CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC NATURAL DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR – MUSEU DE MATARÓ
MEMÒRIA DE 2000

PRESENTACIÓ
La present memòria recull les activitats i actuacions del Centre de
Documentació durant l’any 2000. 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.
Tot i que alguns dels aspectes detallats no presenten variació respecte a la
memòria anual de 1999, s’han mantingut per conservar l’estructura de la
memòria d’acord amb el guió establert pel Servei de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona per a la redacció de les memòries dels Centres de
Documentació.

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.

La fotocopiadora b/n (model Nashuatec 3115, marca Gestener), que es va
incorporar de nou juntament amb el fax al primer semestre d'enguany, ha estat
donada de baixa. L'aparell presentava una avaria greu amb una reparació molt
costosa i per això es va decidir donar-la de baixa.

1.2.

Mitjans humans

El Centre té assignada una persona amb una dedicació de 14 hores setmanals.
L’atenció al públic es realitza els dimarts i dijous de 5 a 8 de la tarda.
Aquest any la responsable del centre, la Sra. Roser Campeny, ha sigut baixa
voluntària. La Sra. Núria Benaiges ha cobert aquesta plaça interinament fins al
mes d'agost.
La Junta del Patronat Municipal de Cultura, en sessió ordinària celebrada el dia
16 de maig de 2000, va aprovar la convocatòria i bases de selecció per cobrir
una plaça de tècnic superior del Centre de Documentació del Parc Natural del
Montnegre i El Corredor, adscrit al Museu de Mataró. La resolució es va fer
pública el dia 5 de juliol de 2000, per la qual, es proposava la contractació de la
Sra. Marta Comerma i s'aprovava una llista d'espera per cobrir possibles
vacants o substitucions.
La Sra. Marta Comerma és la nova responsable del centre des del mes de
setembre.

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 1.090.000 ptes, i del
Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que assumeix la resta de la
despesa.
El pressupost de l’any 2000 s’estimava en 2.156.048,- ptes. El detall de les
despeses corresponents al 2000 es reflecteixen al darrer apartat d'aquesta
memòria.
-

Subvencions rebudes:

No s’han rebut subvencions específiques per al Centre de Documentació,
malgrat haver-hi hagut aportacions específiques per part d’alguna administració
a l’exposició Recer de viatgers.
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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
COMPLEXES

CONSULTES
SIMPLES

TOTAL

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

3
1
1
1
2
4
2
1
3
2
2
0

0
2
0
3
2
1
3
1
0
2
5
4

3
3
1
4
4
5
5
2
3
4
7
4

TOTAL

22

23

45

OBSERVACIONS

Aquestes xifres suposen un augment del 58% respecte a les que s'atengueren
l'any 1999. El major increment s'ha observat dins de les consultes complexes,
22 consultes complexes aquest any enfront les 12 de l'any passat.
Les consultes complexes han estat realitzades personalment al Centre. Pel que
fa a les simples, la major part també s’han efectuat personalment i algunes
d’elles telefònicament o mitjançant correu electrònic.
2.2. Registre de documentació

2

La base de dades conté actualment 429 registres. La tipologia dels documents
és la següent:
TIPUS DOCUMENT

NOMBRE

LLIBRE
ESTUDI
ARTICLE
MAPA
FULLETÓ
REVISTA

90
29
197
1
1
111

TOTAL

429

S'han revisat tots els documents de la base de dades de cara a corregir errors
a les paraules admeses que es van entrar o altres.

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 per valor de 25.706 ptes.

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. Les
dades actuals han estat ja útils per realitzar una tramesa dels fulls de
convocatòria de la III Trobada d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor
celebrada a Pineda de Mar i una altre tramesa de convocatòria per a les V
Jornades Naturalistes del Maresme.
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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. Actualment el registre d’entitats que apareixen relacionades amb el
parc al directori és de 22 .

4. ACTIVITATS
4.1.
-

Exposicions

Exposició Recer de viatgers: ocells, migracions i zones humides litorals.
La realització de l’exposició, l’edició del catàleg i la proposta i seguiment
dels materials didàctics ha anat a càrrec del responsable del Centre de
Documentació.
L’exposició s’ha pogut visitar del 4 de maig fins a l’11 de juny, durant aquest
període l’han visitat 2049 persones entre visites lliures i grups escolars.
Les propostes didàctiques de l’exposició les han realitzat un total de 40
grups escolars (712 alumnes) i s’han repartit de la següent manera:

ETAPA

Nº DE GRUPS

ALUMNES

Primària

9

237

1er cicle d’ESO

7

110

2n cicle d’ESO

11

225

Altres

13

140

Total

40

712

Els resultats es poden considerar molt satisfactoris i les avaluacions de les
activitats per part dels mestres també.
-

21-23 octubre: 16ª Exposició de Bolets. Participació en el muntatge de
l'exposició.
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4.2.

Participació en jornades i congressos

-

25 i 26 de novembre: V Jornades Naturalistes del Maresme. Organitzades
per : CATAM, Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, Natura i
l'Escola de Natura del Corredor. Mataró. Presentació de la ponència
Estructura de la vegetació de ribera de la conca de la Riera d'Argentona,
per Marta Comerma.

-

25 i 26 de novembre: V Jornades Naturalistes del Maresme. Organitzades
per : CATAM, Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, Natura i
l'Escola de Natura del Corredor. Mataró. Elaboració i exposició d'un plafó
informatiu sobre el centre de Documentació del Parc Natural del Montnegre
i el Corredor adjuntant diversos documents editats pel Parc.

4.3.
-

Atenció, assessoraments i consultes tècniques

Assessorament divers a Xavier Caliz per crear un ecomuseu a Fogars de
Tordera (gener).

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

Suport general a les activitats dins el Projecte Alguer de Mataró (gener i
octubre).

-

Avaluació de les enquestes omplertes pels mestres en relació al taller
Bolets: com som? Iniciació a la morfologia dels bolets, ofert la tardor de
1999, i redacció de la memòria corresponent (febrer).

-

Col·laboració en l’organització del seminari La conservació de la
biodiversitat (març).

-

Suport a l’elaboració de la revista Atzavara nº 9 (maig-novembre).

-

Suport en les activitats de preparació de les V Jornades Naturalistes del
Maresme (maig-novembre).

-

Col·laboració en la preparació de tallers educatius: el plàncton marí:
Observació identificació i importància ecològica i les roques a la ciutat:
Itinerari geològic pel carrer de Barcelona (maig-juny).
Presentació de les propostes didàctiques del Museu de Mataró i el Centre
de Documentació dins el marc de La XXI Escola d’Estiu de Maresme (junyjuliol).

-
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-

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

-

Col·laboració en 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).

-

Reconeixement de la col·lecció privada de ciències naturals del col·legi
Valldemia de Mataró i elaboració d'un informe avaluant una possible
donació al Museu de Mataró (setembre-octubre).

-

Col·laboració en la organització i muntatge de la "16ª exposició de bolets del
Maresme" (octubre).

-

Gestió del préstec de diversos plafons de l'Exposició de Bolets als Amics
dels Bolets de Vilassar de Dalt (octubre).

-

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

-

Col·laboració en l’organització del curs "Fa milions d'anys... L'evolució i els
primers homínids" (novembre).

-

Participació en el mostreig de camp i l'elaboració de les dades del projecte
de recerca Els boscos de ribera de la conca de la riera d'Argentona: refugis
de biodiversitat (gener-desembre).

5. PUBLICACIONS
-

Participació en la publicació de fitxes de bolets amb motiu de la celebració
de la 16ª Exposició de Bolets (21-23 octubre). S'han editat les fitxes Bolets a
la cuina i Bolets metzinosos: alerta! No te'n refiïs.

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 i resta la revisió final dels textos i
cartografia. Es preveu finalitzar-lo aquest mes de gener de 2001.
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-

Els boscos de ribera de la conca de la riera d'Argentona: refugis de
biodiversitat. Projecte de la CIRIT en el que es continua treballant. En
l'apartat anterior queden resumides les activitats realitzades aquest any
entorn al projecte. L'any que ve es té previst organitzar una exposició i un
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, ...). Les
dades han estat disponibles al mes de novembre però es preveu fer l'estudi
el proper any.

-

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 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, així com
en l'elaboració dels compromisos dins de l'Agenda 21.
7.3.

-

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

20 de desembre: Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt, Terrassa.
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7.4.

Assistència a les reunions de la Comissió Consultiva del Parc
Natural del Montnegre i el Corredor dins de l'àrea de Servei de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

-

9 de febrer: Rectoria vella de Sant Celoni.

-

18 de desembre: Equipament municipal "Can Borrell", Arenys de Munt.

8. PRESSUPOST DESGLOSSAT
CONCEPTE
ADQUISICIÓ DE BIBLIOGRAFIA
MATERIAL FUNGIBLE
MILLORA INSTAL·LACIONS LOCAL
DESPLAÇAMENTS I DIETES
HONORARIS DOCUMENTALISTA
16ª EXPOSICIÓ DE BOLETS
EDICIÓ FITXES BOLETS
EXPOSICIÓ Recer de viatgers¹
TOTAL

QUANTITAT
25.706
70.000
61.880
35.000
1.090.000
378.776
40.000
648.817
2.350.179

¹ Aquesta activitat ja es troba totalment tancada.

Febrer 2001
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