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1.1
L’ESPAI RURAL
DE GALLECS
Gallecs és un espai rural de 733,52 hectàrees, situat a quinze quilòmetres al nord de Barcelona, que conserva
els seus valors naturals i paisatgístics en un entorn altament antropitzat. La principal activitat de l’espai és
l’agrícola, àmbit en el que s’està portant a terme la conversió a l’agricultura ecològica. És també, l’espai
lliure referent, cultural i de lleure de les poblacions veïnes, i esdevé un pulmó verd al servei de la Regió
Metropolitana de Barcelona i d’un entorn intensament urbanitzat de més de 150.000 habitants.
En aquest context, el model d’espai agrari per a Gallecs, es basa en una gestió més sostenible del territori, en
termes mediambientals i econòmics, amb la voluntat de crear sinèrgies amb les terres de l’entorn, així com
fer compatible el desenvolupament de les activitats culturals i del lleure amb l’activitat agrària. Només amb la
gestió racional de l’activitat agrícola es podrà aconseguir la finalitat principal que és la preservació dels
valors tan naturals com culturals d’aquest territori.
L’agricultura constitueix la major part de l’espai, amb una superfície de 515 hectàrees que representa un 75%
del territori. Les masses boscoses i la resta de cobertura vegetal ocupen 106 hectàrees que representen un
14%, la resta la formen les edificacions, els horts recreatius, els espais verds i els més de trenta quilòmetres
lineals de camins.
Gallecs és un espai d’interès natural (EIN) des del 20 d’octubre de 2009 mitjançant el Decret 156/2009, quan
es va incloure al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) amb l’ objectiu de protegir un dels paisatges més
característics de la plana del Vallès. La superfície inclosa al PEIN és de 698,91 hectàrees.
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1.2
EL CONSORCI
DE GALLECS
El Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs és l’òrgan gestor de l’espai. Es va constituir l’any
2006 amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (anteriorment Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural) de la
Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Montcada i
Reixac, Lliçà de Vall, Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES DELS MUNICIPIS INTEGRANTS DE GALLECS
Ha

%

Mollet del Vallès

448,24

61,11

Santa Perpètua de Mogoda

119,45

16,28

Parets del Vallès

71,37

9,73

Lliçà de Vall

36,94

5,04

Montcada i Reixac

32,33

4,41

Palau-solità i Plegamans

25,16

3,43

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

733,52

100,00

La propietat dels terrenys és de l’ Institut Català del Sòl , que manté un conveni de col·laboració anual amb el
Consorci de Gallecs.
La seva missió és la protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius
del seu àmbit mitjançant línies estratègiques a llarg termini i programes de gestió anuals, amb l’objectiu de
consolidar l’espai i garantir la seva viabilitat en l’àmbit de l’agricultura, el patrimoni natural i arquitectònic, el
lleure, l’educació ambiental i la cultura d’acord amb els seus estatuts, les directrius del Pla Director i el Pla
Especial del Parc Territorial de l’espai rural de Gallecs.
La finalitat en la gestió de Gallecs és aconseguir un equilibri entre l’agricultura (element principal per a la
sostenibilitat econòmica i social de l’espai), el medi natural i l’ús públic, compatible amb el dos components
anteriors.
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Àmbits de treball:
Agricultura. Es potència l’agricultura ecològica com a eina de desenvolupament productiu i compatible amb
el medi natural del territori, amb l’obtenció de productes de qualitat i de proximitat destinats a l’alimentació
humana i el foment de la incorporació de joves pagesos. En el 2011, Gallecs compta amb 210 hectàrees en
agricultura ecològica de les 535 ha de camps de conreu, essent un projecte pioner, innovador i de prestigi de
Catalunya, que compta amb la col·laboració del grup de recerca d’agroecologia de la Universitat de
Barcelona.
Medi Natural i fauna. L’espai forma part del corredor biològic Gallecs-Gallifa reconegut al Pla Territorial
Metropolità. És una zona de pas i nidificació de les aus migratòries. A l’espai hi ha dues zones humides: els
aiguamolls de Can Salvi i la bassa de Can Benito. S’està treballant per al foment de la biodiversitat i també
per a la reintroducció de rapinyaires, projecte que compta amb la col·laboració del Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge de Torreferrussa .
Gestió Forestal. Es realitza la gestió de 65 hectàrees de boscos seguint les directrius del Pla tècnic de gestió
i millora forestal, amb una estratègia enfocada a la conservació i a l’educació ambiental per tal de mostrar
les diferents successions del bosc mediterrani entre d’altres aspectes.
Ús públic i Educació ambiental. L’espai rural de Gallecs és un recurs pedagògic amb molt potencial, ja que
als aspectes mediambientals més comuns (flora, fauna paisatge, ....) se n’hi afegeixen de nous en relació a la
producció i elaboració d’aliments, l’alimentació saludable, les energies renovables, la gastronomia, els
treballs agraris i el món rural. Tots ells desenvolupats en el Pla d’educació ambiental de Gallecs, redactat pel
Consorci amb la col·laboració de les entitats del territori.
Manteniment del patrimoni natural i arquitectònic. Una de les principals actuacions és la rehabilitació i
manteniment de les masies i cases rurals i el manteniment i neteja de l’espai verd. Aquest àmbit es idoni per
a la realització de programes de reinserció social per mitjà de plans d’ocupació, treballs en benefici de la
comunitat i casa d’oficis.
Estudis i treballs. Una de les línies de treball és la redacció de plans i projectes com ara el Pla Especial del
Parc Territorial de l’espai rural de Gallecs, el Pla de gestió patrimonial, el Pla d’infraestructures, el Pla de
gestió agrícola, el Pla tècnic de gestió i millora forestal, el Pla paisatgístic, el Pla d’us públic i el Pla
d’educació ambiental.
Comunicació i divulgació. Es realitzen fires i altres activitats culturals per donar a conèixer el producte local i
de proximitat sota la denominació Producte de Gallecs com ara la fira de l’espelta i la fira de la mongeta del
ganxet.
Treball en xarxa. El Consorci de Gallecs és membre de la Federació Europea d’ Espais Naturals, Rurals,
Metropolitans i Periurbans (Fedenatur) i de la Xarxa de Custòdia del Territori.
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1.3
LA SEU
DEL CONSORCI
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Can Jornet Xic, s/n
08100 – Mollet del Vallès
Tel. 93 544 53 97
Fax. 93 579 00 32
www.espairuralgallecs.cat
info@espairuralgallecs.cat
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1.4
CONSELL PLENARI
El Consell Plenari és l’òrgan superior del Consorci i està format pels membres nomenats i substituïts per les
entitats consorciades. Corresponen al Consell Plenari les següents principals competències:
a) L’aprovació de la modificació dels estatuts, sens perjudici de la necessitat també d’aprovació per part de
cadascun dels ens consorciats.
b) Aprovar un contracte programa quadriennal i la seva revisió anual.
c) L’aprovació del pressupost anual i de les seves modificacions i liquidacions.
d) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
e) L’aprovació del pla de gestió anual.
f) L’aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis.
g) L’aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci.
h) L’aprovació de la incorporació de nous membres al Consorci, així com la seva separació.
i) El nomenament i cessament de la Gerència i la Secretaria.
Durant l’any 2014 el Consell Plenari s’ha reunit en les següents sessions:
Dia 29 d’abril de 2014
Dia 1 de desembre de 2014

PRESIDENT
Sr. Santi Vila i Vicente
Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

TRESORER
Sr. Jordi Cortina i Carreras
Ajuntament de Mollet del Vallès
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REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sra. Cristina Domènech i Berenguer (fins el dia 6 de maig de 2014)
Sr. Josep Solà i Font (des del dia 6 de maig de 2014)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Damià Calvet i Valera
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sra. Elisabet Cirici i Amell
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Francesc Xavier Berga i Vayreda
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sra. Marta Subirà i Roca
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Agustí Serra i Monté
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols (fins el dia 28 de novembre de 2014)
Sr. Joan Daví i Mayol (des del dia 28 de novembre de 2014)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Francesc Xavier Martín i Rodríguez
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Antoni Trasobares Rodríguez
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Marià Morera i Goberna
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Jordi Sala i Casarramona
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Francesc Piqué i Roses
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
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REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sra. Mireia Dionisio i Calé
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. Josep Quesada i Tornero
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sra. Carme Araque i Lousas
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sr. Francesc Rodríguez i Clavería
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Teresa Martínez i Barchino
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Teresa Padrós i Casañas
Il·lma. Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Sr. Pedro Sánchez i Serna
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Sr. Sergi Mingote i Moreno
Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès
Sr. Juan Parra i Sola
Ajuntament de Montcada i Reixac
Sra. Núria Banegas i Ortega
Ajuntament de Lliçà de Vall
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1.5
COMISSIÓ EXECUTIVA
La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de govern ordinari del Consorci. Correspon a la Comissió
Executiva totes les competències no atribuïdes pels estatuts a cap altre òrgan del Consorci i les que li
delegui expressament el Consell Plenari.
Durant l’any 2014, s’han fet les següents reunions de la Comissió Executiva:
Dia 29 d’abril de 2014
Dia 1 de desembre de 2014

PRESIDENT
Sr. Santi Vila i Vicente
Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

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

REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Damià Calvet i Valera
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Agustí Serra i Monté
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. Jordi Sala i Casarramona
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS
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Sr. Josep Garzón i Llavina
Ajuntament de Mollet del Vallès
Sra. Carme Araque i Lousas
Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
Sra. Teresa Padrós i Casañas
Il·lma. Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Sr. Sergi Mingote i Moreno
Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès
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1.6
SERVEIS TÈCNICS
GERENT
Gemma Safont i Artal

SECRETARI
Jaume Ponsa i Asensio

TRESORER
Jordi Cortina i Carreras

ADMINISTRACIÓ
Francisco García Vilches
M. Teresa Farrés i Cervera
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ESTAT D’INGRESSOS
Exercici 2014
A. OPERACIONS CORRENTS
ARTICLE

CAPÍTOL 3

TAXES I ALTRES
INGRESSOS

31

Prestació de serveis

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL
ARTICLE

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

41

Transferències corrents Generalitat.

42

Transferències corrents Ajuntaments.

ARTICLE

CAPÍTOL 5

52

Interessos comptes corrents

154.393,03 €

156.193,03 €

154.393,03 €

155.393,03 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL
INGRESSOS
PATRIMONIAL

TOTAL D’OPERACIONS CORRENTS

CONTRET

51.453,04 €

51.453,04 €

185.414,86 €

185.414,86 €

236.867,90 €

236.867,90 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET

CONTRET

50,00 €

1,81 €

50,00 €

1,81 €

391.310,93 €

393.062,74 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
ARTICLE

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

71

Transferències de capital Generalitat

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL
TOTAL DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

CONTRET

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

391.310,93 €

393.062,74 €
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ESTAT DE DESPESES
Exercici 2014
A. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1
Partida

DESPESES DE PERSONAL

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

CONTRET

Personal del Consorci

99.478,02 €

98.136,62 €

Seguretat Social

34.000,00 €

30.758,88 €

133.478,02 €

128.895,50 €

TOTAL
CAPÍTOL
CAPÍTOL 2
Partida

DESPESES
SERVEIS

EN

BENS

CORRENTS

I

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

542.2010001

Lloguers i cànons de material de transport

5.400,00 €

5.147,86 €

542.2020001

Lloguers i cànons equips de procés de
dades

1.200,00 €

1.032,00 €

542.2030001

Lloguers i canons d’altre immobilitzat

450,00 €

392,73 €

542.2040001

Altres lloguers i canons

250,00 €

240,00 €

542.2100001

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

111.060,87 €

111.060,87 €

542.2120001

Conservació, rep. i mant. Equips procés
de dades

2.000,00 €

1.895,60 €

542.2120003

Manteniment d’aplicacions informàtiques

1.300,00 €

1.243,68 €

542.2130001

Conservació i reparació d’altre
immobilitzat material

4.100,00 €

4.100,00 €

542.2200001

Material ordinari no inventariable

1.200,00 €

1.200,00 €

542.2210001

Subministraments d’aigua i energia

5.600,00 €

5.600,00 €

542.2210002

Combustible per a mitjans de transport

2.000,00 €

2.000,00 €

542.2220001

Despeses postals , missatgeria i altres

500,00 €

500,00 €

542.2220003

Comunicacions mitjançant serveis de veu

4.000,00 €

4.000,00 €

542.2240001

Despeses d’assegurances

1.390,00 €

1.302,12 €

542.2260001

Exposicions, certàmens i altres activitats

8.500,00 €

8.254,47 €

542.2260003

Publicitat, difusió i campanyes
institucionals

2.500,00 €

2.409,36 €

542.2260005

Organització de reunions i conferències

500,00 €

483,80 €

542.2260011

Formació personal propi

1.100,00 €

1.100,00 €

542.2260039

Despeses per serveis bancaris

800,00 €

800,00 €

542.2260089

Altres despeses diverses

18.520,00 €

18.520,00 €

542.2270001

Neteja i sanejament

5.500,00 €

5.500,00 €

542.2270005

Estudis i treballs tècnics

0,00 €

0,00 €

542.2270089

Altres treballs realitzats per altres
empreses

53.606,04 €

53.606,04 €

542.2300001

Dietes, locomocions i trasllats

1.000,00 €

1.000,00 €

542.2310001

Altres indemnitzacions per raó de servei

10.356,00 €

10.356,00 €

542.2400001

Despeses de publicacions

3.00 0,00 €

2.930,74 €

245.832,91 €

244.675,27 €

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET

MEMÒRIA 2014
CAPÍTOL 3
Partida

DESPESES FINANCERES

542.3420002

Comissions
bancàries

i

altres

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA
despeses
TOTAL
CAPÍTOL

CAPÍTOL 4
Partida

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

542.4820001

Associació Agroecològica Gallecs

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

4.000,00 €

919,74 €

4.000,00 €

919,74 €

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTADA

TOTAL
CAPÍTOL

CONTRET

CONTRET

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000, 00 €

8.000,00 €

391.310,93 €

382.490,51 €
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ

ACCIÓ

OBSERVACIONS

Planificar la
regularització dels
usos públics i
patrimonials de
Gallecs.

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

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

Manteniment i
conservació del
patrimoni i de l’ús
públic

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

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

Censos de poblacions de fauna
vertebrada a Gallecs , d’odonat i
d’amfibis.

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

Projecte de recuperació i
coneixement de l’avifauna

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

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

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

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

Participació en les assemblees i activitats de la
Xarxa de Custòdia del Territori i de Fedenatur.
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3.1.1
PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS
PER A LA REGULARITZACIÓ DEL
PATRIMONI DE GALLECS

OBJECTIUS
Iniciar els treballs per a la regularització del patrimoni de l’espai Rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ
Durant l’exercici 2014 des del Departament de Patrimoni de l’Institut Català del Sòl i amb la col·laboració del
Consorci de Gallecs s’han desenvolupant els següents treballs per a la regularització del patrimoni de l’espai
rural de Gallecs:
La revisió i actualització del text del Pla especial de Gallecs. Es preveu que durant el 2015 es finalitzin els
treballs de revisió i actualització del Pla especial de Gallecs, efectuats en un 70% fins al dia d’avui, en relació
al Pla redactat per l’Equip de recerca de Càtedra d’Urbanística de la Universitat Politècnica de Catalunya,
que ha calgut simplificar separant els temes pròpiament de planejament dels de gestió, i adaptant els criteris
urbanístics a la major flexibilitat per tal de permetre una gestió més dinàmica de l’espai rural i donar una
estricta resposta als objectius requerits pel Pla Director Urbanístic de Gallecs(PDU).
La regularització de les autoritzacions dels terrenys agrícoles de Gallecs. Durant el 2014 s’han iniciat els
treballs per la Regularització agrícola del terrenys de Gallecs. A tal efecte, es va sol·licitar al DAMM les
declaracions de la DUN 2014 de Gallecs. Les dades facilitades s’han carregat al Sistema d’Informació
Geogràfica del Departament de patrimoni de l’Incasol i s’estan comparant amb les dades, de les llicencies
històriques i les declaracions de la DUN del 2005. El resultat ens permetrà tenir el marc de qui treballa les
terres i amb quins drets o llicència ho fa. A partir d’aquí, s’estudiaran les diferents opcions per poder
regularitzar l’explotació agrícola dels terrenys, que hauran de ser aprovats pel Consell Plenari del Consorci.
La previsió es completar aquesta tasca l’any 2015.
La regularització de les condicions de seguretat i habitabilitat de les edificacions. Durant el 2014 s’han iniciat
els treballs d’inspecció, d’identificació i valoració de l’estat de les edificacions de l’espai rural de Gallecs, per
comprovar l’estat de solidesa estructural i les condicions d’habitabilitat.
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També s’ha iniciat la gestió de desallotjament de les construccions del bosc de Can Farra.

RESULTATS
S’ha continuat amb els treballs iniciats i durant l’exercici del 2015 es presentarà la proposta definitiva del Pla
especial i dels plans de gestió que en derivin.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat pel 2015
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3.1.2
PLA DE SEGUIMENT DE
L’AVIFAUNA DE GALLECS
OBJECTIUS
Conèixer quines espècies utilitzen Gallecs durant el període reproductor i la seva distribució.
Estimar la mida poblacional de les espècies.
Analitzar si existeixen, variacions de les seves poblacions i/o distribució entre les diferents sèries de censos.
DESCRIPCIÓ
A nivell local, la distribució de les aus no concorda sempre amb els patrons de distribució d’altres grups
faunístics (Prendergast et al., 1993, Pearson 1995, Lawton et al., 1998). Malgrat tot, es considera que una
xarxa de llocs categoritzats com importants pels ocells garanteix la persistència de gran part de la resta de la
biodiversitat (Howard et al., 1998, Brooks et al., 2001).
Les aus es consideren molt útils com indicadors de riquesa d’espècies, entre d’altres (Bibby et al., 1992,
Burgess et al., 2002). A més, a més, les comunitats avifaunístiques són molt dinàmiques i els canvis en les
mides poblacionals de les aus acostumen a estar relacionats amb una sèrie de factors ecològics (O’Conell et
al. 1998). Un grau important de coneixement de l’ecologia de les espècies juntament amb el seguiment de les
seves poblacions ens pot proporcionar informació sobre un canvi ambiental en els ecosistemes (Bennun &
Fanshawe 1997, Donald et al., 2001). Altrament, la metodologia per dur a terme seguiments d’avifauna és
barata si la comparem amb els seguiments d’altres grups faunístics, proporciona resultats precisos i és
acceptada per la comunitat científica, l’acumulació de dades possibilita enfortir l’anàlisi, i per finalitzar els
ocells són un reclam social ideal pel que fa a l’educació ambiental (O’Conell et al. 1998).
El Pla de seguiment de l’avifauna de Gallecs
Gallecs se situa dins una IBA (Important Bird Area, Àrea Important per les Aus), concretament dins la IBA 139
“Serres Prelitorals de Barcelona”. Així, apart de les argumentacions de l’anterior subapartat, el fet de què
l’EIN es localitzi dins una IBA, subratlla la importància de realitzar un monitoratge constant a través del
temps de les poblacions d’aus.

MEMÒRIA 2014
L’any 2004 es va dissenyar un Pla per al seguiment de les poblacions d’avifauna de Gallecs. El disseny, dut a
terme per Josep Ribas, adoptava la metodologia empleada anteriorment pel mateix ornitòleg (vegeu Ribas
2000). El Pla focalitza l’atenció en dos períodes importants del cicle anual de les aus:
 El període tardor-hivernal.
 El període reproductor.
La periodicitat del treball és la repetició dels censos cada cinc anys.
Àrea d’estudi
Al 2004 l’àrea d’estudi abastava 10 km². La posterior ampliació de l’àmbit administratiu del Consorci va donar
lloc a la conseqüent ampliació de l’àrea d’estudi, i ja als censos del 2009-2010 aquesta tenia una superfície de
12 km².
En bona part, la superfície d’aquesta àrea està determinada per la pròpia metodologia utilitzada pels censos,
atès que com veurem al proper apartat la unitat de mostreig és la UTM d’1 km x 1 km (1 km²).
Metodologia
S’utilitza el mètode de parcel·la, durant el qual es recorre cada matí de cens 1 km² que correspon a 1 de les
12 UTM d’1 km x 1 km que conformen l’àrea d’estudi. Durant els recorreguts s’anoten tots els exemplars
detectats de totes les espècies i en el cas del període reproductor també les evidències de nidificació (cant,
niu, exemplar amb peixada, juvenils, etc.). Cada cens inclou un itinerari nocturn per cobrir igualment les
espècies nocturnes, apart de les diürnes.
Període reproductor
Donada la diferència entre la fenologia reproductora de cada espècie, que la reproducció és un període molt
important del cicle anual i que les aus són més “fàcils” de treballar durant la nidificació, es duen a terme 2
censos per cada UTM. En total són 24 censos, 2 per cada UTM.
A grans trets, el primer cens de cada UTM serveix per a estimar la mida poblacional d’aquelles espècies més
primerenques en la reproducció, per exemple les residents i/o migradores de curt recorregut. El segon cens
cobreix les espècies més tardanes, com per exemple les migradores transsaharianes. D’aquesta forma el
protocol de cens s’allarga des del març fins al juny i abasta el màxim possible d’espècies nidificants.
Altrament, les espècies no reproductores (migrants, en dispersió, ocasionals, o altres) són també
contemplades i censades durant el mostreig.
Resultats
S’han lliurat els resultats del treball realitzat entre el març i el juny en diversos arxius on es detalla per a
cada mostreig el número d’exemplars censats de cada espècie, el número de parelles reproductores i el
número d’espècies. Altra informació que s’ofereix és l'evidència de reproducció recollida per a cada espècie
i mostreig. La informació referent a espècies no reproductores i/o migradores apareix en número
d’exemplars.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Finalitzat el treball de camp, resta pendent d’elaborar un estudi amb les dades obtingudes en els darrers 10
anys, que es realitzarà al 2015.
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3.2.1
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ
AGROECOLÒGICA DE GALLECS
OBJECTIUS
Desenvolupar una formació continuada amb l’assistència a cursos, jornades i visites tècniques dels
pagesos de Gallecs.
Aplicar el Pla de reconversió a l’agricultura ecològica de Gallecs.
Obtenir nous productes de Gallecs conreats amb un sistema productiu més sostenible, basat en l’agricultura
ecològica i donar a conèixer aquesta experiència per poder extrapolar-la a altres indrets.
Potenciar l’alimentació saludable en els menjadors escolars ecològics.
Donar a conèixer els productes sota la marca “Producte de Gallecs”
Potenciar la producció, transformació i elaboració dels productes ecològics de l’espai rural.
DESCRIPCIÓ
Les actuacions realitzades en el Pla anual 2014 s’han distribuït en tres pilars:
1.-Formació.
2.-Aplicació i seguiment del pla de reconversió a l’agricultura ecològica de Gallecs.
3.-Potenciació i comercialització dels productes ecològics i de proximitat de la marca “Gallecs”.
1.FORMACIÓ i RECERCA
L’Associació Agreocològica de Gallecs ha realitzat durant l’exercici 2014 les següents activitats:
a) Taller de caracterització de productes de Gallecs.
b) Avaluació de la reconversió a la producció ecològica de cultius extensius i recerca amb blats antics
com ara l’espelta per tal de continuar amb la potenciació dels productes de Gallecs i les activitats
agràries en producció ecològica. A càrrec del grup de recerca de la Universitat de Barcelona.
Objectiu assolit: Desenvolupament d’ una formació continuada amb l’assistència a cursos, jornades i visites
tècniques dels pagesos de Gallecs.
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2.-APLICACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE RECONVERSIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA
Aquest pilar s’ha basat en la implantació del sistema de producció agrari sostenible basat en l’agricultura
ecològica.
Les principals actuacions realitzades en aquest àmbit han estat:
a) Portar al dia els quaderns de camp de les explotacions agrícoles adscrites a l’agricultura ecològica.
b) Fer la planificació de les rotacions de cultius més adient en funció de la demanda i de les
característiques del terreny.
c) Fer la planificació, seguiment i avaluació de la producció, comercialització i transformació dels
productes ecològics de Gallecs.
d) Fer el seguiment i avaluar els resultats productius i econòmics dels cultius efectuats.
e) Portar a terme el seguiment del projecte de menjadors escolars.
f) Implantar els sistemes de traçabilitat d’acord amb la legislació vigent. Aquest sistema garantirà la
identificació dels productes i establirà una relació inequívoca entre les primeres matèries i el seu origen,
el procés de producció, el procés d’elaboració i la seva distribució.
g) Millorar la fertilització amb un programa de rotacions de cultius (erb, alfals, fenigrec..) i amb l’aplicació
de matèria orgànica.
h) Portar a terme pràctiques agroambientals amb l’objectiu de fomentar la utilització de mètodes de
producció agrària que permetran protegir el medi ambient i mantenir el camp.
(1) Els pagesos estaran inscrits o s’inscriuran al Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica i compleixen les normes que estableix el Reglament CEE 2092/1991, que regula la
producció ecològica, la resta de legislació aplicable i el quadern de normes tècniques
vigents.
i) Aplicació del codi de bones pràctiques agràries basades en l’agricultura ecològica.
Objectiu assolit : Obtenció de nous productes de Gallecs, conreats amb un sistema productiu més sostenible
basat en l’agricultura ecològica i donar a conèixer aquesta experiència per poder extrapolar-la a altres
indrets.
3.-POTENCIACIÓ I COMERCIALITZACIÓ MARCA GALLECS.
Les principals accions que s’han realitzat en aquest pilar són:
Potenciació dels productes de la marca Gallecs:
S’ha fomentat el desenvolupament de la producció i comercialització dels productes agraris de qualitat amb
la marca “Gallecs” amb l’adequació de les sitges i el muntatge , amb les feines necessàries per garantir el
correcte emmagatzematge del blat ecològic que es conrea a l’espai rural. S’han realitzat els plans D.D.D i de
la traçabilitat per l’elaboració dels productes ecològics de Gallecs.
S’han editat etiquetes dels productes de Gallecs pel foment dels productes ecològics del territori, per tal de
donar conèixer Gallecs arreu.
L’Associació ha continuat en la investigació de la línia de productes de Gallecs basats en la proteïna vegetal,
concretament hamburgueses vegetals amb les hortalisses i llegums ecològiques de Gallecs.
I també en la potenciació de la mongeta del ganxet i les hortalisses de temporada (calçots...) entre ells el
cigró petit, la llentia pardina i els derivats de l’espelta, la cervesa ecològica Toc d’espelta i la resta de
productes ja consolidats.
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Per a la difusió dels productes de Gallecs s’ha participat en les següents fires:








Calçotada de Gallecs
Fira de la Terra, Slow Food ( Barcelona)
Fira d’artesans a Mollet del Vallès
Fira del tomàquet de Santa Eulàlia
Fira de l’espelta i dia mundial dels ocells
Fira de la mongeta del ganxet i del carai, del cigró menut i de la llentia pardina
Fira de Nadal + 4a trobada de narradores i narradors orals a la vora del foc

Objectiu assolit : Donar a conèixer els productes sota la marca Gallecs, i facilitar els mitjans per la seva
comercialització.
El projecte de menjadors escolars ecològics
Un altre dels projectes vinculats al conveni, és la iniciativa de començar a ser presents en els menjadors
escolars per treballar l’alimentació saludable dels més menuts per tal d’oferir una alternativa de menjador de
producte ecològic i de proximitat. Mitjançant la col·laboració de l’Associació Agroecològica de Gallecs i
l’empresa Ecomenja, els productes de Gallecs han estat presents a 14 menjadors escolars del Vallès, entre
ells el menjadors escolars de Can Besora, i tres escoles bressol de Mollet del Vallès. Els principals
productes de Gallecs que s’han ofert a les escoles han estat les hortalisses de temporada (patata, porro,
ceba, carbassa, pastanaga i remolatxa entre d’altres), cigró petit, llentia pardina i el pa d’espelta.
Objectiu assolit : Treballar amb els menjadors escolars per potenciar l’alimentació saludable a partir dels
productes ecològics de Gallecs.
RESULTATS
Increment de la biodiversitat agrària.
Obtenció de nous productes de Gallecs conreats amb un sistema productiu més sostenible basat en
l’agricultura ecològica.
Millora de la qualitat dels productes de Gallecs per a la seva comercialització.
Augment del coneixement dels productors envers l’agricultura ecològica.
Extrapolació de l’experiència de Gallecs en relació al projecte agrari del territori a altres espais rurals.
Desenvolupament d’una formació continuada amb l’assistència a cursos, jornades i visites tècniques dels
pagesos de Gallecs.
Continuïtat del projecte dels menjadors escolars ecològics en cinc escoles del Vallès Oriental.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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Conveni finalitzat

3.2.2

PROJECTE EUROPEU CORE
ORGANIC II
Figura 1. Disposició espacial de les parcel·les en el camp experimental de Gallecs. S’indica amb diferents símbols els
factors de llaurada (P = arada, C = xissel), fertilització (+ F = incorporació de fems compostats, - F = no incorporació de
fems compostats) i adobs verds (+ GM = amb adobs verds, - GM = sense adobs verds).
Disseny experimental: F.X. Sans, L. Chamorro, J.M. Blanco, L. Armengot, G. Safont
Gestió agronòmica de l’experiment: G. Safont + personal de suport

OBJECTIUS
Potenciar l’espai rural de Gallecs com a centre de referència en agricultura ecològica i donar-lo a conèixer a
nivell europeu.
Participar de la recerca, investigació i transferència tecnològica en projectes relacionats amb l’agricultura
ecològica.
DESCRIPCIÓ
Durant el 2014s’ha col·laborat amb el grup de recerca Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agrosystems) de la
Universitat de Barcelona per portar a terme el Projecte Core Organic II de cooperació i recerca
transnacional finançat per la Comissió Europea i coordinat per ICROFS. El projecte està dins el programa
TILMAN-ORG (Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping system).
L’objectiu principal del projecte es dissenyar un sistema millorat de conreus ecològics basats en:
a) incrementar la productivitat i l’ús eficient dels nutrients.
b) una gestió més eficient de les males herbes.
c) incrementar la biodiversitat.
d) disminuir la petjada ecològica del carboni.
El cultiu sembrat durant el 2014 ha estat el blat montcada. A continuació es mostra un diagrama de les
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tasques realitzades i la seva periodicitat.

RESULTAT
L’establiment de l’experiment a llarg termini de Gallecs s’ha dut a terme de manera eficient. La parcel·la
seleccionada es excel·lent per establir l’experiment i totes les activitats associades a la gestió, la recol·lecció
de mostres i les activitats de divulgació en l’àmbit científic i tècnic s’ha desenvolupat de manera correcta.
Pel segon any d’execució del camp d’assaig, s’ha aconseguit un finançament de 13.167,73 €, a través de
l’atorgament d’un ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica
de l'Agència de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Medi Natural (DAAM).

ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Realitzat el segon any de l’experimentació, en curs el tercer any amb el cultiu de la llentia pardina.
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3.2.3
PROJECTE DE RECERCA
D’AVALUACIÓ DEL CONTROL DE
LA FLORA ADVENTÍCIA
OBJECTIUS
Optimitzar les pràctiques agrícoles en els pagesos convencionals per tal d’avançar en la reconversió de tot
l’espai agrícola de Gallecs a l’agricultura ecològica.
Participar de la recerca, investigació i transferència tecnològica en projectes relacionats amb l’agricultura
ecològica.
DESCRIPCIÓ
En l’àmbit de la recerca, el Consorci de Gallecs ha incrementat la col·laboració que manté amb el Grup de
Recerca emergent Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems) de la Universitat de Barcelona, amb
el desenvolupament d’un nou projecte orientat al control de les males herbes.
El projecte, ,que es va iniciar el mes de novembre de 2013 , s’ha tornat a implantar al 2014 i té per objectiu
plantejar un sistema de gestió agrícola econòmicament més favorable pels agricultors i alhora menys
perjudicial per al medi ambient. Els experiments es centren en avaluar diferents mètodes pel control de les
herbes (herbicides i control mecànic) i diferents tipus de llaurada del sòl (arada de pales i arada de cisell) en
camps de cereals d'hivern. Els resultats d'aquest estudi han de servir per optimitzar les pràctiques agrícoles
a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. El cultiu implantat ha esta el blat Montcada, característic del Vallès.
L’objectiu es avaluar aquesta pràctica per implantar en els pagesos que fan agricultura convencional i
avançar cap a la reconversió dels terrenys agrícoles de Gallecs que encara no s’han reconvertit a
l’agricultura ecològica.
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de l’Associació Agroecològica de Gallecs i de la cooperativa
la Perpetuenca.
RESULTAT
Al juny quan es faci la recol·lecció es disposarà de tota la informació necessària per avaluar els resultats.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat pel 2015.
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3.2.4
MÀSTER D’AGRICULTURA
ECOLÒGICA
OBJECTIU
Col·laborar en la formació d’especialistes en tècniques de producció agrària i ramadera més sostenibles, i
donar suport al desenvolupament del sector de la producció ecològica.
Donar a conèixer la gestió agrària ecològica de l’espai rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ
La Universitat de Barcelona, porta a terme anualment el màster d’agricultura ecològica , essent en el 2014 la
16ena edició. Dins de la programació , el mòdul de sòls, i una part del mòdul de tècniques d’agricultura
ecolòlogica es realitza a l’espai rural de Gallecs, on també es dona a conèixer la gestió agronòmica en
l’àmbit de l’agricultura ecològica que es realitza des del Consorci de Gallecs amb la col·laboració de
l’Associació Agroecològica del territori .
Els mòduls que s’han impartit a Gallecs durant el 2014 són:
Mòdul II. El sòl com organisme viu (21 i 22 de novembre de 2014).
Mòdul IV Tècniques en agricultura ecològica (29 de març).
Veure el programa a l’enllaç...) http://www.ub.edu/masterae/
El programa de les activitats realitzades a l’espai rural es detallen a continuació:
Divendres 21 de novembre
9.30-11h “El sòl un medi viu : factors d’evolució, genètica y degradació dels sòls”. Jean Pierre Scherer.
Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
11.30-13h “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (I)”. Jean Pierre
Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne
14.30-16h “La gestió agrària ecològica a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs”. Gemma Safont. Enginyera
Técnica Agrícola. Máster en Agricultura Ecològica. Consorci de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.
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16h-18h “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (II). Anàlisis del perfil del
sòl”. Jean Pierre Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
Dissabte 22 de novembre
9-12.30h “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (I)”. Jean Pierre Scherer.
Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
11-12:30 “Bases metodològiques de la caracterització del sòl d’una finca ecològica (II). Anàlisis del perfil
del sòl”. Jean Pierre Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne.
14.30-16h “La gestió agrària ecològica a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs”. Gemma Safont. Enginyera
Técnica Agrícola. Máster en Agricultura Ecològica. Consorci de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.
14-18.30h Aixecament de diversos perfils edàfics i caracterització del sòl d’una finca agrària de Gallecs.
Hipòtesis sobre la fertilitat dels sòls. Jean Pierre Scherer. Enginyer Agrònom. Instituto des MFR de la Vienne
Montse Escutia. Enginyera agrònoma especialitzada en agricultura ecològica.
El dissabte 29 de març es va desenvolupar el Mòdul IV . Disseny i desenvolupament d’estratègies de
transició a l’agricultura ecològica. Anàlisis comparatiu de tècniques participatives per acompanyar la
Transició Agroecológica a l’Espai d’ Interès Natural de Gallecs.
La participació del Consorci s’ha basat en donar a conèixer mitjançant classes teòriques i visites tècniques la
gestió agroecològica que es porta a terme a Gallecs en relació al disseny i desenvolupament d’estratègies de
transició i reconversió a l’agricultura ecològica .L’objectiu es col·laborar en la formació d’especialistes en
tècniques de producció agrària més sostenibles, treballar pel desenvolupament del sector de la producció
ecològica i donar a conèixer la gestió agrària que es porta a terme a Gallecs per posar en valor aquest
territori.
Les sessions han comptat amb quatre pagesos de Gallecs, i amb professors de renom amb aquest àmbit. En
són un exemple el Doctor Xavier Sans de la Universitat de Barcelona, el Sr. Jean Pierre Scherer de l’Institut
des MFR de la Vienne, i la Doctora Glòria Guzman de la Universidat Pablo de Olavide de Sevilla entre d’altres.

RESULTATS
Coneixement per part de l’alumnat de la gestió agrària ecològica del sòl i de l’espai rural de Gallecs
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.2.5
PARTICIPACIÓ A LA II i III
Conferència transnacional Diet for
a Green Planet
OBJECTIUS
Intercanviar experiències i donar a conèixer la gestió agroecològica que es realitza a Gallecs dins d’un
entorn periurbà.
DESCRIPCIÓ
El 17 i 18 de setembre del 2014 i el 9 de març el Consorci de Gallecs va participar en les jornades i l’intercanvi
d’experiències de la II i III Conferència transnacional de Diet for a Green Planet que s’emmarca en el
projecte europeu URBACT II i que es va celebrar a Mollet del Vallès.
Els ajuntaments que hi participen són l’Ajuntament de Södertälje (Suècia), Moletai (Lituània), Lomza (Polònia)
i Mollet del Vallès. L’objectiu és treballar per afavorir els hàbits saludables i la introducció del menjar de
proximitat i ecològic a les escoles de la ciutat.
Durant el congrès, els participants van visitar l’espai rural de Gallecs, van realitzar uns tallers de cuina amb
els producte ecològics del territori, i van poder conèixer de primera mà on i com es produeixen els productes
que van als 14 menjadors escolars que estan servint actualment els pagesos de Gallecs i que compten amb
l’assessorament del Consorci
RESULTATS
Millora i intercanvi del coneixement envers els projectes de dinamització de menjadors escolars a altres
països europeus.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.2.6
PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS DE
TERRA MADRE A LA TOSCANA I A
TORÍ
OBJECTIUS
Intercanviar experiències i treballar conjuntament amb
DESCRIPCIÓ
Participació a Terra Madre Toscana i Manifest de les llegums.
Gallecs és comunitat de l’aliment d’Slow Food des de l’any 2006. És en aquest sentit que el 18 d’octubre de
2014, la gerent del Consorci va exposar el projecte agroecològic de Gallecs al congrés TERRA MADRE
TOSCANA, que es va portar a terme a la Casa de la Biodiversitat a Albarese.
En el mateix context, el 25 d’octubre al congrés TERRA MADRE a Torí, es va realitzar una intervenció del
Consorci de Gallecs, com a entitat internacional convidada a l’acte, dins del projecte Slow Beans on es
presentava el Manifest de la comunitat de les lleguminoses. Actualment s’està treballant perquè el Consorci
de Gallecs i l’Associació Agroecològica s’hi adhereixin
https://www.facebook.com/slowbeans
www.slowbeans.it

RESULTATS
Intercanvi de coneixements i experiència amb les 1500 comunitats de l’aliment d’Slow Food d’arreu.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada
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3.2.7
PARTICIPACIÓ AL GRAN DINAR
PER NO MALBARATAR ALIMENTS
OBJECTIU
Treballar conjuntament amb altres entitats per no malbaratar aliments.
DESCRIPCIÓ
El Consorci de Gallecs, conjuntament amb els pagesos ecològics del territori, ha participat en el Gran Dinar
multitudinari que es va celebrar a la Plaça dels Àngels de Barcelona amb l’objectiu de posar sobre la taula el
debat al voltant del malbaratament alimentari.
La gerent del Consorci, en representació de l’Espai rural de Gallecs va participar en el debat, conduit per
Lídia Heredia (presentadora de TV3), “Què es pot fer des de l'agricultura i la producció d'aliments per millorar
la pèrdua d'aliments?”, conjuntament amb David Esteller (Responsable Projecte contra el Malbaratament
AECOC), i Joana Agudo Bataller (Consellera del Comitè Econòmic i Social Europeu).
L’acte va comptar amb la participació de 150 voluntaris que van cuinaran 1.000 kg d’aliments per a 4.000
persones dirigits per la Fundació Alícia.
El Gran Dinar s’emmarca dins de la VI Setmana Europea de Prevenció de Residus, específicament en el dia
temàtic sobre el malbaratament alimentari i està organitzat per la PAA.
www.grandinarbcn.org
RESULTATS
Millora dels coneixements per part dels assistents envers les tècniques de llaurada reduïda i l’ús d’adobs en
verds la rotació de conreus herbacis extensius ecològics.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.3.1
ELS ODONATS DE L’EIN DE
GALLECS
OBJECTIUS
Elaborar un primer catàleg de les espècies d’odonats presents,i determinar la seva distribució, abundància,
fenologia, reproducció, preferències d’hàbitat i comportament a un conjunt de cinc punts d’aigua estagnant.
Valorar el potencial d’aquestes localitats per albergar una comunitat d’odonats rica i estable i, en cas
necessari, donar pautes per a una adequació de les mateixes a tal fi.
DESCRIPCIÓ
S’ha elaborat un primer catàleg de les espècies d’odonats (Insecta: Odonata) detectades al’EIN de Gallecs
(Vallès Oriental) i s’ha estudiat la seva distribució, abundància, fenologia, reproducció, preferències d’hàbitat
i comportament. Durant els mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2014 s’han visitat un
conjunt de cinc punts d’aigua artificials: bassa del bosc de Can Veire, bassa del torrent dels Oms, bassa gran
de Can Jornet, bassa petita o safareig de Can Jornet i aiguamolls de Can Salvi. Com a resultat del treball de
camp s’han catalogat un total de catorze tàxons: Lestes virens virens, Chalcolestes viridis, Ischnura graellsii,
Pyrrhosoma nymphula, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anax imperator, Anax parthenope, Orthetrum
cancellatum, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum striolatum, Sympetrum meridionale, Sympetrum sinaiticum
i Crocothemis erythraea. Cap d’ells està categoritzat com a amenaçat segons els criteris de la Llista Vermella
de la UICN a nivell regional de Catalunya.
Sympetrum striolatum, Crocothemis erythraea, Anax imperator, Sympetrum fonscolombii i Aeshna mixta són,
per aquest ordre, els que han mostrat un major èxit reproductiu a les localitats estudiades. Aquests,
juntament amb la resta de tàxons per als que s’ha constatat reproducció (Ischnura graellsii, Chalcolestes
viridis i Orthetrum cancellatum) i d’altres com Sympetrum sinaiticum i Anax parthenope, dels que no s’han
trobat mudes larvàries però si nombrosos individus adults, constitueixen una petita comunitat d’espècies
generalistes pròpies d’aigües estagnants i, en alguns casos temporals, amb una bona capacitat de
colonització d’hàbitats de nova creació. Això ens indica que les basses de Gallecs són biòtopsque, o bé per
ser relativament recents o presentar una acusada temporalitat o estar, en algun cas, ocupats per
determinats tipus de fauna com els anàtids, no han pogut assolir un grau de maduresa, estabilitat o qualitat
adequats per albergar una comunitat d’odonats mésvariada.
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Per tal d’aconseguir una major diversitat d’espècies caldria, en general, augmentar la seva grandària,
afavorir la renovació i permanència de l’aigua, incrementar la varietat d’ambients i limitar l’accés de fauna
amb capacitat de degradar aquests petits biòtops.
Els odonats il·lustren de manera excepcional els diferents aspectes del cicle de vida dels insectes i això els
converteix en un objecte idoni per a activitats destinades a l’ensenyament de la biologia i la sensibilització
ambiental. Visites guiades als punts d’aigua de Gallecs, sobretot entre els mesos de maig i octubre,
permetrien apropar els escolars i també la població en general al coneixement de les basses i aiguamolls per
conscienciar-los sobre la seva fragilitat i la necessitat de respectar-los i protegir-los.
RESULTATS
A les basses estudiades enguany a l’EIN de Gallecs s’han detectat catorze tàxons d’odonats, quatre de
zigòpters i deu d’anisòpters: Lestes virens virens, Chalcolestes viridis, Ischnura graellsii, Pyrrhosoma
nymphula, Aeshna mixta, Aeshna cyanea, Anax imperator, Anax parthenope, Orthetrum cancellatum,
Sympetrum fonscolombii, Sympetrum striolatum, Sympetrum meridionale, Sympetrum sinaiticum i
Crocothemis erythraea. Lestes virens virens, Pyrrhosoma nymphula, Aeshna cyanea i Sympetrum
meridionale, de les que es van comptabilitzar pocs individus adults i no es van trobar exúvies, no poden ser
considerades com a residents ja que les observacions podrien correspondre a individus divagants a la
recerca d’hàbitats adequats.
Sympetrum striolatum, Crocothemis erythraea, Anax imperator, Sympetrum foncolombii i Aeshna mixta són,
per aquest ordre, les espècies de les que s’han recollit un major nombre d’exúvies i per tant són les que han
mostrat un major èxit reproductiu a les localitats estudiades. De tota manera, es probable que espècies de
zigòpters com Ischnura graellsii i Chalcolestes viridis es reprodueixin molt més extensament del que s’ha
pogut constatar degut a que les seves exúvies són petites i solen desaparèixer més fàcilment del lloc
d’emergència per l’acció del vent o la pluja, essent per tant més difícils de localitzar. També es molt probable
que Sympetrum sinaiticum, amb una presencia d’adults molt estesa i que ha mostrat comportament
reproductor, sigui una espècie resident.
En el cas d’Anax parthenope, tot i la presència d’adults amb comportament reproductor al mes de setembre,
cal ser prudents a l’hora de considerar-la ben establerta a les basses de Gallecs ja que és molt migradora i a
Catalunya pot aparèixer a qualsevol indret de la franja costanera. Entre les espècies residents s’ha observat
un predomini dels elements mediterranis, en consonància amb les condicions geogràfiques i climàtiques de
la zona. Cap d’ells apareix a les Llistes Vermelles de la UICN, ni a nivell europeu (Kalkman et al., 2010), ni
mediterrani (Riservato et al., 2009) ni de l’Estat Espanyol (Verdú & Galante, 2010). Tampoc han estat inclosos
amb grau d’amenaça a l’avaluació realitzada a nivell regional de Catalunya (Martín et al., en premsa). En
general, les espècies residents a Gallecs són tàxons generalistes propis d’aigües estagnants, alguns d’ells
adaptats als ambients temporals i amb una bona capacitat de colonització d’hàbitats de nova creació.
Això és conseqüència de que les basses estudiades són biòtops que, o be pel fet de ser relativament recents
o, en alguns casos, presentar una acusada temporalitat o, en algun altre, ser refugi de determinats tipus de
fauna com els anàtids, no han pogut assolir una estabilitat, maduresa o qualitat ecològica apropiats per
albergar una comunitat d’odonats més diversa i amb tàxons més exigents.
Es pot dir, en general, que als ambients d’aigües estagnants la indicació de maduresa i bon estat de
conservació ve donada, a diferencia de les aigües corrents, per una comunitat d’odonats rica i estable més
que no pas per la presència d’espècies bioindicadores concretes.
Per tal d’aconseguir una major riquesa d’espècies a les basses de Gallecs caldria modificar alguns aspectes
de la seva gestió augmentant, en general, la seva grandària, afavorint la renovació i permanència de l’aigua,
incrementant la diversitat d’ambients i limitant l’accés o la proliferació d’organismes amb capacitat de
‘degradar’ l’hàbitat.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.3.2
MILLORA DE LA BASSA DEL
TORRENT DELS OMS
OBJECTIUS
Ampliació de la bassa per permetre un millor desenvolupament de l’hàbitat propi de zones humides
DESCRIPCIÓ
Les actuacions es situen a la zona d’estada associada a una bassa i a un tall geològic a l’espai que voreja el
torrent dels Oms en un punt del seu recorregut.
Les actuacions dutes a terme en aquesta zona han tingut l’objectiu d’ordenar l’ús de l’espai i posar en valor
els elements existents. El paisatge és el màxim protagonista d’aquest espai. La ordenació es centra en crear
usos preferents de l’espai per evitar la degradació del mateix.
Per incrementar el valor ecològic de l’espai s’ha treballat en l’ampliació de la bassa existent per facilitar que
sigui un punt d’aigua disponible per aus i que a més a més, es pugui desenvolupar la vegetació helofítica per
tal de potenciar l’hàbitat propi.
L’ampliació de la bassa existent replantejant també la orografia de la mateixa generant pendents més suaus i
punts amb diferents profunditats. A continuación es descriuen les actuacions realitzades:
-

Retirada de gleves amb la vegetació actual de la bassa existent.

-

Retirada de la làmina de impermeabilització existent.

-

Reperfilat dels marges actuals amb pendents màximes de 30º.

-

Excavació per ampliar la bassa en 8m d’amplada de la bassa i 8,5m de llargada.

-

Impermeabilització de la bassa amb làmina impermeable EPDM (amb col·locació de geotèxtil a la
base).

-

Recobriment dels marges amb terres i vegetació dels mateixos amb estructures d’herbassar
pluriespecífics tipus Plant Carpet i unitats de planta estructura en fibra tipus Plant Plug. Espècies: Iris
pseudacorus, Juncus inflexus, Carex vulpina, Scirpus holoschoenus.
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-

Recol·locació de les gleves extretes al inici dels treballs de canyís (Phragmites australis) i boga
(Typha sp.).

-

Cobriment de la làmina impermeable a la base amb P300 i col·locació de terres argiloses.

RESULTATS
Recuperació de l’hàbitat de la bassa del torrent dels oms
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.3.3
MILLORA DE LA BASSA DE CAN
BENITO I DEL TORRENT CAGANELL

OBJECTIUS
Millorar i diversificar l’hàbitat de la bassa de Can Benito.
Potenciar la vegetació autòctona ,tant arbustiva com helofítica.
DESCRIPCIÓ
Plantació d’arbustives a l’àmbit del camí del Torrent del Caganell
Pel camí que connecta la bassa de Can Benito amb la zona d’estada s’ha dut a terme la plantació
d’arbustives en agrupacions.
S’ha fet amb espècies autòctones, que requereixen de manteniment per a la instauració, però que
posteriorment es desenvolupen amb naturalitat. Amb aquestes es formarà una separació natural entre els
dos espais, amb dos usos totalment diferents.
Les espècies utilitzades han estat: Sanguinyol (Cornus sanguinea), Aladern (Rhamnus alaternus) i Arç blanc
(Crataegus monogyna). S’han fet agrupacions de 7uts de planta en olles. Es fan un total de 8 agrupacions
distribuïdes al llarg de la zona sense seguir una disposició lineal, seguint la orografia del terreny i aprofitant
els desnivells existent i l’escorrentiu propi de la zona per aprofitar-lo pel reg. (2 agrupacions de sanguinyol, 3
d’aladern i 3 d’arç blanc).

Plantació a la bassa de Can Benito
Per millorar l’estabilitat dels talussos que conformen la bassa i formar un paisatge més diversificat i que
possibiliti diferents tipus d’hàbitats, s’han plantat als marges més propers als camins i al camps, espècies
arbustives, amb sistemes radiculars més extensos i amb funcions de subjecció del terreny.
D’altra banda, a la depressió creada a la bassa s’han plantat espècies helofítiques.
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Plantacions:
Arbustiva: 21u (Talussos)
Helòfits: 7u (Al voltant de les llacunes)

Creació de llit amb gabió flexible al torrent del Caganell
Al punt on hi ha el tub que fa entrar l’aigua a la bassa de Can Benito, la cota va disminuir, i per tant, ara
l’aigua no entrava al tub que connecta amb la bassa de Can Benito.
S’han col·locat 4 uts de gabió flexible laminar de 2m de llarga i 0,4cm de diàmetre, lligats a la protecció que ja
existia al llit de la riera.
Amb aquests s’ha reforçat l’actuació ja executada de protecció del llit, millora la seva funcionalitat al
incrementar cota, ja que afavorirà l’entrada de l’aigua pel tub, per tant, l’ompliment de la bassa de Can
Benito.
RESULTATS
Recuperació de l’hàbitat de la bassa de Can Benito.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.3.4
SEGUIMENT DEL PROJECTE DE
RECUPERACIÓ D’AUS
RAPINYAIRES
OBJECTIUS
Fomentar la biodiversitat del territori i millorar la presència de les aus rapinyaires a l’espai.
Fomentar l’educació ambiental per sensibilitzar i donar a conèixer la importància de la presència de les aus
rapinyaires en el medi natural.
Participar en el procés de recuperació d’aus rapinyaires del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrussa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Adaptar l’aviari de Can Jornet als requeriments tècnics del projecte de recuperació d’aus rapinyaires.
DESCRIPCIÓ
El projecte es va iniciar al 2010 conjuntament amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrussa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya. El Centre de Recuperació, entre altres tasques, recull les aus que per debilitat, per malalties
naturals, per traumatismes o perquè han caigut del niu i encara no s’espavilen per si soles, necessiten ser
ingressades al centre per a la seva recuperació. Una part d’aquests individus fan l’última fase d’aquest
procés a l’aviari de Can Jornet. L’aviari és una gàbia d’aclimatació per a practicar i millorar la musculació de
les ales de les aus. Un cop recuperades tornen al seu medi natural alliberant-les a través d’un finestral.
Aquest mètode té més èxit que no pas l’alliberament directe, ja que l’au escull quan vol sortir a l’exterior i
sempre pot tornar al tancat per alimentar-se o refugiar-se. D’aquesta manera s’aconsegueix un alliberament
progressiu i s’afavoreix que alguns individus es puguin establir a Gallecs.
Les espècies principals que es poden observar a l’aviari són l’aligot comú ( Buteo buteo), el xoriguer comú
(Falco tinnunculus) i el mussol comú (Athene noctua). També s’hi poden veure en menor freqüència, el
mussol banyut (Asio otus) i l’òliba (Tyto alba).
RESULTATS
La presència d’aquestes aus ha permès l’execució d’activitats relacionades amb l’educació ambiental.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i en continuïtat pel 2015
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3.3.5
CONTROL POBLACIONAL DEL
CONILL
OBJECTIUS
Controlar la plaga de conills a Gallecs, per tal d’evitar els danys que provoquen a l’agricultura.
DESCRIPCIÓ
En els darrers anys els agricultors que conreen els camps de l’Espai Rural de Gallecs han patit danys als
conreus per part del conill. Els danys més importants es donen en els cultius extensius de secà, tant de
cereals com de lleguminoses i a l’horta a l’aire lliure.
Amb l’objectiu de continuar treballant pel control d’aquestes plagues el Consorci de Gallecs va sol·licitar, a
l’àrea de Medi Natural del Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació, el permís perquè les
associacions de caçadors de Granera, de Castellterçol i de Lliçà de Munt s’incorporessin al control de fauna
per a foragitar conills, amb el mètode de captura en viu. Aquestes actuacions ja s’estaven realitzant amb les
Associacions de Caçadors La Marta, El Tordo i l’Associació de Montcada i Reixac.
Des del Consorci es coordinen les actuacions conjuntament amb els pagesos, les associacions de caçadors
i l’Àrea de Medi Natural del DAAM, per tal de treballar amb la màxima rapidesa i eficiència possible , amb
l’objectiu de controlar la plaga existent.
Les principals actuacions han estat l’eliminació de bardisses i canyes, en els marges on hi havia més densitat
de caus de conills i per tant en els camps on es manifestaven els principals danys.
Es desbrossa perquè els caçadors mitjançant la fura amb captura en viu, puguin atrapar els conills , sense la
utilització d’arma de foc. Els conills capturats es deixen anar en les zones autoritzades per tal de repoblarles.
RESULTATS
Captura en viu de 1.004 conills durant el 2014 (expedient AED-B-1/2014)
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat per l’exercici 2014
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RESULTATS
Captura en viu de 497 conill durant el 2013
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En continuïtat per l’exercici 2014
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3.4.1
ACTUACIONS DE MANTENIMENT
DE L’ESPAI NATURAL
OBJECTIUS
Mantenir, conservar i millorar el patrimoni natural de l’Espai Rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ
Un dels objectius principals del Consorci és el manteniment de l’espai verd i la gestió forestal de manera que
es trobi un equilibri entre la percepció de l’usurari general del parc i el manteniment des valors naturals.
El manteniment de l’espai es divideix bàsicament en els camins, zones d’estada, punts d’interès i els boscos.
Els camins amb un total de 24 km representen una xarxa de recorreguts extensa que requereixen d’un
manteniment continuat. La gestió dels camins s’ha dividit entre els principals i de secundaris. Els principals
són el camí de la carena dels Bandolers, el camí de la riera Caganell, el camí de Gallecs (antiga carretera) i el
camí de la carena de Sant Valerià. Els secundaris són la resta de camins que connecten entre si amb els
camins principals. La feina més freqüent que s`hi ha realitzat és la recollida de brossa de manera continuada,
així es repassen setmanalment els dilluns i divendres per tal que l’espai estigui el màxim de net possible pel
cap de setmana que coincideix amb la màxima afluència d’usuaris i es neteja posteriorment el dilluns
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després d’aquest ús més intensiu. Els marges dels camins es desbrossen una vegada a l’any i els més
transitats es seguen de manera freqüent en una franja de metre a banda i banda. S’han desbrossat també
canyars puntuals que envaïen considerablement els camins.

Les zones d’estada, disseminades per tot l’àmbit representen un total de 16.462m2 corresponents a l’àmbit del
Safareig de la Torre d’en Malla, punts de repòs, zona del camp de futbol i la zona de l’església. En aquests
espais amb la freqüentació més elevada de Gallecs, s’ha fet un manteniment més intensiu pel que fa a la
neteja i segues de matolls.
Els punts d’interès amb un total de 120.477m2 corresponen als àmbits de la zona del Torrent dels Oms,
Aiguamolls de Can Salvi, Aiguamolls de Can Benito, torrent Caganell, Plantada fundació Caixa Catalunya
(entorn bosc Torre d’en Malla), Antic viver i Camí dels Castanyers. En aquests s’ha fet neteja periòdica,
desbrossada selectiva, manteniment de tanques, poda de sanejament, neteja i encoixinat dels escocells.
En relació a la superfície dels boscos amb un total de 60 ha, s’ha actuat al Bosc de Can Veire, Bosc de la
Torre d’en Malla, Bosc de Can Jornet, Bosc de Can Torres i Bosc de Can Mainou, fent fet neteja periòdica i
l’eliminació d’exemplars morts o caiguts que representaven un perill pels usuaris.

Un altre de les actuacions ha estat la ocultació de contenidors per millorar la integració dels mateixos dins el
medi natural.
RESULTATS
S’han realitzat les tasques de manteniment, neteja i treballs forestals per mantenir l’espai rural en les
condicions adequades.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i amb continuïtat per a l’any 2015
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3.4.2
CURS DE TREBALLADOR/A
FORESTAL
OBJECTIUS
Col·laborar amb tasques de neteja i manteniment de l’espai.
Col·laborar amb els treballs forestals per a la conservació dels boscos.
DESCRIPCIÓ
El Consorci col·labora amb l’execució de cursos de formació per a persones a l’atur a través de l’Empresa
Municipal EMFO de Mollet del Vallès. Mitjançant aquests cursos s’ajuda a realitzar a l’espai les tasques de
manteniment i gestió forestal.
El curs es una mesura de foment de l'ocupació que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) potencia per tal
de facilitar un lloc de treball a les persones en situació d'atur, especialment a les que tenen més dificultats
per a la inserció laboral, oferint-los alhora una formació pràctica i una experiència laboral perquè la seva
incorporació en el mercat laboral pugui fer-se en millors condicions. El programa de formació teòric i pràctic
té l’objectiu d’adquirir coneixements bàsics en l’àmbit de la gestió forestal i facilitar així la seva inserció
laboral.
Durant l’any 2014 s’han realitzat tres cursos d’activitats auxiliars en aprofitaments forestals, de repoblacions
forestals i tractaments silvícoles i de conservació i millora forestal amb un total de 34 alumnes. Els treballs en
els que han col·laborat han estat entre d’altres les feines de desbrosssar de les àrees de lleure, de l’entorn
de l’Església de Santa Maria de Gallecs, de la masia de Can Jornet, dels Aiguamolls de Can Salvi, de la Bassa
de Can Benito i l’entorn del Safareig de la Torre d’en Malla. També s’han realitzat feines de replantació
forestal al llarg de la riera Caganell, amb el corresponent tuturatge, mulching i regs de plantació en diferents
zones de l’espai rural
RESULTATS
S’ha contribuït en la realització de tasques de manteniment, neteja i treballs forestals per mantenir l’espai
rural en les condicions adequades.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat.
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3.4.3
TREBALLS EN BENEFICI DE LA
COMUNITAT
OBJECTIUS
Realitzar treballs en benefici de la comunitat a Gallecs com a alternativa a les mesures penals tradicionals
dels delictes lleus.
DESCRIPCIÓ
El Consorci va signar en data 23 de novembre de 2010 un conveni de col·laboració amb el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya per proporcionar activitats adequades per a l’execució de la pena de
treballs en benefici de la comunitat.
Els treballs en benefici de la comunitat (TBC) són serveis que el penat/ada, sota determinades condicions,
pot realitzar com a alternativa al compliment de mesures penals tradicionals. Aquesta mesura ha de ser
acceptada pel penat/ada i consisteix en prestar, sense retribució, una activitat d’utilitat pública o d’interès
social. L’activitat tendeix a estar relacionada amb la naturalesa del delicte comès, ja que s’entén com una
tasca de reparació dels danys causats (Llei orgànica 10/1995 del Codi penal). Els TBC s’ofereixen com a
alternativa per a afavorir la integració social de la persona, alhora que genera beneficis col·lectius.
Mitjançant la prestació dels TBC existeix la voluntat de responsabilitzar el penat/ada i de possibilitar que faci
una acció útil per a la comunitat. Amb la realització d’aquest servei, l’infractor té l’oportunitat de reparar el
dany causat, tot descobrint la utilitat dels serveis d’acció social.
Les mesures penals alternatives com els treballs en benefici de la comunitat, són penes que s’executen a
l’entorn comunitari sota la supervisió de l’administració pública competent. Són acords judicials que
permeten donar una resposta als fets delictius menys aflictiva que l’ingrés en un centre penitenciari, atesa
l’orientació reeducativa i de reinserció social establerta a la Constitució. Aquestes mesures permeten a
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l’infractor/a conciliar el règim penal, al qual s’ha de sotmetre, amb la vida familiar, laboral i social, amb plena
salvaguarda dels drets de les víctimes.

Durant l’any hi participen persones que realitzen tasques de suport a la neteja, el manteniment i la gestió
forestal, els treballs realitzats durant l’any 2015han estat:
Neteja dels camins principals i secundaris de Gallecs i de les zones amb afluència de visitants: Depenent de
l’ús i la freqüentació dels camins de Gallecs, s’ha realitzat una neteja més o menys intensa de la brossa.
setmanalment, s’ha dut a terme la neteja dels eixos principals, que són: el camí principal de Gallecs (inclòs el
camp de futbol), el camí de la riera de Gallecs (inclosa la zona de l’església), el camí de Sant Valerià (inclòs el
safareig de la Torre d’en Malla) i el camí dels Bandolers. Cada 15 dies s’han netejat altres punts de Gallecs
no tan transitats, aquests són: la zona de Gallecs de Santa Perpètua, la zona de Lliçà de Vall, el bosc de la
Torre d’en Malla, el bosc de Can Veire i l’entorn de la masia de Can Vila. Puntualment, s’ha dut a terme la
neteja de zones que no reben un gran volum de visitants i que, per tant, no necessiten una neteja continuada.
Aquests eixos són: els vorals de la carretera C-155, l’entorn de la masia de Can Mulà, el camí de la riera
Seca, el bosc de Can Torres, l’entorn del torrent dels Oms, l’entorn de la masia de Can Cruz, entre altres punts
intersticials de Gallecs.
RESULTATS
El nombre de persones que han participat en els treballs en benefici de la comunitat han estat 32 persones,
amb 1517 jornades que representa un total de 6070 hores.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada i amb continuïtat per l’any 2015
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3.5.1

ACTUACIONS REALITZADES EN EL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
OBJECTIUS
Manteniment de les infraestructures i del patrimoni arquitectònic.
DESCRIPCIÓ
El Consorci va signar al 2014 un conveni de col·laboració amb lnstitut Català del Sòl, propietari dels terrenys
de Gallecs amb el qual el Consorci assumia la gestió del manteniment i conservació dels terrenys,
edificacions i instal·lacions que són propietat de l’Institut Català del Sòl dintre de l’àmbit del sistema general
d’espai lliure públic central d’àmbit supramunicipal definit en el Pla director urbanístic de l’ACTUR de Santa
Maria de Gallecs, aprovat definitivament el 29 d’abril de 2005.
Dins dels treballs de manteniment i estan contemplades les feines de conservació, reparació i manteniment
de les infraestructures, edificis i altres construccions del patrimoni de Gallecs. En total hi podem trobar una
setantena d’edificacions de diferents tipologies on podem reconèixer masies, cases rurals, habitatges i
construccions rurals.
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Seguint els mateixos criteris que anys anteriors, des del Consorci s’ha considerat com a principal prioritat la
consolidació estructural d’aquelles masies i coberts amb desperfectes a les teulades per tal d’evitar majors
deterioraments. Alhora s’han realizat alguns enderrocs d’edificacions no habitades i en molt mal estat
En aquest sentit, les principals actuacions realitzades han estat:
L’enderroc de l’edificació anomenada col·loquialment mini bar , i l’arranjament del seu entorn.
La rehabilitació d’una part de la coberta de ca l’Antic i el tractament adequat de la retirada de l’amiant del
cobert annex.
La retirada per raons de seguretat de la coberta d’un dels annexes de Can Cruz.
El mantenimet de les teulades de Cal Carter, Can Lozano, Ca la mestre, ca l’enriqueta, entre d’altres.,
Tapar els pous de les mines que han quedat oberts , a causa del robatori de les tapes de ferro que roben
constantment , com ara els de la mina de Can Torres.
RESULTATS
Millora del patrimoni arquitectònic de l’espai rural.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat i amb continuïtat per a l’any 2015.
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3.5.2
ARRANJAMENT DELS CAMINS
RURALS
OBJECTIUS
Millorar el ferms dels camins rurals per garantir l’accés a les masies i cases rurals, a les finques agrícoles i
per millorar la seguretat dels vianants.
Donar prioritat a l’arranjament de la xarxa de camins que forma part del Pla de prevenció d’incendis i dels
principals itineraris com ara el Gr-97-3 Gallecs.
DESCRIPCIÓ
Els camins rurals de Gallecs s’han anat degradant amb el pas del temps per l’ús de maquinària agrícola i les
inclemències meteorològiques convertint-se en certs llocs zones perilloses per la seguretat dels vianants i
de difícil accés pels vehicles tant privats com agrícoles.
Per aquests motius es va fer un intervenció d’urgència per tal millorar el ferm. Es va realitzar una neteja de
l’argila superficial, es varen donar les pendents adequades per portar les aigües a les cunetes i recs
corresponents, i es varen refer els guals per trencar les aigües i evitar que erosionin el ferm. Finalment en les
zones més conflictives i en els accessos als habitatges es va aportar tot-ú i es va compactar per tal de
garantir l’accés inclús durant èpoques plujoses.
Durant el 2014 també s’ha arranjat i s’ha condicionat del camí de la Serra d’accés nord-oest d’accés al Parc
de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, tram finançat per la Diputació de Barcelona dins del programa
complementari de suport a l’economia productiva local, línea de suport finançament de la millora i el
manteniment dels camins locals.
El condicionament s’ha realitzat al camí de la Serra d’accés nord-est al parc natural de Gallecs per a
vianants dins el terme municipal de Palau-Solità i Plegamans, donant continuïtat als trams ja existents.
Aquest tram estava molt deteriorat i malmès, i la seva millora ha permès recuperar la seva funcionalitat i el
correcte ús públic del mateix. La superfície total de l’actuació ha estat de1.600 m2, amb l’aportació de
material calcari, el seu anivellament i compactació, que correspon a un tram del camí de 400 metres de
longitud per 4,00 metres d’amplada.
RESULTATS
Millora de l’accessibilitat rodada i de la seguretat dels vianants en 8.000 metres lineals de camins
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executat
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3.5.3
MILLORA DE LES ZONES D’ESTADA
I DE L’AREA DE LLEURE DE CAN
MAINOU
OBJECTIUS
Millorar, netejar i endreçar les zones d’estada de l’espai rural de Gallecs
Arranjar l’àrea de lleure de can Mainou i el seu aparcament
DESCRIPCIÓ
S’han realitzat diverses actuacions per tal de millorar el seu aspecte i incrementar la seva vida útil. Les
principals actuacions que s’han fet han estat:. Eliminació dels grafits en ferro i fustes, aportació d’una
protecció extra a la fusta amb una capa de vernissatge per exterior, millorant la seva resistència. Reposició
de les papereres malmeses.
Les zones on s’ha actuat són: zona d’estada dels aiguamolls de Can Benito, de la Riera Seca, de l’àmbit de
Can Jornet de Parets, de la Carena dels bandolers, de Can Jornet Xic, de Can Veire, de la Torre d’en Malla,
de l’Església, dels aiguamolls de Can Salvi i de la zona del Pinetons a l’àmbit de Santa Perpètua de Mogoda.
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Un altre acutació ha estat l’arranjament de l’àrea de lleure de can mainou i del seu aparcament.
S’ha arranjat tot el ferm , amb l’aportació de tot-ú calcari a la zona d’aparcament i de sauló a l’interior de
l’antic camp de fútbol . Alhora s’han instal·lat unes pilones de fusta per organitzar els espais que faciliten
l’aparcament dels vehicles , tant pels que entren per Mollet com per Palau.

RESULTATS
Millora dels punts de repòs de Gallecs i de l’àrea de lleure i d’aparcament de Can Mainou.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada .
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3.6.1
OFERTA PEDAGÒGICA DE GALLECS
OBJECTIUS
Donar a conèixer els valors naturals, agrícoles, ambientals, paisatgístics i culturals de l’espai rural de
Gallecs.
DESCRIPCIÓ
L’any 2014 s’ha fet difusió de l’oferta pedagògica de Gallecs amb la col·laboració de les entitats vinculades al
territori amb la següent programació:
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RESULTATS
Durant el 2014, s’han realitzat les següents activitats d’educació ambiental amb un total de1.172 escolars de
15 centres educatius de diferents municipis, tal i com es pot observar en el següent quadre resum:

DATA

ACTIVITAT

ENTITAT ESCOLA

04/03/2014

Construcció de caixes niu

E.N.
Parets

Can Vila - UTE

Mollet del
Vallès

Escola
especial

09/03/2014

La fauna amagada

DRAG

Escola
Besora

Mollet del
Vallès

5è

Experimenta amb el sòl

E.N.
Parets

11/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
28/03/2014
31/03/2014
11/04/2014

MUNICIPI

Can

CURS

ALUMNES
10
50

Parets del
Vallès

2n ESO

28

Sant Fost de
Campcentelles

1r

52

Bosc de Gallecs

E.N. del
Corredor IES Gallecs

Mollet del
Vallès

1r ESO

54

Bosc de Gallecs

E.N. del
Corredor IES Gallecs

Mollet del
Vallès

1r ESO

49

Tast de Gallecs

E.N. del Escola Salvat
Corredor Papasseit

Mollet del
Vallès

1i2P

38

Taller de sabó

E.N.
Parets

Can Vila

Mollet del
Vallès

Escola
especial

25

Lluís Piquer

Parets del
Vallès

1r

49

Coneix l’hort ecològic de
AEG
Gallecs

E.N.
La fauna salvatge de Parets Parets

Acesco
Escola
Roure

El
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25/04/2014

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

29/04/2014

E.N.
Parets

El món rural de Gallecs

Pau Vila

Parets del
Vallès

3r

51

Pau Vila

Parets del
Vallès

4r

50

05/05/2014

E.N.
La fauna salvatge de Parets Parets

Centre Obert El
Sol

Parets del
Vallès

Escola
especial

15

15/05/2014

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

Centre Obert El
Sol

Parets del
Vallès

Escola
especial

15

16/05/2014

Coneix el cicle de les
AEG
plantes i la vida d’un hort

Escola
Vedruna

Barcelona

P4

54

19/05/2014

La llavot Quimeta explica la
AEG
vida d’un hort

Escola
Montseny

Mollet del
Vallès

P4

43

19/05/2014

E.N.
La fauna salvatge de Parets Parets

Vila Parietes

Parets del
Vallès

1r

49

23/05/2014

E.N.
La fauna salvatge de Parets Parets

Pau Vila

Parets del
Vallès

2n

50

02/06/2014

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

Lluís Piquer

Parets del
Vallès

3r

47

03/06/2014

Tast de Gallecs

E.N. del Escola
Corredor Vicenç

09/06/2014

El món rural de Gallecs

E.N.
Parets

IES
Malla

10/06/2014

La granota extraviada

DRAG

10/06/2014

El bosc com ecosistema

14/06/2014

La gosseta Boira aprèn a E.N.
reciclar
Parets

23/10/2014

Passejada amb els sentits

E.N. del Escola
Corredor Jordi

18/11/2014

Els ocells de Gallecs

Aprèn

Escola
Jordi

19/11/2014

La fauna amagada

DRAG

Sant

Mollet del
Vallès

P2

48

Torre

Parets del
Vallès

1r ESO

48

Escola
Montseny

Mollet del
Vallès

P3, P4 i
P5

150

E.N. del
IES Mollet
Corredor

Mollet del
Vallès

2n ESO

63

Mollet del
Vallès

Escola
especial

15

Sant

Mollet del
Vallès

EI-4

44

Sant

Mollet del
Vallès

P5

50

Escola Simeó
Rabassa

Mollet del
Vallès

3r

25

Centre Social
La Llum

TOTAL:

1.172

S’estima que més de 500 alumnes han participat de diverses activitats escolars realitzades a l’espai rural de
Gallecs, directament amb el professorat del propi Institut o escola, que no estan incloses a la oferta
pedagògica.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada amb continuïtat pel curs escolar del 2015.
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3.6.2
ALTRES ACTIVITATS
REALITZADES A L’ESPAI
OBJECTIUS
Promocionar i donar a conèixer l’espai rural de Gallecs.
DESCRIPCIÓ:
Durant aquest any 2014, Gallecs ha acollit diferents activitats de caire lúdic o esportiu organitzades per
entitats del territori que han rebut la col·laboració del Consorci de Gallecs i que es mostren en el quadre
següent:
DATA

ENTITAT O ASSOCIACIÓ

ACTIVITAT

PARTICIPANTS

19/01/2014

Ajuntament de Mollet, Secció
d’Esports

Cursa Popular de Sant
Vicenç

1.400

26/01/2014

Centre Excursionista de
Catalunya

Passejada per l’espai
agroforestal de Gallecs

15

01/03/2014

Associació de Veïns de l’Espai
Rural de Gallecs

Calçotada popular veïnal

150

04/03/2014

Districte Eixample de Barcelona

Caminades i senderisme

45

08/03/2014

Rave Negre

Calçotada pels cistellaires

75

09/03/2014

AEG i Consorci de Gallecs

Calçotada popular

500

13/03/2014

Ajuntament de Mollet, Secció
d’Esports

Caminem cap als cent

150

14/03/2014

Institut Vicenç Plantada de
Mollet del Vallès

Cursa d’Orientació a Gallecs
“Recicla-orienta’t a Gallecs”

130

20/03/2014

Escola Les Mimoses de Sta.
Maria de Martorelles

Dinar al camp de futbol

42

28/03/2014

Ajuntament Palau-solità i
Plegamans

Caminar es fer salut

35
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28/03/2014

Institut Vicenç Plantada de
Mollet del Vallès

Raid multiaventura a Gallecs

100

29/03/2014

Universitat de Barcelona

Màster d’agricultura
biològica

40

10/04/2014

Escola El Sagrer de Barcelona

Gaudir de l’entorn de Gallecs

100

12/04/2014

Centre Excursionista de Parets
del Vallès

V Marxa Popular La Bastarda

300

26/04/2014

Associació de Veïns de l’Espai
Rural de Gallecs

Dia del soci

150

30/04/2014

Escola Lluís Piquer de Parets del
Passejada per Gallecs
Vallès

100

11/05/2014

Decathlon, SAU de Mollet del
Vallès

Bicicletada popular
Deca-bike, 4a edició

700

Del 12 al
16/05/2014

Estudiants Universitat de
Barcelona

Curmetratge “Red Chase”

14/05/2014

Institut Vicenç Plantada de
Mollet del Vallès

Jornada de convivència

14/05/2014

Escola Puiggraciós de La Garriga Coneguem Gallecs

54

16/05/2014

Institut Vicenç Plantada de
Mollet del Vallès

Jornada de convivència

150

16/05/2014

Centre d’Innovació i Formació
Ocupacional de Sta. Coloma de
Gramanet

Visita a l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs

9

18/05/2014

Club Atletisme Parets

9a Cursa popular Parets del
Vallès

700

18/05/2014

Loli Cordon Muñoz

Classe gratuïta de Tai Chi i
Chi Kung

100

20/05/2014

Secció d’Institut Parets II

Sortida i Itinerari per Gallecs

60

30/05/2014

Col·legi l’Estonnac de Mollet del
Vallès

Celebració de la festa de la
solidaritat

100

01/06/2014

Associació de Veïns de l’Espai
Rural de Gallecs

Fira del Mediambient de
Gallecs 2014

150

06/06/2014

Escola Lluís Piquer de Parets del Passegem / caminem per
Vallès
Gallecs

100

06/06/2014

Institut Aiguaviva de Mollet del
Vallès

Bicicletada

95

08/06/2014

Esclat Mollet

16a Bicicletada Esclat

500

10/06/2014

Delegació Södertälje de Suècia

Visita tècnica per conèixer el
projecte agroecològic de
Gallecs, projecte europeu
URBACT II

10

14/06/2014

30 Bravo Charliu Mike (radio
aficionats de Mollet)

Activació de radio a Gallecs

12

15/06/2014

Hospital de Mollet del Vallès

IV caminada popular a
Gallecs

300

7
150

MEMÒRIA 2014
20/06/2014

Escola Col·legis Nous de Mollet
del Vallès

Bicicletada al parc de
Gallecs

21/06/2014

Assemblea local de Creu Roja
Mollet del Vallès

Passeig solidari per Gallecs

Del 17 al
20/07/2014

Associació de Veïns de l’Espai
Rural de Gallecs

Festa Major de Gallecs 2014

07/09/2014

Ajuntament Sta. Perpètua de
Mogoda

Marxa en bicicleta Festa
Major 2014

500

18/09/2014

Projecte URBACT de polacs,
suecs i catalans

Jornada i visita tècnica

35

22/09/2014

Escola Tabor de Sta. Perpètua
de Mogoda

Sortida de tardor a Gallecs,
descoberta de l’entorn

61

27/09/2014

Club Muntanyenc Mollet

Caminada nocturna

03 i
30/10/2014

Institut Vicenç Plantada de
Mollet del Vallès

Sortida de tutoria per afavorir
la relació i cohesió entre els
alumnes

256

05/10/2015

AEG i Consorci de Gallecs

Fira de l’espelta i dia mundial
dels ocells

500

07 i
09/10/2014

Escola Espai 3 de Sant Joan
Despí

El bosc de la tardor

100

19/10/2014

Centre Excursionista Parets

Caminada popular El Piolet

23/10/2014

Escola Joan Abelló de Mollet del
Taller de pa
Vallès

28/10/2014

Associació per a l’Estudi i
Promoció del Benestar Social

30/10/2014

Col·legi L’Estonnac de Mollet del Celebració del dia de la
Vallès
castanyada

01/11/2014

Club Atlètic Mollet

Reunió Transnacional, visita
bones pràctiques projecte
europeu NEWTRAIL JOBS

2a Powesport Mollet Night
Trail

110
50
2.000

3.582

1.000
50
20
200
400

Project coordinator, visionair
“Regenerative Agriculture
Learning Centre”

8

Escola Joanot Alisanda de
Sabadell

Sortida d’observació de la
tardor

60

06/11/2014

Escola Giroi de La Garriga

Sortida de caire pedagògic
per passejar i observar
l’espai natural

55

09/11/2014

Montserrat Mas de Parets del
Vallès

Reunió d’amics per celebrar
un aniversari

18

10/11/2014

Escola Sant Gervasi de Mollet
del Vallès

Observació científica de
l’entorn natural de Gallecs

110

13/11/2014

Escola Joan Salvat Papasseit de
Mollet del Vallès
Celebrem la tardor

230

16/11/2014

Agrupament Escolta i Guia Sant
Jaume

432

04/11/2014
06/11/2014

Caminada popular conjunta

MEMÒRIA 2014
20 i
21/11/2014

Ajuntament de Mollet, Secció
d’Esports

21/11/2014

Celebració presentació de
Col·legi L’Estonnac de Barcelona Maria

170

21/11/2014

CEIP Sant Jordi de Mollet del
Vallès

Dinar a l’era de l’ermita de
Gallecs

32

23/11/2014

AEG i Consorci de Gallecs

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

600

11/12/2014

Departament de Ciències
Ambientals Universitat de Vic

Jornada de debat al voltant
dels espais agraris
periurbans

40

Universitat de Girona

Visita tècnica per conèixer el
projecte agroecològic de
Gallecs

35

AEG i Consorci de Gallecs

Fira de Nadal + 4a trobada de
narradores i narradors orals
a la vora del foc

500

12/12/2014

14/12/2014

Curs d’Orientació a Gallecs

500

18.183
En total, 18.183 persones van participar en alguna activitat organitzada a Gallecs.
RESULTATS
Millora del coneixement envers els valors agrícoles, mediambientals i naturals de Gallecs per part dels
participants de les activitats.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada amb continuïtat per l’any 2015.
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3.6.3

Executa

a.

CALÇOTADA POPULAR
OBJECTIUS
Donar a conèixer el cultiu del calçot com a hortalissa de temporada, així com les seves propietats.
Donar a conèixer les característiques organolèptiques dels productes de Gallecs i el seu ús a la cuina.
Continuar potenciant entre els pagesos i pageses de Gallecs l’elaboració i comercialització de productes de
qualitat.
DESCRIPCIÓ
El 9 de març de 2014 va tenir lloc la IX Calçotada Popular de Gallecs. L’organització va anar preparant, des de
primera hora del matí, tots els ingredients per a l’àpat i els ciutadans van poden participar i conèixer tots el
passos per a l’elaboració dels plats que es van oferir: la cocció de les mongetes del ganxet, la preparació
dels focs per a la cocció de calçots, etc.
A les dues del migdia, aproximadament, va començar el dinar que constava d’un primer plat amb els calçots i
la salsa de romesco, un segon plat amb mongeta del ganxet amb botifarra crua i cansalada, tot acompanyat
del pa de Gallecs, i unes postres amb la coca de Sant Galdric i mistela.
S’oferia també un menú vegetarià, on es substituïa la botifarra per una hamburguesa vegetal feta amb
proteïna vegetal provinent dels cultius ecològics de Gallecs.
A la Calçotada hi van assistir al voltant de 500 persones.
Aquesta activitat ha estat organitzada conjuntament amb l’Associació Agroecològica de Gallecs, el
Convivium Slow Food del Vallès Oriental i l’Agrobotiga de Gallecs.
RESULTATS
Augment del coneixement dels productes de Gallecs per part de la ciutadania.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.4
FIRA DE L’ESPELTA i DIA MUNDIAL
DELS OCELLS
OBJECTIUS
Donar a conèixer els cereals ecològics que es conreen a Gallecs: l’espelta, el sègol, el blat Montcada, el blat
de Síria, etc.
Donar a conèixer les propietats beneficioses del cultiu de l’espelta, tant per les seves característiques
agronòmiques com nutricionals.
Conèixer les diferents espècies d’ocells que nien, s’alimenten o passen per Gallecs.
DESCRIPCIÓ
El 5 d’octubre de 2014 es va celebrar la Fira de l’espelta, on es van donar a conèixer els diferents blats

antics que es conreen a l’espai rural de Gallecs i alhora es va celebrar el dia mundial dels ocells
amb la col·laboració de l’ornitòleg Xesco Macià.
L’acte es va iniciar a les 8:45 del matí, amb una visita guiada on es van observar les diferents espècies
d’ocells que nien, descansen, s’alimenten o passen pel territori.
La Fira es va organitzar en cinc espais o racons:
Espai aprèn i racó de la cuina
Espai passa-t’ho bé
Encaixa’l : l’hort a Gallecs
Racó del cistell i la rifa del fira’t.
Tasta’m
A l’Espai aprèn es va fer un taller de cuina sota el nom de XUP-XUP fa la cassola a càrrec de Marina

Duñach on es van poder conèixer les curiositats i els beneficis per a la salut de l’espelta petita. Els
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participants van poder aprendre diverses receptes entre elles , l’arròs de la terra, amanides i sopes
amb aquest cultiu de blat antic de 8000 anys d’antiguitat.
També es va ensenyar als més menuts a fer-se el seu propi coixí farcit de pellofa d’espelta de
Gallecs, projecte solidari emmarcat dins de l’any del no malbaratament alimentari, a càrrec de la
Cooperativa Teixidors i de l’Escola de ioga Jaume Grau.
A l’espai Passa’t-ho bé es varen fer diversos tallers; el taller familiar “prepara el bec, les ales i vola com
una mallerenga, un pardal o una merla”, a càrrec de Mon Mas i el taller de dansa oriental “mou el melic i
vola” a càrrec de la Natassja Jiménez .
.Al mateix temps a la caseta del vent Mercè Rubí va realitzar una sessió de contes per a petits i
Giramón va oferir un circuit de jocs tradicionals.
Alhora els que volien passejar una mica podien fer durant tot el matí un petit itinerari amb carro per gaudir
de l’espai rural.
A l’espai Encaixa’l: l’hort a Gallecs – octubre, ara es temps de ...... sembrar, plantar i recollir , el Rave Negre
va fer un taller per aprendre a descobrir les temporades de cada producte on els guanyadors eren
obsequiats amb una cistella de productes de temporada i ecològics.
Dins del racó el cistell de Gallecs es va oferir als ciutadans l’oportunitat de conèixer i obtenir directament de
productor a consumidor els productes de temporada, ecològics i de proximitat que es conreen a l’espai, on el
pa d’espelta fet al forn de llenya va ser el gran protagonista i les farines de Gallecs mòltes amb molí de pedra.
Aquest any es va iniciar la rifa del fira’t on es va rifar amb un saquet de productes de Gallecs.
Al final de l’acte, a l’espai Tasta’m es va fer un tast d’una paella d’espelta amb verdures de temporada i
bolets, acompanyada de pa fet amb les diferents farines ecològiques de Gallecs i de la cervesa TOC
d’espelta, dels quals es van repartir més de 300 racions, a càrrec de l’Associació Agroecològica de Gallecs.
A la fira, hi van assistir unes 500 persones aproximadament.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, amb el suport del
Convivium Slow Food del Vallès Oriental.
RESULTATS
Augment del coneixement envers els blats antics i els seus derivats i del ocells que es poden observar a
l’espai rural per part de la població en general.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.5
FIRA DE LA MONGETA DEL
GANXET I DEL CARAI, DEL CIGRÓ
MENUT I DE LA LLENTIA PARDINA
OBJECTIUS
· Donar a conèixer el cultiu de la mongeta del ganxet i de la del carai, de la llentia pardina i del cigró menut
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 23 de novembre de 2014 es va celebrar la fira de la mongeta del ganxet i del carai, del cigró menut i de la
llentia pardina, i es van donar a conèixer els diferents llegums que es conreen a l’espai rural de

Gallecs.
La Fira es va organitzar en cinc espais o racons:
Espai aprèn i racó de la cuina
Espai passa-t’ho bé
Encaixa’l : l’hort a Gallecs
Racó del cistell i la rifa del fira’t
Tasta’m

Aquest any es va continuar amb un espai per potenciar els oficis . Amb el lema Vine a batre a l’era, es va fer
una demostració de les feines antigues del camp, com ara el llaurar i batre les mongetes amb el cavall.
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A l’espai Aprèn, es van fer receptes de mares i pares curiosos. Idees, consells i trucs per fer dels llegums el
plat estrella .També vam comptar amb la presència d’en Pep Salsetes que va fer una xerrada sobre la
importància de la recuperació dels llegums al Vallès i de l’Esther Vives amb la xerrada “Qui controla la nostra
alimentació”.
L’espai Passa-t’ho bé es va iniciar a la caseta del vent “contes amb ganxo”, a càrrec de Sabrina Meini i
Mon Mas i Giramón va oferir un circuit de jocs tradicionals, i en Pep Bruno també ens va oferir un gran
ventall de contes pels més menuts.
Alhora durant tot el matí es podia fer un petit itinerari amb carro per gaudir de l’espai rural.
A l’espai Encaixa’l: l’hort a Gallecs – novembre ara es temps de ...... sembrar, plantar i recollir , el Rave Negre
va fer un taller per aprendre a descobrir les temporades de cada producte on els guanyadors eren
obsequiats amb una cistella de productes de temporada i ecològics. En el mateix punt es podien conèixer
més de 30 varietats tradicionals i locals de diferents de mongetes.
Dins del racó el cistell de Gallecs es va oferir als ciutadans l’oportunitat de conèixer i obtenir directament de
productor a consumidor els productes de temporada, ecològics i de proximitat que es conreen a l’espai, on la
mongeta del ganxet i la del carai van ser les grans amfitriones de la diada.
En la rifa del fira’t es va sortejar un dinar en un restaurant km 0.
A l’espai Tasta’m es va fer una degustació amb mongetes del ganxet i del carai amb cansalada
acompanyades amb un got de cervesa ecològica TOC d’espelta .
A la fira, hi van assistir unes 600 persones aproximadament.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, amb el suport del
Convivium Slow Food del Vallès Oriental.
RESULTATS
Millora del coneixement envers els llegums que es cultiven a l’espai rural de Gallecs per part de la població
en general.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.6
FIRA DE NADAL, 4a TROBADA
DE NARRADORES I NARRADORS
ORALS A LA VORA DEL FOC I
GALLECS AMB LA MARATÓ DE
TV3
OBJECTIUS
· Donar a conèixer els productes de Gallecs que s’obtenen dels excedents de l’horta: melmelades i
conserves.
· Integrar productors i coproductors ecològics per fomentar el mercat local i de la comarca.
· Fomentar la col·laboració entre els pagesos de Gallecs i els restauradors KM 0 del Vallès.
Col·laborar amb l’Associació de Narradores i Narradors de Catalunya (ANIN) per fomentar les activitats
culturals entre els més menuts.
Col·laborar amb la Martató de TV3
DESCRIPCIÓ
El 14 de desembre de 2014 es va celebrar la fira de Nadal i la quarta trobada de narradores i narradors a la
vora del foc (ANIN).
Aquest any Sota el lema “Si et mous bategues! Gallecs amb la Marató de TV3” es va fer una caminada
solidària organitzada pel Consorci de Gallecs, amb la col·laboració del sis ajuntaments dels municipis que en
formen part i altres entintats.
Hi va haver un punt de sortida des de cada municipi i que van confluir al cor de Gallecs, a la plaça de
l’església on, a canvi d’un tast de pa amb oli i xocolata, els participants varen fer un donatiu per la Marató.
La Fira es va organitzar en cinc espais o racons:
Espai aprèn i racó de la cuina
Espai passa-t’ho bé
Encaixa’l : l’hort a Gallecs
Racó del cistell i la rifa del fira’t.
Tasta’m
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A l’Espai Aprèn es va fer la xerrada: ALIMENTA’T EL COR, a càrrec de la infermera nutricionista de l’Hospital
de Mollet, Mari Sol Fernández i el taller de cuina: RECEPTES PER CUIDAR EL TEU COR, a càrrec de Marina
Duñach.
A l’espai Passa’t-ho bé es van oferir uns itinerari s amb carro, en el que la gent que volia feia un donatiu per
la Marató.
També es va poder gaudir de la quarta trobada de narradores i narradors orals a la vora del foc de l’ANIN
amb la sessió de Contes a la vora del foc amb el relat el cor no parla, però endevina.
A la caseta del vent es va fer el taller BATECS I MUSIQUETES!, a càrrec de Cordes i Percussions del Món.
A l’espai Encaixa’l: l’hort a Gallecs – desembre ara es temps de ...... descansar, el Rave Negre va fer un taller
per aprendre a descobrir les temporades de cada producte on els guanyadors eren obsequiats amb una
cistella de productes de temporada i ecològics.
Dins del racó el cistell de Gallecs i la rifa del fira’t els assistents van conèixer els productes de temporada,
ecològics i de proximitat que es conreen a l’espai i van participar a la Rifa del Fira’t per entrar al sorteig
d’una sessió de contes a casa a càrrec de l’ANIN.
Al final de l’acte, a l’espai Tasta’m es va fer un tast de pollastre rostit amb prunes, acompanyat d’un got de
TOC d’espelta.
A la fira, hi van assistir unes 600 persones aproximadament.
L’acte va ser organitzat pel Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs, amb el suport del
Convivium Slow Food del Vallès Oriental.
RESULTATS
Augment del coneixement envers les activitats i l’espai rural de Gallecs per part de la població en general.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
Executada.
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3.6.7
TREBALLS EN XARXA I ADHESIÓ A
LA DECLARACIÓ DE BARCELONA
OBJECTIUS
·Mantenir la relació amb les entitats col·laboradores del Consorci: Fedenatur i Xarxa de Custòdia del
Territori.
·Treballar en xarxa amb aquestes entitats.
·Intercanviar experiències.
·Participar en les assemblees, trobades i jornades formatives.
·Participar activament col·laborant en algunes de les línies de treball de les entitats.
DESCRIPCIÓ
Fedenatur (Federació Europea d'Espais Naturals i Rurals, Metropolitans i Periurbans) és una associació
sense ànim de lucre creada l'any 1995 que integra els espais urbans i periurbans amb una qualitat ambiental
rica i que disposen d'una delimitació mitjançant una figura jurídica protectora de caràcter urbanístic o
mediambiental, o l'equivalent en cada ordenament jurídic dels diferents estats europeus.
El Consorci n’és membre des del 2001, ja que Gallecs compleix els requisits d’un espai d’aquestes
característiques.
Xarxa de Custòdia del Territori
La Xarxa de Custòdia del Territori és una organització sense ànim de lucre constituïda formalment el març del
2003.
La custòdia del territori facilita les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el
patrimoni cultural en finques privades i municipals, iniciatives en què una entitat de custòdia assessora al
propietari per fer una gestió de la seva finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.
El Consorci de Gallecs és una entitat de custòdia que forma part d'aquesta xarxa. Un dels exemples de
custòdia del territori és el conveni entre el Consorci de Gallecs i l'Associació Agroecològica de Gallecs.
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Durant el 2014 s’ha participat en els grups de treball relacionats amb de la custòdia agrària del territori i el
Consorci de Gallecs s’ha adherit a la a la Declaració de Barcelona, que ha promogut la Xarxa Custòdia del
Territori.
Aquesta declaració es va presentar oficialment durant el Congrés Europeu Landlife oficialment la Declaració
que es va celebrar el 7 de novembre de 2014.
La Declaració de Barcelona sobre custòdia del territori pretén establir les bases per al desenvolupament de
la custòdia del territori a nivell regional i europeu .
Entre d’altres, la Declaració proclama:

(..) la necessitat de desenvolupar un Moviment Europeu de Custòdia del Territori que advoqui per la
solidaritat i la cooperació a través de les pràctiques i activitats de la custòdia del territori a tota Europa.
(...) aquest moviment europeu per a la custòdia del territori tindrà com a objectiu promoure la custòdia del

territori en les polítiques regionals, nacionals i europees, i definir una estratègia europea per a la gestió de la
terra tant pública com privada.
http://www.landstewardship.eu/images/Congress/Barcelona_Declaration_CAT.pdf
RESULTATS
Intercanvi d’experiències entre els diferents membres de les entitats i adhesió a la Declaració de Barcelona.
ESTAT DE L’ACTUACIÓ
En curs

MEMÒRIA 2014

