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Ara fa quaranta anys Gallecs estava condemnat a mort. Una concepció antiquada i errònia de l’urbanisme pretenia, a través
de l’ACTUR, desenvolupar un espai de prop de 1.500 hectàrees que havien de convertir tota la zona en una nova gran ciutat
acompanyada d’un sector industrial.
Tot l’espai de Gallecs penjava d’un fil però el compromís i la lluita de la gent de la zona van impedir que es consumés el disbarat
que hauria estat irreparable.
Salvat l’espai en primera instància amb l’arribada de l’autogovern a Catalunya, el cert és que durant més de dues dècades la
fragilitat del fil va continuar. Els nous propietaris no feien i tampoc no deixaven fer. Tot havia quedat en suspens però en una
situació de tensa espera.
Les coses van canviar amb la iniciativa del Govern de la Generalitat presidit per Pasqual Maragall. A l’abril de 2005 es va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de Gallecs, que qualificava 753 hectàrees com a sistema d’espais lliures. A partir
d’aquest moment es preparava el terreny per a la constitució del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, que
es va materialitzar el novembre de 2006. El Consorci segellava un projecte compartit entre el Govern de la Generalitat i el món
local representat pels sis ajuntaments vinculats a l’àmbit.
Quedaven encara alguns dubtes alimentats pels sectors més incrèduls i escèptics que no reconeixien al Pla director urbanístic la màxima garantia, convertint les 753 hectàrees centrals en espai lliure vinculat als aprofitaments urbanístics que, amb
voluntat de compactar les diferents àrees urbanes, es reconeixien als municipis en la perifèria de l’espai. Per tal de dissipar
tots aquests dubtes, el Govern a finals de 2009 va acordar d’incloure Gallecs en el PEIN. Es tractava d’una garantia ambiental
afegida; però ja feia tres anys que entre el Pla director urbanístic i la constitució del Consorci es garantia la plena integritat
patrimonial pública i com a sistema de l’espai central més rellevant.
Tancat tot aquest procés, ara és la figura del Pla especial en redacció la que ha d’acabar de concretar els mecanismes de
millora del paisatge, la preservació dels usos, i definir els mecanismes de gestió per tal d’actuar amb sensibilitat intel·ligent en
tot l’espai.
Les activitats del Consorci amb aquest objectiu abasten una àmplia gamma de camps que discorren pels programes educatius i
ambientals, pels plans agroforestals, pels plans de protecció de la fauna,pels plans d’introducció de noves espècies, etc.
Però més enllà de la compartimentació d’aquest gran espai en un munt d’activitats el que esdevé autènticament emocionant
és assistir al desvetllament de les velles tradicions rurals,de la revifada d’una ànima pagesa que a Gallecs tenia arrels més
que seculars, a la recuperació de la geografia i la geometria de les rotacions dels conreus,l’alternança de les clapes de bosc i
de camps,la recuperació de l’autenticitat més genuïna de la vida rural despresa de les incrustacions incorporades en el propi
procés reivindicatiu i lligades a tradicions externes. És l’autenticitat exempta de sofisticació la que permet atorgar un valor
normal a la riera, al bosc de ribera, al conjunt de masies i explotacions, al sistema de camins i corriols que per assolir el seu
ple valor pedagògic han de gaudir d’una càrrega d’absoluta normalitat. A Gallecs no hi ha d’haver espai per a l’afectació, per
a la gesticulació, per a la sobreactuació. És més important mantenir que intervenir, netejar que ordenar, clarificar que regular.
No calen gaire invents. Només cal assumir que l’excepcionalitat de l’espai neix de la seva singularitat residual. El paisatge de
Gallecs és important perquè ja no en queden. L’elementalitat d’aquest paisatge, descrita poèticament per Joan Oliver, amb
encert i precisió, deriva justament del seu caràcter públic irreversible i protegit per sempre gairebé com a única excepció que
confirma la regla.
A partir de l’exemple de Gallecs, el Pla territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha pogut definir un sistema d’espais
oberts i de connectors que pot en el futur assegurar que Gallecs perdi el seu caràcter residual i esdevingui model i exemple
del camí a seguir per un nou urbanisme que ha d’abandonar definitivament el consum de sòl intensiu i ho ha de fiar tot més a la
racionalitat i complementarietat entre els assentaments i els espais oberts.
La gestió del Consorci és garantia de tots aquests principis i la seva trajectòria des de 2006, ara accentuada, és un autèntic programa a disposició dels ciutadans que en són els legítims propietaris. La socialització ordenada de Gallecs és la millor aposta
per a la reconversió de l’antiga megalomania en una actualíssima i delicada ordenació dels usos i de l’espai.
Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i president del Consorci
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DADES GENERALS
Gallecs és un territori agroforestal de 753 hectàrees, a 15 quilòmetres al nord de Barcelona, que té importants funcions
ecològiques, paisatgístiques, culturals i educatives. Un espai rural on la preservació de la natura s’uneix a les bones
pràctiques agràries, a la realització d’activitats d’educació ambiental, al lleure i a la força activa del món rural.
L’òrgan gestor d’aquest espai rural és el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, que té la finalitat de
protegir i millorar els valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius del seu àmbit territorial.
El Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, constituït el 22 de novembre de 2006, està integrat pel Departament de Política i Obres Públiques, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural i el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i per sis ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i Occidental: Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliça de Vall i Montcada i
Reixac.
L’agricultura és la principal activitat de l’espai. Des de l’any 2005, amb el suport científic i universitari i dels productors
del territori, l’agricultura ecològica ha començat a fer-s’hi un lloc. Actualment s’hi dediquen 201 hectàrees, entre cultius
extensius de secà i horta, amb l’objectiu d’establir un nou model de gestió respectuós amb el medi ambient i econòmicament viable que afavoreixi la biodiversitat, la millora de la fertilització del sòl i la introducció de varietats tradicionals, i
que garanteixi la qualitat dels aliments i el comerç de proximitat.
Aquesta gestió ha de fer compatible les activitats agràries, socials, culturals i de lleure amb els valors naturals de
l’entorn.

ANTECEDENTS
El Pla Director de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 1968 preveia el desenvolupament d’un nou centre de creixement
urbà de 1.500 hectàrees al llarg de l’eix Mollet-Caldes de Montbui, amb 1.000 hectàrees residencials i 500 d’industrials.
El 26 de novembre de 1970, per mitjà del Decret 3543/1970, es va delimitar l’ACTUR Riera de Caldes. Aquesta delimitació
es va fer d’acord amb el Decret llei 7/1970, de 27 de juny, sobre Actuaciones Urbanísticas Urgentes en Madrid i Barcelona
(ACTUR), que va derivar en el projecte d’expropiació de l’ACTUR, aprovat per l’Ordre del Ministerio de la Vivienda, el 25
de novembre de 1971.
Amb l’arribada de la democràcia, l’Estat espanyol va traspassar les competències en matèria urbanística a la Generalitat
de Catalunya i la titularitat del sòl expropiat de l’Instituto Nacional de Urbanización a l’Institut Català del Sòl, l’actual propietari dels terrenys.
El 29 d’abril de 2005 es va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs que tanca urbanísticament l’ACTUR i qualifica l’àmbit central de Gallecs, de 753 hectàrees agrícoles i forestals, com a sistema
general d’espais lliures públics d’àmbit supramunicipal, pels valors agrícoles, forestals i mediambientals que té, i també
pels valors lúdics i socials que representa per a les poblacions veïnes.
Per al desenvolupament d’aquest àmbit central de Gallecs, cal redactar i aprovar un Pla Especial per a la recuperació i
millora del paisatge que tindrà en compte els usos i les activitats que s’hi fan i que actualment s’està redactant.
En data 20 d’octubre de 2009, i seguint els criteris del Pla Director es va aprovar la inclusió de Gallecs al Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN) mitjançant el Decret 156/2009, de 20 d’octubre, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre. La inclusió al Pla ve motivada per la vulnerabilitat i fragilitat d’aquest espai natural i té com a objectiu protegir un
dels paisatges més característics de la plana del Vallès.
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SUPERFÍCIE DE GALLECS
L’àmbit territorial de l’espai rural de Gallecs té una superfície de 753,53 hectàrees, que comprèn els municipis de Mollet
del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac, de
les comarques del Vallès Oriental i Occidental, amb les superfícies i els percentatges següents:

MUNICIPI			

SUPERFÍCIE				

%

Mollet del Vallès

448,24 Ha

61,11%

Sta. Perpètua de Mogoda

119,45 Ha

16,28%

Palau-solità i Plegamans

25,16 Ha

3,43 %

Parets del Vallès

71,37 Ha

9,73 %

Lliçà de Vall

36,94 Ha

5,04 %

Montcada i Reixac

32,33 Ha

4,41 %

Total

753,53 Ha

100
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SEU DEL CONSORCI
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Can Jornet Xic, s/n
08104 – Gallecs
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 competències següents:
a) L’aprovació de la modificació dels Estatuts, sens perjudici de la necessitat també d’aprovació per part de cadascun
dels ens consorciats.
b) L’aprovació d’un contracte programa quadriennal i la revisió anual corresponent.
c) L’aprovació del pressupost anual i de les modificacions i liquidacions corresponents.
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 2009 el Consell Plenari s’ha reunit en les sessions següents:
· 31 de març de 2009
· 9 de juny de 2009
· 22 de setembre de 2009
· 23 de novembre de 2009
· 14 de desembre de 2009

PRESIDENT

Sr. Joaquim Nadal i Farreras
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

VICEPRESIDENT

Sr. Josep Monràs i Galindo
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
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Sr. Jordi Bertran i Muntaner
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sr. Jaume Balagué i Estrems
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Sr. Jordi Padrós i Selma
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
Ajuntament de Montcada i Reixac

MEMÒRIA 2009

COMISSIÓ EXECUTIVA

1. 6

La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de govern ordinari del Consorci. Corresponen 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 2009, s’han fet les reunions de la Comissió Executiva següents:
· 9 de juny de 2009
· 22 de setembre de 2009
· 23 de novembre de 2009

PRESIDENT

Sr. Joaquim Nadal i Farreras
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

VICEPRESIDENT

Sr. Josep Monràs i Galindo
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

Nacho Suárez i Coterillo
Marina Elcacho i Rovira

ADMINISTRACIÓ

Francisco García i Vilches
M. Teresa Farrés i Cervera
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ESTAT D’INGRESSOS 2009
Exercici 2009

A. OPERACIONS CORRENTS
ARTICLE
38

CAPÍTOL 3

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Reintegraments
TOTAL
CAPÍTOL

ARTICLE

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

0,00 €

9,95 €

0,00 €

9,95 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

41

Transferències corrents de la Generalitat

235.965,82 €

235.965,82 €

43

Transferències corrents d’Incasol

235.913,61 €

235.913,61 €

44

Transferències corrents de CCVO i Obra Social
de Caixa Catalunya

10.550,00 €

10.550,00 €

46

Transferències corrents d’ajuntaments

185.414,86 €

185.414,86 €

0,00E
667.844,29 €

667.844,29 €

TOTAL
CAPÍTOL

ARTICLE
52

CAPÍTOL 5

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

Interesos de dipòsits
TOTAL
CAPÍTOL

TOTAL D’OPERACIONS CORRENTS

1.000,00 €

1.420,02 €

1.000,00 €

1.420,02 €

668.844,29 €

669.274,26

B. OPERACIONS DE CAPITAL
ARTICLE

CAPÍTOL 7

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

71

Transferències de capital de Generalitat

32.361,79 €

32.361,79 €

73

Transferències de capital d’Incasol

46.638,21 €

46.638,21 €

79.000,00 €

79.000,00 €

TOTAL
CAPÍTOL

ARTICLE
87

CAPÍTOL 8

TAXES I
ALTRES INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Actius financers romanent de tresoreria 2008
TOTAL
CAPÍTOL

TOTAL DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2009

196.026,09 €

0,00 €

196.026,09 €

0,00 €

943.870,38 €

748.274,26 €
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ESTAT DE DESPESES 2009
Exercici 2009

A. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1

DESPESES DE PERSONAL

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Partida
Personal laboral
Quotes de la Seguretat Social
TOTAL
CAPÍTOL

CAPÍTOL 3

DESPESES FINANCERES

121.3420002

Comissions i altres despeses bancàries

Partida

242.366,31 €

240.188,12 €

62.843,07 €

57.117,11 €

305.209,38 €

297.305,23 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

400,00 €

305,07 €

400,00 €

305,07 €

CAPÍTOL 2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I
SERVEIS

551.2010001

Lloguers i cànons de material de transport

5.300,00 €

5.200,32 €

551.2020001

Lloguers i cànons d’equips de procés de dades

2.226,52 €

1.821,80 €

551.2030001

Lloguers i cànons altre immobilitzat

484,00 €

460,20 €

551.2040001

Altres lloguers i cànons

100,00 €

0,00 €

551.2100001

Conservació, reparació i manteniment terrenys,
béns naturals, edificis i altres construccions

71.470,28 €

58.693,93 €

551.2120001

Conservació, reparació i manteniment d’equips
de procés de dades

1.000,00 €

121,87 €

551.2130001

Conservació, reparació i manteniment altre
immobilitzat

7.925,00 €

6.266,77 €

551.2200001

Material ordinari no inventariable

3.500,00 €

3.473,90 €

551.2200002

Premsa, revistes i altres publicacions

537,30 €

5,00 €

551.2210001

Subministraments d’aigua i energia

4.500,00 €

2.921,88 €

551.2210002

Combustible per a mitjans de transport

1.200,00 €

521,76 €

551.2210007

Queviures per a animals

2.000,00 €

1.512,55 €

551.2220001

Comunicacions postals i telefòniques

9.000,00 €

5.628,28 €

551.2240001

Despeses d’assegurances

1.790,00 €

1.716,45 €

551.2260003

Publicitat, difusió i campanyes institucionals

19.000,00 €

18.952,39 €

551.2260005

Organització de reunions i conferències

500,00 €

81,10 €

551.2260006

Oposicions i proves selectives

40,00 €

39,78 €

551.2260007

Publicacions i edictes als diaris oficials

300,00 €

160,56 €

551.2260011

Formació del personal propi

3.000,00 €

2.809,30 €

551.2260089

Altres despeses diverses

19.794,35 €

19.650,36 €

551.2270001

Neteja i sanejament

13.000,00 €

12.800,41 €

551.2270005

Estudis i treballs tècnics

130.475,29 €

104.395,24 €

Partida

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

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

551.2270089

Treballs fets per altres empreses

551.2300001

Dietes, locomocions i trasllats

551.2310001

Altres indemnitzacions per raó de servei
TOTAL
CAPÍTOL

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

551.4490002

Transferència corrent Universitat de Barcelona

551.4820001

Transferència corrent Universitat de Eurosite

551.4820002

FEDENATUR

551.4820003

Xarxa de Custòdia del Territori

551.4820004

Escola de Natura de Parets

551.4820005

Associació de Pagesos de Gallecs

Partida

INVERSIONS REALS
Construcció d’un obrador

551.6100006

6.500,00 €

3.549,54 €

14.238,00 €

14.238,00 €

427.410,93 €

340.894,54 €

8.000,00 €

8.000,00 €

530,00 €

530,00 €

2.250,00 €

2.119,00 €

681,00 €

600,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

43.461,00 €

43.249,00 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

Partida
551.6100005

75.873,15 €

CONSIGNACIÓ
CONTRET
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

CAPÍTOL 6

109.530,19 €

0,00 €

0,00 €

Construcció de xarxa de subministrament
d’aigua per al Consorci

3.000,00 €

2999,54 €

551.6100007

Construcció del molí de vent de Can Jornet

18.469,00 €

0,00 €

551.6100008

Construcció del molí de vent de Can Salvi

24.000,00 €

23.999,26 €

551.6100009

Construcció del molí de vent de Can Vila

24.000,00 €

23.999,85 €

551.6100010

Construcció de la infraestructura del magatzem de llavors

16.558,74 €

16.558,74 €

551.6100011

Construcció de punt de distribució i elaboració dels productes de Gallecs

27.531,00 €

10.179,58 €

551.6200001

Inversions en maquinària, equip de pressió de
neteja

10.788,00 €

10.788,00 €

551.6200002

Inversions en maquinària, desbrossadora

1.811,71 €

1.811,71 €

551.6400001

Inversions en mobiliari i estris

1.221,01 €

1.221,01 €

551.6500001

Inversions en equips de procés de dades

10.518,55 €

8.776,93 €

551.6600001

Inversions en béns destinats a l’ús general

23.491,06 €

23.203,80 €

551.6800002

Inversions en aplicacions informàtiques

6.000,00 €

3048,25 €

167.389,07 €

126.586,67 €

943.870,38 €

808.340,51 €

TOTAL
CAPÍTOL

TOTAL OPERACIONS CORRENTS
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PROGRAMA
D’ACTUACIÓ
ANUAL 2009

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

ACCIÓ

OBSERVACIONS

Documents de
planificació i
gestió

Avanç del Pla Especial de Gallecs

Redacció: Universitat Politècnica de Catalunya, Departament d’Urbanisme i Ordenació
del Territori de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès

Diagnosi de l’Avaluació Ambiental del Pla Especial
de Gallecs

Redacció: Minuartia, Estudis Ambientals, SL

Pla d’Ús Públic

Redacció: Martí Franc Batllori d’EMF, Arquitectura del Paisatge.
Conveni: Àrea de Territori i Paisatge de la
Fundació Obra Social de Caixa Catalunya

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)

Redacció: Companyia Forestal de Sabadell, SL

Estudi de la Xarxa d’Aigua Potable i de Sanejament

Redacció: Carlos Campos Díaz, ED Ingenieria

Associació de Pagesos de Gallecs

Aplicació del pla de gestió agrícola i foment
dels productes de Gallecs (formació, producció, comercialització)

Escola de Natura de Parets del Vallès

Participació en el projecte de la cigonya
blanca i suport al voluntariat ambiental

Estudi de Freqüentació

Redacció: Minuartia, Estudis Ambientals, SL

Pla de Seguiment de l’Avifauna

Redacció: Josep Ribes i Francesc Xavier
Macià

Projecte de Seguiment de la Reconversió a
l’Agricultura Ecològica

Realització: Grup d’Agroecologia del grup de
recerca emergent Ecologia dels Sistemes
Agrícoles (Agroecosystems) de la UB

Revegetació de Marges

Redacció i execució: Grup d’Agroecologia del
grup de recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la UB

Estudi de la Biodiversitat Vegetal dels Marges dels
Conreus Herbacis Extensius de Secà Mediterranis

Redacció i execució: Grup d’Agroecologia del
grup de Recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la UB

Estudi de la Regulació de la Fixació Simbiòtica de
Nitrogen en Cultius Ecològics

Redacció i execució: Grup d’Agroecologia del
grup de Recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la UB

Projecte d’Assajos Agronòmics de Panificació
amb Blats antics per a l’Obtenció de Pans Especials

Redacció i execució: Equip de Millora Vegetal
per Característiques Organolèptiques (EMVCO), Fundació Miquel Agustí

Projecte de Selecció i Millora de Varietats Catalanes de Mongeta

Redacció i execució: Equip de Millora Vegetal per Característiques, Organolèptiques
(EMVCO), Fundació Miquel Agustí

Instal·lació de dos molins de vent per l’estalvi
energètic en l’extracció d’aigua dels pous per al
reg de l’horticultura ecològica

Foment de les energies renovables
Execució: Josep Tarragó Vilarrubí

Instal·lació de dues sitges per emmagatzemar llavors dels conreus extensius ecològics de Gallecs

Foment i dinamització del sector agrari
Execució: Asturgó, SA

Arranjament d’un espai per a la manipulació, transformació i envasament dels productes de Gallecs

Foment i dinamització del sector agrari

Projecte de Reintroducció de la Cigonya Blanca

Conveni: Escola de Natura de Parets
Conveni: Àrea de Territori i Paisatge de la Fundació Obra Social de Caixa Catalunya
Col·laboració amb el Centre de Recuperació de
Fauna Salvatge de Torreferrussa

Rehabilitació de la bassa gran de Can Jornet

Foment de la recuperació d’amfibis i l’horta
ecològica.
Col·laboració amb l’Associació de Defensa de
Rèptils i Amfibis de Gallecs i amb Fundación
Biodiversidad

Convenis de
col·laboració

Estudis i treballs

Agricultura

Fauna i medi
natural

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

Realització: Associació Agroecològica de Gallecs i la Copa, SCCL (Cooperativa de Projectes
Ambientals)

Activitats de coneixement de la cigonya blanca

Realització: Aprèn, Serveis Ambientals, SL
Conveni: Consell Comarcal del Vallès Oriental

Constitució del Grup de Voluntariat Ambiental de
Gallecs

Realització d’activitats de voluntariat ambiental

Visites a l’espai rural guiades pel personal tècnic
del Consorci

Difusió de projectes i actuacions del Consorci
de Gallecs

Visites organitzades per altres entitats adreçades
a escolars

Coneixement de l’espai rural de Gallecs

Millores a l’equipament del molí de Can Blanc

Difusió del coneixement de les energies renovables

Disseny d’itineraris forestals relacionats amb el
PTGMF

Redacció: Companyia Forestal de Sabadell, SL

Identificació i localització d’arbres singulars de
Gallecs

Redacció: Companyia Forestal de Sabadell, SL

Manteniment
i neteja de
l’espai verd i
gestió forestal

Desbrossament, regs de suport de l’arbrat de
l’espai, tasques de neteja i retirada de brossa,
monitoratge dels plans d’ocupació, manteniment
de les franges de seguretat per a la prevenció
d’incendis, podes sanitàries, trituració de les
restes de la poda, adquisició de dues desbrossadores, etc.

Emfo, SL (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL), Aprise
Catalunya, Empresa d’Inserció, SL i Mas
Oliver Jardiners, SL

Comunicació,
divulgació i treballs en xarxa

Calçotada Popular

Col·laboració: Associació Agroecològica de
Gallecs, Convivium Slow Food Vallès Oriental i
Agrobotiga de Gallecs

Educació
ambiental

Fira de l’Espelta
Fira de la Mongeta del Ganxet i del Cigró Menut
Fira de Nadal i del Pollastre

Manteniment
i millora de les
infraestructures del territori

Funcionament,
manteniment
i millora dels
serveis del
Consorci

Treballa en xarxa: FEDENATUR, Eursosite i Xarxa
de Custòdia del Territori (XCT)

Intercanvi d’experiències
Assistència a l’assemblea general de la XCT

Adquisició d’un equip de pressió per netejar grafits

Conveni de col·laboració: Emfo, SL
(Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL)

Instal·lació de la xarxa d’aigua per subministrar a la
seu del Consorci

Millora dels serveis de la seu del Consorci

Adquisició de maquinària pel manteniment de
l’espai (dues desbrossadores)

Per donar suport als plans d’ocupació

Instal·lació del punt de repòs de Santa Perpètua de
Mogoda

Execució: Naturalea Conservació, SL

Instal·lació de tanques de protecció viària

Execució: Aplicacions Viàries de la Fusta, SA

Millora dels equips i de la xarxa informàtica

Redisseny de l’estructura de la xarxa informàtica

Treballs de neteja de les instal·lacions de Can
Jornet Xic, seu del Consorci, serveis a la plaça de
l’Església de Sta. Maria de Gallecs i exteriors del
Consorci

Execució: Empreses de reinserció laboral:
Emfo, SL (Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL) i
Aprise Catalunya, Empresa d’Inserció, SL

ACTUACIONS INICIADES EL 2009 I ACTUALMENT EN CURS

Documents de
planificació i
gestió

Pla de Gestió Agrícola de Gallecs

Redacció: Personal del Consorci

Pla de Gestió Patrimonial de Gallecs (1a fase:
contingut urbanístic)

Redacció: Albert Cortina, advocat.
Pendent d’executar el 2010

Pla d’Educació Ambiental

Redacció: Personal del Consorci

Educació ambiental

Monitoratge del molí de vent (dades d’estació
meteorològica)

Pendent d’executar el 2010

Comunicació,
divulgació i treballs en xarxa

Pàgina web

Realització: Núria Vila Punzano, dissenyadora
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3.1
DOCUMENTS
DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
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3.1.1
PLA ESPECIAL
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 les activitats i de les edificacions que hi ha.
· 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, enclavaments
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 els accessos, els límits
i la seva 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.

· Estudiar l’activitat agrària, en què es contempla 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 ara la cooperativa agrícola, l’obrador, la farinera, etc., i en definitiva, les
requerides per l’ordenació del parc).
· Establir criteris i 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 l’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 als conjunts 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.
· Ordenar i regular les infraestructures de sanejament i abastament d’aigua.
· Definir els instruments de gestió necessaris per 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 774 hectàrees agrícoles i forestals, com a sistema general d’espais lliures públics
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d’àmbit supramunicipal, pels valors agrícoles, forestals, mediambientals que té 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, contempla la necessitat de la redacció i aprovació d’un Pla Especial Urbanístic per a la recuperació i millora del paisatge, el
qual tindrà en compte els usos i les 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 el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
Durant aquest 2009 s’ha redactat l’Avanç de Pla especial de l’espai rural de Gallecs, que promociona la combinació dels
usos culturals i de lleure, com a parc territorial d’àmbit supramunicipal, compatibles amb el desenvolupament agrari
previst. En aquest sentit la redacció s’ha basat en:
· Com a espai productiu: Preservar i dinamitzar l’espai agrícola, millorant la productivitat de l’activitat agrària. El model
agrari regularà la gestió d’aigua, energies, residus i utilització de determinats productes en el medi dintre d’un marc
sostenible. Per tant, el Pla Especial aposta per la conversió de l’agricultura tradicional a una agricultura ecològica, més
compatible amb aspectes mediambientals i la funció lúdica de Gallecs. Actualment aquest procés s’està estudiant i
experimentant en 200 hectàrees. També es vol aconseguir un model de transformació i comercialització dels productes
agroalimentaris autòctons de la terra de Gallecs i impulsar-los en el mercat de proximitat.
· Com a espai mediambiental: Preservar i potenciar la riquesa biològica d’aquest espai agrícola amb alt valor paisatgístic
en un entorn tan antropitzat. Per tant, preservar i protegir els elements naturals que té i garantir la connectivitat dels
espais protegits del corredor Gallecs-Gallifa.
· Com a espai social: Proposar el desenvolupament dels usos educatius i de lleure sense interferències amb l’activitat
agrària. Establir les condicions per a la configuració d’un parc.
L’Avanç de Pla Especial de l’Espai Rural de Gallecs ha estat redactat per l’equip de recerca de Càtedra d’Urbanística,
amb Antonio Font Arellano; per l’ETSAV-UPC, amb Lorena Maristany arq., Silvia Mas. arq. i Josep Solé arq.; per Minuartia, Estudis Ambientals, amb Vicenç Planas, enginyer agrònom, i per l’estudi DTUM, amb Albert Cortina advocat.

RESULTATS
Obtenció del document de l’Avanç de Pla per a la seva tramitació.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En data 23 de novembre es va donar conformitat a l’Avanç del Pla especial de l’Espai Rural de Gallecs per la Comissió
Executiva del Consorci i es va tramitar en data 21 de desembre de 2009 als serveis territorials d’Urbanisme i de Medi
Ambient per tal d’iniciar l’avaluació ambiental i obtenir el document de referència segons la Llei 6/2009, del 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes.

COST
33.408,00 €
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3.1.2

AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL
PLA ESPECIAL
OBJECTIUS

L’avaluació ambiental del Pla Especial té l’objectiu d’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 ha fet una diagnosi dels aspectes més rellevants del medi i els objectius ambientals formulats d’acord amb aquesta diagnosi que cal tenir en compte en la redacció del Pla Especial.

RESULTATS
Taula: Diagnosi de l’Avaluació Ambiental del Pla Especial.
Prioritat alta

Prioritat mitjana

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA

CODI

DIAGNOSI I ASPECTES QUE CAL
CONSIDERAR

Prioritat baixa

1

Ocupació i
consum de sòl

Formes
d’ocupació i
consum de sòl

Xarxa viària

PRIORITAT

PRIORITAT

Context
territorial

Espai situat en un entorn fortament humanitzat, entre les zones
industrials de la riera de Caldes i
el Tenes i proper a diversos nuclis
urbans i importants infraestructures viàries.

-

Geomorfologia

Alçades entre els 75 i els 150 metres sobre el nivell del mar. Relleu
poc accidentat (més d’un 70%
amb pendents inferiors al 20%)
però aturonat.

-

Cobertes del sòl

Àmbit ocupat principalment per
conreus (79%) i amb presència
discreta però rellevant de sòls
forestals (14%).

-

Presència notable d’infraestructures viàries de la xarxa principal
que travessen o voregen l’àmbit.
Rellevància del camí de Gallecs
com a eix viari estructurant pel
trànsit motoritzat.
Existència d’una extensa xarxa
de camins, alguns amb restricció
d’accés al trànsit motoritzat.

1,1

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

1,2

Ordenar i jerarquitzar
la xarxa viària d’acord
amb els objectius del
Pla.
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Prioritat alta

Prioritat mitjana

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA

CODI

DIAGNOSI I ASPECTES QUE CAL
CONSIDERAR

Prioritat baixa

PRIORITAT

PRIORITAT

Presència dins l’àmbit d’un tram
del GR-97.3 que enllaça Palaudàries amb la Serralada Litoral.
Estructura i
identitat del sòl

Espais naturals
protegits

Existència d’un acord del Govern
de la Generalitat, amb data
20 d’octubre de 2009, pel qual
s’acorda la incorporació d’una part
de Gallecs al PEIN.

-

Espais forestals

1,3
Aproximadament la meitat de les
cobertes forestals constituïdes per
boscos (principalment pinedes de
pi blanc però també pinedes de
pi pinyer i alzinars) i un 30% per
matollars.
1,4
Escassa presència de formacions
de ribera, pel fet que la major part
dels cursos fluvials estan envoltats de plantacions de plàtans o
matollars.
Existència d’una zona d’aiguamolls
al torrent Caganell, els aiguamolls
de Can Salvi, que constitueix un hàbitat singular d’interès per a les aus
i per a la reproducció dels amfibis.

Recuperar les formacions de ribera entorn
els cursos fluvials i mantenir les que ja hi ha.

Bona part dels conreadors sense
llicència per conrear la terra.
Major part de la superfície agrícola
en parcel·les d’entre 1 i 5 hectàrees.
Domini dels cereals, tot i unes
orientacions productives cada cop
més diversificades i de valor afegit
més elevat.
Superfície de regadiu entorn les
40 hectàrees (7% de la superfície
agrícola de l’àmbit).
Tendència a l’increment de parcelles en producció ecològica en el
marc del Pla de Reconversió a
l’Agricultura Ecològica de l’espai
rural de Gallecs.
Presència de diversos camins
ramaders que transcorren per
l’àmbit.

1,5

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

1,6

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

1,7

Preveure i regular les
infraestructures i installacions necessàries per
dinamitzar l’activitat
agrària.

1,8

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

Altres activitats
econòmiques

Presència de dues antenes de ra- 1,9
diocomunicació i un camp de tir que
generen uns impactes de dubtosa
compatibilitat amb la preservació i
potenciació dels valors de l’espai.
Existència d’altres activitats econòmiques no vinculades amb les activitats agràries però potencialment
compatibles amb l’espai

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

Espais artificialitzats

Existència d’edificacions que es
1,10
troben en un estat de deteriorament
notable a causa, en bona mesura,
de la indefinició sobre el futur de
l’espai durant molts anys.

Ordenar les edificacions
que hi ha en l’àmbit i
definir el marc per a
la recuperació de les
pertinents.

Sector agrari

Preservar els boscos i
potenciar-ne la recuperació.
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Prioritat alta

Prioritat mitjana

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA

CODI

DIAGNOSI I ASPECTES QUE CAL
CONSIDERAR

Prioritat baixa

Àrees de risc

2

Cicle de l’aigua

Risc d’inundacions

PRIORITAT

PRIORITAT

-

Risc d’incendis
forestals

Baix risc d’incendis forestals a la 1,11
major part de l’àmbit tot i la presència de zones de risc alt, que corresponen amb les zones boscoses.

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

Risc sísmic

Nivell de risc sísmic que implica
l’elaboració d’un Pla d’Actuació
Municipal per a Sismes.

-

Risc geològic

Absència de risc gravitatori i baixa
rellevància del risc d’erosionabilitat.

-

Risc químic

Inclusió parcial de l’àmbit a la
zona d’intervenció d’una indústria
situada al sud de Mollet del Vallès
segons el PLASEQCAT.
Presència de flux molt important
de mercaderies perilloses a l’AP7
segons el TRANSCAT.

-

Aigües superficials

Cursos fluvials de caràcter secundari i torrencial: riera de Gallecs i
riera Seca.
Risc elevat d’incompliment dels
objectius de la Directiva marc de
l’aigua per al riu Tenes (inclosa la
riera Seca) i absència de dades
relatives a la riera de Gallecs.

Aigües subterrànies

Part de l’àmbit està declarada
com a zona vulnerable per la contaminació de nitrats procedents
de fonts agràries.

Consums

Manca de control sobre els
consums d’aigua per als diferents
usos.

2,2

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

En absència de xarxa d’abastament públic d’aigua, el consum
per a usos domèstics es fa a
través de pous i mines, que també
s’utilitzen per al reg.
Presència de diverses basses
de reg, algunes de les quals es
troben en mal estat.

2,3

Recuperar les infraestructures hidràuliques
com a elements amb
valor cultural afegit.

Absència de mesures d’estalvi
d’aigua destacables.

2,4

Establir determinacions
per afavorir l’estalvi
d’aigua.

Absència de xarxa de sanejament i funcionament majoritari
mitjançant pous negres, dels quals
no se’n fa control. Existència d’una
instal·lació autònoma de sanejament i previsió d’implantar-ne de
noves.

2,5

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

2,1

Protegir els cursos
fluvials i prevenir la
contaminació dels
recursos hídrics.

-
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Prioritat alta

Prioritat mitjana

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA

CODI

DIAGNOSI I ASPECTES A CONSIDERAR

Prioritat baixa

3

Ambient atmosfèric

Climatologia

-

Capacitat i
vulnerabilitat
als diferents
contaminants

La zona propera a l’autopista AP-7
presenta una capacitat baixa per
a òxids de nitrogen i moderada per
a partícules sòlides totals.

Contaminació
acústica

-

Contaminació
lluminosa

Delimitació incoherent i no homogènia de les zones de protecció
envers la contaminació lluminosa.

3,2

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

Contaminació
electromagnètica

Risc potencial de contaminació
electromagnètica associat a les
instal·lacions de radiocomunicació i de transport i transformació
d’energia elèctrica.

3,3

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

6 Biodiversitat
territorial, connectivitat ecològica i patrimoni
natural

7 Qualitat del
paisatge i patrimoni cultural

3,1

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

-

-

Consum
d’energia

-

-

Ús d’energies
renovables

Existència d’un aerogenerador i
previsió de la implantació de noves instal·lacions d’aprofitament
d’energies renovables.

5,1

Afavorir la utilització
d’energies renovables.

Hàbitats
d’interès

Presència d’hàbitats d’interès
comunitari constituïts per pinedes
mediterrànies, alzinars i carrascars. Aquests hàbitats constitueixen el 8% de la superfície de
l’àmbit.

6,1

Preservar els hàbitats
d’interès comunitari.

Zones humides

Inici de la recuperació de zones
humides mitjançant la creació
dels aiguamolls de Can Salvi.

6,2

Potenciar el paper de les
zones humides.

Àmbits d’interès
per a la connectivitat ecològica

Important paper dels elements de
la xarxa fluvial que hi ha a l’àmbit
(riera de Gallecs i riera Seca) en el
manteniment dels fluxos ecològics, en un sector del Vallès amb
greus problemes de fragmentació
dels hàbitats i efectes barrera
generats pels continus urbans
i les infraestructures viàries i
ferroviàries.

6,3

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

Patrimoni geològic i paleontològic

-

Unitats de paisatge: objectius
fixats i directrius

Inclusió a la unitat de la plana del
Vallès del catàleg del paisatge
de la RMB, en què es considera
necessari protegir els conreus
que hi ha entre els teixits urbans
de la plana.

4 Gestió de residus Residus
5 Consum
energètic

PRIORITAT

PRIORITAT

-

7,1

Afavorir el manteniment
del paisatge agrari.
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Prioritat alta

Prioritat mitjana

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA

CODI

DIAGNOSI I ASPECTES A CONSIDERAR

Prioritat baixa

PRIORITAT

PRIORITAT

Caracterització
del paisatge

Paisatge agrari d’elevat valor
estètic, alta visibilitat i gran representativitat, pel fet de tractar-se
d’un dels darrers espais agrícoles
de grans dimensions present a la
plana del Vallès.

Vegeu 7,1.

Impactes paisatgístics significatius

Presència de diverses activitats
altament impactants per la seva
elevada visibilitat i el caràcter
discordant amb l’ús majoritari de
l’espai, com ara les antenes de
radiocomunicació, els dipòsits
d’aigua i el camp de tir.

Vegeu 1,9.

Patrimoni cultural

Presència de nombrosos elements
del patrimoni arquitectònic,
arqueològic i natural.

7,2

Protegir i valoritzar els
elements del patrimoni
cultural.

Elevat ús social de l’àmbit.
Possibilitat de reduir els impactes
ambientals associats als horts
socials.
Pràctica esporàdica de certes
activitats poc compatibles amb els
valors de l’espai (vehicles a motor,
falconeria, etc.).

8,1

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

8 Aspectes socioeconòmics

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Pendent d’obtenir el document de referència pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i poder desenvolupar
l’informe de sostenibilitat ambiental del Pla especial per a l’aprovació incial.

COST
6.620,00 €
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3.1.3

PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I
MILLORA FORESTAL (PTGM)
OBJECTIUS
· Dotar l’espai de Gallecs d’un Pla de Gestió i Millora Forestal que reguli l’activitat de tots els forests per als propers 10 anys.
· Protegir els valors naturals.  
· Planificar les actuacions encaminades a afavorir la biodiversitat de les espècies i a la prevenció d’incendis forestals.
· Assolir un sistema agroforestal capaç d’absorbir al màxim l’impacte que l’ús social pugui exercir sobre aquest espai.
· Mantenir el paper fonamental que fa Gallecs com a nexe biològic entre les serralades litorals i els espais naturals de l’interior.
L’objectiu del lleure és prioritari, per la qual cosa s’ha considerat:
· Potenciar els usos de lleure i la prevenció d’incendis de l’àrea ordenada.
· Integrar tota l’àrea a l’entorn urbà perimetral.
· Implementar infraestructures d’ús públic que siguin compatibles amb la conservació de l’entorn.

DESCRIPCIÓ
L’any 2001 es va redactar el vigent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de Santa Maria de Gallecs, encarregat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per la superfície forestal inclosa en el seu municipi (47,50 hectàrees), amb actuacions programades fins el 2011 i amb uns objectius definits per a la millora de la massa forestal i per a l’ús social.  
El Consorci de Gallecs ha redactat aquest any 2009 un nou PTGMF que segueix amb la gestió planificada farà 10 anys
però que es basa en les dades d’un nou inventari forestal (61 parcel∙les de mostreig) que inclou tota la superfície forestal de Gallecs (127,6 hectàrees).
Segons l’inventari forestal s’han parcel∙lat les zones boscoses en les unitats d’actuació següents:  
Unitat d’actuació I. Espècie principal, pi blanc (Pinus halepensis), amb alzines i roures com a espècies secundàries.
Subparcel∙les: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ih, Ii, Ij
Unitat d’actuació II. Alzinar (Quercus ilex) i roureda (Quercus cerris) jove.
Subparcel∙les: IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIf
Unitat d’actuació III. Repoblació de coníferes.
Unitat d’actuació IV. Pineda de pinyer dominant alzines i roures.
Subparcel∙les: IVa, IVb
Unitat d’actuació V. Bosc de ribera.
El document detalla les actuacions que s’han de fer en cada una de les unitats d’actuació per als propers 10 anys.
En el quadre següent es pot observar un resum d’aquesta planificació:
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ACTUACIÓ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tallada sanitària i/o aclarida de
selecció

IVa
IVb

Ia, Ic,
Id, If,
Ij

Ib, Ie III
Ih, Ii

Selecció de tanys

IVa
IVb

Ia, Ic
Id, If
Ij

Ib, Ie
Ih, Ii

Tallada de selecció

IIb

IIc

Poda baixa

IIb
IVa
IVb

Ia, Ic IIc
Id, If
Ij

Ib, Ie
Ih, Ii

Estassada de sotabosc

IIb
IVa
IVb

Ia, Ic IIc
Id, If
Ij

Ib, Ie III
Ih, Ii IId
IVa
IVb

Ia, Ic IIe
Id, If
Ij
II

Ib, Ie IIf
Ih, Ii IVa
IVb

Eliminació de restes

IIb
IVa
IVb

Ia, Ic IIc
Id, If
Ij

Ib, Ie III
Ih, Ii IId
IVa
IVb

Ia, Ic IIe
Id, If
Ij
II

Ib, Ie IIf
Ih, Ii IVa
IVb

Eliminació de canyissar

V

V

IId

V

IIe

IIf

IIe

IIf

V

Ia, Ic
Id, If
Ij

V

Descripció de les actuacions planificades:
UNITAT D’ACTUACIÓ I i IV: Tallades sanitàries i/o aclarides de selecció poc intenses (10% màx), eliminant els peus torts
bifurcats, malalts, etc., respectant els planifolis. Quan l’espècie no principal sigui l’alzina o el roure, es tractarà com a
bosc mig irregular (amb intenció de convertir-lo en bosc alt al llarg del temps), per la qual cosa es proposa una selecció
de tanys. Es tindrà en compte la compatibilitat dels treballs forestals amb la fauna (rapinyaires diürns i nocturns).
Objectius:
1. Millorar l’estat de la massa actual.
2. Obrir-la perquè penetri més la llum als estrats inferiors.
3. Disminuir la competència per afavorir el creixement i desenvolupament dels planifolis.
UNITAT D’ACTUACIÓ II: Tallades de selecció cada 2 anys. S’actuarà a cada subparcel∙la segons ordre alfabètic, però
començant per la IIb, pel fet de no tenir els mínims criteris dasomètrics fixats, i es deixarà capitalitzar la massa fins a la
rotació següent (15-25 anys), fora de la vigència d’aquest pla.
Objectius:
1. Obtenir llenya.
2. Provocar l’aparició d’una nova rebrotada.
3. Millorar el creixement dels peus que no es tallen.
4. Millorar l’estructura general de l’alzinar.
UNITAT D’ACTUACIÓ III: Una única actuació de tallada sanitària i/o aclarida de selecció poc intenses (10% màx.).
Objectiu: Millora de la repoblació.
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal ha estat redactat per l’empresa Companyia Forestal de Sabadell, SL.

RESULTATS
Document marc per a la gestió dels forests de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
A data d’avui el Pla està en procés de tramitació, pendent d’aprovació.

COST
7.917,00 €
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3.1.4

PLA D’ÚS PÚBLIC
OBJECTIUS
· Dotar Gallecs d’un document que serveixi de base reguladora de l’ús públic.
· Ordenar l’Ús Públic a l’espai, i contribuir a preservar i valoritzar els valors agrícoles, naturals i paisatgístics que té.

DESCRIPCIÓ
El Pla ha realitzat en primer lloc una diagnosi de l’estat actual valorant els elements condicionants d’ordenació i gestió.
A partir d’aquesta informació s’ha presentat un primer escenari d’ordenació d’acord amb l’estat actual.
Les línies estratègiques d’actuació s’han concretat sobre el territori ordenant-les d’acord amb els eixos i àmbits que ordenen l’ús públic de l’espai i que s’han definit com:
· Eix riera de Gallecs - Caganell
· Eix riera Seca
· Àmbit Can Banús - Pinetons
· Eix camí dels Bandolers
· Eix camí de Sant Valerià
A partir de la valoració s’ha presentat un segon escenari possible que contempla l’obertura de nous vials.
Alhora s’ha proposat una bateria d’indicadors de seguiment i avaluació, basant-se en els objectius operatius establerts,
per avaluar els resultats i l’eficàcia del Pla d’Ús Públic.
1. Indicadors de servei i activitat / 1.1 Quilòmetres itineraris adaptats per a cada tipologia d’usuari / 1.2 Recursos humans
destinats als visitants / 1.3 Nombre d’activitats pedagògiques / 1.4 Nombre de participants en activitats pedagògiques /
1.5 Nombre de visites totals / 1.6 Nombre de visites per equipaments (punts - centres d’informació) / 1.7 Percentatge de
visitants informats / 1.8 Densitat de visitants // 2. Indicador de mitjans / 2.1 Pressupost destinat a inversions i manteniments // 3. Indicadors de resultats / 3.1 Nombre de queixes i suggeriments / 3.2 Canvis en la percepció dels visitants.
El Pla d’Ús Públic ha estat redactat per Martí Franch Batllori, d’EMF, Arquitectura del Paisatge.

RESULTATS
Document marc per a l’ordenació de l’ús públic a Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Redacció, pendent d’aprovació.

COST
15.000,00 €
Aquesta actuació s’ha finançat amb un conveni de col·laboració amb l’Obra Social de Caixa Catalunya, que ha concedit
la quantitat de 15.000 € al Consorci de Gallecs per a l’execució d’aquest projecte.

ESCENARI 1. Ordenació d’acord amb l’estat actual.

ESCENARI 2. Ordenació d’acord amb l’obertura de nous vials
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3.1.5
ESTUDI DE LA XARXA D’AIGUA
POTABLE
OBJECTIUS
· Analitzar i recollir gràficament totes les instal·lacions dels serveis que hi ha.
· Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les diferents opcions per dotar les edificacions de Gallecs del subministrament de la xarxa d’aigua potable.
· Estimar també el cost aproximat de les inversions necessàries per a aquesta xarxa.

DESCRIPCIÓ
Dintre de l’àmbit de l’Espai Rural de Gallecs no hi ha infraestructures (conduccions i dipòsits) d’abastament d’aigua, però
si en el seu perímetre, essent aquestes infraestructures les capçaleres de la nova xarxa de subministrament a Gallecs.
La xarxa d’abastament d’aigua potable que s’ha proposat en aquest estudi es divideix en dos grans àmbits, delimitats per
les concessions municipals d’abastament d’aigua que hi ha i les condicions topogràfiques del terreny:
Àmbit oest: Comprèn la major part de l’àmbit de Gallecs (terme municipal de Mollet del Vallès). Aquest àmbit contempla
l’execució d’una nova xarxa que ha de gestionar per l’empresa SOREA, amb capçalera al dipòsit de Santa Perpètua de
Mogoda, situat al marge oest de l’àmbit de Gallecs. Aquesta nova xarxa subministrarà aigua a totes les masies que hi ha
dintre de l’àmbit de Gallecs, pertanyents al terme municipal de Mollet del Vallès, excepte la masia de Can Cònsol, ja que
les condicions topogràfiques fan més adient el subministrament des del terme municipal de Parets del Vallès (CASSA).
S’ha previst en aquest estudi que una prolongació d’aquesta xarxa també subministri la part de l’espai rural situat al terme municipal de Montcada i Reixac (Ca l’Estany, Can Veire, etc.), a l’altra banda de la carretera C-155.
Àmbit est: Comprèn la part de l’àmbit de Gallecs situada al terme municipal de Parets del Vallès. La nova xarxa, que gestionarà l’empresa CASSA, s’inicia a la captació que aquesta empresa té a la cruïlla entre el passeig de la Ribera i el carrer de la Salut, al barri de l’Eixample. Aquesta nova xarxa subministraria aigua potable, a més, a la masia de Can Cònsol,
tal com s’ha indicat al punt anterior.
A més d’aquestes dues noves xarxes d’abastament d’aigua, l’estudi també ha contemplat les actuacions següents:
1. Dintre de l’àmbit de Gallecs, i al terme municipal de Palau-solità i Plegamans, hi ha dues masies, Can Maiol i Can Boada
Nou, de les quals l’Estudi ha contemplat la seva connexió a la xarxa d’abastament que hi ha a les proximitats, gestionada per l’empresa CASSA.
2. Dintre de l’àmbit de Gallecs, i al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, se situa la masia de Can Banús, de la
qual l’Estudi ha contemplat la connexió a la xarxa d’abastament que hi ha a les proximitats, gestionada per l’empresa
CASSA.
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RESULTATS
A continuació s’adjunta una taula resum, amb l’estimació del cost d’inversió (pressupost d’execució per contracte, sense
IVA) de l’abastament d’aigua a l’àmbit de l’Espai Rural de Gallecs:

ÀMBIT

ESCENARI 1

NOVA XARXA SOREA

725.247,30 €

NOVA XARXA CASSA A PARETS DEL VALLÈS

203.999,39 €

NOVA XARXA CASSA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

17.866,81 €

NOVA XARXA CASSA A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

10.981,82 €
TOTAL
PEC

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat. Aquest estudi és la base per desenvolupar part del Pla d’Infraestructures.

COST
5.500,00 €

958.095,32 €

MEMÒRIA 2009

3.1.6
ESTUDI DE LA XARXA DE
SANEJAMENT
OBJECTIUS
· Analitzar i recollir gràficament totes les instal·lacions dels serveis que hi ha.
· Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les diferents opcions per dotar les edificacions de Gallecs del subministrament de la xarxa de sanejament.
· Estimar també el cost aproximat de les inversions necessàries per a aquesta xarxa.

DESCRIPCIÓ
En algunes de les masies que hi ha al perímetre de l’àmbit de Gallecs, és possible la connexió de la nova xarxa de
col·lectors a les infraestructures municipals que hi ha a les proximitats, com per exemple:
1. A les masies de Can Maiol i Can Boada Nou, situades al terme municipal de Palau-solità i Plegamans, s’ha previst la
connexió de la nova xarxa de sanejament a la xarxa municipal que hi ha als carrers del Montseny i dels Ferrers.
2. A les masies situades al terme municipal de Parets del Vallès (Can Quildo, Torre d’en Malla, etc.) i a la de Can Cònsol,
situada al terme municipal de Mollet del Vallès, s’ha previst la connexió de la nova xarxa de sanejament al col·lector en
alta (titularitat de l’ACA) situat al marge dret de la riera Seca.
3. A la masia de Can Banús, situada al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, es preveu la connexió de servei a
la xarxa de sanejament del CIM Vallès.
Per a la resta de masies situades a l’àmbit de Gallecs s’han considerat els tres escenaris següents:
Escenari 1: Aquest escenari considera la màxima gestió interna de les aigües residuals generades dintre de l’àmbit de
l’Espai Rural, mitjançant l’execució d’una única depuradora a l’alçada de la masia de Can Magre, en la qual es concentra
tot el cabal d’aigües residuals generat a les masies situades al terme municipal de Mollet del Vallès (excepte Can Cònsol)
i les del terme municipal de Montcada i Reixac (Ca l’Estany i Can Matas). Ateses les característiques topogràfiques de la
zona, per conduir les aigües fins a la depuradora, és necessari disposar de tres bombaments intermedis.
Escenari 2: Aquest escenari considera la màxima gestió externa de les aigües residuals generades dintre de l’àmbit de
l’Espai Rural (no es preveu l’execució de cap nova depuradora) mitjançant l’execució d’un col·lector/emissari per gravetat d’uns 1.300 metres de longitud, que transporta el cabal d’aigües residuals generat a les masies situades al terme
municipal de Mollet del Vallès (excepte Can Cònsol) i les del terme municipal de Montcada i Reixac (Ca l’Estany i Can
Matas), fins a la xarxa de sanejament que hi ha a l’alçada del pas sota l’AP7 (carrer de Gallecs).
Escenari 3: Aquest escenari considera, igual que en el cas de l’Escenari 1, la complerta gestió interna de les aigües residuals generades dintre de l’àmbit de l’Espai Rural, reduint al màxim la longitud dels col·lectors mitjançant la disposició
de 3 depuradores autònomes situades a les proximitats de les masies següents: Can Viola, Can Magre i Can Jornet de
Gallecs.
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RESULTATS
A continuació s’adjunta una taula resum, amb l’estimació del cost d’inversió (pressupost d’execució per contracte, sense
IVA) dels tres escenaris de sanejament analitzats a l’estudi.

ÀMBIT

ESCENARI 1

CAN BANÚS

ESCENARI 2

ESCENARI 3

25.898,34 €

25.898,34 €

25.898,34 €

CAN BOADA NOU

8.079,92 €

8.079,92 €

8.079,92 €

CAN MAIOL

8.973,36 €

8.973,36 €

8.973,36 €

MASIES A PARETS DEL VALLÈS

181.895,48 €

181.895,48 €

181.895,48 €

ÀMBIT NORD

189.678,65 €

189.678,65 €

218.063,27 €

ÀMBIT CENTRAL

450.901,47 €

558.012,33 €

475.161,84 €

865.427,21 €

972.538,06 €

918.072,20 €

TOTAL
PEC

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat. Aquest estudi és la base per desenvolupar part del Pla d’Infraestructures.

COST
5.500,00 €

Escenari 1

Escenari 2

Escenari 3

3.2
CONVENIS
DE COL·LABORACIÓ
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Camp d’espelta ecològica

3.2.1

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ
DE PAGESOS DE GALLECS
OBJECTIUS
· Fomentar la formació continuada dels pagesos.
· Aplicar el Pla de Reconversió a l’Agricultura Ecològica de Gallecs.
· Potenciar la producció, transformació i elaboració dels productes de la marca Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Les actuacions fetes durant el 2009 s’han distribuït en tres pilars:
· Formació
· Aplicació del Pla de Reconversió a l’Agricultura Ecològica de Gallecs
· Potenciació i comercialització dels productes de la marca Gallecs
Formació:
El Consorci de Gallecs, l’Associació de Pagesos de Gallecs i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(DAR) han organitzat durant el 2009 la realització de les actuacions previstes en el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PAT) del DAR.
· 27 de febrer. Jornada de transferència tecnològica. Reconversió a l’agricultura ecològica, experimentació amb blats
tradicionals i mongetes del ganxet .
· 28 de novembre. Visita a Can Perol, empresa de producció i comercialització de productes agroecològics.
· Avaluació de la reconversió a la producció ecològica de cultius extensius. Cessió dels camps per part del pagesos de
l’AEG per fer possible l’experimentació i també l’obtenció de resultats que beneficiaran la gestió de les seves explotacions agrícoles.
Aplicació del Pla de Reconversió a l’Agricultura Ecològica:
Aquest pilar s’ha basat en la implantació del sistema de producció agrari sostenible orientat principalment, cap a l’agricultura
ecològica.
Les principals actuacions realitzades han estat:
· Continuació de l’elaboració d’un Pla d’Explotació Agrària que s’haurà d’actualitzar bianualment.
· Implantació dels sistemes de traçabilitat d’acord amb la legislació vigent.
· Millora de la fertilització amb un programa de rotacions de cultius i amb l’aplicació de matèria orgànica.
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· Foment del desenvolupament de la producció i comercialització dels productes agraris de qualitat amb la marca Gallecs.
· Afavoriment de la venda directa de productes de Gallecs amb l’obtenció de nova maquinària per a l’elaboració dels
productes del territori.
· Lloguer d’una espellofadora per aconseguir obtenir el gra sense pellofa, i així facilitar-ne la comercialització i la transformació en farina ecològica per a la venda directa d’aquest producte.
· Adquisició d’una taula densimètrica per netejar i seleccionar el gra en funció de la densitat i promocionar-ne la comercialització amb la qualitat necessària per a la venda directa dels productes de Gallecs.
· Cultiu de varietats més antigues i amb una millor adaptació al medi (espelta, sègol, blat de Síria...).
· Foment de la cria de races autòctones en ramaderia no intensiva (pollastres de les races empordanesa rossa i penedesenca negra).
· Realització de pràctiques agroambientals amb l’objectiu de fomentar la utilització de mètodes de producció agrària que
permetran protegir el medi ambient i mantenir el camp.
· Aplicació del codi de bones pràctiques agràries basades en l’agricultura ecològica.
Potenciació i comercialització de la marca Gallecs:
L’Associació de Pagesos de Gallecs (APG) ha continuat amb el foment i la promoció del cigró menut i els derivats de
l’espelta, i la resta de productes ja consolidats conreats a l’espai rural.
L’APG ha participat en les fires següents:
· Fira Slow Food a Lleida
· Participació mensual a la fira de Granollers “Acostem el camp”
· Agromercat a Mollet
· Agromercat a Granollers
· Agromercat a Sant Celoni
· Fira de l’Espelta
· Fira de la Mongeta del Ganxet i el Cigró Menut
· Fira de Nadal, per a la potenciació de les races autòctones catalanes

RESULTATS
Increment de 34 hectàrees reconvertides a l’agricultura ecològica i de la biodiversitat cultivada.
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 amb el projecte agrari del territori a altres espais rurals.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Conveni finalitzat.

COST
24.000,00 €
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3.2.2
CONVENI AMB L’ESCOLA DE LA
NATURA DE PARETS DEL VALLÈS

Masia de Can Jornet de Parets

OBJECTIUS
· Col·laborar en el manteniment de les cigonyes i l’aviari situat a Can Jornet Xic.
· Promocionar i donar suport al Voluntariat Ambiental.
· Realitzar actuacions de millora a l’entorn de la masia de Can Jornet de Parets per potenciar l’educació ambiental.

DESCRIPCIÓ
Les actuacions realitzades en aquest marc de col·laboració han estat:
· Manteniment, alimentació i control de les cigonyes fins a l’alliberament dels exemplars el juliol de 2009.
· Promoció i suport del Voluntariat Ambiental mitjançant l’equipament del Grup de Voluntariat i desemvolupament
d’activitats per la promoció del voluntariat.
· Millora de l’espai exterior de Can Jornet de Parets mitjançant una plantació d’arbres.
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RESULTATS
Compliment dels objectius fixats al conveni.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Conveni finalitzat.

COST
8.000,00 €

3.3
ESTUDIS I
TREBALLS
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Usuaris de l’espai rural de Gallecs

3.3.1

ESTUDI DE FREQÜENTACIÓ
DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL
DE GALLECS
OBJECTIUS
· Obtenir una estimació del nombre d’usuaris de l’espai rural de Gallecs, i la seva distribució en l’espai i en el temps, i la
seva forma d’accés.
· Extreure’n una caracterització del perfil dels usuaris de l’espai i dels hàbits d’ús: edat, ocupació, procedència, freqüència de visita i activitats fetes dins l’espai.
· Tenir una valoració de l’entorn i/o de determinats aspectes d’interès per part dels usuaris del mateix: aspectes més ben
valorats i aspectes que cal millorar.
· Tenir una metodologia com a base d’obtenció, tractament i seguiment de les dades de freqüentació que pugui ser replicable al llarg dels anys.

DESCRIPCIÓ
En primer lloc s’ha fet la diagnosi de l’espai en relació amb la freqüentació, recopilant informació en els punts d’entrada,
sobre les activitats que es desenvolupen, els llocs més freqüents...
Després s’ha dissenyat la metodologia del comptatge i de l’obtenció de dades quantitatives del nombre d’usuaris de
l’espai, tenint en compte que s’han volgut aconseguir dades numèriques al llarg de tot l’any, tant en dies feiners com festius, conèixer el mitjà de locomoció i distingir els usuaris que participen en alguna activitat determinada.
Finalment s’ha dissenyat l’enquesta de caracterització del perfil d’usuaris de l’espai, dels hàbits i de la valoració que
n’han fet. La caracterització dels visitants s’ha fet per mitjà de la realització d’una enquesta presencial que s’ha fet en 21
accessos durant 378 hores distribuïdes al llarg de l’any. El qüestionari durava aproximadament 5 minuts i es preguntava
sobre el perfil de l’usuari, els hàbits d’ús i la valoració de l’espai.
Per acabar l’estudi s’ha fet l’anàlisi estadística de les dades obtingudes i s’han realitzat les extrapolacions i estimacions
convenients per a la caracterització de la freqüentació a l’espai rural, d’acord amb els objectius del projecte.
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L’Estudi de Freqüentació ha estat redactat per l’empresa Minuartia, Estudis Ambientals, SL. El 80% del treball de camp
s’ha efectuat amb el personal propi del Consorci.

RESULTATS
· Durant el 2009, aproximadament, 741.000 persones han visitat Gallecs.
· El cap de setmana la mitjana ha estat de 236 visitants / hora.
· Entre setmana la mitjana ha estat de 105 visitants / hora.
· A l’hivern la mitjana ha estat de 113,5 visitants / hora.
· A la primavera la mitjana ha estat de 182,2 visitants / hora.
· A l’estiu la mitjana ha estat de 181,1 visitants / hora.
· A la tardor la mitjana ha estat de 110,8 visitants / hora.
· Unes 11.500 persones van participar en les activitats organitzades dins de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Entregada la versió inicial de l’estudi i pendent el document final.

COST
14.119,76 €

3.3.2
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Pollicada de cogullada vulgar Galerida cristata

PLA DE SEGUIMENT DE
L’AVIFAUNA
OBJECTIUS
· Obtenir un compte de totes les espècies d’ocells presents a l’espai, en especial d’aquelles espècies amb estatus de
nidificant i les que de manera temptativa podrien intentar una reproducció.
· Censar exemplars d’espècies migratòries o no reproductores a l’espai.

DESCRIPCIÓ
Per fer el cens s’ha dividit l’àrea d’estudi en 12 quadrats UTM d’1x1 quilòmetre, que engloben les 740 hectàrees de l’espai
rural de Gallecs. Aquest mètode de parcel·lació s’ha basat en el supòsit que es detecten tots els efectius presents d’una
espècie en una àrea de superfície i límits coneguts.
L’estudi ha seguit el model metodològic que es va fer en el primer cens de població de l’avifauna realitzat a Gallecs l’any
2004. La finalitat ha estat poder comparar els resultats, tenint en compte que l’any 2004 el total de parcel·les prospectades van ser 10, ja que en aquells moments l’àmbit territorial objecte de l’estudi era de 525 hectàrees corresponents als
municipis de Mollet del Vallès i Parets del Vallès.
S’ha elaborat una taula que categoritza l’evolució de les espècies nidificants a Gallecs en el període 2004-2009 (taula 1),
en què s’especifiquen les tendències a Catalunya i a Europa.
Les tendències catalanes s’han extret de les dades del SOCC (ICO 2009) i per a les espècies de les quals no es tenia
aquesta informació s’han utilitzat les tendències de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 (Estrada et al.,
2004).
Per a les tendències europees s’han tingut en compte les dades més recents de l’EBCC (European Bird Census Council
1990-2007) i en el cas d’espècies sense dades s’ha consultat Birds in Europe: Population estimates, trends and conservation status (BirdLife International 2004).
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RESULTATS
A la taula 1 es mostren els resultats, en què s’han classificat les espècies d’acord amb la categorització d’hàbitat-espècie feta servir per l’EBCC:
· Espècies de zones agrícoles
· Espècies de zones aquàtiques
· Espècies de zones forestals
· Altres (engloba espècies amb més diversificació en l’ús dels hàbitats)
Espècies de zones agrícoles
És el grup en què la millora ha estat més accentuada, en total 13 espècies amb una evolució positiva (62% de les espècies del grup), 5 estables (24%) i 3 amb evolució negativa (14%). La situació és encara més rellevant si tenim en compte
que les tendències dels tàxons a Catalunya o Europa són, en bona part, desfavorables (Vorisek et al., 2008), motiu pel qual
cal reincidir en la transcendència de la bona gestió dels hàbitats agraris. S’ha de destacar l’augment de la perdiu roja
(Alectoris rufa), que té a Gallecs la millor població de la comarca i que exporta efectius a d’altres zones.
Espècies de zones aquàtiques
Tot i que aporten un grau de diversitat a la composició específica de l’avifauna de Gallecs no són representatives per
l’escassetat dels hàbitats aquàtics a l’espai. Tanmateix la seva situació és favorable, l’evolució positiva es constata en 1
espècie (33%) i 2 es mostren estables (67%).
Espècies de zones forestals
L’estat del grup és favorable, amb una evolució positiva en 6 espècies (54%), 2 amb evolució negativa (18%) i 3 estables
(27%). És remarcable la colonització de l’espai pel picot garser petit (Dendrocopos minor) i l’astor (Accipiter gentillis).
Altres
La situació en aquest grup és més preocupant, l’evolució positiva es constata en 9 espècies (35%), l’evolució és negativa
en 8 espècies (31%) i en 9 es mostra estable (35%).
Recomanacions de gestió
· Preservació i creació de marges arboris i arbustius entre camps, regeneració de marges.
· Gestió moderada de marges arbustius i arboris a torrents i rieres.
· Gestió moderada de l’estrat arbustiu als boscos i boscanys.
· Gestió moderada dels marges herbacis de rieres i pistes.
· Establir un calendari adient de gestió dels punts enumerats anteriorment en relació amb el calendari de nidificació.
· Establir un calendari adient de gestió forestal als sectors sensibles dels boscos en relació amb la nidificació de rapinyaires diürns i nocturns.
· Establir un calendari adient de gestió de la vegetació a l’aiguamoll de Can Salvi en relació amb la nidificació.
· Reduir l’impacte per atropellament de la C-59 als punts negres de mortalitat més importants.
· Seguir amb la implantació de l’agricultura ecològica.
L’estudi ha estat realitzat pels ornitòlegs Josep Ribas i Francesc Xavier Macià.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Pla finalitzat amb la previsió d’efectuar nous estudis de seguiment de l’avifauna en els anys vinents.

COST
8.839,20 €
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TAULA 1: DE CATEGORITZACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES NIDIFICANTS A GALLECS EN EL PERÍODE 2004-2009

EVOLUCIÓ POSITIVA
A GALLECS
ESPÈCIES
ZONES
AGRÍCOLES

EVOLUCIÓ NEGATIVA ESTABLE A
A GALLECS
GALLECS

EVOLUCIÓ A
CATALUNYA

EVOLUCIÓ
A EUROPA

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Faisà (Phasianus colchicus)

Incerta

Estable

Xoriguer comú (Falco
tinnunculus)

Incerta

Negativa

Tudó (Columba palumbus)

Positiva

Positiva

Incerta

Negativa

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Guatlla (Coturnix
coturnix)

Tórtora (Streptopelia turtur)

Cucut reial (Cla- Incerta
mator glandarius)
Negativa

Negativa

Xot (Otus scops)

Negativa

En recuperació

Mussol comú (Athene noctua)

Incerta

Negativa

Incerta

Estable

Estable

Estable

Incerta

Negativa

Cogullada vulgar
(Galerida cristata)

Positiva

Negativa

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)

Positiva

Negativa

Bitxac comú (Saxicola torquata)

Negativa

En augment

Estornell vulgar
(Sturnus vulgaris)

Negativa

Negativa

Pardal xarrec (Passer montanus)

Incerta

Negativa

Òliba (Tyto alba)

Mussol banyut
(Asio otus)
Siboc (Caprimulgus ruficollis)
Puput
(Upupa epops)

Gafarró
Negativa
(Serinus serinus)

Positiva

Negativa

Negativa

Ànec collverd
(Anas platyrhynchos)

Incerta

Negativa

Cabusset
(Tachybaptus
ruficolli)

Positiva

Estable

Positiva

Estable

Reducció areal

Estable

Positiva

En recuperació

Incerta

Negativa

Cruixidell (Emberiza calandra)
13

3

ESPÈCIES
AQUÀTIQUES

5

Polla d’aigua
(Gallinula chloropus)

TOTAL
ESPÈCIES
FORESTALS

1

2

Astor (Accipiter gentilis)
Enganyapastors (Caprimulgus
europaeus)
Picot garser petit
(Dendrocopos minor)

Cargolet (Troglo- Estable
dytes troglodytes)
Griva (Turdus viscivorus)
Mosquiter pàl·lid
Phylloscopus bonelli

Negativa

Negativa

Gratapalles (Emberiza cirlus)

TOTAL

Estable

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa
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ESPÈCIES
FORESTALS

Mosquiter comú
(Phylloscopus collybita)

Negativa

Negativa

Bruel (Regulus ignicapilla)

Negativa

Negativa

Mallerenga
emplomallada
(Parus cristatus)

Estable

Estable

Raspinell comú
(Certhia
brachydactyla)

Positiva

Positiva

Estable

Positiva

Positiva

Positiva

Estable

Negativa

Positiva

Positiva

Incerta

Negativa

Picot verd (Picus viridis)

Estable

Positiva

Picot garser gros
(Dendrocopos major)

Positiva

Positiva

Cuereta blanca (Motacilla alba)

Incerta

Negativa

Negativa

Estable

Rossinyol comú
(Luscinia megarhynchos)

Positiva

Estable

Merla
(Turdus merula)

Estable

Positiva

Tord comú (Turdus philomelos)

Estable

Positiva

Rossinyol bord
(Cettia cetti)

Positiva

Positiva

Positiva

Estable

Positiva

Negativa

Tallarol de casquet
(Sylvia atricapilla)

Negativa

Positiva

Tallarol de garriga
(Sylvia cantillans)

Positiva

Positiva

Tallarol capnegre
(Sylvia melanocephala)

Estable

Positiva

Mallerenga cuallarga
(Aegithalos caudatus)

Positiva

Estable

Mallerenga blava
(Parus caeruleus)

Estable

Positiva

Mallerenga carbo- Positiva
nera (Parus major)

Estable

Oriol (Oriolus
oriolus)

Positiva

Positiva

Garsa (Pica pica)

Negativa

Negativa

Gaig (Garrulus glandarius)

TOTAL
ALTRES

6

2

3

Tórtora turca
(Streptopelia decaocto)
Cucut (Cuculus canorus)
Abellerol (Merops apiaster)
Colltort (Jynx torquilla)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Trist (Cisticola juncidis)
Bosqueta vulgar
(Hippolais polyglotta)

Pardal comú (Pas- Estable
ser domesticus)

Negativa

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Verdum (Carduelis chloris)
Cadernera (Carduelis carduelis)

TOTAL

9

8

9

TOTAL
D’ESPÈCIES

29

13

19

MEMÒRIA 2009

3.3.3
PROJECTES DE SEGUIMENT DE
LA RECONVERSIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA

Camp experimental

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 201,10 hectàrees de superfície agrària útil.

DESCRIPCIÓ
El projecte s’ha portat a terme pel grup de recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la
Universitat de Barcelona amb el suport tècnic del Consorci de Gallecs i la col·laboració dels pagesos agroecològics de
Gallecs.
El seguiment, que es va iniciar l’any 2006, s’ha efectuat a les diferents parcel·les d’assaig que representen tant als diferents cultius de cereals extensius de secà i lleguminoses conreats, com als productors que van reconvertir les seves
explotacions agrícoles a l’agricultura ecològica.
El treball de camp s’ha fet abans del període de la collita durant el primer semestre del 2009, amb el seguiment de 23
parcel·les o camps d’assaig que corresponen a una superfície aproximada de 57,50 hectàrees i que estan conreades per
11 productors.

Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Personal científic de la UB

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 i la mitjana dels rendiments
per cultiu, i s’ha fet el càlcul del balanç econòmic per cultiu assajat en funció dels ingressos i les despeses per obtenir
el marge brut de cadascun dels cultius.
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 la validació d’un model extensiu a tot l’espai rural de Gallecs.
5. La caracterització fisicoquímica dels sòls de les parcel·les sotmeses a reconversió mitjançant la realització d’anàlisis
de sòl i la posterior interpretació edafològica.

RESULTATS
Augment de la biodiversitat cultivada, des d’un monocultiu d’ordi el 2005, fins a disset varietats el 2009 entre cereals i
lleguminoses de primavera o d’hivern, amb productes de qualitat destinats al consum humà que proporcionen un valor
afegit a la collita.
Taula 1. Llistat de cultius, i la seva superfície, conreats en agricultura ecològica el 2009.
Cultiu

Superfície (ha)

Cultiu

Superfície (ha)

Alfals

13,09

Erb

24,29

Cigrons

11,70

Espelta

26,10

Llenties pardines

6,82

Fajol

1,49

Blat Montcada

0,93

Gira-sol

2,03

Blat de Síria

1,92

Guaret

2,14

Blat

4,31

Horta

7,98

Civada blanca

37,90

Ordi

27,96

Civada rossa

18,40

Sègol

6,48

Civada negra

1,56

Pastura

6,00
201,10

TOTAL

Adaptació de nous conreus que donen un valor afegit més elevat al productor i a tot l’espai, com ara els blats antics, el
cigró menut i la llentia pardina.
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Efecte positiu de les rotacions dels cultius sobre la fertilitat dels cultius i de les parcel·les d’assaig i sobre el control de
les males herbes.

Figura 1. Recobriment (%) dels diferents cultius als camps d’assaig en reconversió a l’Espai Rural de Gallecs en els perìodes corresponents als 4 primers anys després de la reconversió a l’agricultura ecològica.

Figura 2. Recobriment dels conjunt de males herbes (%) pels diferents cultius als camps d’assaig en reconversió a l’Espai
Rural de Gallecs en els diferents períodes després de la reconversió: 2006, 2007, 2008 i 2009 en el moment de la collita.
Les males herbes més importants que s’han detectat en els cultius de cereals per poder-les controlar, fins al dia d’avui,
han estat el passacamins (Polygonum aviculare) i la rosella (Papaver roheas) entre les anuals, la corretjola (Convolvulus arvensis) i la calcida (Cirsium arvense) entre les perennes, i la presència del gram (Cynodon dactylon) en cultius de
primavera, com ara l’erb o les llenties, pel fet de ser una herba que es desenvolupa a l’estiu. Altres espècies que s’han
detectat són aquelles exòtiques que fa poc que han arribat i que podrien causar problemes en un futur, com ara l’Abutilon
theophrasti i la Cuscuta campestris, males herbes conegudes com a força infestants.
Increment de la biodiversitat arvense, amb espècies mai observades anteriorment a Gallecs, concretament la niella
(Agrostemma githago), la vacària (Vaccaria pyramidata), la siscla (Ammi majus) i la bisnaga (Ammi visnaga).
Millora de la funcionalitat dels sistemes agronòmics i de la qualitat paisatgística d’aquest espai d’interès natural.
Augment dels coneixements en agricultura ecològica de cultius extensius de secà per aconseguir aplicar aquest model a
les 545 hectàrees de superfície agrària útil de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Resta pendent la valoració dels rendiments econòmics del 2009, la repetició del seguiment i l’avaluació dels resultats
durant el període de cultiu 2009-2010.

COST
4.000,00 €

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

3.3.4

Marge revegetat a l’espai rural

REVEGETACIÓ DE MARGES
OBJECTIUS
· Valorar els marges dels cultius de Gallecs més susceptibles a l’erosió, amb pendents forts, i els marges ja existents que
necessitin un manteniment.
· Proposar les actuacions més adients tant de nova creació com de restauració dels marges de les zones d’estudi per
conservar i millorar la biodiversitat d’aquests espais.

DESCRIPCIÓ
La restauració de diferents marges dels cultius a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs ha comprès la plantació de diverses
espècies de vegetació autòctona mediterrània, arbustives i arbòries, en una selecció de marges de camps de conreus
ecològics i de convencionals. La plantació s’ha realitzat en dos tipus de marges:
· Marges de nova creació amb rasa, dins dels camps o entre camps i marges ja existents als camps però molt erosionats
i nus de vegetació.
· En total s’ha actuat en 8 parcel·les, amb 7 marges nous amb rasa i 4 marges existents.
Plantació:
A cada marge s’ha realitzat la plantació arbustiva a una distància de cinquanta metres, amb un marc de plantació d’un
metre de separació per un metre d’amplada, en zig-zag. Els cinquanta metres s’han dividit en cinc repeticions de deu
arbustos, separats per un arbret (Crataegus monogyna o Prunus spinosa).
La sèrie de plantació per cada deu metres ha estat: Rosmarinus officinalis, Santolina chamaecyparissus, Pistacia lentiscus, Lavandula latifolia, Spartium junceum, Thym vulgaris, Pistacia lentiscus, Lavandula latifolia, Spartium junceum,
Rosmarinus officinalis. A la vora de la rasa s’han plantat els arbustos alts, i a la zona alta del marge, els arbustos baixos.
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El projecte s’ha portat a terme pel grup de Recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la
Universitat de Barcelona, amb el suport tècnic del Consorci de Gallecs i la col·laboració dels pagesos agroecològics de
Gallecs.

RESULTATS
Els resultats obtinguts han estat:
· Millora ambiental i paisatgística, preservació del territori a llarg termini.
· Increment de l’heterogeneïtat paisatgística.
· Aportació de beneficis als cultius ecològics.
· Refugi de fauna auxiliar.
· Aïllament contra la contaminació de camps convencionals.
A més, amb aquesta actuació s’ha complementat el projecte de reconversió a l’agricultura ecològica a l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Projecte executat i subjecte al seguiment anual de les actuacions realitzades.

COST
Contemplat a la partida de manteniment del pressupost 2009 del Consorci de Gallecs.

Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Parcel·les experimentals de l’estudi de la biodiversitat vegetal dels marges

3.3.5

ESTUDI DE LA BIODIVERSITAT
VEGETAL DELS MARGES DELS
CONREUS HERBACIS EXTENSIUS DE SECÀ MEDITERRANIS
OBJECTIUS
L’objectiu principal del projecte és desenvolupar propostes per a la gestió dels marges que permetin compatibilitzar la
producció amb la conservació de la biodiversitat. Amb aquestes propostes es pretén potenciar al màxim la diversitat de
l’Espai Rural de Gallecs.
Els objectius parcials són:
· Estudiar l’efecte del tipus de gestió (ecològica i convencional) i la disponibilitat hídrica sobre la biodiversitat de les comunitats d’espècies arvenses de les vores dels camps i la supervivència d’espècies rares.
· Avaluar l’eficàcia de les vores dels conreus per a la protecció de les poblacions d’espècies arvenses, incloent les espècies rares i amenaçades.
· Desenvolupar mètodes de gestió de les vores dels conreus que permetin mantenir la biodiversitat vegetal i, en conseqüència, la biodiversitat de nivells tròfics superiors, amb la mínima pèrdua de rendiment del conreu.

DESCRIPCIÓ
La comparació en l’àmbit de parcel·la de sistemes gestionats mitjançant tècniques ecològiques i convencionals permet
avaluar l’impacte de l’agricultura sobre la biodiversitat dels marges i les conseqüències sobre el manteniment de determinades funcions ecològiques a escala de parcel·la.
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Aquest estudi s’ha analitzat valorant els següents apartats:
1. Anàlisi de l’efecte del tipus de gestió (ecològica i convencional) a les vores dels camps dels conreus herbacis extensius convencionals i ecològics sobre la biodiversitat vegetal i les pèrdues de rendiment del cultiu, així com l’eficàcia
d’aquests hàbitats per a la protecció d’espècies arvenses rares. Efecte de la densitat de sembra, la fertilització i la
disponibilitat hídrica en absència de mètodes de control de la vegetació arvense.
L’estudi es va dur a terme en dues parcel·les pròximes entre si, una ecològica i l’altra convencional, a les quals no s’aplicà
en l’any d’estudi (2007-2008) cap mètode de control de la vegetació arvense.
L’efecte del tipus de gestió té en compte dos factors amb interacció: la fertilització (sense fertilització i amb fertilització) i la
densitat de sembra (dosi de sembra normal i reduïda). A més a més, també es valorarà l’efecte de la disponibilitat hídrica
mitjançant la simulació de pluja (amb simulació i sense) i l’efecte de la proximitat al marge, centrant els mostrejos a 0,5 i 2,5
metres del marge. Els diferents tractaments es van disposar en un disseny de blocs a l’atzar amb quatre repeticions.
A cadascun dels tractaments es van sembrar també lots de llavors de Centaurea cyanus (blauet), Agrostemma githago
(niella) i Vaccaria hispanica (vacària). Després d’avaluar l’establiment al començament de la primavera, al maig i abans
de la sega, es va avaluar la supervivència i la capacitat reproductiva dels individus. També s’avaluà el recobriment del
cultiu i de la vegetació arvense i es recol·lectà la biomassa de les espècies rares, de la vegetació arvense i del cereal per
avaluar-ne el pes sec després de la dessecació de les mostres a 60ºC durant 48 hores.
2. Anàlisi de l’efecte del tipus de gestió (ecològica i convencional) a les vores de camps de conreus herbacis extensius
convencionals i ecològics sobre la diversitat vegetal i les pèrdues de rendiment del cultiu, així com l’eficàcia d’aquests
hàbitats per a la protecció d’espècies arvenses rares. Efecte de les tècniques de control de males herbes i la fertilització.
L’efecte del tipus de gestió té en compte dos factors amb interacció: el control de la vegetació arvense (sense control
i amb control químic en les parcel·les convencionals i mecànic en les ecològiques) i la fertilització (sense fertilització i
amb fertilització, química en les parcel·les convencionals i orgànica en les ecològiques).
Per tal de valorar correctament l’efecte de les diferents pràctiques agrícoles s’ha dut a terme el mateix disseny experimental durant tres anys seguits (del 2007-2008 al 2009-2010), durant els quals els camps convencionals han estat sembrats de forma consecutiva amb ordi i en els camps ecològics s’ha sembrat la rotació ordi – erb – ordi. D’aquesta manera
es pretén recollir la variabilitat interanual i avaluar l’efecte acumulatiu de les pràctiques agrícoles.
Es van seleccionar quatre parcel·les ecològiques i quatre de convencionals situades a l’Espai Rural. De cada una de les
parcel·les es va delimitar quatre subparcel·les de 10 metres x 3 metres cadascuna d’elles situades paral·leles i contigües
a un dels marges del camp. En aquestes subparcel·les es varen aplicar a l’atzar diferents tractaments per tal d’analitzar
els efectes del tipus de gestió (control o no control de la vegetació arvense i fertilització o no fertilització).
Al maig, abans de la sega, es va avaluar el recobriment del cultiu i de la vegetació arvense i es va recol·lectar la biomassa aèria de quatre quadrats de 0.25 x 0,25 metres a cada tractament. Aquest mostreig es va fer a 0,5 i 2,5 metres del
marge, per tal d’avaluar també l’efecte de la proximitat al marge. La recol·lecció de la biomassa aèria de cadascun dels
marges abans de la sega ha de permetre avaluar les pèrdues de rendiment per a la vegetació arvense i comparar les pèrdues de rendiment relatives entre les parcel·les ecològiques i convencionals. Al camp també es va separar la biomassa
del cereal i de les espècies arvenses i, al laboratori, es va avaluar el pes sec després de la dessecació de les mostres a
60ºC durant 48 hores.
El projecte s’ha portat a terme pel grup de Recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la
Universitat de Barcelona, amb el suport tècnic del Consorci de Gallecs i la col·laboració dels pagesos agroecològics de
Gallecs.

RESULTATS
Pendents d’avaluar el 2010-2011.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat el primer i segon any de l’assaig i pendent de fer les tasques del tercer any, l’anàlisi de les dades i l’elaboració
de les propostes de gestió.

COST
4.000,00 €
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Camps experimentals a Gallecs

3.3.6

ESTUDI DE LA REGULACIÓ DE
LA FIXACIÓ DEL NITROGEN
SIMBIÒTICA EN CULTIUS ECOLÒGICS
OBJECTIUS
· Mesurar els canvis de nitrogen mineral i fòsfor disponible durant el creixement del cultiu.
· Testar la metodologia de la urea com a marcador per a la construcció de balanços de nitrogen en cultius de lleguminoses. En el cas concret de l’estudi es vol esbrinar la biomassa subterrània del cultiu i el nitrogen provinent de l’atmosfera
que roman al sistema radicular.
· Explorar les relacions que hi ha entre fertilitat de sòl, nitrogen a les arrels i la fixació d’aquest nitrogen.
· Determinar la influència dels fertilitzants orgànics en la fixació de nitrogen i en el creixement de conreus de lleguminoses.

DESCRIPCIÓ
El cultiu de lleguminoses ha estat sempre present en l’agricultura. Darrere d’aquest cultiu, hi ha hagut una investigació
a causa de la seva capacitat de fixació de nitrogen, així com pel mateix rendiment del cultiu. El nitrogen ha estat i és un
element clau en l’agricultura.
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La fixació de nitrogen és en funció de múltiples factors de l’espècie de lleguminosa, del tipus de sòl, de la disponibilitat
d’aigua i nutrients, de l’ocupació espacial (competència amb males herbes) i de les tècniques agrícoles que s’utilitzin
durant el conreu.
La hipòtesi de partida s’ha basat en el fet que la fixació de nitrogen en sòls mediterranis és sensible al factor espècie, sòl
i disponibilitat de nutrients i competència amb les males herbes. I, que la part subterrània té un paper important en els
fluxos de nitrogen sòl-planta.
L’estudi està basat en la investigació de lleguminoses adaptades localment en fase de recuperació, la sensibilitat a les
variacions de fertilitat, els fluxos de nitrogen, sobretot la fixació i l’agricultura ecològica extensiva.
El disseny experimental realitzat a l’Espai Rural de Gallecs ha consistit en un split plot portat a terme en un camp pobre i
un de ric amb dos factors principalment: espècie de lleguminosa (Cigronera o erb) i addició de fem ecològic compostat
amb 8 rèpliques a cada camp. A cada camp s’hi han establert 32 parcel·les, amb una mida de 3x8 metres cada una. Les
lleguminoses s’han plantat en fileres alternades i els fems s’han abocat alternant parcel·les.
El projecte s’ha portat a terme pel grup de recerca emergent ecologia dels sistemes agrícoles (Agroecosystems) de la
Universitat de Barcelona, amb el suport tècnic del Consorci de Gallecs i la col·laboració dels pagesos agroecològics de
Gallecs.

RESULTATS
Més fertilitat del sòl es tradueix en més biomassa superficial en els sistemes de cultiu amb lleguminoses. En un camp pobre, com el que es presenta, la disponibilitat de nutrients i la disponibilitat d’aigua poden limitar el creixement del cultiu.
La biomassa aèria de l’erb és més elevada que la del cigró en tots dos camps. Per qüestions agronòmiques, la densitat
de sembra és diferent en les dues espècies i aquest factor pot ser la causa de la diferència en la biomassa superficial
observada. En el cas de la cigronera, s’han sembrat 20-30 kg/ha de llavors, i 60-70 kg/ha en el cas de l’erb. A més la llavor
de cigronera és molt més pesada que la de l’erb.
La productivitat de lleguminoses respon a les condicions de fertilitat del camp i, per tant, del sòl però no respon a
l’aplicació de fems.
L’aplicació de fems no té un efecte rellevant sobre la productivitat de lleguminoses, però sí que el té sobre les males herbes
del cultiu en sòls pobres, on observem que aquestes es desenvolupen amb més vigor als llocs on s’han aplicat els fems.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Projecte executat.

COST
1.341,25 €
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Epelta amb pellofa // Fotografia: Miquel Pujol

3.3.7

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 nutritiu, 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.
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DESCRIPCIÓ
Els blats alternatius són espècies antigues de blat que permeten un tipus d’agricultura poc agressiva amb el medi ambient i que, a més a més, són d’elevat valor gastronòmic i nutricional. Per consolidar una agricultura competitiva amb
aquests blats s’han de trobar valors afegits a la producció, com ara l’elaboració de pans especials a partir de les farines
ecològiques obtingudes a l’Espai Rural.
Entenem com a pans especials aquells que estan produïts amb farina o barreges de farina d’espelta petita (Triticum
monococcum), espelta bessona (Triticum dicoccum) i espelta (Triticum aestivum spelta), i elaborats amb masses convencionals o no convencionals.
Per fer recerca en aquest àmbit s’ha comptat amb la participació de la Fundació Miquel Agustí i s’ha dissenyat un assaig
de tres anys de durada. El 2009 s’ha dut a terme el segon any d’experimentació.
Segon any d’assaig en macroparcel·les. Campanya 2008-2009
L’assaig s’ha desenvolupat en parcel·les de 3x20 metres en un disseny de 4 blocs aleatoritzats. Les varietats assajades
han estat: Triticum aestivum aestivum varietat Montcada, Triticum aestivum spelta cultivat a Gallecs, Triticum aestivum
spelta varietat Ebners Rotkorn, Triticum monococcum varietat Monlis, Triticum dicoccum varietat Zefiro i Rubino.
Respecte a l’assaig fet el 2007 es van descartar el Triticum aestivum varietat Oberkulmer Rotkorn, pel fet de considerarse redundant amb les altres dues espeltes, i el Triticum monococcum Ebners Einkorn, per ser d’un cicle massa llarg i tenir
un comportament agronòmic deficient en les condicions ambientals de Gallecs.
Segon any d’assaig en microparcel·les. Campanya 2008-2009
A la campanya 2008-2009 es van sembrar llavors recol·lectades en l’assaig del 2007-2008 de Gallecs de les varietats
experimentals de Triticum monococcum: ID1395, ID1506, ID1518, ID1510, ID1512, Monlis, ID331, ID131, SAL5439-2 i SAL9829-23-2.
El disseny experimental s’ha basat en parcel·les elementals constituïdes per 4 metres lineals de cada varietat, distribuïts
en 4 blocs aleatoritzats. La distància entre dos solcs correlatius ha estat de 0,75 m. S’han sembrat 900 llavors per solc
elemental. En l’assaig s’ha inclòs el blat Montcada com a testimoni.
Característiques del cultiu 2008-2009
El maneig del cultiu ha estat ecològic, sense aportacions d’adobs minerals ni utilització de pesticides, plaguicides o herbicides. Periòdicament s’ha fet un desherbat manual de les vores i de l’interior d’algunes parcel·les. Aquest any no s’ha
aportat matèria orgànica per evitar una mineralització desigual dins del camp experimental i així evitar que es generessin
distribucions irregulars de fertilitat.
Al juny/juliol es va fer la collita. Sobre el material collit s’ha mesurat fonamentalment la producció i s’estan mesurant
actualment les característiques morfològiques de les espiguetes i el gra.
Aquest projecte s’ha portat a terme amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí.

RESULTATS
Campanya 2008-2009
Els blats han tingut un espigat i una maduració diferents segons la varietat, però tots entren perfectament en el cicle
acceptable per a les condicions de Gallecs. En el conjunt de les varietats s’ha observat que hi ha una bona correlació
entre la data d’espigat i la data de maduració. L’única cosa destacable és que l’espigat de Zefiro i Monlis es produeix en
un interval més gran de temps que el de la resta.
Les produccions obtingudes durant la campanya 2008-2009 han estat en general bones, demostrant que les varietats
que van passar el filtre del primer assaig d’experimentació (2007-2008) molt probablement són varietats adequades a les
condicions ambientals de Gallecs.
De fet, no es presenten diferències significatives entre mitjanes de producció de totes les noves varietats, llevat del blat
Montcada. Per altra banda, sobta que diferències de producció de fins un 30% no siguin significativament diferents (per
exemple la diferència entre l’espelta que ja porta uns tres anys de cultiu a Gallecs i el Monlis). Això probablement és
degut a l’heterogeneïtat dins el bloc, constatada visualment fins i tot dins la parcel·la, que ha fet pujar molt la variància
residual.
Resultats nutricionals
Les diverses varietats de cada tipus de blat tenen un percentatge de matèria seca i uns continguts de macronutrients que
es corresponen amb el del tipus al qual pertanyen (taula següent). Potser el que més destaca és el baix contingut de fibra
de Zefiro i la compensació amb un elevat contingut de glúcids diferents a la fibra que presenta aquesta varietat.
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Comparació de mitjanes de les variables nutricionals estudiades entre les diferents varietats de blat assajades a la campanya 2008-09. Valors d’una mateixa columna seguits per una mateixa lletra no són significativament diferents en la prova
de Duncan p≤0.05. La primera fila de variables està expressada en % sobre matèria seca total, la segona en % sobre el
contingut total de greix i la tercera en mg per 100 g de matèria seca.
VARIETAT

MS

CENDRES

PROTEÏNA

FIBRA

GLÚCIDS

GREIXOS

ANTIOXIDANTS

Ebners

89.31 A

4.44 A

8.85 A

2.63 BA

81.31 D

2.77 A

2.01 A

Monlis

88.68 A

3.85 B

8.75 A

2.5 BA

81.94 DC

2.97 A

1.6 A

E. Gallecs

88.37 A

3.65 B

7.93 A

2.53 BA

82.97 C

2.92 A

2.37 A

Zefiro

87.83 A

3.36 B

6.69 B

2.06 B

85.46 B

2.43 A

2.02 A

Montcada

86.2 B

3.3 B

6.91 B

2.79 A

84.49 B

2.51 A

1.2 A

Rubino

85.73 B

1.69 C

6.25 B

2.27 BA

87.21 A

2.59 A

2.11 A

Tampoc es detecten comportaments anòmals de les varietats respecte al tipus de blat al qual pertanyen (taula següent). Es confirma el baix contingut de minerals importants en T. aestivum aestivum i la tendència a ser més elevat en
T.monococcum.
VARIETAT

PALMÍTIC

ESTEÀRIC

OLEIC

LINOLEIC

LINOLÈNIC

MIRÍSTIC

PALMOLÍTICO

Ebners

14.6 D

1.1 B

24.31 C

54.55 C

2.77 D

0.06 C

0.16 D

Monlis

13.66 E

1.04 C

27.89 A

50.16 E

3.55 B

0.1 A

0.2 B

E. Gallecs

15.37 C

1.11 B

22.19 D

55.69 B

2.82 DC

-

0.18 C

Zefiro

15.85 BC

1.19 A

24.47 C

52.11 D

3.58 B

0.07 C

0.22 A

Montcada

16.63 A

0.9 D

13.75 E

5.21 A

81.31 D

0.08 B

0.17 D

Rubino

16.14 BA

0.99 C

26.06 B

2.97 C

81.31 D

0.05 C

0.21 B

En el cas dels àcids grassos la comparació entre els dos T. monococcum ens diu que Ebners Einkorn i Monlist són quasi
idèntics, i es diferencien únicament en el fet que Ebners Einkorn té una mica més d’àcid palmític i àcid mirístic (taula següent). Els representants de T. dicoccum, Rubino i Zefiro, també són molt semblants, encara que Rubino té un contingut
una mica més alt d’àcid palmític.
VARIETAT

Fe

Zn

K

Na

Ca

Mg

P

Ebners

1.4 B

2.42 CB

432.88 DC

259 BA

65.04 B

88.59 B

396.39 B

Monlis

1.49 B

3.7 A

477.5 A

295 A

88.33 A

104.84 A

429.59 A

EGallecs

1.2 B

2.75 B

457.13 B

242.88 B

70.11 B

84.54 B

381.44 CB

Zefiro

1.45 B

2.9 B

439.25 C

297.88 A

70.1 B

104.07 A

374.43 C

Montcada

1.16 B

2.02 C

434.33 DC

268.5 BA

66.03 B

79.57 B

327.62 D

Rubino

2.42 A

2.64 B

415.25 D

259.63 BA

65.24 B

86.16 B

342 D

Característiques reològiques:
Les diferents espècies de blat, Triticum monococcum, Triticum dicoccum i Triticum aestivum spelta, mantenen la seva
tipicitat pel que fa a les característiques reològiques. Però no totes les espècies mantenen estable la qualitat: en particular, les varietats de les espècies de T. dicoccum (Zefiro i Rubino) perden qualitat panificable.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada l’experimentació, recerca i investigació del segon any i actualment en execució el tercer any de l’assaig.

COST
12.347,91 €
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Mongetes del Ganxet a Gallecs

3.3.8

PROJECTE DE SELECCIÓ I MILLORA DE VARIETATS CATALANES DE MONGETA
OBJECTIUS
Investigar i fer la recerca en la selecció i millora de varietats catalanes de mongeta del ganxet, depurant la col·lecció de
materials ganxet i facilitant la selecció de noves línies ganxet que seran transferides als productors de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Des de gener de 2008 les activitats desenvolupades han estat:
· Estudi dels orígens de les “línies ganxet” de la col·lecció. Descart de repeticions i agrupació per procedències.
· Selecció, dins de cada entrada, dels materials que no arriben a un valor 2 de grau de ganxo (escala de 0 a 3).
· Determinació del pes mitjà de les llavors de cada entrada.
· Selecció de 70 entrades per fer assajos de camp.
· Elaboració del disseny experimental i preparació de llavors de sembra.
· Sembra dels materials seleccionats.
Un cop realitzades aquestes tasques es procedeix a recollir les llavors, fer les tasques de batre i neteja de la llavor, juntament amb el registre de les característiques de les llavors de cada entrada. Un cop processades les dades, les llavors
amb les característiques més interessants s’emmagatzemen per tornar a repetir l’assaig.
Durant aquest any 2009 s’ha dut a terme l’assaig d’una segona tanda de mostres. En aquest cas han estat 69 entrades de
la col·lecció que han estat estudiades pels caràcters morfoagronòmics. Un cop observats els resultats de l’anàlisi per
microsatèl·lits feta l’any anterior, en què no es va poder trobar suficient polimorfisme per discriminar les diferents entrades a través d’aquesta anàlisi, s’ha descartat repetir aquesta part de l’estudi.
Activitats desenvolupades durant el 2009
Des de gener de 2009 les activitats que s’han desenvolupat han estat:
a) Selecció de 69 noves entrades representatives de les diferents agrupacions per ser assajades al camp.
b) Elaboració del disseny experimental i preparació de la llavor de sembra.
c) Sembra dels materials seleccionats, manteniment del cultiu i registre de les característiques morfològiques i agronòmiques de les entrades. (Dins de cada parcel·la elemental s’han obtingut les dades per als caràcters següents: pes
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brut i pes net de totes les llavors, pes de 100 llavors, nombre de dies que transcorren des del moment de la sembra fins
que el 50% de les plantes de la parcel·la estan florides, longitud de 20 beines.)
d) Collita per parcel·la del material i procés de batre i separació de la llavor no comercial.
e) L’activitat que queda pendent, i que es farà durant el 2010, és la caracterització mitjançant escàner de la forma de les
llavors.
Distribució de l’assaig al camp experimental de Gallecs
El camp estava distribuït en dos blocs aleatoritzats. Cada parcel·la elemental tenia una amplada de 0,5 metres i una longitud de 3 metres. La separació entre les diferents parcel·les era de 0,75 metres. Cada parcel·la constava de 36 plantes
distribuïdes en 3 cabanes amb 4 punts de sembra per cabana (les quatre potes) i cada punt amb 3 llavors. Aquests punts
estaven distanciats 0,5 metres. El cultiu s’ha fet mitjançant l’enramat amb canyes. La superfície aproximada del camp era
d’uns 900 m2.
Els assajos s’han realitzat satisfactòriament s’han enregistrat les variables agromorfològiques: pes brut de les llavors,
pes en net de les llavors, pes de 100 llavors, nombre de dies des de la sembra fins que el 50% de les plantes de la parcel·la
han estat en floració i, finalment, la longitud de la beina en centímetres.
Aquest projecte s’ha portat a terme amb la col·laboració de la Fundació Miquel Agustí.

RESULTATS
Taula 1. Mitjanes per a cada genotip ganxet de les variables agromorfològiques enregistrades. Mínima diferència significativa calculada per p<0.05.

GENOTIP

PES BRUT

PES NET

PES 100 LLAVORS

DIES FINS FLORACIÓ BEINES

120_01

947

892

53

49

16,73

150_01

356

308

41

50

17,31

152_01

764,5

680,5

53

48,5

16,81

351-357_01

1.243

1.151

48

46,5

17,58

492_02

1.225,5

1.155,5

45

49,5

15,82

505_02

1.421,5

1.357,5

48

51

17,7

543_02

1.979

1.902

46

50

17,44

C10_04

1.196

1.103

50

46

15,31

C10_06

1.244

1.203

38

48

17,27

C11_04

975

891,5

52,5

46,5

17,55

C12_03

1.650

1.603,5

41

46

16,85

C12_04

1.023

949

56

47

15,97

C12_08

984,5

870

50

46

16,85

C14_03

1.355,5

1.317,5

37,5

50

17,26

C14_05

1.014

912

54,5

48,5

17,52

C15_04

1.353

1.301,5

43,5

52

17,82

C16_05

1.218

1.150

50,5

50

17,27

C17_05

1.349

1.269

48

51

-

C20_05

1.368

1.256

54

46

18,3

C203_05

1.210

1.162

47,5

49

17,5

C205_05

1.387

1.247

48

48,5

15,66
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C206_05

1.221,5

1.167,5

50,5

51

18,6

C21_06

1.226

1.113

46,5

46

17,67

C210_05

1.049

961,5

51

47,5

16,68

C211_05

1.205

1.104

46

54

18,53

C212_05

1.117

1.056

54

53

17,92

C233_05

1.224,5

1.108,5

46,5

46

16,88

C24_07

1.089,5

951

52,5

46

17,7

C258_05

1.093

972,5

51,5

46

15,05

C259_05

1.161,5

1.057,5

50,5

47,5

17,65

C27_05

1.306

1.251

44

50

16,1

C28_05

1.227,5

1.147,5

47,5

50

16,19

C29_03

817,5

720,5

64,5

48

15,4

C3_05

1.276,5

1.189

45,5

49

13,84

C30_05

1.007,5

906

51

48

18,56

C37_05

1.047

936

55,5

45,5

17,69

C4_05

1.297

1.259,5

46,5

49

17,85

C40_05

1.058,5

943,5

53,5

48

16,71

C43_05

721

656

52

46

19,49

C44_05

1.179

1.100

49

48

15,99

C45_05

1.143,5

1.051

49

46

18,89

C5_03

1.315

1.236

40,5

47

14,98

C50_05

1.289

1.145

52

50

15,57

C56_03

1.443

1.368,5

45,5

52,5

16,05

C56_05

1.334,5

1.259

45,5

50,5

16,97

C6_03

1.396,5

1.340

44,5

49

17,95

C6_05

1.363,5

1.321

44,5

53

16,47

C6_08

1.246

1.217

46

56

17,72

C61_05

1.349

1.277,5

47

51

16,7

C62_03

1.118

1.009

54,5

45,5

17,24

C64_03

1.315,5

1228

44,5

48

18,15

C65_03

711,5

680

51

52

15,71

C68_05

1.157

957

52

45

16,63

C69_03

1.694

1.608,5

39

46,5

17,24

C7_08

1.248

1.155,5

64

47

18,51

C71_05

948

869,5

44

46,5

14,223

C73_05

1.015

930

56

46

17,1
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C74_03

1.174,5

1.102,5

47,5

48,5

16,77

C74_05

932

839

48

52

-

C76_05

1.210

1.100

52

46

18,16

C77_05

1.107

1.053,5

44,5

53

18,98

C78_05

1.172

1.086

48

50

18,4

C8_03

1.181

1.116

48

48

16,18

C81_03

1.028

925,5

56,5

46

17,15

C83_03

1.249

1.170

42

48,5

16,94

C9_06

1.153,5

1.082

43,5

51,5

17,8

G C20

1.216

1.132

47,5

45

15,3

G C81

1.344,5

1.274

52

50

18,47

Montcau

1.557,5

1.459,5

50

45

16,52

MDS

408,72

395,5146

6,11

4,11

0,82

En les característiques enregistrades s’observen diferències importants entre entrades (taula 1). Això ens indica que dins
del tipus varietal ganxet hi ha molta variabilitat genètica i confirma que la tasca de classificació i ordenació que s’està
fent és imprescindible per conservar racionalment el material i per poder utilitzar-ne tot el potencial en programes de
millora.
Les dades obtingudes enguany s’afegiran a les que es tenen de l’any 2008 per finalitzar la caracterització del tipus varietal ganxet.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Projecte executat.

COST
7.128,00 €

3.4
AGRICULTURA
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Molí de Can Vila

3.4.1

INSTAL·LACIÓ DE DOS MOLINS
DE VENT PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC EN L’EXTRACCIÓ D’AIGUA
DELS POUS PER AL REG DE
L’HORTICULTURA ECOLÒGICA
OBJECTIUS
· Potenciar l’estalvi energètic en l’extracció d’aigua dels pous substituint les bombes elèctriques per molins multipala de
pistó hidràulic.
· Utilitzar les energies renovables amb aplicacions agrícoles en dues explotacions agrícoles de l’espai rural.
· Difondre la utilització de les energies renovables com a instrument per generar energia de forma respectuosa allà on
s’ha de consumir.
· Recuperar els molins de vent que hi ha a l’espai rural, actualment en desús, i potenciar-ne de nous.
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DESCRIPCIÓ
S’han instal·lat dos molins multipala a dues explotacions agrícoles estratègiques per fomentar l’horticultura ecològica i
l’educació ambiental.
Per a la seva instal·lació s’ha portat a terme l’adequació i millora de l’entorn dels molins, el soterrament de les canonades
que condueixen l’aigua a les basses de reg i la instal·lació dels molins de les característiques que es descriuen a continuació:
El molins de vent tenen una torre de 15 m d’alçada cadascun, amb 30 pales que permeten una capacitat d’arrencar amb
vents fluixos, però que no deixen agafar gaire velocitat. Amb un vent de 5 m/s (18 km/hora ) roden a una freqüència de 27
revolucions per minut. A cada rotació completa es transmet un impuls a una bomba de pistó situada al fons del pou per
mitjà d’una perxa que va des de l’eix de la roda dels molins fins a la bomba. A cada bombada es desplacen aproximadament, 2,5 litres cap a la bassa.
La roda dels molins s’orienta de cara al vent gràcies al penell principal. El segon penell més petit té com a funció desorientar-los quan la velocitat del vent assoleix valors excessius. A una velocitat de 12-14 km/hora la roda dels molins
comença a desviar-se per mantenir la velocitat de rotació.

RESULTATS
Abans de l’execució d’aquesta actuació a l’espai rural només hi havia un molí de vent, instal·lat a l’explotació hortícola
de Can Blanc, que subministrava l’aigua de reg a la bassa de la finca i que permetia regar una superfície de 4 hectàrees.
Amb la instal·lació d’aquests dos molins de vent, s’incrementa la superfície d’horta ecològica que podrà gaudir d’aquest
sistema d’energies renovables per a l’extracció de l’aigua de reg i que permetrà regar una superfície de 7 hectàrees més,
assolint una superfície total d’11 hectàrees entre els tres molins.
S’ha ampliat l’oferta pedagògica pels escolars i altres entitats.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
47.999,11 €
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3.4.2

Sitges instal·lades a Gallecs

INSTAL·LACIÓ DE DUES SITGES
PER EMMAGATZEMAR LLAVORS
DELS CONREUS EXTENSIUS
ECOLÒGICS
OBJECTIUS
Facilitar la infraestructura necessària al territori per emmagatzemar gra procedent dels camps extensius ecològics de
Gallecs i garantir la viabilitat de les explotacions agràries presents a l’espai.
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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), està portant a terme la dinamització del territori mitjançant el cultiu de productes de qualitat
de la marca Gallecs orientats a l’alimentació humana.
Els cultius extensius de secà representen aproximadament el 80% de la superfície agrària útil del territori, en 201 hectàrees
del qual es produeix en agricultura ecològica. Un dels cultius més significatius és l’espelta (Triticum aestivum ssp. spelta)
que requereix una transformació abans de la comercialitzar-se, ja que s’ha d’espellofar i seleccionar i, per tant, és necessari
emmagatzemar el gra 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 Can
Jornet. Les principals feines han estat la pavimentació de 10 x 5,5 metres de sòl on s’han instal·lat les sitges de 4,6 metres de
diàmetre i 5,5 metres d’alçada. La capacitat de cada sitja és aproximadament de 30 tones de gra, en funció de la densitat del
cultiu i de la varietat.
Aquesta actuació forma part del projecte de construcció d’un magatzem agrícola que s’ubicarà a l’entorn de Can Jornet, al
costat de les sitges, amb l’objectiu d’emmagatzemar i transformar el gra per obtenir productes de qualitat i continuar en la
millora de la comercialització i la dinamització del sector agrari a l’espai rural.

RESULTATS
L’any 2009 s’han emmagatzemat 50 tones d’espelta dels camps de conreu de Gallecs per fer factible la comercialització i
així dinamitzar l’activitat agrària a l’espai rural de Gallecs.
Aquesta actuació ha permès organitzar i millorar la comercialització i aconseguir un producte de qualitat amb un valor
afegit.

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

COST
16.558,74 €
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3.4.3

Sala per a la manipulació, transformació i envasat

ARRANJAMENT D’UN ESPAI PER
A LA MANIPULACIÓ, TRANSFORMACIÓ I ENVASAT DELS PRODUCTES DE GALLECS AL PORXO
DE CAN XAMBRERS
OBJECTIUS
Crear la infraestructura necessària per a la manipulació, transformació i envasament 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 de Gallecs,
evitant intermediaris i aconseguint un valor afegit dels productes de l’espai rural.
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DESCRIPCIÓ
El local contigu a l’agrobotiga es vol condicionar com a espai per a la manipulació, transformació i envasament dels productes de Gallecs. Aquesta actuació s’efectuarà en dues fases, una a l’exercici 2009 i l’altra el 2010.
La inversió feta durant l’exercici 2009 ha constat de:
· Condicionament de l’espai exterior del Porxo de Can Xambrers, ubicat a la plaça de l’Església, amb la pavimentació de la
superfície necessària per a la instal·lació de la cambra frigorífica i d’una àrea de càrrega i descàrrega. També s’ha instal·lat
una porta corredissa de fusta per limitar l’accés des de l’exterior.
· Instal·lació d’una cambra frigorífica per emmagatzemar hortalisses i lleguminoses de la marca Gallecs. El volum aproximat
de la cambra es de 50 m³.
· Obertura d’una nova porta al Porxo de Can Xambrers, transformant l’ampit actual del local adossat a l’agrobotiga en una
porta d’entrada a la sala de manipulació, transformació i etiquetatge.
L’any 2010 es preveu fer el condicionament de la sala de manipulació, transformació i etiquetatge i el recobriment de la
cambra frigorífica.

RESULTATS
Aquesta inversió ha permès dotar Gallecs d’un espai per emmagatzemar les hortalisses i els llegums de la marca Gallecs,
fet que facilitarà la comercialització d’aquests productes.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
La primera fase ja està realitzada. Resta pendent el condicionament de la sala de manipulació, transformació i etiquetatge i el recobriment de la cambra frigorífica, que s’executarà el 2010.

COST
10.179,58 €

3.5
FAUNA I
MEDI
NATURAL
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Festa de la Cigonya

3.5.1

PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ
DE LA CIGONYA BLANCA A
GALLECS
OBJECTIUS
· Restablir la cigonya blanca, espècie extingida com a nidificant al Vallès.
· Afavorir iniciatives d’educació ambiental associades al projecte de retorn de la cigonya a Gallecs.

DESCRIPCIÓ
En data de 12 de setembre de 2007 es van lliurar en custòdia al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 14 exemplars joves recuperats (caganius) de cigonya blanca (Ciconia ciconia), provinents del Centre de Fauna de
Vallcalent, de Lleida adscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Els polls de
cigonya van ser introduïts en un aviari especialment preparat i dissenyat per rebre aquests animals, situat a Can Jornet
Xic. Aquestes cigonyes van ser alliberades, tal com preveia el projecte, el passat juliol de 2009 mitjançant la tècnica
d’alliberament assistit d’individus recuperats (hacking).
El 28 de juny de 2009, data anterior a l’alliberament de les cigonyes, es va celebrar la Festa de la Cigonya en què es va
anticipar l’alliberament de dos dels exemplars. Durant la festa hi va haver una xocolatada popular amb coca de Sant
Galdric i es van repartir samarretes amb la imatge de la cigonya per a la mainada. Per amenitzar l’esdeveniment es van
instal·lar joguines gegants i es va fer un taller de xapes amb la cigonya com a protagonista. Durant aquest taller els nens i
les nenes van poder triar un nom per posar a les dues cigonyes alliberades: entre tots els noms proposats es van escollir
per sorteig els noms de Gallesca i Valentina.
A l’acte hi van assistir aproximadament unes 400 persones.
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RESULTATS
· Reintroducció de 14 exemplars de cigonya blanca per restablir aquesta espècie extingida com a nidificant al Vallès.
· Sensibilització dels escolars i la ciutadania vers el medi ambient i la conservació de la natura.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Projecte finalitzat.

COST
Aquesta actuació ha comptat amb un conveni de col·laboració amb l’Obra Social de Caixa Catalunya, que ha concedit
la quantitat de 5.000 € al Consorci de Gallecs per participar en l’execució d’aquest projecte. També s’ha comptat amb el
finançament del pressupost ordinari del 2009 del Consorci de Gallecs.
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Estat de la bassa anterior

3.5.2

Estat de la bassa posterior a la rehabilitació

REHABILITACIÓ DE LA BASSA
GRAN DE CAN JORNET PER AL
FOMENT DE LA REPRODUCCIÓ
D’AMFIBIS I L’HORTA ECOLÒGICA
OBJECTIUS
· Rehabilitar la bassa gran de Can Jornet per generar un nou punt de reproducció per a amfibis i emmagatzemar aigua
per al reg de l’horta ecològica.

DESCRIPCIÓ
El Consorci de Gallecs ha participat en el projecte anomenat “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”, impulsat per
l’Associació DRAG (Defensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs), que alhora ha obtingut una subvenció de la Fundación Biodiversidad.
Aquest projecte defineix quatre propostes d’intervenció:
1. Conjunt de les basses de reg de Can Jornet
2. Bassa de Can Magre
3. Pedregam al bosc de Can Veire
4. Millores a l’aiguamoll de Can Salvi
L’actuació feta pel Consorci de Gallecs s’emmarca dins de la proposta d’intervenció del conjunt de Can Jornet, amb la recuperació de la bassa gran antigament destinada al reg de l’explotació agrícola. Els treballs fets han estat els següents:
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· Desbrossament i control de la vegetació circumdant de la bassa.
· Neteja de l’interior de la bassa.
· Impermeabilització de tota la superfície de la bassa.
· Tancament de la zona de la bassa amb una tanca de fusta tractada.
· Plantació d’arbustos autòctons a la part circumdant de la bassa.
A més de la rehabilitació de la bassa gran, el projecte també proposa recuperar les basses més petites situades a les
immediacions d’aquesta. Aquests treballs s’han dut a terme directament per l’associació DRAG, de la mateixa manera
que ha instal·lat uns plafons informatius amb contingut ambiental sobre les basses.

RESULTATS
 ecuperació d’una antiga bassa de reg per a l’horta ecològica dels productes de Gallecs i creació d’un nou hàbitat per a
R
la nidificació i recuperació d’amfibis.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada la proposa d’intervenció del conjunt de basses de Can Jornet i del pedregam al bosc de Can Veire i pendent de
realitzar la bassa de Can Magre i les millores a l’aiguamoll de Can Salvi.

COST
12.182,77 € per les actuacions realitzades directament pel Consorci de Gallecs.

3.6
EDUCACIÓ
AMBIENTAL

MEMÒRIA 2009

MEMÒRIA 2009

3.6.1
Sortida “Els ocells de Gallecs”

Visita tècnica “L’horta ecològica”

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
DE L’AVIFAUNA, LA FLORA I
L’HORTA ECOLÒGICA
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OBJECTIUS
· Sensibilitzar la població vers la riquesa natural i cultural de Gallecs.
· Donar a conèixer la diversitat faunística de Gallecs.
· Aportar coneixements vers la riquesa paisatgística i diversitat de flora.
· Treballar per a l’educació ambiental com un procés de transformació social a partir de la conscienciació de la ciutadania.

DESCRIPCIÓ
El Consorci de Gallecs va oferir, durant la primavera i tardor del 2009, un programa d’activitats de sensibilització i educació ambiental anomenat “Descobrint Gallecs”, a més d’una activitat de descoberta de l’horta organitzada dins del
programa “Fira’t a Gallecs”.
Les activitats organitzades van ser:
· Els ocells de Gallecs, dissabte 18 d’abril. A càrrec de Francesc Xavier Macià, ornitòleg especialista en les aus de Gallecs. El mes d’abril va acollir aquesta activitat essent, sens dubte, un dels millors mesos de l’any per observar ocells a
Gallecs, ja que durant aquest període l’espai agro-forestal acull milers d’ocells migradors, infatigables en el seu retorn a
les àrees de nidificació situades més al nord. Les orenetes i els falciots sobrevolen els camps, rapinyaires com l’arpella
revisen els cereals a la caça de preses i grups de cueretes grogues examinen a peu el terreny en busca d’insectes. En
aquesta activitat hi van assistir 13 persones.
· Els amfibis i rèptils de Gallecs, dissabte 25 d’abril. A càrrec de Daniel Aranda de l’Agrupació DRAG (Defensa de Rèptils
i Amfibis de Gallecs). Es va proposar un itinerari que es va fer al capvespre per tal de poder sorprendre algun exemplar
de rèptil encara actiu i poder gaudir al mateix temps de les hores més fresques del dia per trobar algun amfibi. En la
realització d’aquesta activitat hi van assistir 30 persones.
· Els paisatges de Gallecs, dissabte 16 de maig. A càrrec de Jordi Bertran, gran coneixedor del territori de Gallecs. A través d’un itinerari, es van conèixer les diferents comunitats, elements i arbres que conformen els diversos ecosistemes
del mosaic agroforestal de Gallecs.
· Nit d’astronomia, dissabte 30 de maig. A càrrec de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. L’objectiu d’aquesta activitat
va ser gaudir del cel d’una càlida nit de primavera. Amb l’ajut d’un telescopi, es va contemplar la Lluna, Saturn i els diferents astres. En aquesta activitat hi van assistir 30 persones.
· La cuina de Gallecs, dissabte 13 de juny. A càrrec de Josep Joan Oliver del restaurant La Plaça. A partir dels productes
hortícoles de temporada de l’espai rural, es van elaborar 3 plats de la cuina tradicional catalana, mitjançant un taller que
va finalitzar amb una degustació dels plats. En aquesta activitat hi van assistir 20 persones.
· Contes i cançons al Parc, dissabte 20 de juny. Amb la col·laboració de la Biblioteca de Can Butjosa de Parets del Vallès.
L’activitat es va fer al bosc de Can Jornet per gaudir d’un matí de contes i llegendes relacionats amb la natura. Es van
conèixer arbres que parlen i animalons entremaliats. En aquesta activitat hi van participar 25 persones.
· L’horta ecològica, dissabte 17 d’octubre. A càrrec de l’Associació Agroecològica de Gallecs. Es van visitar dues explotacions agràries d’horta ecològica, tot fent un recorregut per Gallecs. Es van poder conèixer les varietats tradicionals
com ara la pebrotina, la carbassa petita i el tomàquet de bombeta groc entre d’altres, com funciona un hort ecològic,
les plantes beneficioses que es cultiven per evitar les plagues, com s’adoba i com es comercialitzen els productes de
Gallecs. Es van visitar les mongeteres de Can Blanc, on es van poder veure les tavelles de mongeta del ganxet (Baluard
Slow Food), es va visitar també el molí de vent i l’estació meteorològica integrada en aquest sistema d’energies renovables. En aquesta activitat hi van assistir 35 persones.

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
Contemplat en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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Escolars visitant l’aviari de la
cigonya blanca

3.6.2

ACTIVITATS DE CONEIXEMENT
DE LA CIGONYA BLANCA
OBJECTIUS
· Donar a conèixer el projecte de reintroducció de la cigonya blanca a Gallecs al públic escolar.
· Explicar el procés de reintroducció d’una espècie.
· Millorar el coneixement sobre aquesta espècie, la seva biologia i el paper que té dins del funcionament de l’espai rural
de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Aquesta activitat s’ha basat en la realització d’un recorregut per la zona central de Gallecs i que finalitzava a l’aviari de
les cigonyes situat a Can Jornet Xic. Durant l’itenari, els escolars d’educació infantil han après a reconèixer les característiques físiques d’aquesta au, així com els seus hàbits de vida, on fa el niu, de què s’alimenta... i a més han pogut identificar altres aus presents a l’espai de Gallecs.

RESULTATS
Durant aquest 2009 un total de 668 alumnes de 7 municipis diferents han assistit a l’activitat de coneixement de la cigonya
blanca.
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Taula1. Llistat d’escoles i nombre d’alumnes que han fet l’activitat.
NOMBRE D’ALUMNES
P3
P4
P5

DATA

NOM DE L’ESCOLA

POBLACIÓ

03/03/2009

CEIP Lluís Piquer

Parets del Vallès

05/03/2009

CEIP El Lledoner

Granollers

31/03/2009

CEIP Mogent

La Roca del Vallès

20/04/2009

CEIP Ferrer i Guàrdia

Granollers

18/05/2009

CEIP Princesa Sofia

Mollet del Vallès

50

50

19/05/2009

CEIP Papasseït

Mollet del Vallès

50

50

21/05/2009

CEIP Federico García Lorca

Mollet del Vallès

02/06/2009

CEIP Mestres Munguet-Cortés

Vilanova del Vallès

50

50

04/06/2009

CEIP Patronat Pau Vila

Parets del Vallès

50

50

05/06/2009

CEIP Tagamanent

La Garriga

09/06/2009

CEIP Bertí

L’Ametlla del Vallès

10/06/2009

CEIP Pau Vila

Granollers

12/06/2009

CEIP Ponent

Granollers

50
50
44
25

8

25
25

25

8

25

TOTAL
50
50
44

25

8

75

24

25

75

50

50

25

50
50

50

TOTAL

668

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
5.550,00 €
Per a la realització d’aquesta activitat s’ha comptat amb un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental que ha aportat 5.550,00 €.
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Voluntaris Ambientals en el servei de vigilància

3.6.3

CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE
VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE
GALLECS
OBJECTIUS
· Constituir un Grup de Voluntariat Ambiental del Consorci de Gallecs mitjançant les entitats vinculades a l’espai.
· Dotar l’espai amb 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 de Gallecs.
· Informar els visitants de les normes que determinarà el Pla Especial de Gallecs dins del territori.
· Informar, orientar i sensibilitzar el visitant 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 de
Gallecs per dur a terme les tasques de vigilància i control de l’espai.
El Grup de Voluntariat estableix un calendari de vigilància per als caps de setmana i un protocol de comunicació en cas
de perill o negligència: detecció d’incendis, caça furtiva, abocament de runa...
En el decurs de l’any s’han organitzat trimestralment reunions de treball. En la primera trobada es van establir els objectius, l’organització i la planificació de les actuacions que s’han d’efectuar durant l’any. En les progressives reunions s’ha
anat avaluant i millorant el servei de vigilància dels caps de setmana.
En el darrer trimestre s’ha millorat la metodologia de seguiment de les vigilàncies de caps de setmana utilitzant un GPS,
que permet obtenir els punts concrets on es detecten incidències i volcar-les informàticament a una base de dades.
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RESULTATS

Les incidències detectades a través del Grup de Voluntariat Ambiental durant el 2009 han estat:
INCIDÈNCIES

LOCALITZACIÓ

Nº AL MAPA

Abocaments incontrolats

Can Cruz
Camí de Gallecs
Boscos en general

1

Prostitució

Camí de Sant Valerià
Entrada per Mollet

2

Vandalisme lligat a la circulació de cotxes

Camí de Lliçà a Parets
Camins en general

3

Circulació de motos tipus cros

Camí dels Bandolers
Camí de Sant Valerià
Bosc de Can Veire
Bosc de Torre d’en Malla
Entrada per Palau (restaurant Masia Julià)

4

Proliferació de falconers

Camí dels Bandolers

5

Proliferació de gossos perillosos

Camí dels Bandolers
Camí de Sant Valerià
Bosc de Can Veire
Camps de conreu
Zona de Santa Perpètua

6

Robatoris

Camps de conreu (horta), Algunes masies

7

Caçadors furtius i xarxes

Camps de conreu (parc. 165) Boscos

8

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 2009 del Consorci de Gallecs.

3.6.4

MEMÒRIA 2009

VISITES A L’ESPAI RURAL GUIADES PEL PERSONAL TÈCNIC DEL
CONSORCI

Visita guiada a la gent gran realitzada
pel personal tècnic del Consorci

OBJECTIUS
 onar a conèixer els valors naturals, agrícoles, ambientals, paisatgistics i culturals de l’espai rural de Gallecs, així com
D
els projectes i les activitats que s’hi desenvolupen.

DESCRIPCIÓ
Les visites s’han dut a terme pel personal del Consorci. Aquest guiatge s’ha adaptat a la petició del centre sol·licitant
pel que fa a diferents temàtiques que interessava tractar com ara la gestió de l’ús públic, el projecte agrícola, les aus, la
sensibilització ambiental o la història de Gallecs entre d’altres.

RESULTATS
Durant l’any 2009 el Consorci de Gallecs ha guiat 13 visites a petició dels centres que es detallen a continuació.
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Taula 1. Relació d’entitats que han visitat Gallecs amb el monitoratge del personal propi del Consorci de Gallecs.
DATA

CENTRE

POBLACIÓ

PARTICIPANTS

CURS

TEMA

26/01/2009

IES Rubió i Tudurí

Barcelona

30

Cicle formatiu

Ús públic

14/02/2009

Associació APADIS

Granollers

7

Educació especial

Aus

25/02/2009

EMFO

Mollet del Vallès

20

Formació

Sensibilització ambiental

09/03/2009

Jubilats de Barcelona

Barcelona

12

Gent gran

Història de Gallecs

12/03/2009

EMFO

Mollet del Vallès

20

Formació

Sensibilització ambiental

19/09/2009

EMFO

Mollet del Vallès

20

Formació

Sensibilització ambiental

21/03/2009

UAB

Barcelona

30

Universitat

Història de Gallecs

01/04/2009

EMFO

Mollet del Vallès

20

Formació

Sensibilització ambiental

03/06/2009

EMFO

Mollet del Vallès

20

Formació

Sensibilització ambiental

13/10/2009

Casal d’Avis de la Mina

Montcada i Reixac

80

Gent gran

Història de Gallecs

17/11/2009

Casal d’Avis de la Llagosta

La Llagosta

25

Gent gran

Història de Gallecs

19/11/2009

Gent Gran Mollet i Barcelona

Mollet del Vallès
i altres

185

Gent gran

Història de Gallecs

30/11/2009

Universitat de Barcelona

Barcelona i altres

23

Universitat

Agricultura i cultura

TOTAL

492

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Visites guiades amb el personal propi del Consorci.
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3.6.5
VISITES ORGANITZADES PER
ALTRES ENTITATS ADREÇADES
A ESCOLARS

Activitats escolars a Gallecs
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OBJECTIUS
· Fer una activitat a Gallecs.
· Conèixer l’espai rural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Són diverses les activitats que s’han dut a terme a Gallecs organitzades per diferents centres d’ensenyament que han
decidit fer alguna activitat dins de l’espai o que vénen a passar-hi el dia.
En aquest sentit, el Consorci de Gallecs ha coordinat les visites facilitant l’accés als equipaments i als serveis públics i
distribuint-les en l’espai i el temps.

RESULTATS
Durant l’any 2009 han fet una activitat a Gallecs 12 centres d’ensenyament amb un total de 840 alumnes.
Taula. Relació de centres d’ensenyament que han fet alguna activitat a Gallecs, tipus d’activitat i nombre d’alumnes.
DATA

ORGANITZACIÓ

TPUS D’ACTIVITAT

ALUMNES

16/07/2009

Casal d’estiu del CEIP Can Parera (Montornès del Vallès)

Passar el dia a Gallecs

73

16/10/2009

Escola Pia (Granollers)

Visita a l’hort de Can Salvi

51

19/10/2009

Escola Pia (Granollers)

Visita a l’hort de Can Salvi

48

30/10/2009

Col·legi Lestonnac (Mollet)

Passar el dia a Gallecs

105

30/10/2009

Agrupació Escolar Anselm Clavé (Mollet)

Passar el dia a Gallecs amb nens de primària

106

30/10/2009

IES Mollet

Passar el dia a Gallecs

76

02/11/2009

Centre d’estudis Acadèmia Mollet, SL

Passejar pel bosc de Gallecs

83

11/11/2009

CEIP Giroi (la Garriga)

Passejada al llarg de tot el dia per Gallecs

50

15/11/2009

AMPA CEIP Schola (Rubí)

Passejar per Gallecs, itineraris, camp de futbol
i dinar

80

16/11/2009

CEIP Bellavista (les Franqueses del Vallès)

Visita a l’hort de Can Salvi

45

24/11/2009

Lycée Agricole des Fondettes de Fondettes
(França)

Visita a Gallecs

14

27/11/2009

Escola Mare de Déu de la Salut i Petriparc, SL

Visita a Gallecs

56

03/12/2009

CEIP Les Mimoses (Santa Maria de
Martorelles)

Passar el dia a Gallecs

53

TOTAL

840

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
A càrrec de les entitats organitzadores.

Molí de Can Blanc
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3.6.6

MILLORES DE L’EQUIPAMENT
DEL MOLÍ DE CAN BLANC
OBJECTIUS
· Reeditar els plafons explicatius sobre l’ús de les energies renovables per:
	· Donar a conèixer les fonts de les energies renovables.
· Conscienciar a la població de la problemàtica de les energies no renovables.
· Conscienciar a la població sobre el consum responsable de les energies.
· Explicar el funcionament de la instal·lació eòlicofotovoltaica del Molí de Can Blanc.
·Aprofitar l’energia elèctrica generada per les plaques fotovoltaiques mitjançant la connexió d’una bomba de reg per
impulsar l’ aigua de la bassa a les parcel·les situades per sobre del nivell piezomètric d’aquesta bassa.
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DESCRIPCIÓ
Les actuacions realitzades han estat:
1. Reeditar els plafons explicatius sobre l’ús de les energies renovables
La informació continguda en els plafons detalla les diferents fonts d’energies renovables i la instal·lació eòlico-fotovoltaica
situada al molí de Can Blanc, essent un espai educatiu que es visita mitjançant activitats d’educació ambiental.
· El primer plafó “L’energia de la Terra”, explica les fonts d’energia naturals que intervenen en els cicles biològics de la terra
i la transformació d’aquesta energia en el cicle vital dels éssers vius.
· El segon plafó “El consum de l’energia i l’impacte ambiental”, detalla la problemàtica lligada al consum insostenible
d’energia, la contribució d’aquest a l’efecte hivernacle i el consum diari d’energia d’una persona.
· El tercer plafó “L’energia eòlica i els molins de Gallecs”, fa un repàs de l’aprofitament històric del vent i d’aquest recurs
natural i concreta el paper d’aquestes infraestructures a Gallecs.
· El quart plafó “Del sol a la bombeta“, detalla el funcionament i les aplicacions de l’energia solar fotovoltaica.
· El cinquè plafó “L’ús eficient de l’energia”, introdueix conceptes sobre l’ús racional de l’energia i les accions que es poden
fer a casa per a reduir aquest consum.
· Finalment el plafó número sis, amb el nom de “Molí de Can Blanc”, descriu l’equipament demostratiu d’energia eolicofotovoltaica que hi ha instal·lat per a ús agrícola i didàctic.
2. Millorar l’aprofitament de l’energia elèctrica generada per les plaques fotovoltaiques.
Les plaques fotovoltaiques instal·lades al molí de vent de Can Blanc generen més energia de la que consumeixen les
instal·lacions del mateix molí (l’enllumenat interior, aparells de monitorització, etc..). Aquesta energia sobrant s’emmagatzema
a les bateries situades a l’interior de la torre del molí.
Per aprofitar aquesta energia s’ha fet la connexió elèctrica per donar corrent a una bomba de pressió situada al costat de la
bassa, per regar les parcel·les ecològiques situades per sobre del nivell piezomètric de la bassa.

RESULTATS
Millora del coneixement en relació a les energies renovables i en especial l’energia eòlica per part de la ciutadania.
Aprofitament de l’excedent d’energia acumulada a les bateries evitant-ne la pèrdua i aplicant-la al reg de l’horta ecològica de l’explotació agrícola de Can Blanc.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
2.873,70 €
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3.6.7
Plànol de situació dels itineraris

DISSENY D’ITINERARIS FORESTALS
OBJECTIUS
· Valorar els boscos de Gallecs i en general l’espai, com a indrets que cal conservar i millorar.
· Identificar els diversos ecosistemes, recalcant-ne les diferències.
· Adquirir vocabulari bàsic de termes botànics, ecològics i forestals.
· Reconèixer les principals espècies arbòries i arbustives de l’espai rural.
· Valorar l’espai i les múltiples funcions que tenen els boscos (ecològica, forestal, social, etc.).

DESCRIPCIÓ
Durant l’elaboració del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal s’han descrit dos itineraris de coneixement i per a l’ús públic.
ITINERARI A: Gestió de l’alzinar: Itinerari per conèixer la gestió que es fa en un bosc d’alzina per a l’obtenció de llenya
domèstica i/o carbó vegetal.
PUNTS DE PARADA:
1. Bosc de pins amb planifolis dominants
Aquesta primera parada serveix per observar el grau de regeneració dels planifolis (roures i alzina) a cobert d’una pineda
i per conèixer unes primeres nocions bàsiques de les espècies en qüestió i del tipus de bosc i d’estructura.
2. Alzinar i roureda de rebrot jove
El segon punt presenta una superfície adient per compartimentar-hi les actuacions, sense necessitat d’actuació, ja que
presenta una densitat correcta. Aquí s’observa un alzinar amb roures sense presència de pins i amb un rebrotament del
60%, amb gran quantitat de peus menors (regenerat de soca o de rel).
3. Alzinar i roureda de rebrot jove i dens
Els rebrots d’alzina cobreixen gran part (60%) de l’estrat arbustiu, els quals arriben fins a 2 m d’alçada. Molta quantitat de
peus menors. En aquesta zona està prevista l’execució de la tallada que afectarà uns 500 peus/ha d’alzina i uns 200 peus/
ha de roure deixant una densitat final d’aproximadament 1.100 peus/ha. Aquí es podrà, durant l’època de realització dels
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treballs, observar com es fan aquestes tallades (tanyada i selecció de rebrots) i l’objectiu que les mateixes (obtenció de
llenya deixant, excepcionalment, en el cas de Gallecs peus de les classes diametrals més grans). Es conservaran sempre
aquells peus de dimensions més grans.
4. Roureda de rebrot jove amb arbres grans
En aquest punt trobem una alta densitat de roures i sotabosc molt brut, bàsicament d’arç blanc i Pi blanc. S’hi pot comparar l’estat inicial abans de les actuacions, ja que els treballs planificats són: la tala de pins blancs residuals en el rodal
i la reducció de 50 peus/ha d’alzina i de 250 peus/ha de roure deixant una densitat final d’aproximadament 1.100 peus/ha i
conservant la totalitat dels planifolis de grans dimensions.
ITINERARI B: Successió ecològica de l’alzinar litoral: Itinerari per observar els diferents estadis de successió de l’alzinar litoral.
PUNTS DE PARADA:
1. Bosc mixt: pi blanc i planifolis (estat desenvolupament avançat)
S’inicia l’itinerari al bosc de Can Jornet en el qual s’observa la fase de desenvolupament avançat dels planifolis sobre la
coberta dominant de coníferes (les quals ja no presenten regeneració).
És un bosc mixt de pi blanc i alzina de 825 peus/ha, espaiós on entra bé la llum. L’estat fitosanitari és bastant bo i el sotabosc està netejat. La regeneració és escassa, només rebrots d’alzina i algun de roure. Es podrà observar que els planifolis ja s’han desenvolupat sota de la massa de pins.
2. Bosc mixt: pi pinyer i planifolis (estat inicial de desenvolupament)
Es continua l’itinerari cap al bosc de Can Torres aproximadament a 1,3 Km, en el qual sota la coberta, en aquest cas de
pi pinyer, s’observa una fase anterior a l’anteriorment citada, amb estrat de planifolis en classes diametrals menudes
iniciant el procés de regeneració.
És una bosquina de pi pinyer homogeni amb alguna clariana a mesura que ens acostem al camp. Tocant al torrent hi ha
més estrat arbustiu i algun rebrot d’alzina i de roure (de llavor i de rebrot). En alguna zona del clap hi domina l’alzina (amb
poc pi pinyer) amb molts tanys per soca.
Aquesta bosquina és menys densa que l’anterior (550 peus/ha) i com que el planifoli està en fase de regenerat (classes
diametrals petites), es podrà entendre el concepte de bosc alt (de llavor) vs bosc menut (de rebrot).
3. Repoblació de pi blanc
De camí cap al bosc de la Torre d’en Malla, a 825 m aprox., s’hi troba una repoblació monoespecífica de pi blanc en la
qual, per acció antròpica, es podrà explicar una repoblació de coníferes en el seu estat inicial.
Es una plantació de pi blanc amb una distància de peus de 2,5-3m. S’han fet podes del brancatge baix recentment. Alguns
arbres afectats per processionària.
En aquest punt s’explica l’acció de l’home accelerant (en aquest cas) el procés de successió ecològica secundària i el
concepte de bosc regulat.
4. Bosc mixt: pi pinyer i planifolis (estat desenvolupament avançat) bosc gestionat
Des de la repoblació de pi blanc fins al bosc de la Torre d’en Malla hi ha aproximadament uns 725 m. En aquest bosc es
podrà explicar l’acció del silvicultor per tal d’afavorir els planifolis, aclarint la massa de pi pinyer ja que tenim presència
de planifolis de classes diametrals grans.
És una bosquina principalment de pi pinyer amb algun peu de pi blanc i un estrat dominat de roure i alzina. S’ha realitzat
anteriorment alguna aclarida.
5. Bosc mixt: pi blanc residual i planifolis
Finalment l’itinerari es dirigeix, a uns 900 m, fins a un bosc que l’estrat dominat de planifolis hi està molt desenvolupat en
edats joves i l’estrat dominant de pi blanc d’edats madures presenta una distribució òptima per a entendre el concepte
de successió, ja que la seva presència en número és gairebé residual (densitat aprox. total 1.500 peus/ha, dels quals 125
peus/ha són pi).
De camí a l’inici de l’itinerari es pot observar alguns erms en la fase inicial de col·lonització (punt 6 al plànol).

RESULTATS
Millora del coneixement de les espècies forestals més representatives del bosc mediterrani i de l’elaboració del carbonet.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Finalitzat el disseny dels itineraris i pendent de fer-ne la difusió.

COST
827,50 €
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3.6.8

Situació dels arbres singulars, veure coordenades UTM a l’apartat de descripció

IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
D’ARBRES SINGULARS DE
GALLECS
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OBJECTIUS
Identificar i localitzar els arbres singulars de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Durant l’elaboració del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal s’han identificat i localitzat els arbres més representatius
de Gallecs fora de les àrees boscoses. A continuació s’especifiquen les coordenades UTM de cada exemplar.
Riera Seca
		
Lledoner
		
Om
		
Pi pinyer (tres) 		
Àlber
		
Alzina
		
Roure
		
Pi pinyer
		
Alzina i roure 		
Àlber
		
Alzina
		
Plataner
		
Alzina
		
Plataner
		
Renglera de plataners
Renglera de pollancres

Coordenada UTM
434221 4602966
434199 4602930
431486 4602906
434159 4602843
434171 4602805
434170 4602785
434317 4602660
434373 4602375
434412 4602296
434469 4602205
434528 4602031
434613 4601742
434648 4601585
434676 4601545
435005 4600981

Ctra. de Mollet (BV-5154)
Plataner
Pi pinyer
Plataners (tres)
Desmai
Àlbers
Àlber
Pi pinyer
Pi pinyer

Coordenada UTM
433779 4600888
433609 4601233
433128 4601816
433128 4601834
433127 4601911
433098 4601964
433018 4601854
432667 4602257

Ermita Santa Maria
Coordenada UTM
de Gallecs
		
Lledoner 		
432988 4601729
Figuera			433002 4601737
Pollancre		
433013 4601740
Figuera 			
433025 4601735
Lledoner			433039 4601741
Freixe			433123 4601676
Acàcies (quatre)		
433068 4601760

Riera de Gallecs
Coordenada UTM
Roure
		
433559 4600650
Llorer			433563 4600661
Àlber			433582 4600678
Roure			433570 4600696
Nesprer			433531 4600722
Om			433565 4600694
Om			433398 4600906

Torrent dels Diablons
Renglera de plataners
Alzina
Roure
Alzina

Torrent Caganell
Nesprer
Pollancres (quatre)
Plataners
Oms (tres)
Llorers
Om
Lledoners (esplanada)
Roures (sis)
Vern
Plataners

Coordenada UTM
433389 460103
433452 4601184
433434 4601281
433427 4601301

RESULTATS
Localització dels arbres singulars de Gallecs per identificar-los.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Finalitzat el treball de camp i pendent de fer-ne la difusió.

COST
827,50 €

Coordenada UTM
433376 4601079
433240 4601198
433288 4601223
433189 4601279
433213 4601288
433218 4601334
433199 4601324
433222 4601487
433175 4601346
433216 4601465

3.7
MANTENIMENT
I NETEJA DE
L’ESPAI VERD
I GESTIÓ
FORESTAL
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3.7
Treballs forestals

MANTENIMENT I NETEJA DE
L’ESPAI VERD I GESTIÓ FORESTAL
OBJECTIUS
Mantenir l’espai rural en les condicions adequades de neteja, seguretat, endreça i prevenció d’incendis.

DESCRIPCIÓ
Les feines fetes durant aquest 2009 han estat:
Tasques de neteja i manteniment de l’espai:
Neteja dels principals eixos de Gallecs: Setmanalment s’ha dut a terme una neteja de la brossa en els principals eixos, 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.
Neteja d’altres eixos: Cada 15 dies s’ha dut a terme una neteja dels altres eixos de Gallecs no tan transitats i que no
necessiten tanta freqüència de neteja. Aquests eixos són: la zona de Gallecs de Santa Perpètua de Mogoda, 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.
Neteja d’altres eixos: Puntualment, s’ha dut a terme la neteja de zones que no reben un gran volum de visitants i, per tant,
no necessiten una neteja contínua. 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 i l’entorn de la masia de Can Cruz, entre
d’altres punts intersticials de Gallecs.
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Neteja puntual de brossa de gran volum: Puntualment s’ha retirat la brossa de gran volum que ha estat abocada
il·legalment a Gallecs, durant el 2009 s’han retirat:
· 12 m3 de runa
· 6 m3 de plàstics durs no reutilitzables
· 22 m3 d’elements voluminosos
· 12 m3 de caixes de cartró i plàstic
Manteniment i retirada de la brossa de les papereres de l’espai rural.
Treballs forestals:
Desbrossament de marges: Durant el 2009 s’ha fet un manteniment dels marges de Gallecs, millorant-ne així l’aspecte i
fent una funció important en la prevenció d’incendis forestals. En concret, s’han desbrossat les zones del camp de futbol,
l’església de Santa Maria de Gallecs, l’entorn de la masia de Can Jornet, l’entorn del torrent dels Oms, l’entorn dels aiguamolls de Can Salvi, l’entorn de la bassa de Can Benito, l’entrada a Gallecs des de Can Borrell, l’entorn del Safareig de
Torre d’en Malla i tots els punts de repòs que hi ha a Gallecs i els vorals dels camins principals: camí principal de Gallecs,
camí del Torrent Caganell, camí de Sant Valerià i camí dels Bandolers.
Manteniment forestal de zones concretes: Durant el 2009 s’han fet actuacions forestals concretes en diferents espais de
Gallecs.
Bosc de Can Jornet: Aquest any 2009 s’ha fet una tallada sanitària dels arbres que així ho necessitaven dins del bosc de
Can Jornet i s’ha fet un desbrossament selectiu del sotabosc.
Bosc de Can Veire: Durant el 2009 s’han desbrossat els voltants dels camins que discorren per l’interior del bosc de Can
Veire per motius de prevenció d’incendis i s’ha fet una tallada de selecció dels nous tanys dels arbres que han rebrotat.
Espai del torrent dels Oms: S’ha fet un desbrossament selectiu de tota la franja herbàcia, a més d’una poda dels arbustos
i un desbrossament dels camins d’accés al punt de repòs i retirada del material.
Entorn de la depuradora biològica de Can Xambrers: S’ha desbrossat la zona verda de l’entorn de la depuradora i s’ha
retirat la canya que hi havia proliferat.
Entorn del camí principal de Gallecs: S’ha fet un desbrossament selectiu de les herbes deixant els arbustos per afavorirne el creixement i la proliferació i, així, evitar l’erosió del talús.
Altres treballs forestals: S’han retirat part de les restes de fusta ocasionades per les inclemències meteorològiques que
han afectat les masses boscoses de Gallecs durant el 2009. S’ha fet un manteniment constant en aquells punts on els
arbres podien ocasionar un perill per als visitants, per la proximitat als camins o pel mal estat. S’han fet, a més, tallades
sanitàries dels arbres que així ho han necessitat.
Altres treballs:
Monitoratge del taller de jardineria: En col·laboració amb l’empresa municipal de Mollet del Vallès EMFO, SL, aquest 2009
el Consorci de Gallecs ha fet tasques de monitoratge de les pràctiques d’un taller de jardineria.
Reparacions en general: Durant el 2009 s’han adequat els passos d’aigua que creuen els camins de Gallecs, millorant la
evacuació de l’aigua de pluja i evitant l’erosió dels camins. També s’han realitzat tasques de condicionament de les tanques perimetrals i els cadenats d’aquestes, millorant el seu tancament.
Tasques de reg i manteniment: Durant el 2009 s’han efectuat els regs de suport necessaris per mantenir l’arbrat de l’espai
rural en bon estat.

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

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
51.158,48 €

3.8
COMUNICACIÓ,
DIVULGACIÓ I
TREBALLS EN
XARXA
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3.8.1
Calçotada popular a Gallecs

CALÇOTADA POPULAR
OBJECTIUS
· Donar a conèixer el cultiu del calçot com a hortalissa de temporada així com les propietats que té.
· Donar a conèixer les característiques organolèptiques dels productes de Gallecs i el seu ús a la cuina.
· Continuar potenciant entre els pagesos i les pageses de Gallecs l’elaboració i comercialització de productes de qualitat.

DESCRIPCIÓ
En data de 22 de març de 2009 es va celebrar la quarta edició de la Calçotada Popular de Gallecs. Des de primera hora del
matí es van anar preparant tots els ingredients per a l’àpat i els ciutadans van poden participar i conèixer tots el passos
per a l’elaboració dels productes 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, etcètera.
A les dues del migdia es va fer el dinar amb calçots i altres productes de Gallecs, un primer plat amb la mongeta del
ganxet, botifarra negra, crua i cansalada, acompanyat del pa de Gallecs i unes postres amb la coca de Sant Galdric i la
mistela de Gallecs.
A la calçotada hi van assistir al voltant de 500 persones.
Aquesta activitat va ser organitzada conjuntament amb l’Associació Agroecològica de Gallecs, el Convivium Slow Food
del Vallès Oriental, que té la seu a Can Jornet de Gallecs, i l’Agrobotiga de Gallecs.

RESULTATS
Coneixement dels productes de Gallecs per part de la ciutadania.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Contemplat en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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3.8.2

Fira de l’espelta, Elena Gordún durant una
xerrada sobre varietats antigues hortícoles

FIRA DE L’ESPELTA
OBJECTIUS
· Conèixer els cereals ecològics que es conreen a Gallecs: l’espelta, el sègol, el blat Montcada, el blat de Síria...
· Valorar les propietats beneficioses del cultiu de l’espelta, tant per les seves característiques agronòmiques com nutricionals.

DESCRIPCIÓ
L’espelta és un dels primers cereals coneguts per l’home. És un dels blats més antics i fa més de 8.000 anys que alimenta els
habitants del Mediterrani. Fins i tot s’han trobat àmfores amb espelta en excavacions arqueològiques.
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-ne les característiques, tant agronòmiques com nutricionals, s’ha organitzat dins
del programa “Fira’t a Gallecs”, la Fira de l’Espelta, que es va celebrar el 25 d’octubre de 2009.
La Fira es va organitzar en cinc espais o racons:
· Racó exposició
· Racó de les llavors
· Racó del cistell de Gallecs
· Espai aprèn
· Tasta’m
Al Racó exposició es va presentar la col·lecció de blats Triticatum, a càrrec de Victor García, una exposició coneguda arreu
pel gran nombre d’espècies de blats tradicionals que mostra.
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A l’Espai aprèn, Elena Gordún, professora de la UPC, va oferir l’explicació tècnica sobre blats antics, principalment sobre les
diferents varietats conreades a Gallecs, i Denis Haro, forner i pastisser, va ensenyar com aprendre a fer pa d’espelta.
Dins del Racó del 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.
Al final de l’acte, a l’espai Tasta’m, es va fer un tast de paella d’espelta amb verdures i bolets, a càrrec del restaurant La
Plaça de Mollet del Vallès, que va despertar la curiositat dels assistents amb la repartició de 200 racions.
A la fira hi van assistir més de 400 persones.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs amb el suport del DAR i 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
Contemplat en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.

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

Fira de la mongeta, Mon Mas durant la realització del
taller familiar d’elaboració de falafels

3.8.3

FIRA DE LA MONGETA DEL
GANXET I EL CIGRÓ MENUT
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OBJECTIUS
· Donar a conèixer el cultiu de la mongeta del ganxet i del cigró petit que es conrea a Gallecs.
· Integrar productors i coproductors ecològics per fomentar el mercat local i de la comarca.
· Conèixer el baluard de la mongeta del ganxet atorgat per Slow Food.
· Fomentar la col·laboració entre els pagesos de Gallecs i els restauradors del Vallès.

DESCRIPCIÓ
El baluard (distintiu de qualitat atorgat per l’entitat internacional Slow Food) de la mongeta del ganxet va néixer 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.
Només 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, es podrà sensibilitzar consumidors atents i disposats a oferir-ne el preu just, així com pagesos
conscients i motivats per produir un producte excel·lent sense por a les imitacions.
Aquest llegum, conreat a Gallecs pels pagesos agroecològics, i el cigró menut, són dos dels conreus que estan agafant més
rellevància a l’espai rural dins del projecte de reconversió a l’agricultura ecològica.
Per tal de donar-los a conèixer dins del programa “Fira’t a Gallecs”, s’ha organitzat la Fira de la Mongeta del Ganxet i del
Cigró Menut, que es va celebrar el 22 de novembre de 2009.
La Fira es va organitzar en quatre espais o racons:
· Racó de les llavors
· Racó del cistell de Gallecs
· Raconet passa’t-ho bé!
· Tasta’m
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 del 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’espaia
l’espai rural.
Per als mes menuts, al Raconet passa’t-ho bé! es va fer un taller familiar a càrrec de la Mon Mas i la Marina Duñach per
aprendre a fer falàfels de cigrons. Va comptar amb la participació de més de 100 nens i nenes, que van poder divertir-se i
alhora aprendre una recepta poc convencional i molt atractiva. Cap al final de la fira va arribar l’hora del tast, i dins l’espai
Tasta’m es van repartir al voltant de 300 racions de mongeta del ganxet amb cansalada, per degustar aquest excel·lent baluard, que va cuinar el 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 DAR i del Convivium Slow Food del Vallès Oriental.

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

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Contemplat en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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3.8.4

Fira de Nadal, Pep Salsetes
i Ricard Alcojor durant una
xerrada sobre Slow Food

FIRA DE NADAL I DEL
POLLASTRE
OBJECTIUS
· Donar a conèixer les races autòctones catalanes de pollastres (raça del Prat i penedesenca negra).
· Fomentar la cria de races autòctones catalanes d’aviram entre el pagesos de Gallecs mitjançant el sistema de producció ecològic.
· Potenciar, entre les pagesos de Gallecs, la cria i comercialització de productes de qualitat.
· Fomentar la col·laboració entre els pagesos de Gallecs i els restauradors del Vallès.

DESCRIPCIÓ
La Fira de Nadal i del Pollastre es va celebrar el diumenge 13 de desembre a la plaça de l’església de Gallecs, l’última
de les tres fires dins del programa “Fira’t a Gallecs”, organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica. Els
protagonistes de la diada van ser els pollastres de races autòctones catalanes penedesenca negra i empordanesa rossa.
Els assistents van poder conèixer i veure en directe aquests pollastres criats a Gallecs amb una alimentació ecològica i
es van poder reservar pollastres per les festes de Nadal.
Els més menuts s’ho van passar d’allò més bé amb el taller Quin pollastre!, a càrrec de Mon Mas, que consistia a crear
un titella de dit en forma de pollastre, i van poder estar tot el matí jugant amb unes joguines gegants fetes amb olles i tota
mena d’estris de cuina. També es van intercanviar i comprar llavors de varietats locals i tradicionals, iniciativa compartida amb Slow Food i comprar productes frescos i de temporada que es conreen a Gallecs a l’espai de la Fira anomenat
Racó del cistell de Gallecs.
La degustació d’aquesta fira, a càrrec del restaurant La Plaça de Mollet del Vallès, va ser el pollastre amb prunes i pinyons, recepta típica de Nadal a Catalunya, de la qual se’n van repartir 200 racions i que va ser molt ben puntuada pels
assistents. En total hi van assistir a l’acte unes 400 persones.

RESULTATS
Millora del coneixement envers els pollastres de raça autòctona catalana i dels projectes agràris que es duen a terme a
l’espai rural.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
Contemplat en el pressupost ordinari del Consorci de Gallecs.
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3.8.5

Caminada per Gallecs

ACTIVITATS REALITZADES PER
ALTRES ENTITATS
OBJECTIUS
Promocionar i donar a conèixer l’espai rural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Durant l’any 2009 Gallecs ha acollit diferents activitats de caire lúdic o esportiu organitzades per entitats de diversa índole. El Consorci de Gallecs ha donat suport a aquestes activitats i ha vetllat per a la compatibilitat d’aquestes activitats
amb els objectius del Consorci.

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

RESULTATS
NOM DE
L’ACTIVITAT

ORGANITZADOR

DATA

DESCRIPCIÓ

AFLUÈNCIA

DESTINATARIS

4t itinerari - circuit
Gallecs curt

Ajuntament de Mollet del
Vallès - Àrea d’Esports

25/01/09

Caminada dins Gallecs. Surten
de Can Borrell, itinerari curt

60

Gent gran, grups
familiars

Jornada Esportiva per a
primària

Ajuntament de Mollet del
Vallès - Àrea d’Esports

13/02/09

Pels alumnes de 5è curs. És
una cursa d’orientació

240

Alumnes de primària

Jornades tècniques de
pastor alemany

REAL CEPPA

07/03/09

Jornades d’entrenament del
pastor alemany

30

Privada

4t itinerari - circuit llarg
de Gallecs

Ajuntament de Mollet del
Vallès - Àrea d’Esports

07/06/09

Cloenda de les sortides organitzades, itinerari llarg

70

Gent gran, grups
familiars

Formació per a bombers

Bombers de la Generalitat

18 i19
/05/09

Formació per a bombers en
rescat de persones

18

Privada

12a Bicicletada

Esclat de Mollet

14/06/09

Bicicletada

670

Privada
Població en general

Festa Major de Gallecs

Associació de Veïns

10,11,12
/07/09

Festa popular

300

Població en general

Festa de Sant Jaume de
Gallecs

Associació Agroecològica de Gallecs

24,25,26
/07/09

Festa popular, amb sopar i
actuacions musicals

300

Població en general

Caminada nocturna per
Gallecs

Club Muntanyenc de
Mollet

26/09/09

Itinerari per tot Gallecs a
la nit

2300

Població en general

Sortida per Gallecs,
malalts

Residència La Immaculada (Mollet)

07/10/09

Caminada

35

Població en general

Pedalada nocturna
infantil

Secció infantil del Club
Esportiu El Cau de la Bici
(Santa Perpètua)

10/10/09

Pedalada infantil

40

Població en general

Marxa Simbòlica a
Gallecs i Trobada de
Tambors per la Pau

Associació Humanista
Amalgama (Mollet)

18/10/09

Caminada

45

Població en general

Marxa Popular V Piolet

Centre Excursionista Parets

18/10/09

Caminada

478

Població en general

Proves de treball amb
gossos

Centro Canino Can Roja

24/10/09

Jornada d’entrenament de
gosos

30

Circuit curt per Gallecs

Ajuntament de Mollet del
Vallès - Àrea d’Esports

25/10/09

Itinerari curt per Gallecs

60

Població en general

Caminada per Gallecs

Agrupament Escolta i Pen- 15/11/09
ya Blaugrana de Parets

Caminada

350

Població en general

Jornada Esportiva
per a primària-cursa
d’orientació

Ajuntament de Mollet del
Vallès - Àrea d’Esports

26/11/09

Alumnes de primària

240

Alumnes de primària

Jornada Esportiva
per a primària-cursa
d’orientació

Ajuntament de Mollet del
Vallès - Àrea d’Esports

27/11/09

Alumnes de primària

200

Alumnes de primària

Proves de treball amb
gossos

Club del Rottweiler de
España

28 i 29
/11/09

Proves canines Ensinistrament esportiu de gossos,
d’utilitat i de rastreig

200

TOTAL

5.666

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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3.8.6
VI Reunió de la Xarxa custòdia del
Territori

TREBALLS EN XARXA
OBJECTIUS
· Mantenir la relació amb les entitats col·laboradores del Consorci: Eurosite, FEDENATUR i Xarxa Custòdia del Territori.
· Treballar en xarxa amb aquestes entitats.
· Intercanviar experiències.
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· Participar en les assemblees, trobades i jornades formatives.
· Participar activament col·laborant en algunes de les línies de treball de les entitats.

DESCRIPCIÓ
Xarxa 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 valors i recursos que té.
El Consorci de Gallecs forma part d’aquesta Xarxa ja que el Consorci és una entitat de custòdia: un dels exemples de
custòdia del territori és el conveni entre el Consorci de Gallecs i l’Associació de Pagesos de Gallecs.
Enguany el Consorci de Gallecs ha participat en la VI Reunió de la Xarxa de Custòdia del Territori, celebrada del 22 al 24
d’octubre a Santa Eulàlia de Puig-Oriol, Lluçà. L’objectiu principal de la reunió era debatre els temes actuals sobre custòdia del territori amb ponències de tots els àmbits i mostrant diferents experiències.
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 aquells espais urbans i periurbans que tenen 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.
Gallecs és un espai que respon a les característiques d’un espai FEDENATUR, ja que té una qualitat ambiental rica i disposa d’una delimitació mitjançant una figura jurídica protectora, i forma part d’aquesta entitat des del 2001.
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, hi han més de 96 membres dins la xarxa Eurosite repartits en 26 països europeus.
Gallecs va entrar a formar part de la Xarxa Eurosite l’any 2001, 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 de Xarxa Custòdia del Territori: 600,00 €
Taxa anual de FEDENATUR: 2.119,00 €
Taxa anual d’Eurosite: 530,00 €

3.9
MANTENIMENT
I MILLORA DE
LES INFRAESTRUCTURES
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3.9.1

ADQUISICIÓ D’UN EQUIP DE
PRESSIÓ PER NETEJAR GRAFFITIS
OBJECTIUS
Millorar el manteniment i la conservació de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs .

DESCRIPCIÓ
Un dels objectius del Consorci de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs és la conservació i el manteniment de l’espai de
Gallecs. Alguns espais i masies de l’espai rural han estat objecte d’actes vandàlics i grafitis de manera continuada. Per
tal de solucionar aquests problemes, el Consorci de Gallecs va adquirir una màquina feta a mida per la neteja de les pintades.
Aquesta màquina és un equip d’aigua de pressió. Consta d’un dipòsit d’aigua de 500 litres, dos motors i un cremador.
Cada motor té una funcionalitat diferent. El motor 1 engega el circuit d’aigua freda mentre que el motor 2, connectat al
cremador, engega el circuit d’aigua calenta. Amb aquest equip es pot aplicar aigua freda o calenta a una pressió elevada
sobre qualsevol superfície que es vulgui netejar, en la majoria de casos s’ha utilitzat per treure els grafitis de parets de
masies o mobiliari existent de l’espai.

RESULTATS
A principis del 2009 es va adquirir aquest equip de pressió. El Pla d’Ocupació d’EMFO ha utilitzat aquest equip per netejar
grafitis a la masia de Can Jornet de Parets, a la zona de repòs de Torre d’en Malla i a la majoria de cartells presents a
l’espai.
En data 9 de març de 2009 el Consorci de Gallecs va signar un conveni amb EMFO per a la cessió i custòdia d’aquest equip.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Maquinària en funcionament.

COST
10.788,00 €
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3.9.2

Camins de Gallecs

ARRANJAMENT DE CAMINS
OBJECTIUS
Condicionar part de la xarxa de camins de l’àmbit del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

DESCRIPCIÓ
Els camins de Gallecs presenten, a grans trets, dues zones diferenciades. Els camins en direcció de la carena amb poc
desnivell, sense revolts pronunciades i amb una plataforma en relatiu bon estat. Els camins perpendiculars als eixos
de carena arriben a un pendent superiors al 10% i amb algun revolt bastant tancat. L’esplanada és de terres amb afloraments de llims argilosos i presenta marcats trencaaigües transversals i una plataforma malmesa per les funcions de
desguàs que fa.
Els camins que formen part del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Mollet del Vallès i Parets del Vallès s’han
arranjat a traves de l’Agrupació de Defensa Forestal de Gallecs, arran de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona.
En aquestes actuacions s’ha mantingut la cota existent els camins.
Les actuacions han estat:
· Formació de cunetes per millorar els desguàs de l’aigua superficial.
· Formació de pendents per obtenir camins amb un desnivell més uniforme.
· Desbrossament en què s’ha trobat invasió per part de la vegetació de les zones adjacents.
Aquestes actuacions s’han fet amb el material que ja hi havia. No hi ha hagut aportacions de material nou.

RESULTATS
Millora dels punts més crítics de la xarxa de camins de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
16.180,64 €
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3.9.3
INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA
D’AIGUA PER SUBMINISTRAR
LA SEU DEL CONSORCI
OBJECTIUS
Connectar el dipòsit d’aigua del Consorci a la xarxa d’aigua de Can Jornet

DESCRIPCIÓ
L’abastament d’aigua a la seu del Consorci fins ara es feia amb la contractació periòdica de cisternes que omplien el
dipòsit d’aigua. Per tal de resoldre aquesta situació, s’ha connectat el dipòsit de la seu del Consorci amb la xarxa d’aigua
de Can Jornet.
L’actuació s’ha concretat amb l’obertura d’una rasa de 50 x 50 centímetres i de 58,36 metres de llargada per connectar el
dipòsit d’aigua del Consorci a l’arqueta de sortida de la bassa de Can Jornet i la instal·lació d’ un tub de PVC per connectar el dipòsit d’aigua amb l’arqueta de sortida de la bassa.

RESULTATS
Connexió de la seu del Consorci a la xarxa d’aigua de Can Jornet.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
2.999,54 €
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3.9.4

Punt de repòs de Sta. Perpètua de Mogoda

INSTAL·LACIÓ DEL PUNT DE
REPÒS DE STA. PERPÈTUA DE
MOGODA
OBJECTIUS
· Oferir al visitant un punt de repòs a la zona de Gallecs del municipi de Santa Perpètua de Mogoda.
· Actualitzar i millorar l’oferta de punts de repòs a Gallecs de tots els municipis que en formen part.

DESCRIPCIÓ
La col·locació d’un nou punt de repòs a la zona del municipi de Santa Perpètua de Mogoda permetrà oferir al visitant una
zona on descansar i gaudir del paisatge que es pot observar des d’aquest punt. A més, també s’ha previst instal·lar un
cartell informatiu que inclourà dades sobre la situació dels punts d’interès així com les característiques naturals i paisatgístiques de Gallecs.
Per a la instal·lació del punt de repòs, en primer lloc s’ha anivellat el terreny per a la correcta instal·lació de la passera.
Posteriorment s’ha instal·lat el mobiliari, un banc i una paperera, seguint el model que es fa servir a tot l’espai de Gallecs,
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sistema Gavarres, descrit al document Elements de mobiliari per a les portes i àmbits de repòs del camins de gallecs ,
elaborat l’any 2006 per l’empresa EMF, Estudi Martí Franch.

RESULTATS
Ampliació dels punts de repòs de Gallecs.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
5.567,71 €
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3.9.5

INSTAL·LACIÓ DE LES TANQUES
DE PROTECCIÓ VIÀRIA

Tanca instal·lada a Gallecs

OBJECTIUS
· Millorar la seguretat per als visitants que accedeixen a l’espai a peu i en cotxe.

DESCRIPCIÓ
S’ha substituït part de les tanques que hi ha al camí de Gallecs al seu pas per sobre de la riera Seca i que proporcionen
un element de seguretat tant pels usuaris que es desplacen a peu com pels que ho fan amb vehicle motoritzat.
Les noves tanques tenen un sistema de seguretat europeu homologat, tant per la circulació de cotxes com de motos.

RESULTATS
Substitució de 140 metres lineals de tanca en mal estat per tanques noves homologades.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.

COST
19.964,93€
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