CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC NATURAL DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR – MUSEU DE MATARÓ
MEMÒRIA DE 2001

PRESENTACIÓ
La present memòria recull les activitats i actuacions del Centre de
Documentació durant l’any 2001. Incorpora les dades ja presentades en la
memòria del primer semestre de l'any que es va lliurar al Servei de Parcs de la
Diputació de Barcelona en el seu moment.
Com ja és habitual, l’estructura de la memòria segueix el guió establert pel
Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per a la redacció de les
memòries dels Centres de Documentació, de manera que alguns aspectes
detallats no presenten variació respecte a les memòries precedents.

1. RECURSOS
1.1.

Mitjans tècnics

Els mitjans tècnics dels que disposa el Centre són:
Hardware:
- 1 Pentium 16.0 Mb RAM, multimèdia amb CD-Rom 24x
- 1 Pentium 32.0 Mb RAM, multimèdia amb CD-Rom 24x, amb mòdem intern
- 1 mòdem de 33.600 bps
- 1 impressora d’injecció de tinta Olivetti JP190
- 1 impressora làser HP Laserjet 4p
Software:
- Paquet de Microsoft per Windows 95
- Wknosys per Windows
- Antivirus McAffee
- Connexió a Internet a través del servidor de la Diputació de Barcelona
Altres:

- 1 Fax de paper tèrmic, marca cafax HS 330.
1.2. Mitjans humans
El Centre té assignada una persona, la Marta Comerma, amb una dedicació de
14 hores setmanals. L’atenció al públic es realitza els dimarts i dijous de 5 a 8
de la tarda.
1.3.
-

Pressupost

Pressupost total:

Els recursos econòmics amb els que compta el centre provenen de la dotació
econòmica de la Diputació de Barcelona, corresponent a 1.100.000 ptes, i del
Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que assumeix la resta
de la despesa.
El pressupost estimat per l’any 2001 és d'un total de 2.280.000,- ptes. El detall
de les despeses corresponents al 2001 es reflecteixen al darrer apartat
d'aquesta memòria.
-

Subvencions rebudes:

No s’han rebut subvencions específiques per al Centre de Documentació.

2. MANTENIMENT DE LA BASE DE DADES I DE LES
ACTIVITATS DE CONSULTA
2.1.

Atenció de consultes i registre d’usuaris i consultes

S’han atès diverses consultes tant bibliogràfiques i cartogràfiques (consultes
complexes) com simplement informatives (consultes simples) i es porta al dia el
registre de consultes i els fulls de registre d’usuaris.
El nombre de consultes ateses i la seva distribució per mesos es mostra a la
taula següent:
MES

CONSULTES CONSULTES TOTAL
COMPLEXES
SIMPLES

GENER

2

0

2

FEBRER

2

5

7

MARÇ

4

5

9

ABRIL

1

3

4

MAIG

4

2

6

JUNY

2

2

4

OBSERVACIONS

1

JULIOL

1

1

2

AGOST

-

-

0

SETEMBRE

2

4

6

OCTUBRE

3

3

6

NOVEMBRE

2

3

5

DESEMBRE

1

2

3

TOTAL

24

30

54

Servei tancat per vacances

Respecte al nombre total de consultes, es manté la tendència creixent any rera
any, la qual cosa reflecteix que el servei que ofereix el Centre cada vegada és
més conegut entre els usuaris potencials.
Del total de consultes realitzades al llarg de l'any 2001, un 57% s'han efectuat
personalment a la seu del Centre, un 20% s'han efectuat via correu electrònic,
seguit del 19% a través del telèfon, mentre que els mitjans menys utilitzats han
estat les cartes i el fax (4%).
2.2.

Registre de documentació

La base de dades conté actualment 452 registres. La tipologia dels documents
és la següent:
TIPUS DOCUMENT

NOMBRE

LLIBRE

94

ESTUDI

29

ARTICLE

234

MAPA

1

TESI

1

FULLETÓ

2

REVISTA

91

TOTAL

452

Des de finals de l'any 2000 i al llarg del 2001 s'ha intensificat la dedicació a la
revisió i correcció de la base de dades, de manera que els llistats de tipus de
document de les últimes memòries han patit alguns canvis donades les
correccions, però el nombre total de documents ha augmentat .
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2.3.

Recull de premsa local

S’ha anat efectuant un buidat de les notícies aparegudes a Crònica de Mataró i
El Punt. Es recopilen totes aquelles notícies aparegudes sobre el Montnegre i
el Corredor i, en general, les que es refereixen al medi natural de la comarca
del Maresme.
2.4.

Adquisició de bibliografia i recopilació de documents

S’han incorporat publicacions que provenen d’intercanvis i donacions, així com
les subministrades pel Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona.
Així mateix, s'ha adquirit bibliografia nova i es disposa d'un fitxer amb el llistat
de la bibliografia pendent d'adquisició.

3. MILLORA DE SERVEIS DEL CENTRE
3.1.

Elaboració d’un directori de persones interessades o vinculades a
les activitats del Montnegre i el Corredor

Es continua la recopilació de dades per a l’elaboració d’aquest directori. Encara
que ja està creat el fitxer, dins del programa Access per Windows, on s'ha
introduït part de les dades.
3.2.

Elaboració d’un directori de serveis d’educació ambiental en l’àmbit
del Parc

Es continua la recopilació i actualització de dades en forma de llistat de centres
i entitats, així com d’informació bàsica sobre les característiques de les
activitats. El registre d’entitats que apareixen relacionades amb el parc al
directori és de 26, després de l'actualització que es va fer al mes de juny .

4. ACTIVITATS
4.1.
-

Exposicions

Exposició Recer de viatgers: ocells, migracions i zones humides litorals.
Aquesta exposició es va realitzar en el Centre de Documentació de Mataró
al 2000. Al llarg del 2001 ha estat itinerant a les següents localitats:
→ GRANOLLERS: Del 9 de març al 29 d'abril de 2001. Sales
d'exposicions del Museu de Granollers-Ciències Naturals.
Còmput de visitants: 1.028
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→ SANT CELONI: Del 5 de maig al 10 de juny del 2001. Sala
d'exposicions de la Rectoria Vella.
Còmput de visitants: 708
→ SANT BOI Del 8 de juliol al 2 de setembre del 2001. Sala
d'exposicions del Museu de Sant Boi.
Còmput de visitants: 252
→ SANTA COLOMA DE GRAMANET: Del 2 de novembre al 5 de
desembre del 2001. Sala d'exposicions del Museu Torre Balldovina.
Còmput de visitants: 211
-

3-5 de novembre: 17ª Exposició de Bolets. Participació en el muntatge de
l'exposició.

4.2.
-

Atenció, assessoraments i consultes tècniques

Assessorament tècnic a les iniciatives del Departament de Ciutat Sostenible
de l'Ajuntament de Mataró especificades en l'apartat 7.2.

4.3.

Suport a les activitats de la Secció de Ciències Naturals del Museu
de Mataró

-

Revisió i millora de l'estat de conservació dels espècimens de la col·lecció
de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (gener-abril).
Aquesta feina ens ha ocupat gran part del temps durant el primer trimestre
de l'any.

-

Organització i coordinació del projecte de posada en funcionament de dos
aquaris amb espècimens marins al local de la Secció de Ciències Naturals
del Museu de Mataró (gener-desembre). Els aquaris es van posar en marxa
al mes de setembre, amb animals cedits per l'Escola del Mar de Badalona.

-

Suport a la preparació de la itinerància de l’exposició: Recer de viatgers:
ocells, migracions i zones humides litorals. (gener-juny).

-

Suport general a les activitats dins el Projecte Alguer de Mataró (marçoctubre) i a la presentació de les dades sobre l'alguer de Mataró (març).

-

Redacció de la proposta d'aprofitament del local de la Secció Arqueològica
del Museu de Mataró per part e la Secció de Ciències Naturals, després de
la oferta que ens va fer el Patronat Municipal de Cultura (març).

-

Suport a l’elaboració de la revista atzavara núm. 9 La conservació de la
biodiversitat (gener-juny) i coordinació de la seva presentació pública al mes
d'abril. També s'ha col·laborat en la difusió de la revista.
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-

Participació en l'elaboració de les dades del projecte de recerca Els boscos
de ribera de la conca de la riera d'Argentona: refugis de biodiversitat i en els
preparatius de l'exposició que es farà al Museu de Mataró sobre aquest
tema al 2003 (gener-desembre).

-

Col·laboració en la programació i redacció de les activitats i pressupost de la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró per a l'any 2002.

-

Suport a l'exposició del programa didàctic de la Secció de Ciències Naturals
dins la sessió de presentació de les activitats didàctiques de l'Ajuntament de
Mataró als educadors (setembre).

-

Col·laboració en la organització i muntatge de la "17ª exposició de bolets del
Maresme" (octubre-novembre).

-

Suport a l'edició anual del taller Bolets: com son? Iniciació a l a morfologia
dels bolets (novembre).

-

Gestió del préstec dels plafons sobre l'Alguer de Mataró a l'escola IES PUIG
I CADAFALCH de Mataró (novembre).

-

Realització de tres xerrades sobre l'Alguer de Mataró a les escoles IES
PUIG I CADAFALCH i IES ENRIC SA TORRES de Mataró (novembre).

-

Suport a l’organització de les visites guiades de l'exposició "El primat humà:
orígens i evolució de la nostra espècie" , produïda pel Museu de l'Hospitalet
i l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i que es va
poder veure al Museu de Mataró (setembre-novembre).

5. PUBLICACIONS
-

Participació en la publicació i presentació de la revista ATZAVARA núm. 9
La conservació de la Biodiversitat el dia 17 d'abril, a la sala Can Palauet del
Museu de Mataró.

-

Participació en la publicació de fitxes de bolets amb motiu de la celebració
de la 17ª Exposició de Bolets (3-5 de novembre). S'han editat les fitxes
Bolets a la cuina: els rossinyols i Fongs microscòpics: els llevats.
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6. RECERCA/SEGUIMENT DE PARÀMETRES
6.1.

Suport i dinamització de la recerca

-

Catàleg del patrimoni natural de Mataró
S’ha continuat treballant en aquest estudi, elaborant les fitxes del catàleg a
partir de les dades de l'estudi i revisant els llistats d'espècies que es recullen
al treball.

-

Els boscos de ribera de la conca de la riera d'Argentona: refugis de
biodiversitat. S'ha presentat la memòria del projecte a la CIRIT, però es
continua treballant en el processament de les dades. Paral·lelament, es
treballa en el projecte de l'exposició i el seminari sobre els boscos de ribera.

6.2.

Participació en el desenvolupament del Pla de seguiment dels
paràmetres ecològics

-

Projecte d'estudi de la geoquímica de les aigües superficials del Parc. Es vol
treballar el conjunt de dades que el Parc ha anat acumulant sobre
analítiques de diversos punts d'aigua (fonts, rieres, pous, preses, ...). S'ha
iniciat la revisió de les dades així com la recopilació de bibliografia en
relació a aquest tema.

-

Elaboració d’un banc de dades d’entitats i estudiosos relacionats amb el
Montnegre i el Corredor. S’ha continuat la recopilació de dades.

7. ACTIVITATS DE GESTIÓ I REPRESENTACIÓ
7.1.

Assistència a reunions periòdiques amb els col·laboradors de la
Secció de Ciències Naturals del Museu

S’ha participat en les diverses reunions d’aquesta Secció per coordinar les
seves activitats amb les del Centre i per donar suport a aquells aspectes de
l’activitat dels col·laboradors que ho requerissin.
7.2.

Manteniment de contactes amb el Departament de Ciutat Sostenible
de l’Ajuntament de Mataró

Es van mantenint contactes amb aquest Departament per diversos aspectes
relacionats amb la gestió i divulgació del patrimoni natural de la ciutat i donant
suport tècnic a les seves iniciatives. A continuació es recullen els aspectes que
s'han anat tractant:
- Revisió del primer document en relació al Pla Director del Parc Forestal de
Mataró i recull de les esmenes presentades per la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró (juny).
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-

Revisió de la proposta per al projecte "MATARÓ MAR: Mapa de recursos
de Mataró Mar" presentada per l'empresa d'oceanografia litoral INNOVA a
iniciativa del Consorci Port de Mataró, i redacció de l'avaluació feta per la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró sobre aquest projecte
(juny).

-

Suport a l'estudi dels Usos de la Franja Litoral encarregat per l'Ajuntament
de Mataró a una assessora privada, aportant tots els treballs i documents
elaborats per la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (junyjuliol).

-

Revisió dels documents elaborats en relació a l'Agenda 21, i participació en
l'elaboració dels compromisos que ha de prendre el Patronat Municipal de
Cultura dins del Pla d'Acció Ambiental per al 2002 (setembre-octubre).

-

Redacció del document d'avaluació del grau d'implantació al Patronat
Municipal de Cultura del Pla d'Acció Ambiental de Mataró al llarg de l'any
2001 (novembre-desembre).

7.3.

Assistència a reunions del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.

- 3 d'abril: reunió a Vallgorguina amb el biòleg del Parc, el Sr. Antoni Bombí, i la
responsable del Centre de Documentació de Sant Celoni, Marta Miralles.
7.4.
-

14 de desembre: Centre de Documentació del Parc Natural del Garraf,
Vilanova i la Geltrú.

7.5.
-

Assistència a les reunions de Centres de Documentació cogestionats per la Diputació de Barcelona.

Assistència a les reunions de Centres de Documentació de
Catalunya.

19 d'octubre: Centre de Documentació del Parc Natural del Cadí-Moixeró,
Bagà.
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8. PRESSUPOST DESGLOSSAT
CONCEPTE

QUANTITAT

Adquisició de bibliografia

49.096

Material fungible

70.000

Millora instal·lacions local

40.000

Desplaçaments i dietes

35.000

Honoraris documentalista

1.100.000

16ª exposició de bolets

368.602

Edició fitxes de bolets

40.000

Exposició "El primat humà"
TOTAL

782.345
2.485.043

Mataró, 31 de gener de 2002
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