CARTA DE SERVEIS

SERVEIS EN EL MEDI NATURAL DE MARTORELL
Presentació
Martorell disposa de diferents ecosistemes agroforestals. Destacaríem una zona ZEPA ( Zona d’Especial
Protecció per a les Aus) al Llobregat i les zones boscoses de la Serra de l’Ataix que limita amb el PEIN
del Garraf. També trobem petits reductes seminaturals com el parc de Can Cases i les ribes dels rius
Anoia i Llobregat.
La vegetació predominant són els boscos mediterranis de pi blanc o pi pinyer que van sorgir després de
l’abandonament dels conreus de vinya i olivera. En algunes zones de la muntanya es poden trobar
bosquines d’alzines i roures.
Els rius Anoia i Llobregat estan flanquejats per petits horts i alguns retalls de boscos de ribera com
alberedes i petites salzedes. Als nostres rius podem observar carpes, molts ocells, alguns amfibis i
algunes petites joies com la tortugues de rierol (espècie protegida), teixidors , martinets blancs i bernats
pescaires. Especialment abundant els darrers anys es l’ànec collverd i la gavina riallera. El riu Llobregat
també es un bon punt per l’observació d’ocells en migracio primaveral. Podem veure falciots , orenetes, i
l’oreneta cuablanca remuntant el riu i alguns acaben fent niu en els nostres pisos.
Als boscos de Martorell podem veure un total de 70 espècies d’ocells destacant la presència esporàdica
de l’àliga cuabarrada que utilitza la serra com a territori de caça. Pel que fa a reptils els marges dels camps
son especialment interessants. Aixi tenim llangardaix ocel·lat , sargantanes, cinc especies de serps (cap
verinosa) i dracs comuns.
Els mamífers que podem trobar a Martorell són els que s’han acostumat a viure amb l’home : la guineu
que viu dels nostres deixalles , el senglar en les zones de bosc més atapeït i cada cop més proper al nucli
urbà, el ratolí boscà i la resta de ratolins i rates associats a l’home. Com a petits carnívors tenim la mostela
i la fura. Caminant pels horts podrem veure l’eriço comú. La musaranya comuna i l’esquirol son abundants
al parc de Can Cases.. El conill també el podem considerar abundant.
Menció especial mereixen les papallones de les que tenim 27 espècies des de la enorme Papilio macaon
fins les petites blavetes que busquen les flors de la farigola.
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En definitiva un medi natural o semi-natural amb més biodiversitat de la que podíem esperar en un entorn
tan industrial i segmentat per grans infraestructures.

Què fem ?
Treballem per mantenir els espais naturals i la seva biodiversitat, compaginant-ho amb el seu ús públic.

Què oferim ?










Vigilància de les zones no urbanitzades per garantir la protecció de les zones naturals del terme
municipal (Serra de l'Ataix, Parc de Can Cases, rius i torrents), per prevenir els incendis forestals i
per regular la incidència de les activitats humanes.
Manteniment de camins especialment els de la xarxa de prevenció d’incendis
Tramitació de permisos de crema.
Assessorament en la tramitació de permisos per treballs en zones forestals.
Col·laboració amb la societat de caçadors de Martorell en les batudes de senglars.
Assessorament a les entitats que realitzen activitats al medi natural.
Realització d’estudis de fauna en l’àmbit de l’ornitologia; Seguiment Ocells Comuns Catalunya
SOCC, Atles d’hivernants i nidificants i en l’àmbit dels insectes; Butterfly Monitoring Scheme BMS
Realització de campanyes de sensibilització i educació ambiental a la població i a les escoles per
tal de promoure el coneixement del patrimoni natural de Martorell i la seva conservació.

A qui ens adrecem ?
Als veïns de Martorell i a tots els visitants.

El nostre compromís







Tenir en bon estat els camins de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis forestals. Anualment
abans del 15 de juny.
Realitzar treballs puntuals de reducció de sotabosc en els punts de mes risc d’incendi. Anualment
abans del 15 de març.
Netejar de vegetació les línies elèctriques de titularitat municipal. Anualment abans del 15 de març.
Tramitar en línia els permisos de crema i lliurar-lo al sol·licitant immediatament.
Presentar un catàleg d’activitats d’educació ambiental. Anualment abans del 15 de juny.
Contestar els suggeriments que es formulin a través d’instància via registre general o electrònic en
un termini màxim de 15 dies hàbils.

2

Contacte:
Àrea de Territori i Sostenibilitat:
C/ Mur, 61.

Per correu electrònic a: mediambient@martorell.cat

Compliment dels compromisos
A partir de l’any 2018 s’aniran informant, trimestralment, els resultats obtinguts a partir dels indicadors
implementats.

Ajudeu-nos a millorar
Per millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra
col·laboració.
 Manteniu comportaments cívics i de respecte envers el medi natural, els béns materials i les
persones.
 Comuniqueu al servei qualsevol incidència.
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