CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL
CORREDOR – MUSEU DE MATARÓ
MEMÒRIA 2007

PRESENTACIÓ
La present memòria recull les activitats i actuacions del Centre de Documentació
durant l’any 2007.
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
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

La tècnica de Patrimoni Natural del Museu de Mataró, la Sra. Marta Comerma,
desenvolupa, entre les seves funcions, la gestió del Centre de Documentació del
Parc del Montnegre i el Corredor. La jornada laboral és de 36 i ¼ hores setmanals,
mentre que la dedicació horària al Centre de Documentació exclusivament és de 6
hores a la setmana.
L’atenció al públic es realitza en el següent horari: dimarts i dijous de 5 a 7 h. de la
tarda.
El 25 de juliol de 2007 va finalitzar el procés de selecció de la persona que ha de
proveir temporalment la plaça de la Sra. Comerma, ja que es preveu que al
setembre d’enguany estigui de baixa per maternitat. El tribunal qualificador ha
proposat la contractació del Sr. Joan Basagaña amb contracte d'interinatge per
efectuar la substitució durant la baixa de maternitat de la Sra. Comerma.
La contractació del Sr. Joan Basagaña es va portar a terme el 25 de setembre de
2007, i el seu contracte s’allargarà fins que la Sra. Marta Comerma es reincorpori
després de la seva baixa de maternitat.
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 7.400,00 €, 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 2007 és d’un total de 38.700,00 €.
-

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.
1

MES

CONSULTES SIMPLES

CONSULTES
COMPLEXES

TOTAL

GENER

3

6

9

FEBRER

7

3

10

MARÇ

3

5

8

ABRIL

1

1

2

MAIG

2

3

5

JUNY

2

3

5

JULIOL

4

4

8

AGOST

1

1

2

SETEMBRE

1

0

1

OCTUBRE

3

4

7

NOVEMBRE

5

2

7

DESEMBRE

0

0

0

TOTAL

32

32

64

Del total de consultes realitzades durant l'any 2007, un 30% s'han efectuat
personalment a la seu del Centre, un 20% s'han efectuat per telèfon, i un 50% 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 el 2007 ha estat de 4656 usuaris.
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2.2.

Registre de documentació

Amb la present memòria, es dóna per finalitzada la revisió de la base de dades
del Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a Mataró
(2005-2007), després de la revisió de la biblioteca general de la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró (2003-2005). La base de dades del Centre, amb tots
els registres revisats, es va enviar com un fitxer Wknosys a la Carme Duran i en
Josep Melero, de la Diputació de Barcelona, via correu electrònic. Caldria introduir
“en bloc” tots els registres a la base de dades comuna de tots els Centres de
Documentació que gestiona la Diputació de Barcelona (catàleg col·lectiu). Per tant,
cal abans, eliminar els registres del Centre de Mataró que ara conté aquest catàleg
col·lectiu i substituir-los pels enviats recentment.
La base de dades revisada conté 529 registres, que es detallen a la taula de més
avall per tipus de document. Tot i que la suma total de la taula és de 536 documents,
aquests corresponen a 529 registres, ja que hi ha casos en què es donen dos
tipologies de document en un sol registre (ex: un llibre que conté un mapa).

TIPUS DE DOCUMENT
ARTICLE

NOMBRE
272

AUDIOVISUAL

1

CARTELL

0

CASSET

0

CD

1

CD-ROM

0

DISQUETS

2

DOCUMENT

0

DOSSIER DE REVISTA

0

DVD

1

ESTUDI

50

EXPOSICIÓ

0

FITXA

0

FOTOGRAFIA

0

FULLETÓ

5

GOIGS

0
3

GRAVAT

0

GUIA

2

LÀMINA

2

LLIBRE

100

MAPA

1

MATERIAL MULTIMÈDIA

0

PLÀNOLS

0

PREMSA

0

PROGRAMA

0

PUBLICACIÓ EN SÈRIE

98

RECURS ELECTRÒNIC

0

TESI

1

VD

0

TOTAL

536

Cal fer notar que, al llarg del període 2003-07, hi ha hagut petites variacions en els
còmputs individuals de cada tipus de document, amb un molt baix augment del
nombre total de registres. Aquestes variacions es deuen a la revisió de la base de
dades del Centre.
Enguany, s’ha redactat un informe tècnic sobre l’estat actual (febrer-07) de la
biblioteca de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i propostes de
millora, que inclou també l’avaluació del fons documental del Centre de
Documentació, i que es va presentar a la Direcció del Patronat Municipal de Cultura.
Segons aquest document, i per tal de fer front a les mancances actuals de la
biblioteca de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i del Centre de
Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a Mataró, caldria:
1. contractar personal especialitzat per registrar els documents acumulats
(es calcula que són al voltant de 600) a la biblioteca de la Secció de
Ciències Naturals.
2. definir una estratègia de futur quant a la gestió de la biblioteca de la
Secció de Ciències Naturals. Actualment, el volum de recepció de
documents i les tasques de registre no es poden assumir pels voluntaris.
3. invertir en mobiliari adequat per emplaçar el volum de documents que ara
s’acumulen en caixes de cartró, caixes “norma europa” i prestatges sense
protecció contra la pols.
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En el mes de juliol de 2007, s’ha acceptat la proposta número 1, per la qual una
persona serà contractada en els propers mesos per registrar nous documents a la
base de dades de la biblioteca de la Secció. Per aquest motiu, és d’esperar que el
nombre total de documents registrats al Centre hauria d’augmentar sensiblement en
futures memòries, ja que ara ja es poden anar introduint els nous registres
acumulats en aquest llarg procés de revisió de les bases de dades.
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 realitzat l’adquisició de bibliografia nova per al
Centre de Documentació i per a la Biblioteca de la Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró.

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.
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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:
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.
Al mes de juliol d’aquest any, s’ha col·laborat amb la Diputació de Barcelona en la
revisió del tríptic dels Centres de Documentació gestionats per la Unitat de
Programació Pedagògica i Divulgativa de l’Àrea d’Espais Naturals.

4. ACTIVITATS
4.1.

Formació personal

-

Assistència al curs GPS i SIG Miramon, organitzat per la Institució Catalana
d’Història Natural, durant els dies 24 i 25 de febrer, amb professorat del Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Universitat Autònoma de
Barcelona).

-

Assistència al curs Conservació i documentació de mostres vegetals: els herbaris
i les bases de dades de biodiversitat vegetal, organitzat per la Institució Catalana
d’Història Natural, durant els dies 24 i 26 d’abril, amb professorat del CeDoc de
Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona.

-

Assistència a la jornada tècnica sobre Canvi climàtic i les rieres al Maresme,
organitzada per la Federació d’ADF del Maresme i l’Associació Catalana d’Amics
de l’Aigua, el dia 4 maig a Alella.
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4.2.
-

Exposicions

L’exposició Ombres d’aigua. Els boscos de ribera, produïda per la Secció de
Ciències Naturals del Museu de Mataró, ha visitat:
•

l’espai Enric Granados de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (del 18 de
gener al 6 de febrer). Coordinació del préstec de material.

•

el Centre d'Interpretació de la Mitjana, Parc de la Mitjana de Lleida (del 5 de
març al 26 d'agost). Coordinació del préstec de material.

-

L’exposició Amb les arrels al sauló, homenatge a Pere Montserrat, produïda per
la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, ha visitat la XIX Fira de
l’Arbre de Mataró (del 9 a l’11 de febrer).

-

L’exposició El Maresme, terra de rieres, produïda pel Projecte Alocs, ha visitat el
CEIP Alocs de Vilassar de Mar (del 7 al 13 de maig) i la Mar de Flors de Vilassar
de Mar (de l’1 al 3 de juny). Coordinació del préstec de material.

-

L’exposició L’alguer de Mataró: 10 anys de seguiment produïda enguany per la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, es va presentar al Museu de
Mataró (del 18 al 27 de maig), i després també va visitar: la mostra conjunta de
museus marítims al moll de la fusta de Barcelona, el cap de setmana del 1 al 3
de juny; i les jornades sobre “Litoral i sostenibilitat: 10 anys de Projecte alguer de
Mataró”, el 9 de juny a Mataró.

-

L’exposició de Bolets ha visitat el CEIP Cirera de Mataró, del 15 al 30 d’octubre.
Coordinació del préstec de material.

-

L’exposició de Bolets ha visitat l’equipament d’educació ambiental de la Diputació
de Barcelona “Can Lleonart” a Santa Fe del Montseny, del 9 al 12 de novembre.
Coordinació del préstec de material.

-

L’exposició de Bolets ha visitat l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, del
23 al 26 de novembre. Coordinació de préstec de material.

4.3.

Atenció, assessoraments i consultes tècniques

-

Assessorament tècnic a les iniciatives del Departament de Ciutat Sostenible de
l'Ajuntament de Mataró especificades en l'apartat 7.3.

-

Atenció a les consultes de dos estudiants de la Universitat Autònoma de
Barcelona dins el marc dels seus estudis de Postgrau sobre Patrimoni cultural.
Se’ls va impartir una sessió explicativa sobre la difusió i la dinamització del
patrimoni i de les infraestructures culturals (activitats, biblioteca, col·lecció).
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-

-

-

Assessorament tècnic a la Diputació de Barcelona i en concret, als tècnics del
Parc del Montnegre i el Corredor, sobre Pla d’Ordenació d’Usos i del paisatge del
sector carener del Montnegre, elaborat per César Gutiérrez.
Assessorament tècnic al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró en la
revisió del document Proposta de Pla d’ús públic del rodal de Mataró que aquest
servei va encarregar a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
Assessorament tècnic a l’empresa ACTIUM, subcontractada pel Patronat
Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mataró per a la realització dels tallers del
Museu de Mataró, en la prospecció de camp de les platges de Mataró per
identificar i localitzar la vegetació típica de platja (necessària per desenvolupar el
taller “La vegetació a la platja”).

4.4.

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

-

Organització de la conferència “Funcionalitat i evolució dels ecosistemes fluvials
mediterranis. Anàlisi del cas de la Tordera” a càrrec de Cèsar Gutiérrez, que es
va celebrar el dia 13 de febrer a la sala d’actes de Can Palauet de Mataró.
Aquesta xerrada va formar part del programa de Sessions científiques del curs
2006-2007: L'estat ecològic dels sistemes aquàtics continentals, de la Institució
Catalana d’Història Natural (ICHN), i ha estat co-organitzada per la ICHN i la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (gener-febrer).

-

Redacció d’una proposta de col·laboració del Museu de Mataró en les activitats
de celebració dels 10 anys del Projecte alguer de Mataró, que inclou una
exposició, la posada en funcionament de dos aquaris marins i l’aprofitament
pedagògic d’ambdós (febrer).

-

Posada en funcionament dels dos aquaris amb espècimens marins al local de la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Els aquaris es van posar en
marxa al mes de gener i al mes de maig es van introduir diversos espècimens
capturats amb el permís corresponent de la Generalitat de Catalunya.

-

Organització i edició de l'exposició L’alguer de Mataró: 10 anys de seguiment en
col·laboració amb els membres de la Secció de Ciències Naturals del Museu de
Mataró.

-

Organització amb les entitats que formen part del Projecte alguer de Mataró de
les jornades sobre “Litoral i sostenibilitat: 10 anys de Projecte alguer de Mataró”,
celebrades el 9 de juny al Centre Cívic Pla de’n Boet de Mataró.
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-

Organització amb les entitats que formen part del Projecte alguer de Mataró de la
festa del voluntari i la recollida de mostres de camp o estudi de l’alguer de
Mataró, celebrades els dies 9 i 10 de juny al Port de Mataró.

-

Organització, i coordinació, del seminari el valor dels espais agraris periurbans en
col·laboració amb la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i la
Diputació de Barcelona, que es va celebrar els dies 30 i 31 de maig i 5, 6, 12, 13,
17, 19 i 20 de juny a la sala d’actes de Can Palauet de Mataró.

-

Coordinació, com a membre del Consell de Redacció, de la publicació i
distribució de la revista L’ATZAVARA núm. 15 Homenatge a Pere Montserrat.
També, organització i participació com a ponent en la presentació pública
d'aquest monogràfic (21 juny a la sala d’actes de Can Palauet de Mataró) i
coordinació de la correspondència generada.

-

Coordinació, com a membre del Consell de Redacció, de la creació de la versió
electrònica de la revista L’ATZAVARA (www.scn-mm.cat/atzavara). També,
organització i participació com a ponent en la presentació pública d'aquest nou
espai web el dia 21 de juny a la sala d’actes de Can Palauet de Mataró.

-

Coordinació, com a membre del Consell de Redacció, de la preparació i correcció
dels articles de la revista L’ATZAVARA núm. 16 Canvi climàtic, que s’editarà a
principis de 2008.

-

Coordinació, com a membre del Consell de Redacció, de la preparació i correcció
dels articles de la revista L’ATZAVARA núm. 17 El valor dels espais agraris
periurbans, que s’editarà a finals de 2008.

-

Presentació del butlletí de divulgació científica L’ATZAVARA, en les “Primeres
Jornades Catalanes de Revistes Científiques” que van tenir lloc a l’Institut
d’Estudis Catalans de Barcelona, 4 de desembre de 2007.

-

Suport general a les activitats dins el Projecte d'Estudi i Conservació dels Alocars
del Maresme. Participació en la coordinació del projecte, recollida d’informació,
difusió i gestió de material.

-

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.

-

Organització, en col·laboració amb la Secció de Ciències Naturals del Museu de
Mataró de la 23a. Exposició de Bolets del Maresme, al Museu de Mataró, del 27
d’octubre al 4 de novembre
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-

Organització, en col·laboració amb la Secció de Ciències Naturals del Museu de
Mataró, en el 8è. Curs de Bolets, que va tenir lloc en el marc de l’Exposició de
Bolets del Maresme.

5. PUBLICACIONS
-

Coordinació de la publicació de la revista L'ATZAVARA núm. 15 Homenatge a
Pere Montserrat (2007) editada per la Secció de Ciències Naturals del Museu de
Mataró.

-

Coordinació de la creació de la versió electrònica de la revista L’ATZAVARA
(www.scn-mm.cat/atzavara).

-

Coordinació de la publicació de la revista L'ATZAVARA núm. 16 Canvi climàtic
(en preparació) editada per la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.

-

Coordinació de la publicació de la revista L'ATZAVARA núm. 17 El valors dels
espais agraris periurbans (en preparació) editada per la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró.

-

Sol·licitud i recepció d’una subvenció del Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya per a la digitalització dels primers números de la revista
L’ATZAVARA (del núm. 1 al 7), butlletí científic de la Secció de Ciències Naturals
del Museu de Mataró. Per aquest motiu, s’ha redactat un informe tècnic per a la
signatura del Conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró i les institucions promotores del portal Revistes Catalanes
amb Accés Obert (RACO) que permeti la incorporació de la revista L’ATZAVARA
de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró a l’esmentat portal. S’han
introduït els sumaris i s’ha fet efectiva la visualització de la revista.

6. RECERCA/SEGUIMENT DE PARÀMETRES
6.1.
-

Suport i dinamització de la recerca

Projecte d’estudi i difusió dels alocars del Maresme (Projecte alocs). Projecte que
engloba diversos col·lectius, entitats i persones particulars. Al llarg del 2007 s’ha
actualitzat la base de dades on es van entrant els resultats del treball de camp,
s’ha elaborat diversos articles per a diversos mitjans de comunicació i s’ha anat
10

actualitzant la informació a la web del Projecte (www.projectealocs.org).
L’exposició El Maresme, terra de rieres ha visitat diverses localitats del Maresme
(veure detalls a l’apartat 4.2), acompanyada de xerrades o visites guiades dels
membres del Projecte. El dia 1 de juliol de 2007 es va organitzar una sortida per
la Vall de Sant Ou (Pineda de Mar) guiada per Miquel Jover.
-

El Projecte Cinc Sènies, engegat al mes de gener de 2007 per la Secció de
Ciències Naturals del Museu de Mataró, es va presentar al seminari “El valor dels
espais agraris periurbans” (juny 2007, a Can Palauet), amb una xerrada de
Francesc Sabater. El 22 de setembre va tenir lloc al local de la Secció de
Ciències del Museu de Mataró una primera reunió amb tota la gent interessada
per tal d’esbossar un pla d’acció i començar a definir unes línies de treball:
paisatge, activitat social i econòmica, medi natural i educació. Els dies 2 i 16 de
desembre es porten a terme unes sortides per la zona per tal d’establir-hi
itineraris paisatgístics que fomentin una millor ordenació del territori agrícola i
evitin la seva degradació.

6.2.
-

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. El 4 de novembre de 2007, es
va realitzar una activitat lligada a la tradicional mostra de bolets que organitza la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (enguany 23a Exposició de Bolets
del Maresme): taller d’elaboració del joc del follet boletaire a càrrec de “Gest Lúdic
l’Obrador”.
7.2.

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.
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7.3.

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
Durant el 2007, 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 2006).

-

Redacció de l’informe de 2007 sobre la biodiversitat de Mataró dins del Pla
d'Acció Ambiental de Mataró (Agenda 21). Actualització de la llista elaborada
l’any 2005 amb els documents que fan referència a la biodiversitat de Mataró
registrats fins al moment al Centre de Documentació.

-

Recull de dades sobre les activitats del Patronat Municipal de Cultura dins del Pla
d’Acció Ambiental de Mataró-Agenda21 al llarg de l’any 2007 i redacció de les
respostes als qüestionaris elaborats per l’empresa Minuartia per avaluar el grau
d’implantació del Pla d’Acció Ambiental.

-

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.

7.4.

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

-

7 de juny: reunió a Vallgorguina amb diversos tècnics del Parc i altres
equipaments relacionats amb aquest per a la revisió del Pla d’Ordenació d’Usos i
del paisatge del sector carener del Montnegre, elaborat per César Gutiérrez.

-

15 i 16 de novembre: assistència a la I Trobada d’Estudiosos dels Parcs de la
Serralada Litoral Central i V Trobada d’Estudiosos del Montnegre i Corredor, que
va tenir lloc a l’Escola Universitària del Maresme.

-

15 de desembre: assistència a la presentació dels treballs d’excavació i
restauració arqueològica del dolmen de Ca l’Arenes, al terme municipal de
Dosrius, al Parc del Montnegre i el Corredor.

12

8. PRESSUPOST DESGLOSSAT
CONCEPTE

QUANTITAT

Materials fungibles

400,00 €

Millora d’instal·lacions

300,00 €

Desplaçaments

180,00 €

Honoraris documentalista
Seminari El valor dels espais agraris periurbans
Adquisició de bibliografia
23a. Exposició de bolets del Maresme
8è. Curs de bolets del Maresme
TOTAL

30.000,00 €
3.350,88 €
253,13 €
2.875,52 €
1.350 €
38.709,53. €

Mataró, 9 de gener de 2008
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