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Acta de les VII Trobades d’entitats del Parc de la Serralada de Marina 13 desembre de 2018 
 
 
Per  part  del  Parc:  Cinta  Pérez,  Directora  del  parc;  Jose  Santaella,  tècnic  de  territori;  Toni 
Navarrete, tècnic d’ús públic i educació ambiental. 
 
Entitats  assistents: ACER Assoc.,  Centre  Excursionista  de  Badalona,  Centre  Excursionista  Puig 
Castellar,  CIM,  Taula Medi  Ambient  de Montcada,  ADF  La  Serralada,  Centre  Estudis  Natura 
Barcelonès Nord, AD Running Vigia, Els Verds de Badalona, Grup d’Espeleologia de Badalona, 
Escola  de  natura  Angeleta  Ferrer,  Assoc.  La  Horda,  La Màquia,  Conreu  Sereny  SCCL,  ALOC, 
Joventut Atlètica de Montcada. 
 
CPF  dona  la  benvinguda  i  presenta  l’equip  del  parc,  demanant  una  breu  presentació  de  les 
entitats assistents. 
 
En Jose Santaella explica la feina feta en relació a la plaga de Tomicusdestruens, des del treball 
de camp coordinat pel tècnic amb el treball de camp del servei de guarderia del parc, fins a les 
diferents  reunions mantingudes  tant amb entitats de Santa Coloma, com a nivell  institucional 
amb  l’Ajuntament  de  Santa  Coloma  i  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  d  ela 
Generalitat de Catalunya per tal de finalment decidir  l’actuació sobre  les finques públiques del 
municipi  de  Santa  Coloma  de Gramenet.  El  projecte  que  desenvolupa  aquesta  actuació  serà 
informat en breu pel parc i s’executarà els mesos de febrer‐març de 2019. 
 
Toni Navarrete comenta que  les actuacions vers els pins afectats de Tomicusobririen espais    i 
que  es  demanava  a  les  entitats  sensibilitat  i  complicitat  per  no  transitar  per  aquests  espais 
oberts amb la finalitat de garantir una bona regeneració de la vegetació. 
 
En  Toni Navarrete  agraeix  la  bona  predisposició  de  les  entitats  per  buscar  els  consens  i  les 
solucions  per  incorporar  els  criteris  de  “bones  pràctiques”  en  les  activitats  que  s’han  anat 
organitzant enguany.Es presenta un anàlisi de l’aplicació de les bones pràctiques durant el 2018, 
entenent  que  és  un  any  de  transició  ja  que  es  van  començar  a  aplicar  a mig  any. Ha  hagut 
enteniment    amb  les  entitats  a  l’hora  d’aplicar  les  pautes  i  regulacions  tant  generals  com 
especifiques plantejades a les bones pràctiques, cal comentar que: quatre entitats van demanar 
aplicar‐les al 2019 donat que ja tenien organitzades  les activitats  i que alguna entitat ha tingut 
problemes de complir‐les per problemes d’organització.  
 
A continuació comença un torn de paraula per part dels assistents: 
 
M. Gómez (ADF La Serralada), fa una pregunta respecte a les espècies afectades per la plaga del 
Tomicus i la distribució ó de l’afectació: 
 
Resposta:hi han tres espècies diferents de tomicus que han i estan afectant a les zones naturals 
de Catalunya, (Tomicusdestruens, Tomicuspiniperda i Orthotomicuserosus), a la zona del parc el 
que ens esta afectant és principalment el Tomicusdestruens, però els altres dos  tenen efectes 
similars  sobre els pins  i coníferes. Per altra banda,  respecte a  la distribució de  l’afectació per 
l’insecte, normalment les superfícies més afectades solen ser zones orientades al sud.  
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A.Bellido (CEPC) pregunta si es pot confiar en que hi haurà regeneració natural o si s’han de fer 
actuacions de plantacions sobre tot a la zones de solell: 
 
Resposta:  La  zona  corresponents  a  la  finca del  consell  comarcal,  cap  a  la  zona de  la  font de 
l’Alzines  hi  ha  prou  sotabosc  que  permet  pensar  en  una  possible  regeneració;  a  la  zona  de 
Torribera, això no sembla que sigui l’evolució i s’estudiaran possibles repoblacions. 
 
F. Alfambra(Els Verds de Badalona): pregunta si el tractament es realitzarà per igual a tot arreu 
sigui l’afectació que sigui. També demana si a Sant Fost hi ha afectació. 
 
Resposta: Sí, l’actuació serà la mateixa ne tots els casos. I sí, a St. Fost, curiosament a la vessant 
nord hi ha afectació. 
  
J. Devis (CENBN): pregunta si es coneixen les dades més enllà de les activitats organitzades, del 
número d’usuaris del parc: 
 
Resposta:  Les estimacions  son d’uns 115.000 visitants anuals, encara que en aquests moments 
s’està aplicant, de manera experimental, un nou sistema de recompte de visitants    igual per a 
tots  els  Parcs  de  la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  gestionats  per  la  Diputació,  que  faria  pujar 
l’estimació a una dada a prop dels 300.000 visitants.  
 
Joventut  Atlètica Montcada:  planteja  que  per  les  entitats  segueix  sent  complicat  organitzar 
activitats  limitant  el  nombre  de  participants.  I  respecte  de  les  limitacions  que  sobre  els 
recorreguts  realitza  el  document  de  bones  pràctiques,  en  el  seu moment  la  seva  entitat  va 
realitzar un escrit amb  les esmenes que van considerar,  ja què no veuen  les diferencies entre 
uns corriols i altres; però tot i així s’adaptaran al document de BP. 
 
Respecte al calendari d’activitats  i  la coincidència en una data de més d’una activitat, pensen 
que les entitats que fa anys que fan una activitat haurien de tenir preferència a l’hora d’escollir 
dates. 
 
Resposta: respecte dels suggeriments rebuts pel Manual BP es van incorporar en la mesura que 
permetia  la compatibilitat dels usos amb  la conservació;  respecte del calendari d’activitats, el 
criteri és el de ordre d’arribada de  les sol∙licituds, doncs des del parc no podem conèixer totes 
les actuacions, ni preveure quines es continuaran realitzant cada any. 
 
F.Alfambra (Els Verds de Badalona):Comenta el tema dels abocament al parc i pregunta sobre la 
recollida d’escombraries i deixalles. Comenta que hi ha un cas d’abocament industrial a la zona 
fronterera amb Montigalà. 
 
Resposta:  es  fa  una  explicació  sobre  els  diferents mecanismes  de  recollida  que  existeixen  al 
parc,  tant  amb  mitjans  propis,  com  amb  serveis  periòdics  o  contractacions  puntuals 
especialitzades  i es comenta que  l’abocament al que fa referència es troba situat fora de parc; 
llavors acordem que ens farà arribar la fotoi la ubicació per esbrinar si és dins de Parc, i per tant 
si hem d’actuar directament. 
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M. Gómez (ADF La Serralada): Pregunta  en referència alapresència de nius de vespa asiàtica al 
parc i si hi han protocols al respecte. 
 
Resposta: S’explica l’actuació realitzada al parc sobre un niu a la finca de Torribera, propietat de 
la Diputació de Barcelona  i per on discorre un  itinerari  senyalitzat del parc,  i  la necessitat de 
repetir  l’actuació per  tal de  solucionar  la desaparició de  tots els  individus. Es comenta que el 
protocol consisteix en  informar a Agents Rurals que porten una base de dades sobre  l’aparició 
de nius  i es recomana  la utilització d’empreses especialitzades ne el tema, de baix cost  i molta 
eficàcia. 
 
A.Almanza  (La  Horda):pregunta  sobre  la  possibilitat  de  endegar  projectes  de  Custodia  del 
Territori al parc. 
 
Resposta:  Es  proposa mantenir  una  reunió  amb  l’associació  per  tal  de  traçar  aquest  i  altres 
temes d’interès mutu. 
 
Per  últim,  i  de manera més  distesa  es  va  procedir  a  la  salutació  entre  els  assistents  amb  la 
tradicional copa de cava i coca. 

Donant per finalitzada la sessió a les 22.00 hores. 


