CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL
CORREDOR – MUSEU DE MATARÓ
MEMÒRIA DEL 2005

PRESENTACIÓ
La present memòria recull les activitats i actuacions del Centre de
Documentació durant l’any 2005.
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, 32.0 Mb RAM, multimèdia amb CD-Rom 24x i mòdem intern
- 1 Pentium 4, 248 Mb RAM, multimèdia amb CD-Rom
- 1 mòdem de 33.600 bps
- 1 impressora làser HP Laserjet 4p
- 1 impressora làser HP Laserjet 1300
En el mes de març de 2005, es van donar de baixa els següents equips:
- 1 Pentium, 16.0 Mb RAM, multimèdia amb CD-Rom 24x
- 1 impressora d’injecció de tinta Olivetti JP190
En el mes de maig de 2005, el Centre va rebre notificació del Servei
d’Informàtica i Telecomunicacions de la Diputació de Barcelona conforme el dia
1 de juliol del 2005 finalitzava el servei de manteniment dels equips més antics
(Pentium, 32.0 Mb RAM, i impressora Olivetti JP 190), mantenint-se, no obstant
això, el servei de suport telefònic.
Software:
- Paquet de Microsoft per Windows 95 a l‘ordinador Pentium i Microsoft
Windows XP a l’ordinador Pentium 4.

- 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
18 hores setmanals, que comparteix amb les tasques relacionades amb
l'activitat de la Secció de Ciències Naturals i l'àrea de Patrimoni Natural del
Museu de Mataró.
L’atenció al públic es realitza en el següent horari: dilluns de 12 a 2 h. del
migdia i dimarts i dijous de 5 a 7 h. de la tarda.
Entre el novembre de 2004 i el març de 2005 van tenir lloc les proves per a
proveir una plaça de Tècnic/a de Patrimoni Natural del Patronat Municipal de
Cultura (organisme autònom municipal en qual està integrat el Museu de
Mataró), grup A, mitjançant contracte laboral indefinit. Finalment, la Marta
Comerma va guanyar aquesta plaça. Entre les seves funcions, hi ha la de
gestionar el Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor.
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 7188 €, i del Patronat
Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que assumeix la resta de la
despesa.
El pressupost estimat per a tot l’any 2005 és d'un total de 65,806.59 €.
-

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.
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El nombre de consultes ateses i la seva distribució per mesos es mostra a la
taula següent.
MES

CONSULTES
COMPLEXES

CONSULTES
SIMPLES

TOTAL

GENER

4

6

10

FEBRER

2

4

6

MARÇ

2

6

8

ABRIL

2

3

5

MAIG

3

5

8

JUNY

1

2

3

JULIOL

2

6

8

AGOST

3

2

5

SETEMBRE

1

0

1

OCTUBRE

1

0

1

NOVEMBRE

3

3

6

DESEMBRE

2

1

3

TOTAL

26

38

64

Del total de consultes realitzades durant l'any 2005, un 45% s'han efectuat
personalment a la seu del Centre, un 20% s'han efectuat per telèfon, i un 34%
via correu electrònic.
Trimestralment s’han comunicat les dades d’usuaris al biòleg del Parc del
Montnegre i el Corredor, seguint la fitxa elaborada al 2003. Es tracta d'una
base de dades en Excel que s'actualitza cada trimestre i que a més dels
usuaris directes del Centre (especificats en la taula anterior) també recull els
usuaris de les activitats coordinades amb la Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró. Així, el nombre total d'usuaris (Centre de Documentació +
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró) durant l’any 2005 ha estat
de 11505 usuaris. A continuació es pot consultar el quadre resum d’aquesta
base de dades:
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE MATARÓ
CONSULTES per complexitat

2005

SIMPLES

COMPLEXES

CONSULTES per tipus

TOTAL

GENER

6

4

10

4

3

FEBRER

4

2

6

4

0

MARÇ

6

2

8

4

2

ABRIL

3

2

5

3

1

MAIG

5

3

8

4

2

JUNY
AGOST

2
6
2

1
2
3

3
8
5

2
4
2

1
2
1

SETEMBRE

0

1

1

0

0

OCTUBRE

0

1

1

0

0

NOVEMBRE

3

3

6

2

0

DESEMBRE

1
38

2
26

3
64

0
29

JULIOL

ACTIVITATS

PRESENCIALS TELEFÒNIQUES CORREU EL.

1
13

NOM

TOTAL
USUARIS/VIS

3 Taller "Les roques a la ciutat"
Taller "Les roques a la ciutat" (8) + Inauguració i
visites exposició "Ombres d'aigua. Els boscos de
2 riebra" (554)
Visites exposició "Ombres d'aigua. Els boscos de
2 riebra"
Visites exposició "Ombres d'aigua. Els boscos de
riebra" (1578) i tallers expo (340). Presentació
1 L'ATZAVARA núm. 13 (28)
Seminari "Ecosistemes de Catalunya"
(40+36+31+30+33+30+28+25) + Presentació
dades Projecte Alguer de Mataró (15) + Visites
exposició "Ombres d'aigua. Els boscos de riebra"
2 (933)
Visites exposició "Ombres d'aigua. Els boscos de
0 riebra" (fins al 19 de juny)
2
2
(Centre de Documentació tancat per
1 VACANCES)
Festa del Projecte ALOCS (81) + Taller el
1 plàncton marí (17)
21a exposició de bolets del Maresme (4412) +
Curs bolets(28) + Tallers de bolets (1119) + Viu
el Parc: Ausiovisual "El món dels bolets en 3D
(440) + Taller "Les roques a la ciutat" (104) +
4 Taller el plàncton marí (15)
Presentació "Guia del Parc del MontnegreCorredor" (60) + Taller "Les roques a la ciutat"
(77) + Taller "De cara al mar: una platja viva"
2 (15)
22

12

22

562

568

926

934

1946

1951

1201

1209

426

429
8
5
1

98

99

6118

6124

152
11441

155
11505

1500
3573
0
6368
11441

1524
3589
14
6378
11505

PERCENTATGES
1er trimestre
2on trimestre
3er trimestre
4rt trimestre

16
10
8
4
38

8
6
6
6
26

24
16
14
10
64

50%
56%
43%
20%
45%

21%
25%
21%
10%
20%

29%
19%
36%
70%
34%

1er trimestre
2on trimestre
3er trimestre
4rt trimestre

A continuació presentem la valoració de totes les consultes efectuades al
Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor des de la seva
creació a l’any 1998.
Nombre i tipus de CONSULTES
CD del Montnegre i el Corredor de Mataró
70
60
50
40

SIMPLES
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COMPLEXES

20
10
0
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Percentage vies de CONSULTA
CD del Montnegre i el Corredor de Mataró
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El primer gràfic destaca l’augment d’usuaris any rera any des de la creació del
Centre, el que significa que el Servei es consolida. En el segon gràfic destaca
l’increment en el temps del percentatge de consultes respecte el total que es
realitzen per mitjà del correu electrònic (no presencials).
2.2.

Registre de documentació

La base de dades conté actualment 507 registres. La tipologia dels documents
és la següent:
TIPUS DOCUMENT

NOMBRE

LLIBRE

92

ESTUDI

48

ARTICLE

267

MAPA

1

TESI

1

FULLETÓ

5

REVISTA

91

TOTAL

507

Hi ha hagut petites variacions respecte el 2003 i el 2004, fruït de la revisió de la
base de dades del Centre. Però el còmput final no ha incrementat, ja que
prèviament calia avançar la feina d’adequació de la biblioteca general de la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (iniciada el 2003), i que
enguany s’ha treballat amb l’ajuda d’un professional. Es continua adquirint
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bibliografia nova, es reben donacions i es mantenen intercanvis per a la
biblioteca de la Secció de Ciències Naturals, de la qual en forma part la
documentació del Centre.
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.
Al mes de desembre d’enguany s’ha adquirit bibliografia nova per al Centre de
Documentació i per a la Biblioteca de la Secció de Ciències Naturals del Museu
de Mataró per un import de 325.39 euros.

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.
3.2.

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

Es continua la recopilació de dades de centres i entitats, així com d’informació
bàsica sobre les característiques de les activitats. Però enguany no s’ha
actualitzat la base de dades. Així, el registre d’entitats que apareixen
relacionades amb el parc al directori és de 30. Les activitats relacionades amb
el medi marí i el turisme que potencien el valor paisatgístic de la comarca del
Maresme també s'hi registren i actualment en són 8.
3.3.

Publicitat del servei

Des de l’abril de 2003, el Centre de Documentació i l'horari d'atenció al públic
es publiquen mensualment dins "l'Agenda cultural de la ciutat" que edita i
distribueix el Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Mataró.
Des del setembre de 2004, hi ha un apartat sobre el Centre a la pàgina web del
Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mataró:
5

http://cultura.mataro.org/document.php?id=13119
A través d’aquesta pàgina es pot obtenir més dades del Centre (adreça,
telèfon, horaris...) i/o arribar a connectar amb la pàgina Web de la Diputació de
Barcelona on es poden fer les consultes sobre la base de dades de tots els
Centres de Documentació.

4. ACTIVITATS
4.1.

Formació personal

-

Assistència al curs Biblioteca Digital de 12h. de durada, organitzat pel Parc
Natural dels Ports, durant els dies 26 i 27 de maig, en el marc de les XI
Jornades de Centres de Documentació d'Espais Naturals Protegits de
Catalunya (Roquetes).

-

Assistència al curs sobre el Pla d’autoptrotecció del Museu de Mataró de 6h.
de durada, organitzat per l'Ajuntament de Mataró. Amb una sessió teòrica i
una pràctica (amb extintors). Gener-febrer de 2005.

-

Assistència a la Jornada el present i futur de la gestió sostenible dels espais
fluvials, organitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de
Catalunya). 8 de juny de 2005.

4.2.

Exposicions

-

Del 18 de febrer al 19 de juny: Ombres d’aigua. Els boscos de ribera,
produïda pel Museu de Mataró (Noteu el canvi de títol respecte al que
s’especifica a les memòries precedents a aquesta: Els boscos de ribera:
batecs de romanticisme). Organització i comissariat de l'exposició en
col·laboració amb els membres de la Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró.

-

Amb l’ajut que la Caja de Ahorrros del Mediterráneo (CAM) va concedir al
Projecte Alocs, a través de l’entitat CATAM, s’ha produït una exposició
sobre el valor patrimonial dels alocs i les rieres i els resultats del Projecte
que visitarà diversos pobles del Maresme al llarg de l’any 2006. El títol de
l’exposició és El Maresme, terra de rieres.

-

Del 5 al 13 de novembre: 21a Exposició de Bolets del Maresme, produïda
per la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Coordinació en la
preparació de l'exposició i participació en el muntatge.
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4.3.

Atenció, assessoraments i consultes tècniques

-

Assessorament al Centre de Recursos Pedagògics del Montseny (Vallès
Oriental III) de Sant Celoni en la creació d’una relació de recursos
pedagògics al Parc del Montnegre i el Corredor.

-

Assessorament tècnic a la Diputació de Barcelona i en concret al Sr. Gonçal
Luna per a la creació de la Guia del Parc del Montnegre i el Corredor. Des
de el Centre s’ha treballat en la recerca d’informació i de material gràfic, i
s’han fet suggeriments i correccions sobre la maqueta de la guia.

-

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

-

Assessorament tècnic a la conservadora del Museu de Mataró per a la
incorporació de quatre espècimens dissecats (miloca, fagina, gat mesquer i
esquirol), que tenia un particular a casa seva procedents del Montnegre i el
Corredor, a la col·lecció de la Secció de Ciències Naturals del Museu de
Mataró. Revisió de l’estat de conservació, tràmits amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (en tractar-se
d’espècies protegides) i elaboració de l’acta de donació.

4.4.

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

-

Revisió dels treballs de restauració dels esquelets de dofins conservats a la
col·lecció de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró,
identificació de cadascun dels ossos que els composen i treballs de
documentació dels espècimens (gener-març).

-

Valoració de la proposta de Catalogació d’arbres i arbredes exemplars del
Municipi de Mataró, presentada pel Servei de Manteniment de l’Ajuntament
de Mataró, per tal de veure la possibilitat d’incorporar els arbres i arbredes
que la Secció de Ciències Naturals ja havia proposat catalogar l’any 2001
(febrer).

-

Organització i comissariat de l'exposició Ombres d’aigua. Els boscos de
ribera (nota: aquest va ser el títol definitiu de l’exposició, de manera que el
títol que s’especifica a les memòries precedents a aquesta és lleugerament
diferent: Els boscos de ribera: batecs de romanticisme) en col·laboració amb
els membres de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró
(gener-juny). Veure exemplar del tríptic als annexos.

-

Organització, i coordinació, del seminari De l’alta muntanya al fons del mar.
Ecosistemes de Catalunya en col·laboració amb la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró i la Diputació de Barcelona, que es va
celebrar els dies 3, 5, 9, 12, 17, 19, 24 i 26 de maig a la Biblioteca Pública
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Pompeu Fabra de Mataró (gener-juny). Veure exemplar del tríptic als
annexos.
-

Coordinació, com a membre del Consell de Redacció, de la publicació i
distribució de la revista L’ATZAVARA núm. 13 L’Antàrtida, molt més que gel,
organització de la presentació pública d'aquest monogràfic i coordinació de
la correspondència generada (gener-juny).

-

Suport general a les activitats dins el Projecte Alguer de Mataró (estudi de
camp i presentació de dades). Enguany també es va assessorar, en una
reunió mantinguda amb els diversos agents implicats en el Projecte, a
l’empresa GISA, encarregada del transvasament de sorres als Ports
Esportius de Catalunya per la Generalitat de Catalunya. L’objectiu era que
les actuacions previstes als ports Balís i de Mataró provoquessin el mínim
impacte possible a l’alguer de Mataró (gener-setembre).

-

Suport general a les activitats dins el Projecte d'Estudi i Conservació dels
Alocars del Maresme. Participació en la coordinació del projecte, sobretot
en la comissió d’avaluació de les dades, i gestió del material necessari per
fer les campanyes de recollida de dades (gener-desembre).

-

Seguiment del Pla Director de Patrimoni, dins el Pla d’Equipaments
Culturals de la Ciutat de Mataró, sobretot en quant a l’àrea de Patrimoni
Natural (gener-desembre).

-

Col·laboració amb la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró en
la organització i muntatge de la "21ª exposició de bolets del Maresme"
(setembre-novembre). Veure targeta als annexos.

-

Col·laboració amb la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró en
la creació de la pàgina web sobre el Parc Central de Mataró (generdesembre).

-

Col·laboració amb la Secció en la programació i redacció de les activitats i
pressupost de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró per a
l'any 2006 (juny-desembre).

-

Seguiment de l’actualització de la base de dades (Access) del fons
bibliogràfic de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, que
s’ha encarregat a Imma Valls (desembre).
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5. PUBLICACIONS
-

Col·laboració en la publicació de la revista L'ATZAVARA núm. 13
L’Antàrtida, molt més que gel editada per la Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró.

-

Col·laboració en els diversos butlletins electrònics i l’anuari 2005 del
Projecte d’estudi i conservació dels alocars del Maresme.

-

Col·laboració en l’edició de la Guia del Parc del Montnegre i el Corredor
(cerca de material gràfic i revisió de textos), editada per la Diputació de
Barcelona dins la col·lecció “Guies dels parcs” número 4.

6. RECERCA/SEGUIMENT DE PARÀMETRES
6.1.
-

Projecte d’estudi i difusió dels alocars del Maresme. Projecte que engloba
diversos col·lectius, entitats i persones particulars. Al llarg del 2005 s'ha
continuat el treball de camp, s’ha creat la base de dades on es va entrant
els resultats del treball de camp, s’ha adquirit material tècnic per al projecte,
s’ha elaborat diversos articles per a diversos mitjans de comunicació i s’ha
editat cinc butlletins electrònics i un anuari. Amb l’ajut que la Caja de
Ahorrros del Mediterráneo (CAM) va concedir al Projecte Alocs, s’ha produït
una exposició sobre el valor patrimonial dels alocs i les rieres i els resultats
del Projecte que visitarà diversos pobles del Maresme al llarg de l’any 2006.
Veure detalls a l’apartat 4.2. A més, el Projecte Alocs va presentar un
document d’al·legacions a la Generalitat de Catalunya amb motiu de la
delimitació d’espais a incloure a la Xarxa Natura 2000.

6.2.
-

Suport i dinamització de la recerca

Participació en el desenvolupament del Pla de seguiment dels
paràmetres ecològics

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.

Programa "Viu el Parc"

Des de l'any 2002, la responsable del Centre de Documentació del Parc del
Montnegre i el Corredor s'encarrega de revisar els documents sobre el
programa "Viu el Parc" en representació del Patronat Municipal de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró i d’elaborar la proposta d’activitat a Mataró. La tardor de
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2005, s'ha tornat a realitzar una activitat lligada a la tradicional mostra de bolets
que organitza la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (enguany
20a Exposició de Bolets del Maresme): audiovisual El món dels bolets en 3D
del Sr. Rafael Cirera.
S'adjunta amb la memòria el full de valoració de l'activitat (veure annexos).
7.2.

Presentació de la Guia del Parc del Montnegre i el Corredor

Organització de l’acte de presentació de la Guia del Parc del Montnegre i el
Corredor, editada per la Diputació de Barcelona dins la col·lecció “Guies dels
parcs” número 4. L’acte va tenir lloc el dijous, dia 15 de desembre, a les set de
la tarda, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró.
7.3.

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.
7.4.

Manteniment de contactes amb 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.
Al llarg de l’any 2005, les activitats del Centre en relació a aquest departament
han estat:
-

Revisió dels documents elaborats per l'empresa Minuartia sobre les
activitats del Patronat Municipal de Cultura dins de l'Agenda 21 de Mataró
(informe 2004).

-

Suport a totes les activitats relacionades amb el Projecte Alguer de Mataró,
tal i com s'ha especificat en l'apartat 4.4 de la memòria.
Redacció i signatura de la proposta tècnica Pla de conservació dels alocars
del torrent de la Salamandra de Mataró, conjuntament amb els tècnics de la
Secció Oficina Agenda 21, el Servei de Ciutat Sostenible i el Servei de
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró.
Recull de les activitats del Patronat Municipal de Cultura dins del Pla d'Acció
Ambiental de Mataró-Agenda 21 al llarg del 2005 i redacció de les respostes
als qüestionaris elaborats per l'empresa Minuartia per avaluar el grau
d’implantació del Pla d'Acció Ambiental.

-

-

-

Actualització de l’informe sobre la biodiversitat de Mataró dins del Pla
d'Acció Ambiental de Mataró (Agenda 21). Actualització de la llista
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elaborada l’any 2004 amb els documents que fan referència a la
biodiversitat de Mataró registrats el 2005 al Centre de Documentació.
7.5.

Assistència a reunions del Parc del Montnegre i el Corredor.

- 19 de febrer: reunió a Vallgorguina amb el biòleg del Parc, el Sr. Antoni
Bombí, i la responsable del Centre de Documentació de Sant Celoni, Marta
Miralles.
7.6.
-

Assistència a les reunions de Centres de Documentació de
Catalunya i Espanya

26 i 27 de maig: XI Jornades de Centres de Documentació d'Espais
Naturals Protegits de Catalunya. Parc Natural dels Ports, Roquetes.
16, 17 i 18 de novembre: IV Seminari de Centres de Documentació d’Espais
Naturals Protegits i Medi Ambient d’Espanya. Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (Olot) i Parc Natural del Montseny (Arbúcies).
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8. PRESSUPOST DESGLOSSAT
CONCEPTE

QUANTITAT

Adquisició de bibliografia i adequació de la biblioteca

725.39 €

Materials fungibles

400.00 €

Millora d’instal·lacions

300.00 €

Desplaçaments

180.00 €

Honoraris tècnic de Patrimoni Natural

15,192.73 €

Exposició Boscos de ribera...

40,536.23 €

21a exposició de bolets del Maresme

4,275.31 €

Seminari Ecosistemes de Catalunya

3,683.33 €

Cattering presentació Guia del Parc Mont. Corredor
TOTAL

513.60 €
65,806.59 €

Mataró, 23 de gener de 2006
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