la densitat
més alta està situada als edificis de Can Borrell (TM de Mollet del Vallès), en masies de l’entorn de la riera Seca (p. ex.
Can Teixa i Casanova de Can Vila) i del nucli rural de Can Riera (TM de Parets del Vallès). Altres nuclis de nidificació es
troben localitzats als polígons industrials situats entre la riera de Caldes i Gallecs (TM de Santa Perpètua de Mogoda i
Palau-Solita i Plegamans) i en masies de Gallecs.
Una mida poblacional excessiva pot originar problemes que es poden dividir en dos grups:
1. Problemes de conservació al medi natural. L’efecte que pot tenir una mida poblacional elevada de coloms roquers al
medi natural principalment té dues direccions:
· Afectació sobre la salut de l’avifauna
· Pèrdua de la integritat genètica de les poblacions salvatges de coloms roquers
2. Problemes envers la societat humana. S’identifiquen bàsicament en aquests tres tipus:
· Pèrdues agràries
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· Desperfectes en els edificis
· Zoonosi

RESULTATS
A causa de la mida poblacional excessiva del colom roquer i les repercussion s que en deriven en diferents direccions
(medi natural i persones), s’han realitzat tres vies principals d’actuació, ja que per la seva relació d’efectivitat/despesa/
impacte ambiental s’han valorat com les més adients:
Captura i extracció d’exemplars del medi
Captura amb colomars trampa
El sistema funciona amb una gàbia feta a partir d’una estructura metàl·lica simple. La gàbia disposa d’un sistema que
permet l’entrada de coloms, però no la sortida. En aquesta gàbia es captura el màxim nombre d’exemplars i s’eliminen
seguint els criteris definits per les lleis autonòmiques. Les captures han pogut reduir en gran mesura la mida poblacional
i, per tant, les pèrdues en les collites. Si per qualsevol motiu ha entrat a la gàbia algun exemplar d’una espècie que no
sigui colom roquer, s’ha alliberat immediatament al medi.
Tot el procés de captura i manipulació dels coloms s’ha fet a través d’empreses especialitzades i amb el permís corresponent de la Generalitat de Catalunya.
Les captures s’han realitzat d’abril a juliol, coincidint amb el creixement de les lleguminoses. En total, durant els mesos
de captura s’han recollit 360 coloms roquers.
Reducció de l’èxit reproductor i la productivitat
Bloqueig de les cavitats
Als punts de nidificació i pernocta, s’ha iniciat el bloqueig amb reixes d’aquelles entrades o finestres que possibiliten
l’entrada dels coloms. Un aspecte a considerar són les altres espècies d’ocells que nien en les cavitats de les masies, les
quals no tenen efectius poblacionals que causin grans problemes, i són útils fins i tot com a controladors d’invertebrats (p.
ex. el mussol comú, Athene noctua). Per tal de compatibilitzar l’actuació amb aquestes espècies, per a cada cavitat tancada s’ha fet un forat de 8x6 mm que impossibilita el pas de coloms, però no d’altres espècies com el mussol o l’oreneta.
Altres actuacions relacionades
Fomentar l’assentament de rapinyaires
L’actual gestió del Consorci de Gallecs ja preveu una actuació respectuosa en els sectors forestals identificats amb més
potencialitat de cara a l’establiment de parelles nidificants de rapinyaires. Tant a escala temporal (calendari d’actuacions),
com per l’abast de les actuacions, es descriuen unes pautes que busquen el foment d’aquest grup d’ocells, beneficiosos per la pressió de control que exerceixen sobre poblacions d’altres vertebrats. A més, s’està treballant per col·locar
caixes-niu per a potenciar l’establiment dels rapinyaires.
En el mateix sentit, el Consorci, mitjançant un conveni de col·laboració amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, està portant a terme un projecte de recuperació de rapinyaires diürns i nocturns dins de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
3.920,80 €

3.5
EDUCACIÓ
AMBIENTAL
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3.5.1
Condicionament de la zona a l’aire lliure de les Basses de Can Jornet

PROJECTE D’ORDENACIÓ
DE L’ÚS PÚBLIC I DIFUSIÓ DELS
VALORS AMBIENTALS
OBJECTIUS
· Millorar l’ordenació de l’ús públic en diferents punts estratègics.
· Difondre els valors ambientals de l’espai a la ciutadania en general.

DESCRIPCIÓ
A causa de l’entorn fortament humanitzat en què es troba l’àmbit i la relativa proximitat de diferents nuclis urbans, l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs presenta uns elevats nivells de freqüentació per part de diferents tipus d’usuaris. A més dels
veïns de l’àmbit i dels que hi desenvolupen part o la totalitat de les seves activitats professionals, els principals usos públics de l’espai poden diferenciar-se en:
· Passejades, pràctica d’esports, turisme o lleure a títol privat.
· Horts socials: dins l’àmbit, hi ha dues zones d’horts socials entorn de la riera de Gallecs.
· Activitats d’educació ambiental i d’interpretació del medi, organitzades pel Consorci, pels ajuntaments, escoles o per
altres entitats.
· Esdeveniments culturals o altres activitats col·lectives, organitzats pel Consorci o per altres entitats del territori.
Tota aquesta afluència de visitants comporta que des del Consorci de Gallecs es doni una especial importància a
l’ordenació de l’ús públic i la difusió dels valors ambientals. En aquest sentit, s’ha redactat un pla d’ús públic i s’ha elaborat un estudi de freqüentació de l’espai.
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Per tot això, i d’acord amb el Pla d’ús públic de Gallecs i el Pla de gestió anual del Consorci, s’han realitzat les actuacions
que es detallen a continuació, per a la millora de l’ordenació de l’ús públic, la difusió dels valors naturals de l’espai i la
sensibilització de la societat vers aquests valors.
Actuacions:
1. Instal·lació de plafons informatius i descriptius de l’espai (vegeu Fitxa 3.5.2.)
2. Instal·lació d’una tanca al camí principal de Gallecs
3. Instal·lació d’un observatori de fauna a l’aviari de Can Jornet
4. Instal·lació d’un plafó informatiu de la fauna dels Aiguamolls de Can Salvi
5. Condicionament de la zona de l’àrea de lleure de Can Mainou
6. Condicionament de la zona a l’aire lliure de les Basses de Can Jornet
Instal·lació d’una tanca al camí principal de Gallecs
S’ha substituït la tanca existent, en mal estat, per una tanca nova de fusta formada per pal rodó de pi tractat de 14 centímetres de diàmetre, al llarg de 100 metres lineals del camí principal de Gallecs. El punt on es situa la tanca està preparat
per al pas de vianants, separat del trànsit de cotxes mitjançant la retirada d’asfalt i col·locació de base de tot-u i sauló.
Aquest camí passa per sobre del torrent Caganell amb un desnivell considerable i, per tant, calia una protecció per a la
circulació de vianants en aquest punt.
Instal·lació d’un observatori de fauna a l’aviari de Can Jornet
S’ha dut a terme la instal·lació d’un observatori per oferir al públic en general un espai lliure per a l’observació de les aus
de l’aviari de Can Jornet, sense que aquestes puguin ser destorbades. L’estructura de l’observatori s’ha muntat en dues
peces prefabricades sobre un paviment preparat amb ecotravesses com a la resta d’observatoris de l’espai. L’observatori
compta amb una sèrie de finestres d’aguait a diferents alçades per a facilitar l’observació tant d’adults com d’infants.
També s’ha instal·lat un plafó informatiu amb la informació sobre el projecte de recuperació (vegeu Fitxa 3.4.1.) i sobre
les diferents espècies que es poden observar. Aquest plafó segueix les mateixes característiques tècniques que tenen la
resta de plafons informatius que hi ha a l’espai.
El plafó conté la informació següent:

Instal·lació d’un plafó informatiu de la fauna dels Aiguamolls de Can Salvi
Darrerament, s’ha portat a terme un estudi de l’avifauna a Gallecs, els resultats del qual mostren que els Aiguamolls
de Can Salvi acullen una avifauna aquàtica important, a més de la fauna pròpiament lligada a aquest espai, els amfibis.
S’ha considerat convenient donar a conèixer aquesta informació a tots els ciutadans i per això s’ha instal·lat, al costat
de l’observatori dels Aiguamolls de Can Salvi, un plafó informatiu accessible a tots els visitants. Amb aquesta actuació,
s’aconsegueix fer una difusió d’aquests valors naturals i sensibilitzar la ciutadania sobre la conservació de les espècies
i els hàbitats naturals. Aquest plafó informatiu segueix les mateixes característiques tècniques que tenen la resta de
plafons informatius que hi ha a l’espai.
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El plafó conté la informació següent:

Condicionament de la zona de l’àrea de lleure de Can Mainou
L’àrea de lleure de Can Mainou acull una gran afluència de visitants que utilitzen aquestes instal·lacions per a l’aparcament
de vehicles, per a utilitzar el camp de futbol o simplement per fer una visita a l’espai. És per això que s’ha cregut necessari
condicionar aquest espai on conflueixen diversos usos i que cal ordenar i regular.
Per al condicionament de l’àrea de lleure de Can Mainou, s’han realitzat les actuacions següents:
1. Retirada i tractament posterior de les travesses de creosota de la zona d’aparcament i substitució per pals de fusta
tractada.
2. Retirada i tractament posterior de la tanca circumdant de la zona de l’aparcament.
3. Retirada i substitució de les papereres i travesses de creosota del camp de futbol i del camí al Bosc de Can Veire.
4. Reparació del sòl de l’entrada a l’aparcament amb tot-u compactat.
Condicionament de la zona a l’aire lliure de les Basses de Can Jornet
Aquest conjunt de basses han estat recentment restaurades i s’utilitzaran com a punt de cria i estada per a amfibis, per a
l’ús de l’horta ecològica i com a recurs per a l’educació ambiental.
S’ha habilitat el camí d’accés i el camí de comunicació entre les basses mitjançant un paviment de tot-u i sauló i una
passera de fusta tal i com es pot observar en la foto següent:
Per a la realització d’aquesta actuació, s’ha comptat amb una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.

RESULTATS
Millora de l’ordenació de l’ús públic i la difusió de l’espai.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
El cost total de l’actuació subvencionada ha estat de 30.000€.
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3.5.2

Plafó informatiu de l’espai

PUNTS INFORMATIUS
SOBRE GALLECS A LES PORTES
D’ENTRADA DE L’ESPAI
OBJECTIUS
· Donar informació in situ als visitants sobre l’espai natural protegit i els punts d’interès.

DESCRIPCIÓ
Per tal d’oferir informació sobre l’espai natural protegit de Gallecs, els seus punts d’interès i les masies que es troben dins
d’aquest territori, s’han instal·lat nou plafons distribuïts per l’espai rural amb el contingut següent:
1. Un plànol de situació amb els punts d’interès natural, paisatgístic i arquitectònic de tot l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.
2. Informació dels valors naturals, paisatgístics i arquitectònics de l’espai i informació sobre la inclusió de l’espai dins del
Pla d’espais d’interès natural.
3. Telèfons, adreça electrònica i pàgina web d’interès.
Els plafons s’han ubicat a les portes més representatives dels municipis que integren el Consorci, al camí principal de
Gallecs i al nucli rural. Aquest darrer també inclou un plànol ampliat de la zona central amb la localització de les masies.
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Per a la realització d’aquesta actuació, s’ha comptat amb una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.

RESULTATS
Millora dels punts d’informació del territori.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.
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Activitat d’horta ecològica amb escolars

3.5.3

OFERTA PEDAGÒGICA
DE GALLECS
OBJECTIUS

· Donar a conèixer els valors naturals, agrícoles, ambientals, paisatgístics i culturals de l’espai rural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
A partir del Pla d’educació ambiental i divulgació, s’ha elaborat una oferta pedagògica conjuntament amb les entitats
col·laboradores i seguint els criteris del pla pel que fa a l’adequació dels continguts de les activitats al currículum escolar.
L’oferta pedagògica és un programa d’activitats adreçat als escolars, que té com a eix central el coneixement de l’espai.
En aquest sentit, les àrees de coneixement d’alt interès que es treballen dins l’oferta són:
· Agricultura ecològica
· Energies renovables
· Fauna
· Forest i flora
· Residus i aigua
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Les activitats pedagògiques estan gestionades per entitats relacionades amb el territori, que tenen un gran coneixement
sobre les diferents àrees i experiència en l’àmbit de l’educació ambiental, i pel Consorci de Gallecs, que les avalua i les
coordina.
En concret, les activitats que recull l’oferta pedagògica són:
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RESULTATS
Durant el 2010, s’han realitzat les activitats d’educació ambiental amb escolars següents:
ENTITAT ORGANITZADORA

DATA

TÍTOL ACTIVITAT

ESCOLA

CURS

NUM.

Escola de la Natura
del Corredor

24/02/2010

Els animals de Gallecs

CEIP Joan Salvat
Papasseit

EP-1

31

Escola de la Natura
del Corredor

24/02/2010

Conèixer les plantes

CEIP Joan Salvat
Papasseit

EP-2

34

Escola de la Natura
de Parets

03/03/2010

La fauna salvatge
CEIP Lluís Piquer

CEIP Joan Salvat
Papasseit

EP-1

44

Escola de la Natura
de Parets

04/03/2010

La fauna salvatge
CEIP Pau Vila

CEIP Joan Salvat
Papasseit

EP-2

50

Escola de la Natura
de Parets

05/03/2010

La fauna salvatge
CEIP Pau Vila

CEIP Joan Salvat
Papasseit

EP-1

50

Escola de la Natura
del Corredor

16/03/2010

Passejar amb
els sentits

Escola
Sant Gervasi

EP-2

50

Associació Agroecològica
de Gallecs

19/03/2010

Aprèn de l’hort ecològic seguint el joc de
pistes

CEIP Ferrer i
Guàrida

EP1
EP-2

50

Escola de la Natura
del Corredor

23/03/2010

Passejar amb
els sentits

Escola
Sant Gervasi

EP-2

48

Escola de la Natura
del Corredor

06/04/2010

L’ecosistema del bosc

INS Gallecs

ESO-1

48

Escola de la Natura
del Corredor

08/04/2010

Tast de Gallecs

INS Gallecs

CFGM

25

Escola de la Natura
del Corredor

12/04/2010

L’ecosistema del bosc

INS Gallecs

ESO-1

54

Escola de la Natura
del Corredor

13/04/2010

Els ocells de Gallecs

CEIP
Sta. Perpètua

EP-2

42

Escola de la Natura
del Corredor

14/04/2010

L’ecosistema del bosc

CEIP Montseny

EP-5

44

Associació Agroecològica
de Gallecs

19/04/2010

Aprèn dels boscos de
Gallecs

CEIP
Salvador Espriu

P-5

50

Escola de la Natura
de Parets

21/04/2010

Gallecs, un indret molt
especial

CEIP Pau Vila

E P-5

50

Escola de la Natura
de Parets

27/04/2010

La fauna salvatge

ACESCO

EP-1
EP-2

50

Escola de la Natura
del Corredor

27/04/2010

Descobridors de
Gallecs

CEIP Sant Nicolau
(Sabadell)

EP-6

50

Escola de la Natura
de Parets

10/05/2010

La fauna salvatge

CEIP Lluís Piquer

EP1

44

Escola de la Natura
del Corredor

12/05/2010

Els animals de Gallecs

CEIP Garcia Lorc

EP-1
EP-2

21

Escola de la Natura
de Parets

21/05/2010

Els ambients de la
fauna

ACESCO

EP-3
EP-4

51
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ENTITAT ORGANITZADORA

DATA

TÍTOL ACTIVITAT

ESCOLA

CURS

NUM.

Escola de la Natura
de Parets

25/05/2010

L’Espai rural de
Gallecs

ACESCO

ESO-1

30

Escola de la Natura
de Parets

26/05/2010

La fauna salvatge

CEIP Pau Vila

EP-3

46

Escola de la Natura
del Corredor

26/05/2010

L’ecosistema del bosc

CEIP Garcia Lorca

EP-3
EP-4

22

Escola de la Natura
del Corredor

08/06/2010

Passejar amb els
sentits

CEIP Montseny

EP-1
EP-2

47

Escola de la Natura
de Parets

17/06/2010

Crèdit de síntesi

MD Montserrat

ESO-1

60

Escola de la Natura
de Parets

18/06/2010

Crèdit de síntesi

MD Montserrat

ESO-1

60

Associació Agroecològica
de Gallecs

23/07/2010

Aprèn de l’hort ecològic seguint el joc de
pistes

Centre esportiu
Sant Nicolau

P-5
EP-1

68

Associació Agroecològica
de Gallecs

15/10/2010

Aprèn de l’hort ecològic seguint el joc de
pistes

Escola Pia de
Granollers

EP-2

50

Associació Agroecològica
de Gallecs

18/10/2010

Aprèn de l’hort ecològic seguint el joc de
pistes

Escola Pia de
Granollers

EP-2

51

Associació Agroecològica
de Gallecs

22/10/2010

Aprèn de l’hort ecològic seguint el joc de
pistes

CEIP Damià
Mateu (Llinars)

EP-1
EP-2

45

Escola de la Natura
del Corredor

22/10/2010

Rondalles

Escola Sant Jordi

P5

42

Associació Agroecològica
de Gallecs

28/10/2010

Aprèn de l’hort ecològic seguint el joc de
pistes

CEIP Can Besora

EP-3

50

Escola de la Natura del
Corredor

28/10/2010

Tast de Gallecs

Escola Sant Jordi

EP-3
EP-4

90

Escola de la Natura del
Corredor

04/11/2010

Coneix el bosc

Escola Sant Jordi

EP-6

60

Escola de la Natura del
Corredor

05/11/2010

Rondalles

Escola Sant Jordi

P4

50

Escola de la Natura de
Parets

16/11/2010

La fauna salvatge

CEIP Pau Vila

EP-4

47

Escola de la Natura del
Corredor

22/11/2010

Rondalles

Escola Sant Jordi

P5

34

TOTAL

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada i amb continuïtat per als propers cursos.

COST

2.458,39 €

1732
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3.5.4
Visita guiada a l’horta ecològica

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE
L’AVIFAUNA, LA FLORA I L’AGRICULTURA I HORTA ECOLÒGICA
OBJECTIUS
· Donar a conèixer l’agricultura i l’horta que es conrea a Gallecs al públic general.
· Donar a conèixer la diversitat faunística de l’espai natural.
· Sensibilitzar la població envers l’entorn natural i cultural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Durant l’any 2010, s’ha celebrat l’Any Internacional de la Biodiversitat. El Consorci de Gallecs ha participat dins d’aquest gran
esdeveniment amb l’organització de quatre activitats a l’espai rural amb el suport de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Les activitats organitzades, han estat les següents:
Els blats antics, dissabte 29 de maig. A càrrec del personal tècnic del Consorci i de Víctor Garcia. Durant aquesta activitat, es va realitzar un itinerari per conèixer els blats antics que es conreen a Gallecs en agricultura ecològica. Aquests
contribueixen a la millora de la biodiversitat cultivada del territori, com ara l’espelta petita, l’espelta bessona, la xeixa o
el blat de Síria, entre altres. Es van poder identificar de primera mà diferents blats amb més de 7.000 anys d’antiguitat i es
van conèixer les propietats nutricionals d’aquests, beneficioses per a l’alimentació.
Les aus, diumenge 6 de juny. A càrrec de Francesc Xavier Macià. Durant el mes de juny es va realitzar aquesta sortida
tècnica per observar aus a Gallecs. Entre altres, es van poder veure espècies reproductores com la perdiu roja, la cogullada vulgar, el cruixidell o la guatlla. Al final de la visita, l’ornitòleg Francesc Xavier Macià va explicar els resultats del Pla
de seguiment de l’avifauna de Gallecs, realitzat durant el 2009.
L’hort ecològic, dissabte 19 de juny. A càrrec de l’Associació Agroecològica de Gallecs. En aquesta activitat es va realitzar una visita guiada a l’hort de Can Salvi, on es va poder conèixer com funciona un hort ecològic i quines són les varietats
tradicionals que s’hi cultiven. També es va fer un tast de les varietats antigues de carbassó blanc, d’enciam de llengua de
bou, d’enciam llarg de Serinyà i de la mongeta del cuc, entre altres productes tradicionals. La visita va acabar amb una
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exposició dels diferents mètodes d’obtenció d’energies renovables, com el molí de vent que utilitza aquesta horta ecològica, o els diferents dispositius fotovoltaics.
Els amfibis i rèptils, dissabte 3 de juliol. A càrrec de l’Associació de Defensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs (DRAG).
En aquesta jornada dedicada als amfibis i rèptils, es van realitzar diferents activitats, entre les quals una visita als punts
d’aigua recuperats al territori dins del Projecte de rehabilitació i recuperació de punts d’aigua per a la reproducció
d’amfibis i creació d’itineraris educatius en el Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. Durant tot el matí, es van realitzar tallers per als més menuts de confecció de samarretes i construcció de caixes-niu. També es va poder gaudir d’un
berenar amb productes de Gallecs i, al vespre, es va realitzar una visita guiada per les basses més representatives de
l’espai, on es van poder escoltar aquests animals que animen les nits d’estiu.

RESULTATS
Millora del coneixement envers l’entorn agrícola i natural de Gallecs per part de la població en general.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
1.262 €
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3.5.5
Reunió del grup de voluntaris

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
AMBIENTAL
OBJECTIUS
· Dotar l’espai d’un servei fix de vigilància i control basat en el voluntariat ambiental.
· Prevenir i controlar la realització d’actuacions negligents, perilloses o poc respectuoses amb l’espai rural.
· Informar els visitants de les normes que determinarà el Pla especial de Gallecs dins del territori.
· Informar, orientar i sensibilitzar els visitants sobre l’espai en general.
· Establir un pla d’acció amb els agents pertinents (Mossos d’esquadra, agents rurals, bombers, Policia local, Consorci de
Gallecs) a partir de la vigilància realitzada.

DESCRIPCIÓ
El Grup de Voluntariat Ambiental de Gallecs està format pels agents col·laboradors amb l’Espai Rural de Gallecs. Tots ells
participen de manera voluntària amb les persones adscrites a aquests ens, mitjançant un compromís amb el Consorci per tal
de dur a terme les tasques de vigilància i control de l’espai.
El grup s’organitza seguint un calendari de vigilància per als caps de setmana i treballa d’acord amb un protocol de comunicació en cas de perill o negligència: detecció d’incendis, caça furtiva, abocament de runa... Per a facilitar aquesta tasca,
s’utilitza un GPS on es detecten les rutes i els punts amb les incidències. En el decurs de l’any, s’han organitzat trimestralment
reunions de treball. Durant aquestes sessions, s’han posat en comú les inquietuds i problemàtiques amb què es troben els
voluntaris i s’ha informat de les incidències detectades.
Cal esmentar que durant aquest any 2010, s’ha constatat una disminució considerable d’incidències comparat amb l’any
anterior, quan es va iniciar el grup de voluntariat.
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En comparació amb les incidències detectades durant el 2009, ressalta la disminució pel que fa als abocaments incontrolats.
Aquesta tendència es pot observar en el quadre següent:

ABOCAMENT

2009 PER TRIMESTRE

2010 PER TRIMESTRE

Runa

2 m3

1 m3

Plàstics

6 m3

2 m3

Voluminosos

3 m3

2 m3

Caixes de cartró

3m3

1 m3

Olis de cotxe

No detectat

10 litres

Cal destacar la col·laboració que ha tingut el grup de voluntariat per part dels agents implicats, en concret el Cos d’Agents
Rurals de la Generalitat de Catalunya. Durant tot l’any, hi ha hagut participació dels agents rurals a les reunions de treball i
s’ha mantingut un continuat intercanvi d’informació de les activitats, incidències i actuacions realitzades per part dels dos
col·lectius.

RESULTATS
Les incidències detectades a través del Grup de Voluntariat Ambiental durant el 2010 es poden observar en el plànol
següent:

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En curs.

COST
El Consorci ha facilitat el material i la infraestructura necessaris per a la realització de l’actuació, mitjançant el pressupost
ordinari de l’exercici 2010 del Consorci de Gallecs.

Localització de les incidències detectades.

INCIDÈNCIA

PUNT EN EL PLÀNOL

Abocament incontrolat

1

Prostitució

2

Circulació vehicles alta velocitat

3

Circulació motos de cros

4

Falconeria

5

Ensinistrament de gossos perillosos

6

3.6
MANTENIMENT
DE L’ESPAI
VERD I GESTIÓ
FORESTAL

MEMÒRIA 2010

Grup d’horta ecològica de la casa d’oficis

3.6.1

CASA D’OFICIS
OBJECTIUS
· Assolir els coneixements i la formació adients per portar a terme tres projectes de casa d’oficis per a joves menors de 25
anys; realitzant sis mesos d’activitats teòriques i sis mesos de pràctiques a Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Les cases d’oficis són programes públics d’ocupació que tenen com a finalitat donar formació i treball a persones en
atur, mentre participen en un projecte d’utilitat pública o d’interès general i facilitant-los la incorporació al mercat laboral.
Aquests projectes estan relacionats amb la recuperació del patrimoni, el medi ambient, l’atenció a les persones, etc. Les
entitats promotores que poden realitzar aquests projectes són, entre altres, ajuntaments, fundacions i entitats sense ànim
de lucre. Els beneficiaris són joves en situació d’atur menors de 25 anys.
El projecte de casa d’oficis Gallecs emergent: una oportunitat per a la reinserció laboral, engegat el novembre del 2010,
es desenvolupa en tres àmbits, en cada un dels quals participen deu joves menors de 25 anys que no han completat
l’educació secundària obligatòria.
Els grups que integren el projecte són:
· Grup d’agricultura ecològica. Horticultor ecològic
· Grup de medi ambient. Treballs forestals
· Grup de recuperació o promoció del patrimoni arquitectònic. Rehabilitació de masies
Durant els sis primers mesos, els nois i noies reben una formació teòrica sobre els coneixements de cada àmbit i, durant
els sis últims mesos, realitzen les pràctiques in situ, a Gallecs.
El projecte ha estat impulsat per l’Empresa Municipal EMFO de Mollet del Vallès, amb la col·laboració del Consorci de
Gallecs.
Les feines a realitzar per cada un dels grups de treball s’especifiquen a continuació:
Horticultor ecològic
La parcel·la on es desenvolupen les tasques hortícoles es troba a l’explotació agrícola de Can Vila, en terreny de titularitat
pública. La superfície destinada a la creació de l’hort és de 2.000m2, i cada alumne disposa de 200m2 per a fer la fase de
les pràctiques i del treball per aprendre l’ofici d’horticultor ecològic. A la finca, hi ha un pou i una bassa amb una capacitat
de 169,96 litres, a partir de la qual es pot fer una instal·lació de reg per gota a gota.
El disseny d’aquesta parcel·la pilot, vol assolir els objectius següents:
· Servir de base per aprendre com es cultiva un hort ecològic
· Realitzar la instal·lació de regatge
· Realitzar l’aprenentatge de la sembra, com fer planter, l’adobat i la recol·lecció
· Aprendre els mètodes de control biològic contra plagues i malalties
· Conèixer les varietats d’horta i, en especial, les varietats tradicionals i locals

Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs

· Aprendre a establir un sistema de producció econòmicament viable i ecològicament sostenible
· Conèixer les vies de comercialització de proximitat i locals per a la venda directa dels productes resultants
Treballs forestals
Gallecs té 160 hectàrees de massa forestal, i 15 hectàrees entre bosc de ribera i espai verd, espais que formen part del
paisatge agroforestal de Gallecs i on es realitzen les tasques de formació i de treball per part dels alumnes/treballadors.
L’objectiu de la gestió dels boscos a Gallecs pretén assolir un sistema agroforestal capaç d’absorbir al màxim l’impacte
que l’ús social pot exercir sobre aquest, amb el propòsit d’aconseguir que sigui permanent i al màxim d’estable en el temps
i mantenir el paper fonamental que realitza Gallecs com a nexe biològic entre les serralades litorals i els espais naturals
de l’interior. Per tant, el principal objectiu es basa en la conservació, el manteniment i la prevenció d’incendis (protector),
així com l’ús del bosc per al lleure per part dels ciutadans. En aquest sentit, s’han planificat actuacions encaminades a
prevenir els incendis forestals, afavorir els arbres planifolis en detriment de les coníferes i afavorir, a la vegada, la diversitat d’espècies. Aquestes actuacions implícitament generaran productes forestals que seran triturats i retornats al sòl.
Els espais verds on s’han realitzat les pràctiques són l’entorn de Can Jornet Xic, els aiguamolls de Can Salvi i la plaça de
l’Església, l’àrea de lleure de Can Mainou, de la Torre d’en Malla, el torrent dels Oms, la plantada de la Torre d’en Malla,
de Can Vila, Can Banús i el torrent Caganell i els aiguamolls de Can Benito.
A partir de la descripció i els objectius, s’ha organitzat el Pla de treball per a la formació i aprenentatge en l’ofici relacionat
amb els treballs forestals en dos blocs:
1. Actuacions a desenvolupar, seguint les directrius del Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGM) de Gallecs.
2. Actuacions a desenvolupar a l’espai verd del mosaic agroforestal.
Rehabilitació de masies
La masia on s’han dut a terme les pràctiques de paleta és la de Can Vila, al terme municipal de Mollet del Vallès. Can Vila
és una masia del s. XVI que conjuntament amb els seus terrenys va formar part de l’expropiació de l’ACTUR Santa Maria
de Gallecs de l’any 1973. Des de llavors, la masia ha estat de titularitat pública i s’han portat a terme intervencions per
consolidar l’estructura i rehabilitar la teulada.
La masia consta d’un cos principal on s’ubica l’antic habitatge, format per la planta baixa i un pis, més les golfes. Als dos
costats de la masia, s’hi han afegit al llarg del temps dos cossos més. El de la dreta s’utilitza per a l’emmagatzematge
d’eines i com a suport logístic de les pràctiques agrícoles que es duen a terme a la finca. L’altre cos, el de l’esquerra, avui
abandonat, estava destinat en el passat a una petita granja d’animals. És en aquest cos inutilitzat de planta baixa, on s’han
fet les pràctiques del curs de paleta i on es realitzarà la rehabilitació.
Amb aquesta intervenció, es col·laborarà en la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Gallecs, de titularitat pública,
per frenar-ne el deteriorament progressiu i afavorir-ne la reactivació.

RESULTATS
Assoliment dels coneixements i la formació adient per part de tots els participants en cada un dels grups.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En curs.

MEMÒRIA 2010

Treballs del Pla d’ocupació forestal

3.6.2

PLANS D’OCUPACIÓ PER A LA
GESTIÓ FORESTAL
OBJECTIUS
· Realitzar tasques de neteja i manteniment de l’espai.
· Realitzar els treballs forestals per a la conservació dels boscos.

DESCRIPCIÓ
El Consorci col·labora amb l’execució de plans d’ocupació forestal i de rehabilitació de masies a través de l’Empresa
Municipal EMFO de Mollet del Vallès. Mitjançant aquests projectes es realitzen a l’espai tasques de neteja, manteniment
i gestió forestal.
Els plans d’ocupació són programes de contractació de treballadors i treballadores aturats per a la realització d’obres i
serveis d’interès general i social en col·laboració amb entitats.
Aquestes accions són, per tant, 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.
Les persones beneficiàries estan aturades, inscrites en el servei públic d’ocupació com a demandants de feina. Es dóna
preferència a les persones que pertanyen als col·lectius que tenen major dificultat per trobar feina, és a dir, dones, majors
de 45 anys, joves en recerca de la seva primera ocupació, persones amb disminucions, persones amb risc d’exclusió
social, etc.
Els treballs realitzats pels plans d’ocupació durant aquest 2010 han estat els següents:
Manteniment dels marges de Gallecs, millorant així el seu aspecte i contribuint a la prevenció d’incendis forestals. S’han
desbrossat les zones del camp de futbol, l’entorn de l’Església de Santa Maria de Gallecs, de la masia de Can Jornet,
l’entorn del torrent dels Oms, dels Aiguamolls de Can Salvi, de la Bassa de Can Benito, l’entrada a Gallecs des de Can
Borrell i l’entorn del Safareig de la Torre d’en Malla. Així com tots els punts de repòs que hi ha a Gallecs i els vorals dels
camins principals: el camí principal de Gallecs, el camí del torrent del Caganell, el camí de Sant Valerià i el camí dels
Bandolers.
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Selecció dels matollars de l’aiguamoll de Can Salvi deixant així espècies autòctones de sotabosc com l’arç blanc i alguns
exemplars d’esbarzer i, en especial, espècies aquàtiques autòctones com el canyís i la boga.
Desbrossada als voltants de la Bassa de Can Benito, amb especial atenció a la proliferació de canya.
D’acord amb el projecte de recuperació de la Bassa de Can Jornet iniciat l’any 2009, durant el 2010 s’ha treballat per fer
una repoblació amb varietats autòctones d’arbres al voltant de la bassa i desbrossar tota la zona circumdant.
Desbrossat la zona verda de l’entorn de la depuradora biològica de Can Xambrers i s’ha retirat la canya que hi havia
proliferat.
Aquest any 2010 s’ha treballat per donar un aspecte més naturalitzat a tot l’espai circumdant de la masia de Can Jornet
Xic, seu del Consorci. S’han plantat arbres autòctons al voltant de l’aviari, Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Crataegus
monogina i exemplars de Rosmarinus officinalis i Prunus spinosa al talús del pàrquing.
S’han realitzat feines de manteniment de la plantada situada entre Lliçà de Vall i Parets del Vallès, com ara el desbrossament general, la reparació de les olles i de la coberta o mulch, i també s’ha fet el reg necessari.
S’ha retirat part de les restes vegetals ocasionades per les fortes nevades que han afectat les masses boscoses de Gallecs durant el març de 2010. S’ha realitzat un manteniment constant en aquells punts on els arbres podien ocasionar un
perill per als visitants, per la seva proximitat als camins o pel mal estat d’aquests. S’han realitzat, a més, tallades sanitàries
dels arbres que així ho han necessitat.
Al llarg de l’any 2010, també s’han adequat els passos d’aigua que creuen els camins de Gallecs, millorant l’evacuació de
l’aigua de pluja i evitant l’erosió dels camins. A més, s’han realitzat tasques de condicionament de les tanques perimetrals
i els cadenats d’aquestes, millorant-ne el tancament.
Per últim, cal esmentar que s’han efectuat els regs de suport necessaris per mantenir en bon estat l’arbrat de nova plantació de l’espai rural.

RESULTATS
S’han realitzat les tasques de manteniment, neteja i treballs forestal per mantenir l’espai rural en les condicions adequades.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i amb continuïtat per a l’any 2011.

MEMÒRIA 2010

3.6.3
Tasques de neteja de l’espai

TREBALLS EN BENEFICI A LA
COMUNITAT
OBJECTIUS
· Realitzar treballs en benefici de la comunitat a Gallecs com a pena per un delicte lleu.

DESCRIPCIÓ
El Consorci ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a dur
a terme treballs en benefici de la comunitat a l’espai. Durant l’any hi participen aproximadament unes 80 persones que
realitzen tasques de suport a la neteja, el manteniment i la gestió forestal.
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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Els treballs realitzats durant l’any 2010 han estat:
Neteja dels camins principals i secundaris de Gallecs i de les zones amb afluència de visitants: Depenent de l’ús i la
freqüentació dels camins de Gallecs, s’ha realitzat una neteja més o menys intensa de la brossa. Setmanalment, s’ha dut
a terme la neteja dels eixos principals, que són: el camí principal de Gallecs (inclòs el camp de futbol), el camí de la riera
de Gallecs (inclosa la zona de l’església), el camí de Sant Valerià (inclòs el safareig de la Torre d’en Malla) i el camí dels
Bandolers. Cada 15 dies s’han netejat altres punts de Gallecs no tan transitats, aquests són: la zona de Gallecs de Santa
Perpètua, la zona de Lliçà de Vall, el bosc de la Torre d’en Malla, el bosc de Can Veire i l’entorn de la masia de Can Vila.
Puntualment, s’ha dut a terme la neteja de zones que no reben un gran volum de visitants i que, per tant, no necessiten
una neteja continuada. Aquests eixos són: els vorals de la carretera C-155, l’entorn de la masia de Can Mulà, el camí de
la riera Seca, el bosc de Can Torres, l’entorn del torrent dels Oms, l’entorn de la masia de Can Cruz, entre altres punts
intersticials de Gallecs.
Col·laboració en la retirada de la brossa de gran volum que ha estat abocada il·legalment a Gallecs. Durant el 2010, per
cada trimestre, s’han retirat:
· 1 m3 de runa
· 2 m3 de plàstics durs no reutilitzables
· 2 m3 de voluminosos
· 1 m3 de caixes de cartró i plàstic
· 10 litres d’olis de cotxe
Tots aquests residus han estat portats a la deixalleria municipal de Mollet del Vallès.
Col·laboració amb les tasques de treballs forestals: A més de la neteja de l’espai, les persones que han participat en els
treballs en benefici de la comunitat també han col·laborat amb altres grups de treballadors, com ara els integrants dels
plans d’ocupació, en les feines de treballs forestals per tot l’espai de Gallecs (vegeu Fitxa 3.6.2).

RESULTATS
Realització de les tasques amb èxit en el 100% dels participants del conveni.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i amb continuïtat.
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3.6.4
Treballs forestals

TREBALLS DE GESTIÓ I MILLORA
FORESTAL DEL BOSC DE CAN VEIRE
OBJECTIUS
· Millorar l’estat general del bosc de Can Veire.

DESCRIPCIÓ
A causa dels danys provocats pels bufaruts de 2009 i les nevades de 2010, els boscos de Gallecs, i més concretament
el bosc de Can Veire, presentaven, a inicis d’any, alguns arbres descalçats, trencats, encimbellats i perillosos (principalment pins blancs i branques de pins pinyers). Per aquest motiu, s’ha cregut convenient realitzar aquesta actuació
d’aprofitament extraordinari que a més està prevista dins del Pla tècnic de gestió i millora forestal.
Aprofitant l’entrada al bosc, també s’han realitzat feines complementàries de selecció de tanys de planifolis, esporga a
dos metres d’alçada, estassada selectiva del matoll i trituració de les restes generades en els treballs.
Per tal de poder compatibilitzar els treballs forestals amb la presència de rapinyaires, s’han restringit les feines als mesos
de novembre i de desembre, coincidint així amb l’època no reproductora de les aus.
Les actuacions que s’han realitzat són:
Tallades sanitàries i/o aclarides de selecció poc intenses
Les tallades sanitàries i/o aclarides de selecció poc intenses sobre les coníferes, tenen l’objectiu de millorar l’estat de
la massa actual, obrint-la perquè penetri més la llum als estrats inferiors i disminuir la competència per tal d’afavorir el
creixement i el desenvolupament dels planifolis. Així doncs, s’han eliminat bàsicament els pins torts i bifurcats, a més dels
que presentaven alguna malaltia o plaga, la qual cosa permetrà un enfortiment d’aquesta massa i incrementarà, a mitjà
termini, la resistència a plagues i malalties.
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Els criteris que s’han aplicat en les tallades sanitàries són els següents:
· Mantenir una fracció de cabuda coberta que permeti el desenvolupament dels planifolis només en aquells claps
en què s’hagin eliminat pins per raons sanitàries.
· Afavorir els peus de major qualitat, eliminant els arbres torts, bifurcats, malalts, etc., per tal de complir amb
l’objectiu de diversitat d’espècies i reservori de fauna.
Quant a les consideracions, s’ha tingut en compte que a l’hora de realitzar les tallades cal eliminar les restes generades,
per evitar que siguin un focus d’ignició en un incendi forestal o una font de plagues.
Les parcel·les forestals que tenen com a espècie no principal l’alzina o el roure s’han tractat com a bosc mitjà irregular
(amb la intenció de convertir-lo en bosc alt al llarg del temps), per la qual cosa s’ha proposat una selecció de tanys, per
tal de tractar la reducció de peus d’una soca com a màxim del 50%, eliminant els més prims, baixos o mal formats i podant
els peus restants fins a un metre d’alçada, sense arribar a tallar mai tots els tanys d’una mateixa soca.
Treballs de millora
S’han realitzat podes baixes (fins a dos metres d’alçada), fet que millorarà l’accés a l’interior de la massa boscosa.
L’estassada selectiva de matoll més inflamable s’ha realitzat de manera mecànica o manual, per tal de millorar la mobilitat
a l’interior de la massa boscosa i disminuir el risc d’incendi. S’ha respectat el rebrot d’alzina o de roure i de qualsevol
planifoli, deixant peus desenvolupats separats un mínim de tres metres entre ells i amb una cobertura màxima del 30%.
Aquesta estassada ha eliminat les espècies més inflamables.

RESULTATS
S’ha aconseguit una millora de l’estat general dels boscos de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.

COST
17.499,83 €

3.7
COMUNICACIÓ,
DIVULGACIÓ I
TREBALLS EN
XARXA
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3.7.1
Cervesa TOC d’espelta

CERVESA TOC D’ESPELTA
OBJECTIUS
· Creació d’un nou producte de Gallecs amb l’espelta ecològica que conreen els pagesos del territori.

DESCRIPCIÓ
Des del Consorci de Gallecs, s’ha fet una aposta ferma per la potenciació de l’agricultura ecològica i el comerç local i de
proximitat, amb l’objectiu de fer més rendible l’activitat agrícola i donar a conèixer l’Espai Rural de Gallecs.
Dins d’aquest context, conjuntament amb l’Associació Agroecològica de Gallecs i la microcerveseria artesana Art cervesers, s’ha iniciat el projecte per a l’obtenció de la cervesa ecològica de Gallecs, anomenada TOC d’espelta.
Fitxa descriptiva
Tipus: Cervesa d’alta fermentació, elaborada amb blat espelta 100% ecològic, no pasteuritzada ni filtrada.
Alcohol: 5.1% v/v
Aparença: Color groc suau, aparença tèrbola i escuma cremosa i persistent.
Paladar: Plena, refrescant, efervescent, poc amargant i amb un sabor intens de cereal.
Aroma: Penetrant de plàtan madur.
Temperatura: Servir entre 8º i 10º C.
Envàs: 33 cl.
Ingredients: Espelta conreada a Gallecs, malts d’ordi i blat i llúpol procedents d’agricultura ecològica, aigua i llevat.
Recomanacions: Conservar en posició vertical, entre 6º i 8ºC
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RESULTATS
Obtenció d’un nou producte ecològic de Gallecs per a afavorir la potenciació i dinamització del territori.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.7.2
Calçotada popular de Gallecs

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 13 de març de 2010 va tenir lloc la V Calçotada Popular de Gallecs. L’organització va anar preparant, des de primera hora
del matí, tots els ingredients per a l’àpat i els ciutadans van poden participar i conèixer tots el passos per a l’elaboració dels
plats que es van oferir: la cocció de les mongetes del ganxet, la preparació dels focs per a la cocció de calçots, la preparació
de la salsa per als calçots, etc.
A les dues del migdia, aproximadament, va començar el dinar que constava d’un primer plat amb els calçots i la salsa típica,
un segon plat amb mongeta del ganxet, botifarra negra, botifarra crua i cansalada, tot acompanyat del pa de Gallecs, i unes
postres amb la coca de Sant Galdric i mistela.
A la Calçotada, hi van assistir al voltant de 600 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.

COST
Previst en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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3.7.3

Exposició de blats a la Fira de la biodiversitat agrícola

FIRA DE LA BIODIVERSITAT
AGRÍCOLA
OBJECTIUS
· Donar a conèixer les varietats tradicionals i locals de productes de tot Catalunya.
· Valorar les propietats i característiques especials d’aquests productes.
· Donar a conèixer la Xarxa Catalana de Graners.
· Donar a conèixer els projectes de recuperació de varietats tradicionals que s’estan realitzant a Gallecs i a tot Catalunya.

DESCRIPCIÓ
Les llavors locals i tradicionals han estat seleccionades durant generacions pels pagesos, però a dia d’avui moltes
d’aquestes llavors s’han perdut. Des de diferents punts de Catalunya s’estan engegant projectes de recuperació i producció de les varietats antigues, essent Gallecs un punt d’alta importància en la preservació de les varietats tradicionals.
L’objectiu final d’aquests projectes passa per la millora de la biodiversitat al camp i la qualitat a la taula. La Xarxa Catalana
de Graners és una associació que aglutina totes les entitats que treballen amb aquest objectiu i uneixen esforços per
recuperar, conservar, distribuir, cultivar i menjar les varietats locals que durant anys ha anat seleccionant i conservant la
pagesia.
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La Fira de la biodiversitat agrícola, organitzada dins del programa Fira’t a Gallecs, es va dur a terme el 19 de setembre de 2010.
La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
· Racó Exposició
· Espai Aprèn
· Racó de les llavors
· Racó El cistell de Gallecs
· Raconet Passa’t-ho bé
· Espai Tasta’m
En el Racó Exposició es va presentar la Xarxa Catalana de Graners i cada un dels membres de la xarxa, repartits per tot
el territori català, va donar a conèixer el seu projecte de recuperació de llavors tradicionals.
A l’Espai Aprèn, la xarxa va explicar com guardar les nostres pròpies llavors a casa i hi va haver una xerrada sobre les
varietats locals al tros i a la taula.
Dins del racó El cistell de Gallecs els assistents van poder comprar els productes de Gallecs i d’altres indrets dels productors que formen part de la Xarxa entre més d’una dotzena de parades. Al Racó de les llavors es va poder gaudir de
l’exposició i la venda de llavors de diferents varietats locals i tradicionals de productes d’horta, moltes de les quals ja es
conreen a Gallecs.
A l’Espai Tasta’m es va poder gaudir de diferents varietats de tomàquets, enciams i cogombres. I com a punt fort es va
oferir un Dinar Popular a base de productes de temporada a càrrec de Pep Salsetes i Marina Duñach, al qual van assistir
més de 400 persones.
A la tarda, va ser el torn de les famílies amb el raconet Passa’t-ho bé i l’espectacle de titelles a càrrec de Pengim Penjam.
Finalment, i per acabar la diada, va tenir lloc un concert amb l’actuació de Rumba Caracola.
A la fira, hi van assistir més de 800 persones.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs amb el suport de Convivium Slow
Food del Vallès Oriental, a més de la col·laboració especial de la Xarxa Catalana de Graners.

RESULTATS
Augment del coneixement envers les varietats tradicionals i locals de tot Catalunya per part de la població en general.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Previst en el pressupost del Consorci de Gallecs.
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3.7.4

Conta contes a la Fira de l’espelta

FIRA DE L’ESPELTA
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.
· Impulsar el nou producte de Gallecs, la cervesa ecològica TOC d’espelta.

DESCRIPCIÓ
L’espelta és un dels blats més antics que coneix l’home i fa més de 8.000 anys que alimenta els habitants del Mediterrani.
Fins i tot s’han trobat, en excavacions arqueològiques, àmfores amb espelta.
Aquest cultiu recuperat i conreat pels pagesos agroecològics de Gallecs té unes propietats molt beneficioses per a
l’alimentació. Per tal de donar a conèixer les característiques tant agronòmiques com nutricionals de l’espelta, s’ha organitzat dins del programa Fira’t a Gallecs, la Fira de l’espelta, que enguany es va celebrar el 17 d’octubre.
Com a producte estrella d’aquesta fira es va presentar la nova cervesa ecològica de Gallecs, la TOC d’espelta. (Vegeu
Fitxa 3.7.1).
La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
· Racó Exposició
· Racó de les llavors
· Racó El cistell de Gallecs
· Espai Aprèn
· Raconet Passa’t-ho bé
· Espai Tasta’m
La fira va començar molt animada amb un esmorzar amb pa amb oli, on es va degustar el pa de Gallecs elaborat amb les
diferent farines ecològiques d’espelta, xeixa i sègol.
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En el Racó Exposició es va presentar l’exposició creada especialment des del Consorci de Gallecs per fer difusió de les
varietats de blats antics que es conreen a Gallecs, en concret vuit varietats: l’espelta, l’espelta bessona, l’espelta petita,
el blat del cor, el sègol, el blat Montcada, la xeixa i el Florens Aurora.
Dins del Racó el cistell de Gallecs els assistents van poder comprar els productes de temporada que es conreen a l’espai
on el pa d’espelta fet al forn de llenya va ser el gran protagonista. Al Racó de les llavors es va poder gaudir de l’exposició
i de la venda de llavors de diferents varietats locals i tradicionals de productes d’horta, moltes ja conreades a Gallecs.
A l’Espai aprèn es va presentar la cervesa ecològica de Gallecs, TOC d’espelta, i es va fer un taller per conèixer de primera
mà el procés d’elaboració d’aquest nou producte de Gallecs, a càrrec d’Art Cervesers.
Al raconet Passa’t-ho bé, es va poder gaudir dels contes per a tota la família sota el títol: Conte contat i xeixa al sac! a
càrrec de Mon Mas, Blai Senabre i Mercè Rubí.
Al final de l’acte, a l’Espai Tasta’m es va poder gaudir de la 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 del restaurant La Plaça de Mollet
del Vallès, de la qual es van repartir més de 300 racions.
A la fira, hi van assistir més de 600 persones.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, amb el suport del Convivium Slow
Food del Vallès Oriental.

RESULTATS
Augment del coneixement envers els blats antics i els seus derivats per part de la població en general.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Previst en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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3.7.5

Exposició de mongetes a la Fira de la mongeta del ganxet

FIRA DE LA MONGETA DEL
GANXET
OBJECTIUS
· Donar a conèixer el cultiu de la mongeta del ganxet 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
La mongeta del ganxet va obtenir el baluard Slow Food (distintiu de qualitat atorgat per l’entitat internacional) amb el
propòsit de donar suport a aquells productors que, agrupats en cooperatives o estructures similars, estan seleccionant
i cultivant l’autèntica mongeta del ganxet. És a força de comunicar la realitat de la mongeta del ganxet i d’oferir-la en
esdeveniments i tastos guiats, localment i amb l’ajut de restauradors, que es pot sensibilitzar els consumidors atents i
disposats a oferir el preu just per a aquest producte, així com també sensibilitzar els pagesos conscients i motivats per
produir un producte excel·lent sense por a les imitacions.
Aquest llegum conreat a Gallecs pels pagesos agroecològics és el conreu que està agafant més rellevància a l’espai rural
dins del projecte de reconversió a l’agricultura ecològica.
Per tal de donar-lo a conèixer dins del programa Fira’t a Gallecs, el 2010 es va organitzar la Fira de la mongeta del ganxet,
que va tenir lloc el 14 de novembre.
La Fira es va organitzar en sis espais o racons:
· Racó Exposició
· Racó de les llavors
· Racó El cistell de Gallecs
· Espai Aprèn
· Raconet Passa’t-ho bé
· Espai Tasta’m
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Des de primera hora del matí, es va poder gaudir del Racó Exposició amb un recull de més de 30 varietats diferents de
mongeta, gràcies a la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí.
Al Racó de les llavors es van poder intercanviar i comprar llavors tradicionals i locals que es posaven a l’abast de tothom.
Al mateix temps, en el racó El cistell de Gallecs es va oferir als ciutadans l’oportunitat de conèixer i obtenir directament
de productor a consumidor els llegums ecològics i la resta de productes de qualitat de Gallecs que es conreen dins de
l’espai rural.
A l’Espai Aprèn es va fer la xerrada “Les mongetes tradicionals a Catalunya”, a càrrec de Daniel Fenero i Ana Rivera,
investigadors de la Fundació Miquel Agustí, i Pep Salsetes, cuiner i gran coneixedor dels llegums tradicionals.
Per als més menuts, al raconet Passa’t-ho bé es va fer una gimcana familiar a càrrec de Mon Mas per aprendre el procés
d’obtenció de la mongeta amb els tres passos característics: batre, ventar i triar. A més, també es van haver de reconèixer
tres varietats de mongeta i es va fer un taller de manualitats per fer un nas de porc.
Cap al final de l’acte, es va oferir una degustació de mongetes, dins l’Espai Tasta’m, on es van repartir al voltant de 350
racions de tres varietats diferents de mongeta: la del ganxet, la del genoll de Crist i la del carai. A més, es va poder tastar
un pastís dolç de mongetes. Tot a càrrec del restaurant La Plaça de Mollet del Vallès.
A la fira, hi van assistir unes 600 persones.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs amb el suport del Convivium Slow
Food del Vallès Oriental.

RESULTATS
Millora del coneixement envers els llegums que es cultiven a l’espai rural de Gallecs per part de la població en general.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Previst en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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3.7.6

Participació a la Fira d’artesans de Mollet del Vallès

ALTRES FIRES
OBJECTIUS
· Donar a conèixer l’Espai Rural de Gallecs i els seus valors naturals, agrícoles i culturals.
· Donar a conèixer els productes ecològics que es conreen a Gallecs: l’espelta, la mongeta del ganxet, etc.
· Donar a conèixer les propietats beneficioses dels cultius ecològics, tant per les seves característiques agronòmiques,
com nutricionals.

DESCRIPCIÓ
Durant aquest any 2010, el Consorci de Gallecs ha participat en una sèrie de fires i festes organitzades per diferents entitats i administracions del territori.
Fira de l’Ascensió de Granollers: del 13 al 16 de maig del 2010
La Fira de l’Ascensió és un certamen anual multisectorial que mostra les principals novetats de la indústria, els serveis,
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l’automoció, l’agricultura i la ramaderia. Després de molts anys sense un emplaçament estable, des de 2001 la fira s’ubica
en el Parc Firal. La celebració d’aquesta cita econòmica es complementa amb diversos actes culturals, entre els quals
la degustació de productes de varietats tradicionals catalanes, aquest any 2010 es va preparar un tast de la mongeta del
ganxet a càrrec de l’Associació Agroecològica de Gallecs.
Fira de Mollet FIMO: del 1 al 3 d’octubre del 2010
La FiraMolllet (FIMO) és una fira organitzada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès i enguany va tenir lloc al parc de Ca
l’Estrada, en la seva setena edició. En nombre de visitants, en aquesta edició es van assolir les 68.000 persones. Pel que
fa al nombre d’expositors, aquesta edició va arribat als 157, un 20% més que en la darrera edició. El Consorci de Gallecs, i
també l’Associació Agroecològica de Gallecs, van comptar amb un estand expositiu i de venda en aquest esdeveniment.
En la FIMO d’enguany també es va fer una presentació oficial de la TOC d’espelta, la cervesa ecològica de Gallecs.

RESULTATS
Augment del coneixement general sobre Gallecs per part de la població.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Previst en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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3.7.7

Cursa esportiva per Gallecs

ALTRES ACTIVITATS
REALITZADES A L’ESPAI
OBJECTIUS
· Promocionar i donar a conèixer l’Espai Rural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Durant aquest any 2010 Gallecs ha acollit diferents activitat de caire lúdic o esportiu organitzades per entitats del territori
que han rebut la col·laboració del Consorci de Gallecs.
Durant aquest any 2010, s’han dut a terme les activitats següents:
DATA

ENTITAT O ASSOCIACIÓ

ACTIVITAT

PARTICIPANTS

12/01/2010

EMFO

Visita guiada per Gallecs *

20

17/01/2010

Ajuntament de Mollet

XI Cursa Popular Sant Vicenç

575

30/01/2010

AMPA Escola Sant Vicenç

Passejada en bicicleta per Gallecs

100

*Activitat guiada per part del personal tècnic del Consorci.
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ACTIVITAT

DATA

ENTITAT O ASSOCIACIÓ

07/02/2010

Associació de veïns de l’Espai Rural de Gallecs

Assemblea general ordinària

40

25/02/2010

Institut Rubió i Tudurí de Barcelona

Itinerari per Gallecs *

30

05/03/2010

Escola Les Mimoses de Santa Maria de
Martorelles

Passejada per Gallecs

96

14/03/2010

Agrobotiga de Gallecs i AEG

Calçotada popular

500

14/03/2010

Centre Excursionista Parets

Sortida guiada per Gallecs

20

18/03/2010

Alliberat Comarcal Esquerra Vallès Oriental

Trobada amb el sector agrari

30

27/03/2010

Universitat Autònoma de Barcelona
Llicenciatura de Geografia

Visita guiada per Gallecs *

30

09/04/2010

Universitat de Girona, Ciències Mediambientals

Xerrada tècnica

40

09/04/2010

CEIP Can Besora

Passejada per Gallecs

100

10/04/2010

Adenc i Gepec

Sortida a Gallecs

17

13/04/2010

CEIP Santa Perpètuabientals

Sortida a Gallecs

50

14/04/2010

IES Vicenç Plantada

Jornades de Convivència

30

24/04/2010

AV Fira d’Artesans de Mollet

Caminada a Gallecs

120

24/04/2010

Universitat de Barcelona Máster biennal
de Historia i cultura de l’alimentació

Visita a l’espai rural *

25

28/04/2010

IES Vicenç Plantada

Jornades de Convivència

30

04/05/2010

IES Vicenç Plantada

Jornades de Convivència

30

07/05/2010

Aula d’acollida Mollet del Vallès

Visita guiada per Gallecs *

16

14/05/2010

Alumnes Escola de Cine de Barcelona

Rodatge d’una seqüència d’acció

16

14/05/2010

Aula d’acollida de joves nouvinguts de Mollet

Visita a l’espai rural *

7

23/05/2010

AMPA Escola Pia Santa Anna de Mataró

Sortida familiar al parc de Gallecs

30

23/05/2010

Escola de Natura de Parets del Vallès

Sortida de coneixement de l’entorn
natural

10

25/05/2010

Acesco de Parets del Vallès

Visita a l’espai rural

30

29/05/2010

Associació de veïns de l’Espai Rural de
Gallecs Mollet

Impartir una classe de pintura

15

30/05/2010

Associació de veïns de l’Espai Rural de
Gallecs

Visita de l’alcalde, senyor Josep
Monràs, als veïns

70

06/06/2010

AV Gallecs i colla dels Morats

Arrossada popular i concert de música

200

4-6/06/2010

Productora AVED de la UPC

Filmar una seqüència a Gallecs

15

08/06/2010

IES Parets

Sortida amb alumnes de 1r d’ESO *

52

10/06/2010

IES Parets

Sortida amb alumnes de 1r d’ESO*

76

15/06/2010

Departament d’Agricultura

Jornada d’agricultura ecològica al
Consorci

30

29/05/2010

Escola Mare de Déu de Montserrat de
Parets

Crèdit de síntesi

60

17/06/2010

Escola de Natura de Gallecs - AEG

Visita general a Gallecs: temes
agrícoles

30

*Activitat guiada per part del personal tècnic del Consorci.

PARTICIPANTS
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DATA

ENTITAT O ASSOCIACIÓ

ACTIVITAT

PARTICIPANTS

18/06/2010

Escola Mare de Déu de Montserrat de
Parets

Crèdit de síntesiagrícoles

60

18/06/2010

Bombers de la Generalitat REMN

Aplicació dels coneixements sobre
el terreny

75

20/06/2010

Escola de Natura de Parets del Vallès

Itineraris de natura

10

21/06/2010

CEIP Santa Perpètua

Sortida a Gallecs

100

22/06/2010

Agrupació Escolar Anselm Clavé de Mollet

Sortida ludicocultural a Gallecs

100

01/07/2010

Fundació Vida Sana - AEG

Visita general a Gallecs temes
agricoles

30

22/07/2010

Impuls produccions

Rodatge d’un espot publicitari

12

Associació de veïns de l’Espai Rural de
Gallecs

Festa Major de Gallecs

1500

05/09/2010

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Marxa en bicicleta per Gallecs

400

19/09/2010

Consorci de Gallecs i Associació

Agroecològica de Gallecs
Fira de la Biodiversitat Agrícola

800

24/09/2010

Ajuntament de Parets del Vallès

Visita guiada a la Torre d’en Malla

45

25/09/2010

Escola de Natura de Parets del Vallès

Itineraris de Natura

10

25/09/2010

Club Esportiu Activitats de Muntanya

Marxa resistència Aiguafreda-Parets

50

25/09/2010

Club Muntanyenc Mollet

Itineraris de Natura

10

14/10/2010

Escola Agrària de Manresa - AEG

Visita general a Gallecs: temes agrícoles

30

17/10/2010

Agroecològica de Gallecs

Fira de l’espelta

500

21/10/2010

Escola Marinada de Palau-solità i Plegamans

Passejada per Gallecs

80

29/10/2010

Centre d’Estudis Mollet

Sortida Castanyada

84

29/10/2010

Col·legi Lestonnac

Celebració Castanyada

100

30/10/2010

Consell Comarcal Vallès Oriental

Gravació Agrobotiga i hort pel
DVD de Rurulbal

3

31/10/2010

Escola de Natura de Parets del Vallès

Itineraris de natura

10

04/11/2010

Creu Roja Espanyola

Caminada gent gran a Gallecs

30

30/10/2010

Ajuntament de Mollet, Secció d’esports

Jornades esportives, cursa
d’orientació

240

07/11/2010

Escola de Natura de Parets del Vallès

Itineraris de natura

10

12/11/2010

Ajuntament de Mollet, Secció d’esports

Jornades esportives, cursa
d’orientació

240

12/11/2010

Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Excursió per Gallecs

65

14/11/2010

Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

Caminada popular

300

22-25/07/2010

*Activitat guiada per part del personal tècnic del Consorci.
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DATA

ENTITAT O ASSOCIACIÓ

14/11/2010

Consorci de Gallecs i Associació Agroecològica de Gallecs

21/11/2010

Centre Excursionista Parets, VI Piolet

ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Fira de la mongeta del ganxet

600

Caminada popular

726

27/11/2010

Ajuntament Palau-solità i Plegamans

Visita a l’hort de Can Salvi

10

27/11/2010

Ajuntament Palau-Solità i Plegamans
-AEG

Visita general a Gallecs: temes
agrícoles

30

28/11/2010

Escola de Natura de Parets

Visita de la fauna i el patrimoni
arquitectònic

25

19/12/2010

Club Esportiu Activitats de Muntanya de
Parets del Vallès

Caminem per la Marató

80

*Activitat guiada per part del personal tècnic del Consorci.

10891

En total, més de 10.000 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.

COST
A càrrec de les entitats organitzadores.
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3.7.8

Assemblea de la Xarxa custòdia del Territori

TREBALLS EN XARXA
OBJECTIUS
Mantenir la relació amb les entitats col·laboradores del Consorci: Eurosite, 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
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 el 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 2010 el Consorci de Gallecs ha participat en la IX Assemblea General de membres celebrada el 28 de maig a
Sabadell i s’ha incorporat al grup de treball de Custòdia Agrària com a participant del nucli actiu.
Fedenatur
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.
Durant aquest any 2010 el Consorci de Gallecs ha participat en l’assemblea general de l’organització celebrada els dies
6 i 7 de maig a Sevilla.
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Eurosite
Eurosite, constituïda l'any 1989, és una de les xarxes europees més grans que engloba organitzacions governamentals i
no governamentals, així com organismes de caràcter privat, amb la finalitat de col·laborar activament en la gestió pràctica
de la natura a Europa. Actualment, existeixen més de 96 membres de la xarxa Eurosite repartits en 26 països europeus.
El Consorci va entrar a formar part de la xarxa Eurosite l'any 2001, i des de llavors ha col·laborat en diferents seminaris i
trobades d'intercanvi.

RESULTATS
Intercanvi d’experiències entre els diferents membres de les entitats.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En curs.

COST
Taxa anual XC T: 600 €
Taxa anual Fedenatur: 2.119 €
Taxa anual Eurosite: 530 €
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3.7.9

PUBLICITAT I DIFUSIÓ DE L’ESPAI
NOVA WEB DEL CONSORCI
OBJECTIUS
· Dotar el Consorci d’una eina útil i pràctica accessible a tota la ciutadania per donar a conèixer l’espai rural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
El Consorci de Gallecs preveu, entre les seves prioritats, l’educació ambiental i la divulgació de l’espai rural. En aquest
sentit, és necessària la creació d’una pàgina web institucional que doni resposta a les necessitats de l’usuari de Gallecs.
Durant aquest any 2010, s’ha treballat per dotar el Consorci de Gallecs d’una eina útil i pràctica, accessible a tota la ciutadania. Per això s’ha posat en marxa la web del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.
La web s’estructura en tres grans blocs: Què és Gallecs?, Què hi pots trobar? i Què hi pots fer?
El primer bloc recull la informació bàsica de l’espai amb una pàgina dedicada a la descripció general, una altra a la història i una de més àmplia dedicada al Consorci. Aquesta última inclou tota una sèrie de documents, que es poden descarregar, sobre la gestió i planificació de l’espai, així com els estudis i treballs realitzats. Aquest primer apartat també inclou
una pàgina amb imatges i vídeos del territori.
El segon gran bloc està dedicat a tot allò que es pot trobar a Gallecs: l’agricultura, la fauna, la flora, el patrimoni arquitectònic i les energies renovables. Cal destacar el mapa de conreus que indica quins cultius hi ha en cada una de les
parcel·les de Gallecs i les fitxes per a cada una de les espècies de fauna i flora, que inclouen una descripció i el so dels
animals.
Finalment, al tercer bloc, s’hi pot trobar informació sobre les activitats que es poden realitzar a Gallecs, repartides en els
apartats: educació ambiental, voluntariat i guia del visitant.

RESULTATS
Posada en marxa de la pàgina web del Consorci de Gallecs i augment del coneixement sobre Gallecs per part de la població en general.
www.espairuralgallecs.cat

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.

COST

2.951,75 €
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3.7.10
PRESENTACIÓ I DIFUSIÓ DEL CONSORCI DE GALLECS I DE L’ESPAI
RURAL: CONFERÈNCIES, JORNADES I VISITES
OBJECTIUS
Donar a conèixer l’espai rural, la gestió i els projectes que es realitzen des del Consorci de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Durant l’any 2010, s’han realitzat les següents conferències jornades i visites tècniques envers el Consorci i l’Espai rural
de Gallecs:
20 de febrer de 2010. Jornada tècnica: l’Espai rural de Gallecs i l’agricultura ecològica a càrrec de Gemma Safont, Tiana.
11 de març de 2010.Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans. Escola Politècnica de Catalunya. La gestió de l’espai rural
de Gallecs dins el marc de l’agricultura periurbana a càrrec de Gemma Safont, Can Jornet Xic, Gallecs.
19 de març de 2010. Curs: reptes i oportunitats entorn dels mercats de proximitat. L’experiència del Consorci de Gallecs en
la dinamització i promoció dels mercats de proximitat. Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya a càrrec
de Gemma Safont, Solsona.
27 de març de 2010. Llicenciatura de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Visita tècnica a l’espai rural de
Gallecs a càrrec de Marina Elcacho, Can Jornet Xic, Gallecs.
9 d’abril de 2010. Llicenciatura de Ciències ambientals de la Universitat de Girona. Visita tècnica a l’espai rural de Gallecs
a càrrec de Marina Elcacho, Can Jornet Xic, Gallecs.
24 d’abril de 2010. Máster biennal de Història i cultura de l’alimentació de la Universitat de Barcelona. Visita tècnica a
l’Espai rural de Gallecs a càrrec de Marina Elcacho , Can Jornet Xic, Gallecs.
5 de maig de 2010. Jornades tècniques PAE: Conreus extensius ecològics. L’experiència del Consorci de Gallecs a càrrec
d’ Ignacio Suarez . Escola de capacitació agrària de Constantí, Constantí.
16 de maig de 2010. Jornada-taller de custòdia del territori . L’experiència de l’espai rural de Gallecs a càrrec de Gemma
Safont. Eco-museu la Farinera, Castelló d’Empúries.
18 de maig de 2010. Jornada tècnica: Conservació i custòdia del territori en explotacions i finques agràries. La reconversió
a l’agricultura ecològica a l’espai rural de Gallecs, un exemple de custòdia agrària del territori càrrec de Gemma Safont .
Escola Agrària de Manresa, Manresa.
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11 de juny de 2010. Màster agricultura ecològica de la Universitat de Barcelona 11ena edició. La reconversió a l’agricultura
ecològica a l’Espai rural de Gallecs càrrec de Gemma Safont . Universitat de Barcelona, Barcelona
15 de juny de 2010. Jornada tècnica. L’agricultura agrària ecològica: recursos i ajuts. Com gestionar i dinamitzar els espais
agraris: l’espai rural de Gallecs a càrrec de Gemma Safont, Can Jornet Xic, Gallecs.
28 de setembre de 2010. Jornada tècnica: Adobs verds i rotacions en els cultius extensius ecològics. Possibilitats i experiències: l’experiència de l’espai rural de Gallecs càrrec de Gemma Safont. Unió de Pagesos, Figueres.
30 de setembre de 2010. Sessions tècniques de producció agrària ecològica. Experiències de producció agrària ecològica. La reconversió a l’Espai rural de Gallecs càrrec de Gemma Safont, Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa,
Santa Pau.
13 d’octubre de 2010. Conferència: L’espai rural de Gallecs. Associació de Sant Galdric, càrrec de Gemma Safont ,Terrassa.
29 d’octubre de 2010. Jornada tècnica: perspectives de la reconversió a l’agricultura ecològica. Els cultius extensius
de secà en agricultura ecològica a l’espai rural de Gallecs a càrrec de Gemma Safont, Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, Santa Eulàlia de Ronçana.
4 de novembre de 2010.Màster Arquitectura del Paisatge. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Visita a l’espai de Rural de Gallecs a càrrec de Xavier Pablo, Can Jornet Xic, Gallecs.
20 de novembre de 2010. Jornada tècnica: aprendre a menjar, aprendre a viure. Menjadors escolars ecològics. Gallecs i els
menjadors escolars ecològics càrrec de Gemma Safont. Entrepobles, associació de cooperació i solidaritat, Tarragona.
9 de desembre de 2010. Conferència: Gallecs, comunitat de l’aliment Slow Food a càrrec de Marina Duñach i Gemma
Safont . Convivium de les Terres de l’Ebre, Celler de l’Aspic, Falset.

RESULTATS
Millora del coneixement envers l’espai rural , els projectes i la gestió que realitza el Consorci.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.

3.8
MANTENIMENT
I MILLORA DE
LES INFRAESTRUCTURES
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3.8.1
Senyalització vertical

REHABILITACIÓ
DE LA SENYALITZACIÓ
VERTICAL
OBJECTIUS
· Substituir la senyalització vertical en mal estat.

DESCRIPCIÓ
L’any 2001 la Diputació de Barcelona va engegar un projecte de senyalització vertical a Gallecs. Amb el pas dels anys
aquesta ha patit una degradació a causa de les inclemències del temps i per alguns actes vandàlics. És per aquest motiu
que durant aquest any 2010 s’ha dut a terme una rehabilitació dels elements que es trobaven en mal estat.
En concret, s’han substituït tots aquells senyals que es trobaven torts o trencats, s’han substituït els continguts dels plafons dels aiguamolls de Can Salvi i de la bassa de Can Benito, així com també s’han canviat les plaques metàl·liques dels
punts d’orientació situats al bosc de Can Veire i al de la Torre d’en Malla.
Per a la realització d’aquesta actuació, s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.
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RESULTATS
Millora de l’estat de la senyalització vertical de l’espai.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat, per part de la Diputació de Barcelona.

COST
7.529,56 €
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3.8.2
Rehabilitació de la coberta de Can Boada Nou

REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ
DEL PATRIMONI.
PLANS D’OCUPACIÓ
OBJECTIUS
· Realitzar tasques manteniment i rehabilitació del patrimoni.

DESCRIPCIÓ
En l’àmbit de Gallecs hi podem trobar una setantena d’edificacions de diferents tipologies on podem reconèixer masies,
cases rurals, habitatges unifamiliars i construccions rurals.
L’estat de conservació de totes aquestes edificacions es divers. Se’n poden diferenciar diferents graus; les que tenen
un bon estat general , les que necessiten algun tipus de manteniment o conservació i en les que cal intervenir per a la
consolidació estructural i per a la seva rehabilitació.
Des del Consorci s’ha considerat que la principal prioritat es la consolidació estructural d’aquelles masies i coberts amb
desperfectes a les teulades per tal d’evitar majors deterioraments. En aquest sentit s’han redactat els següents projectes:
· Projecte de reconstrucció de teulades de la Masia de Ca l’Antich
· Projecte de conservació de les teulades de la masia de Can Boada Nou.
· Projecte de reforma de Can Xalet
· Projecte bàsic i executiu de manteniment de cobertes de la Masia de Can Banús
· Projecte de reforma i enderroc de coberts annexes a Ca l’Ermità.
Per altre banda, amb el plans d’ocupació per la rehabilitació del patrimoni arquitectònic s’han dut a terme tasques de
manteniment i conservació dels interiors de la Masia de Can Mulà i de Can Xalet. Majoritàriament s’han realitzat feines
de desenrunat, neteja, repicat dels enguixats en mal estat, recuperació de parets de pedra amb rejuntat de morter de cal
i aplicació d’arrebossats de cal per la resta de paraments. Aquests plans d’ocupació extraordinari Impuls Treball, han
estat subvencionats per l’Empresa Municipal EMFO, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu.
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RESULTATS
S’han executat les obres de conservació de les teulades de Can Boada, s’han fet tasques de manteniment a Can Mulà i a
Can Xalet i s’han fet millores del sanejament a Can Mulà, Can Roca, Can Salvi i Can Castellar.
· Rehabilitació coberta Can Boada Nou
· Can Mulà, repicat d’enguixats i restauració dels murs de pedra
· Can Xalet, neteja interior i repicat d’enguixats

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Els projectes es troben redactats i tramitats per la seva aprovació i al llarg del 2011 es continuaran amb les obres
d’execució.

COST
81.527 €
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