CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL
CORREDOR – MUSEU DE MATARÓ
MEMÒRIA 2008

PRESENTACIÓ
La present memòria recull les activitats i actuacions del Centre de Documentació
durant l’any 2008. 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.
Cal destacar que al 2008 el Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el
Corredor a Mataró ha complert 10 anys d’atenció al públic (el Centre es va
crear l’any 1997, però fins al 2008 no es van atendre consultes), i per aquest
motiu la present memòria inclou un modest anàlisi de les dades històriques de les
consultes.
També cal remarcar que des del mes de juliol de 2008 el Patronat Municipal de
Cultura (PMC), de qui depèn el Museu de Mataró, ha renovat els seus estatuts
passant a ser l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC).

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
- 1 Pentium 4, 248 Mb RAM, multimèdia amb DVD
- 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
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- Connexió a Internet a través del servidor de la Diputació de Barcelona
Al mes de juny de 2008 es va donar de baixa el fax de paper tèrmic, marca Cafax
HS 330, per avaria. D’ara en endavant, s’utilitzarà el fax del Museu de Mataró (93
758 24 02) o el de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (93 758 23 62).
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. Des del dia 9 d’abril de 2008, i amb motiu de la
seva recent maternitat, la Sra. Comerma s’ha acollit a la reducció d’un terç de la
jornada laboral. Aquesta reducció horària afectava a les hores d’atenció al públic del
Centre (les tardes de dimarts i dijous) de manera que l’Institut Municipal d'Acció
Cultural ha contractat la Sra. Laura Guerrero. La contractació de la Sra. Laura
Guerrero es va portar a terme l’1 d’ abril de 2008, i el seu contracte, fins el gener de
2009, s’acaba de renovar per allargar-lo fins que la Sra. Comerma recuperi la
jornada laboral sencera. Les quatre hores del servei d’atenció al públic, que fins ara
es repartien en les tardes de dimarts i dijous, queden concentrades en una sola
tarda, els dijous de 15 a 19 hores.
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 7.855,00 €, i de l’Institut
Municipal d'Acció Cultural de l’Ajuntament de Mataró, que assumeix la resta de la
despesa.
El pressupost estimat per a tot l’any 2008 és d’un total de 39.700,00 €.
-

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

CONSULTES
SIMPLES

CONSULTES
COMPLEXES

TOTAL

GENER

0

0

0

FEBRER

0

0

0

MARÇ

0

0

0

ABRIL

6

0

6

MAIG

2

4

6

JUNY

0

3

3

JULIOL

2

4

6

AGOST

2

1

3

SETEMBRE

0

2

2

OCTUBRE

4

5

9

NOVEMBRE

2

5

7

DESEMBRE

2

1

3

TOTAL

19

22

45

Del total de consultes realitzades durant tot l’any 2008, un 49 % s’han efectuat
personalment a la seu del Centre, un 20 % s’han efectuat per telèfon, i un 31 % via
correu electrònic.
Trimestralment s’han comunicat les dades d’usuaris al tècnic d’ús públic del Parc del
Montnegre i el Corredor, el Sr. Josep Beunza, 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 i Secció de
Ciències Naturals del Museu de Mataró) durant l’any 2008 ha estat de 5749
usuaris. A continuació es pot consultar el quadre resum d’aquesta base de dades
d’usuaris de les activitats de Patrimoni Natural a Mataró:
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE MATARÓ
CONSULTES per complexitat

2008

SIMPLES

COMPLEXES

CONSULTES per tipus

TOTAL

TOTAL

ACTIVITATS

PRESENCIALS TELEFÒNIQUES CORREU EL.

NOM

USUARIS/VIS

GENER

0

0

0

0

0

0

FEBRER
MARÇ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Visites a l''exposició "L'alguer de Mataró: 10 anys de seguiment" (80000, només és una estima de la gent que va passar per
0 la Fira de l'Arbre, on hi havia aquesta expsoció)
0 Taller "El plancton marí" (27+28+28)

ABRIL

6

0

6

0

1

5

2

MAIG

0
2

JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE

NOVEMBRE
DESEMBRE

2
0
4

4

3
4
1
2
5

6

3
6
3
2
9

4

3
2
1
2
4

2
2
20

5
1
25

7
3
45

6
0
22

0
8
4
8
20

0
7
7
11
25

0
15
11
19
45

0%
47%
45%
53%
49%

1

0
1

1

0
3

0

Presentació núm. 16 L'ATZAVARA (23) + Taller "Les roques a la ciutat" (27+26) + Taller "De cara al mar: una platja viva" (25)
Taller "Les roques a la ciutat" (19+22+23) + Taller "De cara al mar: la vegetació a la platja" (22+24) + Seminari "Espècies
invasores" (60+22+20+32+24+18+15) + Visites a l'exposició sobre "Espècies invasores, el musclo zebrat" (51)
Seminari "Espècies invasores" (29) + Visites a l'exposició sobre "Espècies inavasores, el musclo zebrat" (36) + Visites a
l'exposició "L'alguer de Mataró: 10 anys de seguiment" (no s'inclou el nombre de visitants perquè estava dins la celebració del
Dia munidial dels Mars i el Oceans organitzada per l'Escola del Mar de Badalona i no es va fer recompte)

83

0
83

101

107

352

358

65

68
6

Visites a l'exposició "L'alguer de Mataró: 10 anys de seguiment" (no s'inclou el nombre de visitants perquè estava dins el
Firamar 2008 organitzat pel Grup Llebeig a Sant Pol de Mar i no es va fer recompte)

2
0

0

3
2

1

Visites a l'exposició "Bolets del Maresme" al CEIP Cirera i a l'Ajuntament de Sant Celoni (no s'inclou nombre de visitants de
4 cap dels dos llocs perquè no es va fer recompte)

9

1
2
9

Visites a la XXIV exposició de bolets del Maresme (3486) + 6è curs de bolets (5) + Taller "Els bolets: com som?"
(15+15+30+15+15+32) + Taller "Els bolets: descoberta"
(21+24+27+23+26+17+17+17+20+22+19+18+25+24+22+17+22+25+21+26) + Taller "Els bolets: formes i colors"
(25+25+27+26+25+20+23+24+27+21+22+26+26+23+25+24+23+26+25+25) + Visites guiades a la XXIV exposició de bolets
(31+23+24+7+32+25+25+27+25+25+25) + Visites a l'exposició "L'alguer de Mataró: 10 anys de seguiment" (no s'inclou el
nombre de visitants perquè estava dins la Mostra d'Entitats de Mataró, estand de l'SPAS, i no es va fer recompte) + Visites a
0 l'exposició "Bolets del Maresme" a l'Ajuntament de Llavaneres (no s'inclou nombre de visitants perquè no es va fer recompte)
1 Taller "Els bolets: descoberta" (25+25+27+24+22+23+23+21) + Taller "Els bolets: formes i colors" (21+22+24+25+18)
14

4803
300
5704

4810
303
5749

83
518
0
5103
5704

83
533
11
5122
5749

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

0%
13%
27%
21%
20%

0%
40%
27%
26%
31%

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

En complir-se els 10 anys del servei d’atenció al públic del Centre de
Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a Mataró (el Centre es va
crear l’any 1997, però fins al 2008 no es va començar a atendre consultes),
hem volgut fer un anàlisi de les dades històriques de les consultes. Els
següents gràfics mostren l’evolució al llarg dels anys del nombre anual de consultes
al Centre i el mitjà pel qual arriben.
Nombre i tipus de CONSULTES
CD del Montnegre i el Corredor de Mataró

Percentage vies de CONSULTA
CD del Montnegre i el Corredor de Mataró
100%
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El gràfic de l’esquerra situa el nombre total de consultes de l’any 2008 (49
consultes), a prop de la mitjana aritmètica anual del Centre (52 consultes, sense
tenir en compte l’any 2006, que va ser excepcional). El gran nombre de consultes al
Centre de l’any 2006, sobretot correus electrònics, s’explica pel paquet d’activitats en
homenatge al Dr. Pere Montserrat i Recoder que es va organitzar aquest any i que
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les inscripcions es feien a través del correu electrònic del Centre. En el gràfic de la
dreta, destaca l’increment en el temps del percentatge de consultes respecte el total
que es realitzen per mitjà del correu electrònic (no presencials).
Quant als àmbits temàtics de consulta, podem dir que els usuaris que han visitat el
Centre els darrers 10 anys estan interessats per la botànica, la zoologia i l’ecologia
del Parc, tal i com es detalla al següent gràfic.
Consultes del període 1998-2007 per àmbit temàtic
núm. de consultes
0

5
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20

25

30

35

40

45

Activitats forestals
Agricultura i ramaderia
Arquelogia
Arquitectura
Botànica
Cartografia

àmbit temàtic de consulta

Climatologia
Conservació de la natura
Ecologia
Etnologia
Educació
Excursionisme
Geografia
Geologia
Gestió del Parc
Història
Impactes ambientals
Indústria i energia
Zoologia
Altres
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2.2.

Registre de documentació

La base de dades en Knosys conté 532 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 540 documents,
aquests corresponen a 532 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

53

EXPOSICIÓ

0

FITXA

1

FOTOGRAFIA

0

FULLETÓ

5

GOIGS

0

GRAVAT

0

GUIA

2

LÀMINA

2

LLIBRE

100

MAPA

1

MATERIAL MULTIMÈDIA

0

PLÀNOLS

0
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PREMSA

0

PROGRAMA

0

PUBLICACIÓ EN SÈRIE

98

RECURS ELECTRÒNIC

0

TESI

1

VD

0

TOTAL

540

Entre els mesos de maig i juny es va contractar a la Sra. Teresa Manasanch per a
realitzar tasques de catalogació de documents de la biblioteca general de la Secció
de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Aquestes noves entrades al registre de
documents de la biblioteca serviran també per ampliar la base de dades del Centre
de Documentació.
2.3.

Recull de premsa local

S’ha anat efectuant un buidat de les notícies aparegudes al diari 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.
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
207.86 euros. També s’ha adquirit un nou armari per a la biblioteca (560.28 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.
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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:
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.
S’ha col·laborat amb la Unitat de Programació Pedagògica i Divulgativa de l’Àrea
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en la revisió dels diversos productes
de divulgació de serveis i activitats als Parcs.

4. ACTIVITATS
4.1.
-

Assistència al curs Gestió pressupostària bàsica, organitzat pel Servei de
Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, dins el Pla de Formació
Continuada, durant els dies 18, 20 i 25 de novembre (9 h. en total). Professora:
Assumpta Aniento Recasens.

4.2.
-

Formació personal

Exposicions

L’exposició L’alguer de Mataró: 10 anys de seguiment, produïda per la Secció de
Ciències Naturals del Museu de Mataró, enguany ha visitat: la XX Fira de l’Arbre
de Mataró, del 9 al 10 de febrer; l’Escola del Mar de Badalona dins els actes de
celebració del Dia mundial dels mars i oceans, el cap de setmana del 7 i 8 de
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juny; el Firamar 2008 organitzat pel Grup Llebeig a Sant Pol de Mar, el cap de
setmana del 23 al 24 d’agost; i la Mostra d’Entitats, dins l’estand de la Societat de
Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró, del 27 al 30 de novembre al Parc
Central de Mataró. Coordinació del préstec de material.
-

L’exposició de Bolets del Maresme, produïda per la Secció de Ciències Naturals
del Museu de Mataró, ha visitat: el CEIP Cirera, del 15 al 20 d’octubre; l’exposció
de bolets de l’ajuntament de Sant Celoni, el cap de setmana del 25 i 26 d’octubre;
i l’exposició de bolets de l’Ajuntament de Llavaneres, que organitza l’entitat Amics
del Bolet de Llavaneres, el cap de setmana del 22 i 23 de novembre. Coordinació
del préstec de material.

-

L’exposició La invasió del musclo zebrat: impactes i mesures de gestió a
Catalunya, produïda per l’Agència Catalana de l’Aigua, es va poder visitar del 20
de maig al 8 de juny al Museu de Mataró, coincidint amb la celebració del
seminari Invasions!, aquest organitzat per la Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró. Coordinació del préstec de material.

4.3.

Atenció, assessoraments i consultes tècniques

-

Assessorament tècnic a les iniciatives del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l'Ajuntament de Mataró especificades en l'apartat 7.3.

-

Assessorament tècnic a l’equip redactor del Pla estratègic d’educació per al
desenvolupament sostenible de Mataró, formant part de l’equip coordinador del
Projecte Mataró Educació i Sostenibilitat (MES).

-

Assessorament tècnic en la redacció del document de Proposta d’acord al ple
municipal per a la incorporació del Dr. Pere Montserrat i Recoder a la Galeria de
mataronins/es il·lustres de la ciutat de Mataró i en les cartes de notificació
enviades als familiars.

-

Participació amb tot l’equip tècnic de l’Institut Municipal d'Acció Cultural quant a
l’establiment d’indicadors culturals i, en concret, en l’elaboració d’indicadors de
Patrimoni Natural a partir de 2008.

-

Elaboració d’un informe d’anàlisi dels antecedents, situació actual i necessitats
de l’àrea de Patrimoni Natural del Museu de Mataró, amb l’objectiu de concretar
les necessitats d’espais d’aquesta àrea a la futura seu del Museu (l’equipament
de Can Marfà).

-

Elaboració d’un informe per avaluar els riscos laborals de l’Àrea de Patrimoni
Natural del Museu de Mataró, dins el Pla de prevenció de riscos laborals de
l’Ajuntament de Mataró.
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4.4.

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

- Col·laboració amb altres entitats de la ciutat de Mataró en la organització de l’Acte
de reconeixement al Dr. Pere Montserrat i Recoder, celebrat el dia 12 de març a la
sala d’actes de Caixa Laietana.
- Estudi i redacció de la proposta de conveni de col·laboració entre el Laboratori de
Recerca del Clima del Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona
(LRC-PCB) i el Museu de Mataró–Institut Municipal d’Acció Cultural per a la
instal·lació, seguiment i difusió d’un captador de CO2 al Museu de Mataró, dins el
Projecte Europeu CarboSchools+ (gener-juny).
-

Organització, i coordinació, del seminari Invasions! en col·laboració amb la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i el suport de la Diputació de
Barcelona, que es va celebrar els dies 7, 14, 15, 21, 22, 28 i 29 de maig i 4 de
juny a la sala d’actes de Can Palauet de Mataró (gener-juny). Veure exemplar del
tríptic als annexos.

- Organització i coordinació del préstec de l’exposició La invasió del musclo zebrat:
impactes i mesures de gestió a Catalunya, produïda per l’Agència Catalana de
l’Aigua i que es va poder visitar del 20 de maig al 8 de juny al Museu de Mataró
(abril-juny).
- Coordinació, com a membre del Consell de Redacció, de la publicació i distribució
de la revista L’ATZAVARA núm. 16 Canvi climàtic, organització de la presentació
pública d'aquest monogràfic i coordinació de la correspondència generada. La
presentació pública d’aquest monogràfic va tenir lloc el dia 3 d’abril a la sala
d’actes de Can Palauet de Mataró. (gener-juny).
- 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’ha editat a la tardor de 2008 (gener-juny).
- 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 recursos i materials (gener-juny).
- 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-juny).
-

Coordinació, com a membre del Consell de Redacció, de la preparació dels
articles de la revista L’ATZAVARA núm. 18 Espècies invasores, que s’editarà al
2009 (setembre-desembre).
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-

Organització de la 24a. Exposició de bolets del Maresme, en col·laboració amb la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, del 8 al 16 de novembre de
2008, al Museu de Mataró (maig-novembre). Veure exemplar del tríptic als
annexos.

- Organització del 9è. Curs de bolets, en col·laboració amb la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró, que es va celebrar en el marc de la 24a Exposició
de bolets del Maresme (maig-novembre).
- Valoració i acceptació de la proposta de la Societat de Pesca i Activitats
Subaquàtiques de Mataró (SPAS) de produir una exposició al Museu de Mataró
sobre “el mar de Mataró” amb motiu del 50è aniversari de creació de l’SPAS.
L’exposició formarà part de la programació del Museu de Mataró del 2009 (generdesembre).

5. PUBLICACIONS
-

Coordinació de la publicació de la revista L'ATZAVARA núm. 16 Canvi climàtic
(2008) 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 (2008) editada per la Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró.

-

Gràcies a la subvenció rebuda 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, ja es poden consultar tots els articles editats a text complet tant al portal
de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO: http://www.raco.cat/) com al
portal de la revista L’ATZAVARA (http://www.scn-mm.cat/atzavara/).

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 2008 s’ha
actualitzat la base de dades on es van entrant els resultats del treball de camp,
s’ha anat actualitzant la informació a la web del Projecte (www.projectealocs.org)
i el Museu de Mataró ha subvencionat l’edició d’un pòster sobre el projecte i la
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inscripció de dos voluntaris que el van presentar a les I Jornades Catalanes de
Conservació de Flora (Blanes, 2 i 3 de juny de 2008).
-

El Projecte Cinc Sènies, engegat al mes de gener de 2007 per la Secció de
Ciències Naturals del Museu de Mataró, continua els estudis de la zona i les
reunions amb els diversos agents implicats per al seguiment de l’espai i proposta
d’actuacions. S’està treballant una proposta d’itineraris paisatgístics. L’estudi del
mussol petit (Athene noctua) realitzat per l’Hugo Framis a les Cinc Sènies va ser
presentat a un congrés sobre aquesta espècie celebrat a Herzele (Bèlgica) del 26
al 28 de setembre de 2008, pel que va rebre una dotació de 300 euros. Aquest
treball, juntament amb la descripció del Projecte Cinc Sènies, han estat publicats
com articles científics al butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de
Mataró: L’Atzavara núm. 17 dedicada als espais agraris periurbans (desembre de
2008).

-

NOU PROJECTE en fase de preparació: El Laboratori de Recerca del Clima del
Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona (LRC-PCB) ha
proposat a la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (Institut Municipal
d’Acció Cultural) per entrar a formar part del projecte europeu CarboSchools+. El
projecte CarboSchools+ pretén generar coneixement científic “al costat del
científic” i amb “dades reals”, de manera que els ciutadans coneguin el treball
dels científics en qüestions tan properes com el canvi global i el canvi climàtic. El
projecte CarboSchools+ estableix que científics, professors (en aquest cas
tècnics de Museu) i estudiants (en aquest cas ciutadans) treballaran plegats a un
mateix nivell per afavorir al màxim la comunicació i col·laboració dels diversos
agents implicats.

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"

Cada any, la Diputació de Barcelona fa una proposta dels possibles actes de
celebració del Viu el Parc als municipis, ja que són subvencionats per la Diputació, i
gestiona les sol·licituds d’aquests i l’elaboració del programa a través de l’empresa
FUSIC. Des de l'any 2002, la responsable del Centre de Documentació del Parc del
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Montnegre i el Corredor s'encarrega de concretar els actes de celebració a Mataró,
en representació de l’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Mataró.
La tardor de 2008, es va tornar a realitzar una activitat lligada a la tradicional mostra
de bolets que organitza la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró
(enguany 24a Exposició de Bolets del Maresme): taller de bolets de Gest Lúdic
l’Obrador. S'adjunta amb la memòria el full de valoració de l'activitat (veure annexos).
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.
7.3.

Manteniment de contactes amb el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
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 2008, 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 2007).

-

Seguiment del Projecte Mataró Educació i Sostenibilitat (MES), dins l’equip
coordinador, i que ha donat lloc al Pla estratègic d’educació per al
desenvolupament sostenible de Mataró (gener-juny).

-

Assessorament tècnic a la recent creada Secció d’Espais Naturals del Servei de
Medi Ambient i Sostenibilitat i, en concret, al tècnic responsable, el Sr. Josep
Lloveras, quant a la documentació disponible al Museu de Mataró sobre el medi
natural del municipi.

-

Assessorament tècnic a la Secció d’Espais Naturals del Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat quant al procediment a seguir després de detectar una serp a un
monument de la platja de Mataró i creure convenient la seva captura, identificació
i trasllat a un a un altre espai (amb menor grau de perill per als ciutadans).

-

Assistència a la reunió informativa sobre el projecte d’ampliació del Port de
Mataró, el dia 4 de juliol al Servei de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Mataró,
amb tots els agents implicats en el Projecte alguer de Mataró.
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7.4.

Assistència a les trobades de centres de documentació de la Xarxa de
Parcs Naturals i biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona.

12 de juny: Biblioteca Central de Terrassa. IV Trobada de centres de documentació
de la Xarxa de Parcs Naturals i biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona.

8. PRESSUPOST DESGLOSSAT
CONCEPTE

QUANTITAT

Adquisició de bibliografia

207.86 €

Adquisició mobiliari de biblioteca

560.28 €

Materials fungibles

400,00 €

Millora d’instal·lacions

300,00 €

Desplaçaments

120,00 €

Honoraris documentalista

30.000,00 €

Seminari Invasions!

3.611,13 €

24a. Exposició de bolets del Maresme

4.593,22 €

9è. Curs de bolets del Maresme

1.000,00 €

TOTAL

40.792,49 €

Mataró, 29 de gener de 2008
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