CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC NATURAL DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR – MUSEU DE MATARÓ
MEMÒRIA DE 2002

PRESENTACIÓ
La present memòria recull les activitats i actuacions del Centre de
Documentació durant l’any 2002. 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.
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 ordinador Data General. Pentium 16.0 Mb RAM, multimèdia amb CD-Rom 24x.
Referència: 34096-OEM-0017213-11660. Des de 1997.
- 1 ordinador Olivetti M 24 XS-N P 200XAAA. Pentium 32.0 Mb RAM, multimèdia
amb CD-Rom 24x, amb mòdem intern. Referència: 34096-OEM-0017213-11045.
Des de 1998.
- 1 mòdem de 33.600 bps
- 1 impressora d’injecció de tinta Olivetti JP190
- 1 impressora làser Hewlett Packard Laserjet 4p

Software:
-

Windows'95
Paquet de Microsoft Office'97
Wknosys per Windows. Versió 1.19
Antivirus McAffee. Versió 4.5.1 SP1
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
14 hores setmanals. A partir del gener de 2003, la jornada laboral es veurà
augmentada en 4 hores, de manera que la dedicació passarà a ser de mitja
jornada laboral completa (18 hores setmanals). Cal tenir en compte però, que la
dedicació de Marta Comerma no és exclusiva al Centre, sinó que en el mateix
horari es desenvolupen tasques de coordinació de les activitats de la Secció de
Ciències Naturals del Museu de Mataró (especificades a l'apartat 4.5).
L’atenció al públic es continuarà realitzant els dimarts i dijous de 17 a 20 h.,
mentre que els dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 14h, es treballarà internament.

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 6620 €, i del Patronat
Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que assumeix la resta de la
despesa.
El pressupost estimat per l’any 2002 és d'un total de 13.720 €.
-

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 de la següent pàgina.
Respecte al nombre total de consultes que s'atengueren en el mateix període
de l'any 2001 (54 consultes), no s'ha observat cap variació. De manera que es
manté el nombre d'usuaris del centre, el qual havia incrementat força en el
període 1998-2001 (de 20 a 54 consultes).
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MES

CONSULTES
COMPLEXES

CONSULTES
SIMPLES

TOTAL

GENER

7

6

13

FEBRER

2

2

4

MARÇ

0

5

5

ABRIL

2

3

5

MAIG

2

1

3

JUNY

1

1

2

JULIOL

3

1

4

AGOST

Servei tancat per vacances

SETEMBRE

2

3

5

OCTUBRE

3

4

7

NOVEMBRE

1

3

4

DESEMBRE

1

1

2

TOTAL

24

30

54

Del total de consultes realitzades en l'any 2002, un 65% s'han efectuat
personalment a la seu del Centre, un 20% s'han efectuat via correu electrònic, i
el 15% a través del telèfon.

2.2.

Registre de documentació

La base de dades conté actualment 487 registres. La tipologia dels documents
és la següent:
TIPUS DOCUMENT

NOMBRE

LLIBRE

96

ESTUDI

29

ARTICLE

267

MAPA

1

TESI

1

FULLETÓ

2

REVISTA

91

TOTAL

487
2

Entre els mesos de juliol i desembre, s'ha creat una base de dades amb tota la
bibliografia de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, que inclou
els documents registrats pel Centre de Documentació del Parc Natural del
Montnegre i el Corredor a Mataró. La base de dades disposa d'un camp que
registra la signatura corresponent de cada document, seguint els criteris de
classificació de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Actualment s'estan etiquetant els documents amb les signatures, les quals
serveixen per ordenar-los en els armaris de què disposa la biblioteca i, així,
facilitar la consulta dels mateixos. La organització i seguiment d'aquesta feina
(juny-desembre) ha ocupat gran part del temps previst a la revisió de la base de
dades en Wknosys del Centre. Per aquest motiu, el nombre total de documents
no ha incrementat notablement respecte l'any anterior.

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.
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 valor de
360.45 €. S'ha creat un fitxer conjunt amb el llistat de la bibliografia pendent
d'adquisició que es revisa mensualment.

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. Encara
que ja està creat el fitxer, dins del programa Access per Windows, on es van
introduint les dades.
Les dades actuals han estat ja útils per realitzar una tramesa dels fulls de
convocatòria de les VI Jornades Naturalistes del Maresme a Cabrils.
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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. El registre d’entitats que apareixen relacionades amb el parc al
directori és de 28, després de l'actualització que es va fer al mes de maig.
Actualment es recullen, en llistats paral·lels, les activitats relacionades amb el
medi marí i el turisme que potencia el valor paisatgístic de la comarca del
Maresme, on s'han registrat 7 entitats més.

4. ACTIVITATS
4.1.

Formació personal

-

Assistència al curs Nivell C de Català de 90h. de durada, organitzat pel
Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró, dins del marc del
Pla de Formació Continuada 2001-2003. Formació i examen a càrrec del
Centre de Normalització Lingüística. Després de superar l'examen, vaig
obtenir el títol oficial de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

-

Assistència al curs Access bàsic de 21h. de durada, organitzat pel Servei de
Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró, dins del marc del Pla de
Formació Continuada 2001-2003. Formació a càrrec de l'empresa Cetemsa.

-

Assitència al curs Elaboració de la Carta de Serveis del Patronat Municipal
de Cultura de 17h. de durada, organitzat pel Servei de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Mataró, dins del marc del Pla de Formació Continuada
2001-2003. Formació a càrrec de l'empresa OPS.

4.2.
-

Exposicions

Exposició Recer de viatgers: ocells, migracions i zones humides litorals.
Aquesta exposició es va realitzar en el Centre de Documentació de Mataró
al 2000. Al llarg del 2002 ha estat itinerant a les següents localitats:
→ MUSEU DE L'AIGUA DE SALT: del 9 de febrer al 3 de març de 2002.
Còmput de visitants: 715
→ MUSEU TOMÀS BALVEY DE CARDEDEU: del 8 de març al 26 de
maig del 2002.
Còmput de visitants: 988
→ MUSEU DE MOLINS DE REI: del 5 de juny al 7 de juliol del 2002.
Còmput de visitants: 216
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→ MUSEU DEL PRAT DEL LLOBREGAT: del 3 d'octubre al 3 de
novembre del 2002.
Còmput de visitants: 188
→ ÀREA DE MEDI AMBIENT DE CASSÀ DE LA SELVA: del 16 de
novembre al 8 de desembre del 2002.
Còmput de visitants: 590
-

Seguiment del projecte de l'exposició Els boscos de ribera: batecs de
romanticisme en col·laboració amb els membres de la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró. En concret, s'ha coordinat la redacció del
projecte.

-

9-11 de novembre: 18a Exposició de Bolets. Coordinació en la preparació
de l'exposició i participació en el muntatge

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 7.2.

-

Assessorament divers a Pere Tió, en representació de 14 entitats de la
comarca, en la Campanya per incloure el turó de Montalt en el pla de
protecció del Montnegre-Corredor.

4.4.
-

Participació en jornades i congressos

23 de novembre: VI Jornades Naturalistes del Maresme. Organitzades per:
CATAM, Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró-Patronat
Municipal de Cultura i l'Escola de Natura del Corredor. Cabrils. 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.

4.5.

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

-

Manteniment dels dos aquaris amb espècimens marins al local de la Secció
de Ciències Naturals del Museu de Mataró (gener-juny). Els aquaris es van
posar en marxa al mes de setembre de 2001, amb animals cedits per
l'Escola del Mar de Badalona. Donades les condicions d'excessiva calor en
els mesos d'estiu, es va desmuntar els aquaris al juny. Els animals van ser
alliberats al mar.

-

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

Participació en l'elaboració de les dades del projecte de recerca Els boscos
de ribera de la conca de la riera d'Argentona: refugis de biodiversitat i en els
preparatius de l'exposició que es farà al Museu de Mataró sobre aquest
tema (gener-juny).

-

Seguiment i coordinació del projecte i la realització d'una base de dades
informatitzada del fons bibliogràfic de la Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró (gener-desembre).

-

Redacció del projecte de l'exposició Els boscos de ribera: batecs de
romanticisme en col·laboració amb els membres de la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró (gener-febrer).

-

Recollida de dades de temperatura i humitat generades per un aparell situat
a la sala de la Col·lecció de la Secció de Ciències Naturals (abril2001abril2002).

-

Col·laboració en la organització, i coordinació, del seminari Riberes, rius i
rieres en col·laboració amb la Secció de Ciències Naturals del Museu de
Mataró, que es va celebrar els dies 30 d'abril, 2, 7, 9, 14 i 16 de maig a la
Biblioteca Pública Pompeu Fabra de Mataró (febrer-maig).

-

Elaboració d'un llistat amb la bibliografia pendent d'adquisició i recull de les
preferències de la Secció de Ciències del Museu de Mataró (marçdesembre).

-

Suport general a les activitats dins el Projecte Alguer de Mataró (juny), en
concret a la presentació de les dades de la cartografia realitzada per la
Universitat de Barcelona.

-

Suport en les activitats de preparació de les VI Jornades Naturalistes del
Maresme (maig-desembre) i coordinació de la correspondència generada.

-

Suport al consell de redacció de la revista ATZAVARA núm. 10 L'alguer de
Mataró (maig-desembre) i coordinació de la correspondència generada.

-

Col·laboració en la organització i muntatge de la "18ª exposició de bolets del
Maresme" (setembre-novembre).

-

Col·laboració en la programació i redacció de les activitats i pressupost de la
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró per a l'any 2003.
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5. PUBLICACIONS
- Participació en la publicació de fitxes de bolets amb motiu de la celebració
de la 18ª Exposició de Bolets (9-11 de novembre). S'han editat les fitxes
Bolets per postres i Els líquens: meitat bolet, meitat alga.

- Participació en la publicació de la revista ATZAVARA núm. 10 L'Alguer de
Mataró.

6. RECERCA/SEGUIMENT DE PARÀMETRES
6.1.

Suport i dinamització de la recerca

-

Els boscos de ribera de la conca de la riera d'Argentona: refugis de
biodiversitat. Es continua treballant en el processament de les dades.
Aquest any, s'ha redactat l'avantprojecte de l'exposició i s'ha organitzat el
seminari sobre els boscos de ribera.

-

Els alocs del Maresme. Projecte iniciat al juny de 2002. S'ha consolidat el
grup d'entitats i persones vinculades al projecte, i s'està redactant el
projecte per demanar subvencions.

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, de
cara a treballar el conjunt de dades que el Parc ha anat acumulant sobre
analítiques de diversos punts d'aigua (fonts, rieres, pous, preses, ...). Aquest
any s'ha fet una trobada amb diversos equips de recerca en ambients
aquàtics per replantejar el sistema de seguiment. Aquest Centre passa a
tenir una activitat de col·laboració dins d'aquest conjunt de professionals.

-

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"

Aquest any, la responsable del Centre de Documentació del Parc Natural del
Montnegre i el Corredor s'ha encarregat de revisar els documents sobre el
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programa "Viu el Parc" i presentar una proposta d'activitat per a la tardor de
2002, en representació del Patronat Municipal de Cultura de Mataró.
L'activitat va consistir en una xerrada titulada "Què és la Xarxa de Parcs
Naturals?", a càrrec de Maria Solé de Talp, Comunicació Ambiental, i que es va
celebrar a la sala d'actes de Can Palauet el dimarts dia 12 de novembre de
2002 de 19 a 21 hores.

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 que ho requerissin.

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
En el primer semestre de 2002, les activitats del centre en relació a aquest
departament han estat:
-

Revisió dels documents elaborats per l'empresa Minuartia (informe 2001)
sobre les activitats del Patronat Municipal de Cultura dins del Pla d'Acció
Ambiental de Mataró-Agenda 21 (gener 2002).

-

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.

-

Elaboració d'un informe sobre la biodiversitat de Mataró com a control
ambiental dins del Pla de seguiment del Medi Ambient a Mataró (Agenda
21). Aquest informe s'ha elaborat a partir dels documents disponibles a la
biblioteca del Centre de Documentació i la Secció de Ciències Naturals, i
s'ha gestionat com una consulta complexa més (desembre).

-

Recull de les activitats del Patronat Municipal de Cultura dins del Pla d'Acció
Ambiental de Mataró-Agenda 21 al llarg del 2002 i redacció de les respostes
als qüestionaris elaborats per l'empresa Minuartia per avaluar la implantació
del Pla d'Acció Ambiental (desembre).

7.4.
-

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

7 de març: reunió a Vallgorguina amb el biòleg del Parc, el Sr. Antoni
Bombí, i la responsable del Centre de Documentació de Sant Celoni, Marta
Miralles.
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7.5.

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

-

21 de juny: Centre de Documentació del Parc Natural del Montnegre i el
Corredor, Sant Celoni.

-

13 de desembre: Centre de Documentació del Parc Natural del Montnegre i
el Corredor, Mataró. En aquest cas, el Centre de Mataró va organitzar la
reunió (convocatòria i serveis).

7.6.
-

Assistència a les reunions de Centres de Documentació de
Catalunya.

18 d'octubre: Centre de Documentació del Castell de Montesquiu, Castell de
Montesquiu.

8. PRESSUPOST DESGLOSSAT
CONCEPTE

QUANTITAT

Adquisició de bibliografia

360.45 €

Material fungible

430.00 €

Millora instal·lacions del local

497.50 €

Desplaçaments i dietes

35.00 €

Honoraris documentalista

6620.00 €

Seminari Riberes, rius i rieres

2433.20 €

17ª Exposició de Bolets

2493.85 €

TOTAL

12870.00 €

Mataró, 2 de gener de 2003
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