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1. CREACIÓ I POSADA EN MARXA DE L'ATENEU DE GALLECS PER 18 SOCIS FUNDADORS.

Maig de 2013





Durant el mes de maig de 2.013 s'inscriu al Registre d'entitats del Departament de Justícia l'Ateneu de Gallecs que es crea amb les següents finalitats:

• Revitalitzar i gestionar Gallecs com un espai verd, agrícola i socialment viu, actiu i compromès amb el territori, tant des d’un punt de vista natural i 
patrimonial com de l'històric i social. 

• Crear un espai autosuficient en xarxa que respecti la història mil·lenària de Gallecs i la seva diversitat natural, agrícola i social que s’estengui més enllà del 
municipi. 

• Recuperar can Cruz de Gallecs com un punt de partida que vol combinar natura, ecologia i autosuficiència amb formació i activitats lúdiques i artístiques. 

• Participar i promocionar d’altres sectors com: Permacultura, reconstrucció de masies i edificis, construcció d’edificacions sostenibles, energies renovables, 
agricultura biodinàmica, activitats soci-artístiques, recopilació de la història de Gallecs i de l’ecologia o economia social i solidària.

• Implicar tant la societat civil com les institucions a què participin en aquest camí de reformulació, recuperació i reconstrucció.

I per a aconseguir aquests fins, l’associació realitza les activitats següents:

• Projecte de custòdia i gestió integral de Gallecs, de la finca de Can Cruz i d'altres construccions i finques.

• Difusió del patrimoni natural i històric de Gallecs, de la finca de can Cruz i d'altres finques.

• Projecte i creació d'un espai autosuficient en xarxa d'àmbit supramunicipal.

• Convertir can Cruz en un Ateneu com a:

◦ Centre de nodes satèl·lits de la zona. 

◦ Centre de referència d'educació agroecològica biodinàmica i gastronomia vegetariana.

◦ Centre de referència d'educació meteorològica.

◦ Centre de referència d'intervenció educativa social i cultural.

◦ Centre de referència de masoveria comunitària i estades d'acollida temporals lligades a la formació i a la creació.

◦ Centre de debat i d'acollida internacional.

• Fomentar, projectar i posar en marxa projectes de Permacultura, reconstrucció de masies i edificis, construcció d’edificacions sostenibles, energies 
renovables, agricultura biodinàmica,  activitats soci-artístiques, recopilació de la història de Gallecs i de l’ecologia o economia social i solidària.

• Promocionar els projectes, els productes i les activitats que es portin a terme a fires, concursos, congressos o altres tipus de trobades.

• Fomentar, projectar i posar en marxa projectes que impliquin tant la societat civil com les institucions a participar en aquest camí de reformulació, 
recuperació i reconstrucció.





2. PROPOSTA A LA MESA DEL PARLAMENT DE RESOLUCIÓ PER TAL QUE SIGUI SUBSTANCIADA DAVANT LA COMISSIÓ DE 
POLÍTICA TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT PER A AMPLIAR I PROTEGIR L'ESPAI D'INTERÈS NATURAL DE GALLECS.

Abril  de 2012





A la Mesa del Parlament.

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Violant Mascaró i López, diputada, i Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de  Catalunya,  d’acord amb el  que estableixen els  articles  145 i  146  del  Reglament  del  Parlament,  presenta  la  proposta  de  
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Política Territorial i Sostenibilitat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Espai d'Interès Natural de Gallecs és bàsicament una àrea agrícola en l’entorn més industrialitzat i urbanitzat del Vallès. Aquest fet esdevé  
clau alhora de preservar i difondre el patrimoni històric, cultural i mediambiental del que va representar el paisatge històric de la plana va -
llesana. L’EIN Gallecs en l’actualitat esta format per espais agrícoles, boscos amb algunes masies i el nucli habitat de Santa Maria de Gallecs.

A principis del 70 l’estat espanyol a través del Ministeri de la Vivenda, va expropiar una zona agrícola d’unes 1.500 Ha amb la finalitat de crear  
una nova ciutat d’uns 130.000 habitants prevista a l’empara del Decret llei 7/1970 d’actuacions urbanístiques urgents (ACTUR) i del Decret 
3543/1970 de delimitació de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs. Els municipis afectats per l’actuació eren: Mollet del Vallès, Parets del Vallès,  
Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Lliçà de Vall ,Montcada i Reixac, i Polinyà.

Inicialment es van expropiar 1.741 ha de 244 finques agrícoles per desenvolupar aquest projecte, les quals s'han anat urbanitzant paulatina-
ment mitjançant plans parcials (672 ha). Però el projecte no es va arribar a desenvolupar en la seva totalitat. Això ha permès preservar 744 ha  
i desenvolupar els instruments de protecció i de gestió que existeixen actualment.

Aquets fets va anar teixint una pressió popular per conservar la zona agrícola, i per aquest motiu l’any 1977 es constitueix la Comissió per la  
defensa de Gallecs.

Al 1980, l’estat espanyol va transferir (mitjançant el Reial decret 1503/80, de 20 de juny) a la Generalitat de Catalunya les competències i el  
patrimoni del Institut Nacional d’Urbanització, en el qual s’incloïa els terrenys de Gallecs. Al mateix any la Generalitat creà INCASOL, a qui es  
van inscriure aquestes propietats. Per tant, es produeix un canvi en la propietat dels terrenys. 



Al  1982  les  adaptacions  del  planejament  general  del  municipis  a  la  nova  situació  de  l’àmbit,  va  significar  la  classificació  del  sòl  com  
urbanitzable no programat en la majoria del seu àmbit, per tant, es reafirmavà el seu potencial com a sòl residencial a desenvolupar.
No obstant això, cal tenir en compte que a partir d’aquest moment es varen anar produint un seguit de fets claus alhora de protegir l’espai.

L’any 1987 per mitjà de l’Ordre del Conseller d’Agricultura Ramaderia i Pesca, de 6 de juliol de 1987, es van declarar d’utilitat pública les forest  
de Gallecs, fet que reconeixia l’interès de l’àmbit. 

Una data important és l’any 1992 quan en el decret 328/1992 s’aprovà el Pla d’Espais d’Interès Natural, PEIN, però l’àmbit de Gallecs quedava 
exclòs del pla. Aquest fet va generar un seguit d’accions populars i dels Ajuntaments afectats per posicionar-se en contra de la no inclusió de  
l’àmbit.. Per aquesta raó, dins del Programa de Desenvolupament del PEIN, es va incloure una determinació específica d’iniciar la realització 
dels estudis i treballs necessaris per valorar la possible incorporació de Gallecs al Pla.

L’any 1997 es va aprovar el Pla Especial de regeneració del torrent del Caganell amb l’objectiu de traslladar i ordenar els horts que es situaven  
dins de la llera.

L’any 2000, els ajuntaments de Mollet i Parets del Vallès van constituir el primer òrgan de gestió de Gallecs: el Consorci de l’Espai Rural de Ga -
llecs amb l’objectiu d’iniciar la dinamització de les diferents activitats agrícoles, forestals, d’us públic i d’educació ambiental. La seva importàn -
cia rau en ésser la llavor de l’actual Consorci que es va constituir al 2006.

L’any  2005  es  va  aprovar  definitivament  el  Pla  Director  Urbanístic  de  l’ACTUR  de  Santa  Maria  de  Gallecs  amb  l’objectiu  de  garantir  
definitivament la protecció de l’espai lliure central de Gallecs que es qualificava de sistema general supramunicipal d’espais lliures públics. 

El 29 d'abril de 2005, s’aprova definitivament del Pla director urbanístic de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs. El Pla, que afecta sis municipis i té  
una superfície de 1.471 ha, qualifica com a sistema general d'espai lliure les 774 ha que resten sense urbanitzar. 

La data clau és el 16 de desembre de 2005, quan es va iniciar la tramitació de la modificació del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) per in-
cloure Gallecs a la xarxa catalana d’espais naturals protegits.



El 22 de novembre de 2006 es va constituir l’actual Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, amb la finalitat de gestionar l’es -
pai i garantir-ne les activitats agrícoles i forestals, la conservació paisatgística i l’ús com a espai de lleure per a la ciutadania. El Consorci és 
membre de la Xarxa Europea de parcs naturals periurbans FEDENATUR, també Eurosite, i la xarxa custòdia del Territori.

El Consorci del Parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs n’és l’òrgan gestor. Està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través dels  
departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i els ajuntaments de Mollet del Vallès,  
Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.

A principis de l’any 2009 es va iniciar la redacció del Pla Especial de Gallecs, amb l’objectiu d’establir les condicions i mesures necessàries per  
a l’ordenació urbanística dels usos del sòl i la regulació de les activitats de l’espai per tal de preservar, dinamitzar i fer compatibles els seus va -
lors agrícoles, naturals, socials i paisatgístics, d’establir les normes bàsiques per a la regulació específica del sòl, els usos i activitats i de les edi-
ficacions existents, i fixar els instruments de gestió de l’espai agrari.

El 20 d’octubre de 2009 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la inclusió de Gallecs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) (De-
cret 156/2009), motivada per la vulnerabilitat i fragilitat d’aquest espai natural i amb l’objectiu de protegir un dels paisatges més caracterís -
tics de la plana del Vallès. La superfície inclosa al PEIN és de 698,91 hectàrees de les 1.090 Ha previstes en la proposta inicial. Cal tenir en  
compte el fet que només es van incloure els terrenys públics de la proposta d’inclusió al PEIN del 2005, per contra el document incorporà la  
possibilitat d’ampliar l’espai protegit.

Per tot l’anteriorment exposat, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

PRIMER.- Iniciar els tràmits legals necessaris per a l’ampliació del PEIN de Gallecs per tal d’incloure en l’àmbit del PEIN les mil i  escaig  
hectàrees que integrava la proposta inicial del PEIN de Gallecs del 2005.

SEGON.- Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació del PEIN Gallecs a la Xarxa Natura 2000.

TERCER.- Iniciar els tràmits legals necessaris per a modificar els usos permesos al PEIN de Gallecs per tal de que sigui declarat com a refugi de  
fauna i és prohibeixi la captura de fringíl·lids i la pràctica de la falconeria en aquest àmbit 

Mollet, a vint d’abril  de 2012





3. ALEGACIONS AL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA 
DE BARCELONA REFERENT A L'ESPAI DE GALLECS.

Juliol de 2009





HONORABLE CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, SENYOR JOAQUIM NADAL 

TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 

AL·LEGACIÓ EN PRO D'UN NOU MODEL TERRITORIAL I DE DEFENSA DE L’ESPAI AGROFORESTAL DE GALLECS I LA SEVA 
RODALIA 

L'associació ecologista Cànem, En Lluita i Francisco Javier Macià Valverde i Aleix Bombilà Murillo com a membres de la Plataforma per a la Defensa 
de Gallecs, assabentats de la informació pública del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTMB), anunci publicat el passat 2 
de juny de 2009 al DOGC número 5391, i en base a la llei 30/1992 LRJAPiPAC compareixem en l’expedient del PTMB i demanem que se'ns tingui  
per interessats. 

Fem entrega d'un primer model sintètic del plec d'al·legacions que presentarem durant el termini que finalitza el 24 de setembre que és exclusiu per els  
ens locals afectats directament pel citat PTMB. 

EXPOSEM: 

1.-  El  PTMB té  com a  objectiu  definit  la  priorització  del  transport  col·lectiu  i,  alhora  i  contradictòriament,  assigna  a  la  xarxa  viària  d'escala 
metropolitana el paper ordenador dels assentaments urbans i trames perifèriques (article 1.4.f).  A l'àmbit  del Vallès la xarxa viària no ha de ser  
l'element ordenador: en tot cas ho és la matriu d'espais agronaturals, i subsidiàriament el transport col·lectiu. El veritable desllorigador dels problemes  
de mobilitat al Vallès és l'estructuració del transport col·lectiu en xarxa (intercanviadors entre línies existents i futures), una modernitzada xarxa viària 
secundària i, sobretot, la dotació d'un sistema de transport col·lectiu al corredor AP-7/A-7/B30. A l'estat li pertoca dotar aquest corredor, que ha d'estar  
mallat en transport col·lectiu i amb la xarxa viària, mentre que a la Generalitat li correspon la dotació de la resta de xarxa. 

Tot i que en el propi document del PTMB, en el punt 5.10 diu: “cal que el disseny i el dimensionat de la xarxa viària tingui en compte el paper que en  
el futur jugarà la xarxa ferroviària i els serveis d’autobús, [...], amb l’objectiu d’arribar a un repartiment modal més decantat cap al transport  
col·lectiu” i  “cal,  finalment,  que  les  actuacions  proposades  en  la  xarxa  viària  s’adiguin  amb les  previsions  de  desenvolupament  dels  sistema  
d’assentaments i amb el sistema d’espais oberts”, ha previst una sèrie d’infraestructures viàries per a l’espai de Gallecs, com la via Interpolar Sud, de 



manera  totalment  oberta,  sense  especificar  capacitat  o  si  serà  segregada o  integrada,  i  amb previsió  d’una  bifurcació  en  direcció  al  Circuit  de  
Catalunya,  tot just a la cota més elevada i travessant el municipi de Parets del Vallès pels espais agraris no urbanitzables de la plana del torrent  
Merdans o la riera Seca, amb el conseqüent efecte barrera i de fragmentació dels ja prou malmesos espais agroforestals del Vallès, malgrat que en el 
punt 5.1 del PTMB també diu: “Cal estimular el tractament integrat de les infraestructures de mobilitat, fomentant la seva agrupació en corredors que  
permetin una menor afectació i impacte sobre els espais oberts” i “Cal enfortir l’estructura i la funcionalitat del conjunt del sistema d’espais oberts  
per tal de reduir els riscos naturals associats a les seves disfuncions i pertorbacions, i potenciar els models territorials que minimitzin aquests riscos”. 

2.- El PTMB ha d'afrontar la protecció i gestió dels espais agronaturals de la plana vallesana en la seva integritat desenvolupant la figura d'àmbit i amb 
la predeterminació d'implicació de les administracions locals i supralocals i dels agents actius del territori. 

Així doncs, el PTMB en els seus punts 2.1.2 diu “[...],la fragmentació de les àrees de vegetació natural és força elevada a tota la regió metropolitana,  
[...]l’esmicolament  és evident  a la resta del territori.  Si  es té en compte que aquestes grans àrees poc transformades mantenen bona part dels  
principals processos ecològics clau –relacionats amb el sòl, l’aigua o la biodiversitat, entre d’altres–, resulta obvi que cal conservar-les i evitar el seu  
deteriorament.” I en el 5.1 “Cal preservar i millorar l’estructura i la funcionalitat dels grans espais poc transformats de la regió, de manera que  
constitueixi un veritable sistema d’espais oberts amb la protecció de nous espais interconnectats al voltant dels espais protegits per la legislació  
sectorial. [...] Cal potenciar la continuïtat dels espais oberts al llarg de les serralades per tal de protegir els espais d’especial interès per a la  
connectivitat i evitar la formació de barreres, i cal establir connectors a les àrees més transformades (depressió Prelitoral, valls del Llobregat i  
Besòs) per tal d’assolir la continuïtat del conjunt del sistema.” 

El fet que, a dia d’avui, l’espai de Gallecs encara no hagi estat inclòs al PEIN, tot i els treballs del DMAH i el PDU de Gallecs que així ho recullen,  
debiliten  la protecció  de l’espai,  que com es veu reflectit  en aquesta  proposta  de PTMB, es continua utilitzant  com a zona de pas de diferents  
infraestructures. 

3.- Sembla del tot contradictori argumentar en el PTMB la necessitat de preservar els espais oberts, i en canvi, veure com en els plànols dels Valors  
Agraris  a  tota  la  Plana  del  Vallès  només  hi  figuri  l’espai  de  Gallecs,  tot  i  que  en  els  plànols  dels  valors  paisatgístics  aquest  espai  romangui  
estranyament en blanc (?). 

4.- Sobre infraestructures concretes:

• 4t Cinturó



1) El PTMB contempla la traça d'una via estructurant primària anomenada Ronda del Vallès, que pretén substituir  les reserves urbanístiques del 
Ministerio de Fomento per al Quart Cinturó. La Ronda del Vallès ha estat dissenyada i inclosa al PTMB sense que la Generalitat hagi acordat amb 
l'Estat la transferència de la competència pel Quart Cinturó i els recursos previstos. Per tant, les propostes gràfiques incloses en els plànols del PTMB 
no gaudeixen de la suficient seguretat jurídica exigible en un instrument de planificació territorial del rang del PTMB i en desvirtuen les estratègies de 
desenvolupament definides.

2) El PTMB té com a objectiu definit la priorització el transport col·lectiu i, alhora i contradictòriament, assigna a la xarxa viària d'escala metropolitana 
el paper ordenador dels assentaments urbans i trames perifèriques (article 1.4.f). A l'àmbit del Vallès la xarxa viària no ha de ser l'element ordenador: 
en tot cas ho és la matriu d'espais agronaturals, i subsidiàriament el transport col·lectiu. El veritable desllorigador dels problemes de mobilitat al Vallès 
és l'estructuració del transport col·lectiu en xarxa (intercanviadors entre línies existents i futures) i, sobretot, la dotació d'un sistema de transport  
col·lectiu al corredor AP-7/A-7/B30. A l'estat li pertoca dotar aquest corredor, que ha d'estar mallat en transport col·lectiu i amb la xarxa viària, mentre 
que a la Generalitat li correspon la dotació de la resta de xarxa.

3) El PTMB ha d'afrontar la protecció i gestió dels espais agronaturals de la plana vallesana en la seva integritat desenvolupant la figura d'àmbit i amb  
la predeterminació d'implicació de les administracions locals i supralocals i dels agents actius del territori.

• Autopista AP-7

La autopista AP7 és una de les infraestructures viàries amb major afluència de trànsit rodat de tota Catalunya. És una carretera de vuit carrils, antiga, 
planificada i construïda sense criteris de minimització d'impacte ambiental: al llarg del seu traçat passa massa a prop de moltes poblacions, altera la 
morfologia del territori, amb rases que tallen pel mig qualsevol elevació de terreny, i donades les poques mesures d'insonorització i cobertura visual, el  
seu impacte sonor arriba a quilòmetres de distància i l'impacte visual, en els trams elevats, sobrepassa el quilòmetre. 

Més tard desglossarem com aquests  factors han generat un seguit d'efectes adversos molt acusats en la zona que ens ocupa (Gallecs, Mollet i Parets).  
És important recordar que Gallecs no només és un espai d'alta riquesa paisatgística i ambiental, també és un poble habitat per ciutadans i ciutadanes  
que mereixen tenir reconeguts els mateixos drets de benestar i salut que a ciutat.

1) En direcció sud, la AP7 té un evident impacte sonor sobre la població de Mollet, en especial sobre els barris Can Borrell i Can Pantiquet, essent una 
merma per a la qualitat de vida de les persones residents. 

2) En direcció nord, trobem un impacte sonor i visual molt intensos sobre la zona natural de Gallecs, pendent de ser protegida, així com de la barriada 
de l'Eixample de Parets i el barri de Lourdes de Mollet. En l'àrea més propera a la autopista això suposa una alteració de primera magnitud sobre el  



valor paisatgístic de l'espai. Al nucli poblacional i la zona de poblament dispers de Gallecs, ja més llunyana, igualment encara hi ha presència auditiva 
de la autopista, i visualment es distingeix el tram elevat, cosa que també repercuteix sobre les condicions de vida de les veïnes i veïns.

3) Al llarg del seu traçat proper a Gallecs, aquesta via ha suposat un nivell alt de destrucció de la morfologia original del territori. En concret parlem de  
les dues rases que travessen el turó dels Pinetons (àrea d'uns 600 m. d'amplada, compresa entre les sortides 16 i 17 en sentit Girona) i el turó del camp  
de tir de Mollet (àrea de 500m. d'amplada entre les sortides 15 i 16 en sentit Tarragona). Considerem negativa una antropització tan acusada de l'ús del  
territori, aquests nivells d'alteració desvinculen la població del seu espai, creen barreres i generen distàncies on tradicionalment no n'hi havia, això  
dificulta formes de comunicació i viatge entre localitats i altres espais que no estiguin connectats per carretera o ferrocarril. La autopista AP7 suposa un 
notable perjudici sobre la integració de Gallecs amb els pobles adjacents, i aquests entre ells mateixos.

4)  En  la  línia  abans  comentada  d'alteració  del  terreny,  el  pas  de  la  autopista  AP7 per  darrere  el  turó  dels  Pinetons  també  suposa  una  secció 
infranquejable entre la zona central de Gallecs i la seva part meridional (aquesta última compresa entre la  AP7 al nord, la B-140 al sud, la C-59 a l'oest  
i la zona urbana de Mollet a l'est). Ara com ara només hi ha un pont elevat per on hi poden passar vianants. Per a la connexió de fluxos genètics de  
poblacions  animals  terrestres  i  vegetals,  aquesta  separació  significa  la  isolació  total  del  sector  meridional  de  Gallecs,  la  qual  cosa  implica  una 
degradació de la riquesa i salut biològica de l'espai, que corre el risc d'esdevenir erm.

DEMANEM: 

Abans que res, la implementació en el PTMB de la proposta de diverses entitats i ajuntaments vallesans del PAV (Parc Agrícola del Vallès), per tal de  
garantir la preservació dels espais agraris de la plana i dotar-los d’una normativa específica.

http://www.adenc.org/estudis_documents/basespav.pdf

A més a més, a nivell concret i local enumerarem un seguit de peticions desglossades per àmbits d'actuació:

• Carretera C-155

1) La reforma de la C-155 respongui a criteris de millora de la connectivitat dels espais agroforestals que travessa, mantenint la seva capacitat i secció 
actual d’un carril per sentit, tot millorant els viaductes sobre els cursos d’aigua per convertir-los en veritables passos de fauna, i soterrant els trams de 

http://www.adenc.org/estudis_documents/basespav.pdf


major pendent i pas per zones forestals per tal que esdevinguin corredors naturals i esmorteeixin al màxim l’efecte barrera i de fragmentació dels espais 
oberts (veure annexos 1, 2, 3 i 4).

2) Alhora, demanem la retirada de la proposta de bifurcació de la citada via a l’alçada de Lliçà de Vall - Parets del Vallès en direcció al Circuit de 
Catalunya, pel seu nefast efecte de fragmentació i desaparició dels espais agraris de l’entorn i del propi espai de Gallecs. 

3) També demanem que cap reforma de la C-155 impliqui la seva ampliació, desdoblament o integració d'una via de tren lleuger o d'autobusos amb 
plataforma reservada. Gallecs ja es troba sobre-carregat d'infraestructures que l'envolten com per accelerar la seva degradació amb el pas de noves i 
mes àmplies pel seu interior.

• 4t Cinturó

1) Que la Generalitat acordi amb l'Estat la transferència de la competència sobre el Quart Cinturó.

2) Que les propostes del PTMB sobre l'ordenació dels espais agronaturals i del sistema de
mobilitat en l'àmbit de l'anomenada Ronda del Vallès es facin sobre els següents punts:

a) Un model territorial que consolidi la convivència entre sistemes d'espais naturals (estructurats en xarxa i amb una gestió mancomunada) i  
d'espais urbans (complexos i afavoridors de l'autocontenció de la mobilitat).
b) Correcció del dèficit en la xarxa de mobilitat col·lectiva i dels punts negres en la xarxa de carreteres.
c) Avaluació de la funcionalitat de la nova xarxa de mobilitat en funció d'objectius a assolir en eficiència energètica, fragmentació territorial i  
preservació dels ecosistemes.

3) Que la línia de tren Sabadell - Granollers, que preveu el seu pas per l'espai natural, sigui canviada per un nou traçat que passi pel nuclis poblacionals 
de Polinyà, Palau de Plegamans, Caldes de Montbui, Lliçà d'Amunt i Granollers. Aquest nou traçat ha de servir com a alternativa ecològicament i 
socialment sostenible al Quart Cinturó.

• Línia de tren Sabadell-Granollers

1) Veure apartat 3 del punt anterior.



• Creixements urbanístics de Palau-solità i Plegamans i de Parets del Vallès

1) El Pla ha de respondre als objectius operatius amb nous models de desenvolupament urbanístic que es fonamentin en la reforma i densificació de les  
ocupacions  actuals  combinades  amb la  reducció  o extinció  per  eliminar  ocupacions  en  zones  de risc  o creació  de centralitats  compensades  per 
l'alliberament d'ocupació dispersa. Dit d'una altra manera: abans que ocupar més territori, endreçar el que tenim, millorar l'eficiència en el consum 
d'energia, aigua i en la generació de residus, i augmentar la complexitat d'usos i aconseguir millors índexs d'autocontenció. Amb aquests condicionants 
apriorístics, el sòl urbanitzable i el sòl de protecció preventiva han de ser reduïts a la mínima expressió. En tot cas allò que cal és determinar amb  
precisió quines han de ser les noves centralitats (locals i nodals) i quins els àmbits a extingir.

2) En aquesta nova lectura cal definir uns índex precisos de densitat mínima d'habitatges per a sistemes urbans (mantenint certes diferenciacions 
tipològiques pel seu caràcter més rural o metropolità, de consum i estalvi d'aigua i d'energia, de generació de residus o d'energia, de repartiment modal  
de la mobilitat...) que condicionin la transformació de nou sòl, també clarament identificat, però amb una superfície molt menor. 

3)  Aplicació  de  mesures  cautelars  com les  moratòries  urbanístiques  i  les  suspensions  de llicències  en  els  àmbits  del  Parc  Agrícola  del  Vallès. 
L’aplicació d’aquestes mesures cautelars haurien de formar part d’aquella política urbanística enèrgica que l’actual Secretari per a la Planificació  
Territorial reclamava en el nº22 de la revista Medi ambient, tecnologia i cultura: “S’han produït així ocupacions de sòl molt ràpides i elevades, que han 
malbaratat espais de gran importància per a creixements futurs i han fragmentat innecessàriament els espais oberts. Cal assenyalar que aquest procés no 
era de cap manera inevitable, fins i tot en un context de desconcentració de la població: una política urbanística enèrgica que orientés i compactes els 
creixements urbans hauria pogut evitar-ho”.

Entre els àmbits on cal aplicar enèrgicament aquestes mesures cautelars destaquen:

A.- Els situats en l’àmbit del connector ecològic Selva – Penedès 
B.- Els situats en l’àmbit de la Via Verda Tagamanent – Céllecs
C.- Els situats en l’àmbit de la Vall del Mogent i la xarxa fluvial del Besòs 
D.- Els situats en l’àmbit de la Via Verda St. Llorenç – Collserola 



• L'Eix vertebrador de la Riera de Caldes

1) El Nou Calderí.  En una urbanística contemporània, la reinterpretació del Calderí com a tren lleuger ha de condicionar l’estructura de la malla  
industrial de Santa Perpètua i Palau i la residencial d’aquesta última i Caldes emulant la ciutat lineal russa. Aquest eix sud nord ha de discórrer pel  
carril central de les indústries i virar cap a ponent bordejant el Centre de Palau fins a trobar el node d’intercanvi del tren circular del Vallès a Caldes  
que substituirà l’arcaic Quart Cinturó. A més, aquest sistema col·lectiu de transport evitarà el desdoblament de la C-59 i corregirà els errors comesos  
en la seva precipitada construcció. 

2) La C-59. Aquesta via és un clar exponent de com la manca de temps i un enfoc purament economicista del projecte comporten infraestructures 
invasives. Aprofitant la topografia i amb un curt fals túnel i el conseqüent moviment de terres, es pot corregir l’impacte visual i sonor sobre l’espai 
protegit de Gallecs i alhora donar continuïtat als camins, masses boscoses i en definitiva, la biodiversitat de la zona. 



• Autopista AP-7

1) Al Segment elevat de la AP7. 

Per reduir l'impacte sonor de la autopista AP7 en aquest tram, vers l'àrea de Gallecs, és necessària la instal·lació de plaques d'insonorització, com les 
normatives disposen en zones habitades, tal com les que ja estan instal·lades en direcció a Mollet.

Pel que fa a minimitzar l'impacte visual d'aquest tram elevat i alhora contribuir a l'absorció de sorolls, també es fa necessària la plantació, a l'àrea  
propera a la autopista en tot l'eix longitudinal nord, de rengleres d'arbres d'envergadura mitjana a gran, de fulla perenne i pertanyents a espècies  
mediterrànies.

2) Als segments “en rasa” de la AP7.
 
Per restablir la morfologia inicial del paisatge, s'haurien de reconstruir els dos turons abans esmentats, amb el soterrament de la autopista que això  
comporta.  El soterrament d'aquests segments de la via tindria un efecte contenidor dels sorolls que la autopista allibera que, per bé que no fos total, 
tindria beneficiosos efectes sobre els barris de Can Borrell, Can Pantiquet i Lourdes, de Mollet, el barri de l'Eixample, de Parets, i sobre el poble i espai 
agrari i natural de Gallecs.

En el cas de la rasa del turó dels Pinetons és especialment necessari aquest soterrament i restabliment del paisatge previ, donat el caràcter seccionador 
de l'ecosistema que allí suposa la AP7 (veure annexos 1, 2, 3 i 4). Aquesta mesura tindria un gran valor ambiental i paisatgístic, en unir Gallecs amb el 
seu extrem meridional, que al seu torn és la frontera sud del corredor biològic Gallifa-Gallecs, l'últim enclavament natural abans d'entrar a l'entramat de 
carreteres, polígons i urbanitzacions que el separen de la Serralada de Marina. 

Evidentment, la recuperació d'aquests antics turons ha d'anar lligada a la conservació de l'espai amb què comuniquen, i això comporta que un cop  
reconstruïts només s'hi ha de permetre el trànsit peatonal o de bicicletes, en cap cas motoritzat.

Tenint  en compte  el  nivell  d'afectació  que ja  té  actualment  i  que mereix  mesures  correctores,  és  imprescindible  que  qualsevol  pla  d'ampliació,  
desdoblament o creació de calçades laterals s'aturi i deixi de tenir aplicació al tram que afecta Gallecs.



Jordi Sanz Vilardell, secretari del Grup ecologista Cànem, amb núm 18.052 del registre d'entitats de la Generalitat i domicili a efectes de notificació a 
Casa Neus s/n 08104 Gallecs. 

Francisco Javier Macià Valverde 52178685B, en nom de la Plataforma per a la Defensa de Gallecs.

Aleix Bombilà Murillo 46941478L, en nom de la Plataforma per a la Defensa de Gallecs.

Guifré Bombilà Murillo 46943235M, en nom de En Lluita, amb núm. G-83470302.

Gallecs, 24 de Juliol de 2009









ANNEX I

GALLECS I LA SEVA AVIFAUNA. UN ESPAI SINGULAR I NECESSARI

El nom de Gallecs per la seva singularitat avifaunística es coneix arreu Catalunya, ha atret l’atenció dels ornitòlegs i actualment existeixen una sèrie de 
dades i antecedents publicats a la literatura ornitològica (Ribas 2000, i veure Anuaris d’Ornitologia de Catalunya 1996, 1997, 1998, 1999, 2002-2005,  
2006, 2007, 2008 i 2009). Al fer una extracció de dades d’aquestes obres ens trobarem que l’espai és singular per l’elevada quantitat d’espècies que  
s’han vist utilitzant els seus hàbitats, més si tenim en compte que està format per ambient agroforestal bàsicament, i no es tracta d’una zona humida. A  
nivell català, és destacable que les densitats en les que apareixen algunes espècies conformen un número molt alt (per exemple veure trobat Anthus  
campestris a  Anton  2008).  La  importància  avifaunística  de  Gallecs  també  rau  en  el  fet  que  es  produeixen  observacions  regulars  d’espècies 
considerades escasses i molt localitzades en el context català (falcó cama-roig Falco vespertinus, corriol pit-roig Charadrius morinellus, piula gola-roja 
Anthus cervinus, etc.). 

A nivell  comarcal  una part  important  de taxons s’han registrat  únicament  a Gallecs,  i  altra  part  són espècies  observades  a Gallecs  i  a escasses  
localitzacions més. 

A  5. Annex llistat d’espècies d’ocells, estat de conservació i estatus legal trobareu la relació d’ocells en els que les infraestructures tindran una 
repercussió. La llista no compren tots els taxons observats a l’espai de Gallecs històricament, i solament es tenen en compte les espècies d’aparició més 
regular al context de Gallecs, o aquelles com l’àguila cuabarrada en les que ha hagut un augment d’observacions recentment.

Nidificants
En total hi ha unes 56 espècies que nidifiquen a la zona. A nivell europeu algunes d’aquestes espècies pateixen una regressió, sobretot les vinculades a 
medis agraris (Vorisek  et al. 2008), també a nivell català i biogeogràfic local s’ha confirmat que algunes espècies del llistat  tenen problemes de 
conservació (Ribas 2000, Estrada et al. 2004).

Conclusió
Les dades no són fruit de l’atzar, és deuen a una posició geogràfica idònia, molt a prop del litoral i en mig de vies de migració de la conca del Besòs. 
La tipologia de l’hàbitat i les dimensions de l’espai sense fragmentar, entre d’altres, ajuden a què Gallecs tingui un significat especial per l’avifauna, i 
que aquest augmenti sobretot en èpoques de migració, quan multitud de taxons i d’individus usen Gallecs com a stop over.

Per tant, seguint criteris avifaunístics s’hauria de tenir una sensibilitat especial envers l’espai i la seva conservació, i fomentar i optimitzar els seus 
hàbitats, en comptes de planejar la gestió del territori únicament en funció de les infraestructures i el desenvolupament.



1. LES INFRAESTRUCTURES I L’AFECTACIÓ A L’AVIFAUNA. CONEIXEMENT PREVI.

1.1. Les dimensions del fragment agroforestal més important de Gallecs. Corredor verd i connectivitat.

A l’actualitat les dimensions del fragment agroforestal sense barreres urbanístiques o d’infraestructures importants té una amplada màxima (sentit est-
oest)  d’uns  2800  metres  a  2300  metres.  La  longitud  (sentit  nord-sud)  seguint  el  mateix  criteri  compren  entre  2600-2500  metres.  Al  fragment 
agroforestal més important i per la banda occidental Gallecs té una barrera d’uns 900 a 500 metres aproximadament formada per polígons industrials 
sense que existeixi cap corredor verd fins a l’altura de la Riera de Caldes. Per la banda oriental la fragmentació és pràcticament continua per la  
presència de nuclis urbans a Parets del Vallès. Per la banda sud l’AP-7 crea una gran primera barrera, i més al sud l’entramat urbà i d’infraestructures  
desconnecten Gallecs del riu Besòs i les serres del litoral.

En conclusió, el nexe natural evident i important, i on la funció de corredor encara és viable es localitza al sector del nord de Gallecs, entre la Riera  
Seca i la C-59. Les serres interfluvials connecten Gallecs amb els cingles del Bertí (Serralada Prelitoral).

1.2. L’òliba Tyto alba: Una espècie model dels efectes de les infraestructures en l’avifauna agroforestal.

L’estrigiforme ha estat objecte d’estudi en amplis treballs a l’àmbit estatal i en altres països. És un dels taxons més sensibles al pas d’infraestructures, 
en especial carreteres i vies ràpides (autovies i autopistes).

La presència d’infraestructures de trànsit rodat, en major mesura les vies ràpides, comporten un impacte continu a les poblacions, fins al punt en el que  
alguns treballs senyalen una relació entre la distribució de l’espècie i la distribució de les carreteres (Frias 1999, Fajardo 2001). Per fer-se una idea, a  
Gran Bretanya de 5000 parelles únicament 20 van establir el niu a menys d’un km de l’autopista, i no més de i 100 parelles a més de 3 kms (Shawyer  
1987). A la mateixa àrea biogeogràfica es va comprovar que les grans carreteres causaven l’absència completa d’òlibes nidificants a 0,5 kms de cada  
lateral de les vies, i reduccions severes de la població entre 0,5-2,5 kms de cada lateral de la via; l’efecte també es donava en menor escala a 2,5-8 kms  
de la via i seguia almenys fins els 25 kms (Ramsden 2003). En un àmbit biogeogràfic més proper, s’identifica com a la principal causa de mortalitat i la  
més regular al llarg de l’any a Espanya (Fajardo 1990);  a altres països europeus és igualment la que té més afectació (Braaksma & Bruijn 1976; 
Shawyer 1987). La mortalitat de l’òliba a causa del trànsit de vehicles es va demostrar en augment al centre d’Espanya, en correspondència amb  
l’augment de carreteres i vehicles (Fajardo 2001), i és remarcable que la mortalitat per aquesta causa abasta diferents segments d’edat (juvenils i  
adults) (Fajardo 1990), i que a Gran Bretanya se senyalen les grans carreteres com a barreres per la dispersió de l’òliba (Ramsden 2003).

Per últim, cal senyalar que la mortalitat a les carreteres depèn molt del tipus de traçat i l’entorn. A França es va descobrir que les carreteres amb un 
perfil alçat sobre camps de caça eren les que més afectaven, per contra les que es trobaven amb un alt grau d’excavació sobre el terreny causaven 



menys baixes (Massemin & Zorn 1998). És molt important que el disseny de les infraestructures contempli, realment i no com un mer tràmit per  
complir amb la legalitat, l’aspecte de minimització dels efectes negatius sobre la fauna. O sigui, la minimització dels impactes i els efectes ha de ser  
funcionalment eficient. Alhora, sobre infraestructures ja consolidades es poden traçar mesures per tal de reduir la mortalitat sobre aquesta espècie 
(Massemin & Zorn 1998, Ramsden 2003), i que servirien per la pràctica totalitat de l’avifauna.

1.3. El mussol banyut Asio otus.  Una espècie  atropellada  a  la C-59.

Malgrat  que  no  es  coneix  cap  estudi  de  recerca  sobre  la  mortalitat  de  vertebrats  a  les  carreteres  que  envolten  Gallecs,  es  té  constància  d’un 
atropellament  de  mussol  banyut  durant  aquest  últim any.  La  troballa  va  ser  completament  fortuïta,  tot  i  que  s’intuïa  aquest  efecte  a  partir  de 
l’observació de mussols banyuts posats a les tanques dels laterals de la C-59.  L’atropellament s’ubica al traçat de la via que passa per la DG3202 i DG 
3201. La via al seu pas per aquests dos quadrats UTM és pràcticament una trampa per les aus, en efecte la carretera passa a nivell dels camps en una 
elevació del terreny i per tant quan els ocells creuen d’una banda a l’altre ho fan quasi a nivell de l’asfalt i sense camp de visió per poder preveure els 
perills d’impacte dels vehicles. Paral·lelament, a banda i banda de la via existeixen camps de cultiu oberts, fet que potencia encara més la freqüència  
d’ocells creuant la via.

Els impactes no solament abasten les estriformes (òliba, mussol banyut, mussol comú, etc.), s’han d’extrapolar a la gran majoria de l’avifauna de 
Gallecs ja que aquesta està integrada per un comú denominador: ocells agroforestals que utilitzen en gran mesura biotops oberts.

2. LES NOVES INFRAESTRUCTURES. ELS CRITERIS I MESURES A CONTEMPLAR.

2.1. Ampliació de la C-59, variació del traçat i correcció d’impactes.

És bàsic per l’avifauna de Gallecs que el traçat de la C-59 no retalli més territori de camps de cultiu. En especial, es posa èmfasi en el fet que el traçat  
no es deu eixamplar retallant més espai agrari des de l’AP-7  al centre emissor de RTVE situat a Palau-Solità i de Plegamans. O sigui, entre els 
quadrats UTM 1 x 1 km de 3199, 3200 i la meitat sud del 3201. Els ocells, per comportament autoprotector envers l’home i altres vertebrats, tenen  
unes distàncies de fugida i unes distàncies d’alerta. També algunes espècies defugen les proximitats de les grans infraestructures humanes. 

Ara mateix, si s’eixampla la C-59, l’espai que quedaria entre aquesta i la carena de bandolers no seria suficient com per assegurar bons marges d’espai  
pels ocells, i restaria un terreny insuficient entre el pas de persones pels camins rurals i la C-59. Per exemple el fragment agrari amb distància màxima 
entre la carena de bandolers i la C-59 és d’uns 590 metres, aquesta distància s’estreta en sentit nord fins a arribar a ser creuada pel mateix vial. En 
conseqüència, si disminuïm encara més l’espai un bon gruix d’espècies es rarificaria a la carena de bandolers, i camps adjacents, àrea que és un dels  
enclaus més seleccionats per individus migrants, dispersius i/o hivernants. La freqüentació de l’àrea per part d’un grup ampli d’ocells format sobretot 



per rapinyaires (milà negre Milvus migrans, milà reial Milvus milvus, àguila cuabarrada Hieraaetus fasciatus, arpella Circus aeroginosus, esmerla 
Falco columbarius, esparver cendròs Circus pygargus, etc.), i per altres no paserins (torlit Burhinus oedicnemus, fredeluga Vanellus vanellus, etc.) es 
veuria afectat de manera seriosa per l’ampliació del vial, i es produiria una rarefacció d’aquestes espècies. Cal remarcar la singularitat d’alguns taxons, 
el nivell de protecció, els problemes de conservació que pateixen i el caire estèpic en el cas d’algunes espècies.

Així mateix s’haurien de corregir els punts negres de la C-59 al llarg de tot el recorregut limítrof amb Gallecs per tal de reduir la incidència sobre  
l’avifauna.

2.2. El traçat de la C-155 i el traçat d’una via de tren.

Es té constància d’atropellaments de vertebrats a la C-155. Actualment, però, aquesta carretera té un recorregut amb corbes i estret, el que conforma  
una velocitat moderada en els vehicles que la utilitzen. Per aquestes característiques, encara que no s’ha dut a terme cap estudi sobre l’impacte en la  
fauna vertebrada i les dades d’atropellaments s’han registrat fortuïtament (sense intencionalitat de recerca amb un mètode), es considera que la C-155 
ara mateix no causa impactes greus o molt importants en l’avifauna. 

La conversió en un vial més ràpid (més ampli, traçat més recte i etc.) significarà un augment de tràfic i un augment de la velocitat dels vehicles. Això 
multiplicarà l’efecte d’impermeabilitat i mortalitat. Cal senyalar que a l’actualitat el nexe natural amb la resta dels ecosistemes naturals de l’àmbit  
biogeogràfic encara existeix i és funcional en paral·lel a la C-155, i que aquest avui en dia constitueix l’únic espai de contacte important de Gallecs 
amb la resta de sistemes naturals de la plana del Vallès. Conseqüentment, si deixa d’haver un nexe natural a l’àmbit referit, per motius de construcció 
i/o modificació d’infraestructures (carreteres, vies de tren, o altres), la viabilitat natural de Gallecs quedaria en alt grau compromesa. Al cap i a la fi,  
Gallecs constituiria una illa ecològica, en major o menor grau depenent de les peculiaritats de cada taxó de vertebrats. L’estratègia de corredor verd 
entre Gallecs - Gallifa per mantenir la biodiversitat no tindria validesa per moltes de les espècies en aquest context, i la pèrdua de biodiversitat incidiria  
especialment en aquelles espècies precisament amb més problemes de conservació a l’àmbit. Així mateix, s’han de mencionar els efectes negatius que  
aportaria Gallecs a la resta de sistemes naturals, perquè podria arribar a consolidar-se com un espai que afecta negativament a les poblacions del Vallès 
Oriental i Occidental en el cas d’algunes espècies d’ocells. En aquest sentit i a mode d’exemple, individus dispersius o de la població flotant d’astor 
Accipiter gentilis,  aligot comú Buteo buteo, mussol banyut Asio otus, mussol comú Athene noctua, òliba Tyto alba, etc.,  podrien acabar tard o d’hora 
atropellats  a les infraestructures.  Cal senyalar  el cas de l’astor a Catalunya com a exemple,  espècie en la que els  atropellaments conformen una 
amenaça (Estrada et al. 2004). 

2.3. Reducció del risc d’impacte i afecció a la fauna. Mesures a tenir en compte.

Els  antecedents  científics  publicats  en  matèria  de  fragmentacions  d’hàbitats,  reducció  areal  dels  fragments,  insularització  i  els  efectes  que  es 
produeixen al perímetre són nombrosos, les dades són contundents i se senyalen aquests factors entre les amenaces més freqüents per la conservació de 



la biodiversitat, veure per exemple la revisió de Santos & Telleria 2006. Amb la proliferació d’infraestructures viàries i amb la suma de les evidències 
científiques,  la situació ha esdevingut una preocupació que s’ha traslladat  al mon polític i  de la gestió del territori.  La Generalitat  de Catalunya 
reconeix oficialment la problemàtica i incorpora un document per garantir la connectivitat ecològica, veure Mallarach i Carrera & Germain i Otzet 
2006. Paral·lelament,  integra  una sèrie de disposicions  legals  en aquest  sentit  (veure de nou Mallarach i  Carrera & Germain  i  Otzet 2006).  En 
conseqüència, es demana la coherència portada a la pràctica de la gestió del territori, i de la planificació i traçat d’infraestructures. A continuació  
s’enumeren uns aspectes que esdevindran claus per l’èxit en l’assoliment dels objectius enumerats a la publicació abans esmentada:

• Instal·lació de fals túnel continu a la C-155 i a la via del tren.
• Traçat d’un viaducte a la Riera Seca (t.m. Mollet del Vallès i Parets del Vallès) per les dues infraestructures (carretera i via de tren). Al viaducte  

no caldria aplicar l’estratègia de fals túnel.
• Incorporació de passos subterranis amplis i amb llum natural per tal que la fauna utilitzi realment els passos.
• Incorporació de panells opacs (no de metacrilat, o altres materials similars transparents que causen més mortalitats en ocells). Els panells es 

disposaran en aquells trams on altra solució no sigui possible, i tindran l’altura suficient per evitar els atropellaments de l’avifauna. La mesura  
s’ha d’aplicar a la C-155 i a la C-59.

De manera afegida, es faciliten tota una sèrie de documents bàsics de consulta per reduir els efectes negatius sobre la fauna en relació a la construcció  
d’infraestructures.  És  necessari  contemplar  que  cal  tenir  informació  precisa  sobre  la  fauna  en  el  context  del  territori  on  es  vol  implantar  una 
infraestructura, per tal d’aplicar les mesures de manera correcta i eficient.



3. Obres de consulta. 
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MIMA. 2006. Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación  
de hábitats causada por infraestructuras de transporte, nº 1. O. A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
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5. ANNEX LLISTAT D’ESPÈCIES D’OCELLS, ESTAT DE CONSERVACIÓ I ESTATUS LEGAL. 

Les dades de la taula s’han recollit de les següents fonts d’informació:

- Llei 22/2003.   D’una categoria de la A a la D, el nivell de protecció segueix un ordre alfabètic, la categoria A correspondria al nivell més alt de 
protecció a nivell català.

- Estatus a Catalunya.   La classificació és la que s’utilitza a l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. S’ha de tenir en compte que 
aquesta està elaborada en base al període reproductor a Catalunya.

Categories de l’estatus a Catalunya
CR: en perill crític. EN: en perill. VU: vulnerable. NT: proper a l’amenaça. LC: preocupació menor. DD: dades insuficients. NE: no avaluat.

- Annexes de la Directiva Aus de la UE  

Significat de les Annexes de la Directiva Aus
Annex I. Espècies d’aus objecte de mesures de conservació. 
Els altres annexes regulen únicament la comercialització i la caça als diferents països membres.

- Libro Rojo de las Aves de España  

Categories de l’estatus a Espanya
CR: en perill crític. EN: en perill. VU: vulnerable. NT: proper a l’amenaça. LC: preocupació menor. DD: dades insuficients. NE: no avaluat. ER o 
RE: Extingit a nivell regional (no és el cas de Catalunya).

- Annexes del Conveni de Berna DE 1979, relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural en Europa.  

Entre d’altres, aquest conveni obliga a concedir una especial atenció a la protecció de les zones importants per les espècies migratòries de l’Annex II i 
III, també a les zones d’hivernada, de muda i/o reproducció. 

- Estatus segons la llista vermella de la IUCN   (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).
- Estatus europeu segons   BirdLife International. 



* Les espècies que apareixen amb una ombra gris a la taula són nidificants a la zona.

ESPÈCIE

Estatus 
Catalunya 

(Estrada et al. 
2004)

Estatus 
Espanya 
(Madroño 
et al. 2005)

Estatus europeu
(BirdLife Internat. 

2004)

Estatus de la 
IUCN

LLei 22/2003 
de Protecció 
dels animals

Annexes 
de la 

Directiva Aus 
de la UE

Annexes 
del

 Conveni de 
Berna

Phalacrocorax carbo NE Segur LC C I III

Nycticorax nycticorax NT NE Depleted LC C I III

Bubulcus ibis NT NE Segur LC C III

Egretta garzetta NT NE Segur LC C I III

Ardea cinerea NT NE Segur LC C III

Ardea purpurea NT LCº Depleted LC B I III

Anas platyrhynchos LC NT Segur LC II/1 Y III/1 III

Pernis apivorus NT LCº Segur LC C I III

Milvus migrans VU NT Vulnerable LC C I III

Milvus milvus EN EN Depleted NT B I III

Circaetus gallicus NT LCº Rar LC C I III

Circus aeruginosus VU NE Segur LC B I III

Circus cyaneus EN NE Depleted LC B I III

Circus pygargus EN VU Segur LC B I III

Accipiter gentilis NT NE Segur LC C I III

Accipiter nisus LC NE Segur LC C I III

Buteo buteo NT NE Segur LC C III

Hieraaetus pennatus NT NE Rar LC B I III

Hieraaetus fasciatus EN EN En perill LC A I III

Pandion haliaetus EN Rar LC B I III

Falco tinnunculus LC NE Depleted LC C III

Falco vespertinus NE Vulnerable LC B III

Falco columbarius NT NE Segur LC C I III

Falco subbuteo NT NT Segur LC C III

Falco peregrinus NT RE Segur LC B I III

Alectoris rufa VU DD En regressió LC II/1 Y III/I III

Coturnix coturnix DD DD Depleted LC II/2 III

Phasianus colchicus (alòcton)

Gallinula chloropus NT NE Segur LC II/2 III



Burhinus oedicnemus VU NT Vulnerable C I III

Charadrius dubius LC NE Segur LC C III

Vanellus vanellus VU LC* Vulnerable LC II III

Gallinago gallinago EN En regressió LC II/1 Y III/2 III

Scolopax rusticola VU NE En regressió LC III

Tringa ochropus NE Segur LC C III

Actitis hypoleucos VU NE En regressió LC C III

Larus ridibundus NT NE Segur LC II/2 III

Larus michahellis LC NE Segur LC II/2 III

Columba oenas NT DD Segur LC II

Columba livia LC NE Segur LC II/1 III

Columba palumbus LC NE Segur LC II/1 Y III/1

Streptopelia decaocto LC Segur LC II/2 III

Streptopelia turtur VU VU En regressió LC II/2 III

Psittacula krameri (exòtica)

Myiopsitta monachus (exòtica)

Clamator glandarius VU NE Segur LC C III

Cuculus canorus LC NE Segur LC D III

Tyto alba NT NE En regressió LC C III

Otus scops NT NE Depleted LC C III

Bubo bubo LC NE Depleted LC B I III

Athene noctua NT NE En regressió LC C I III

Strix aluco LC NE Segur LC C III

Asio otus DD NE Segur LC C III

Caprimulgus europaeus LC NE Depleted LC C I III

Caprimulgus ruficollis LC NE Segur LC C III

Apus apus LC NE Segur LC D III

Apus pallidus LC NE Segur LC D III

Apus melba LC NE Segur LC D III

Alcedo atthis VU NT Depleted LC C I III

Merops apiaster LC NE Depleted LC D III

Upupa epops LC NE En regressió LC D III

Jynx torquilla NT DD En regressió LC C III

Picus viridis LC NE Depleted LC D III

Dendrocopos major LC Segur LC D I III

Dendrocopos minor NT NE Segur LC B III



Calandrella brachydctyla EN VU En regressió LC C I III

Galerida cristata NT NE Depleted LC D III

Lullula arborea LC NE Depleted D I III

Alauda arvensis LC NE Depleted LC II/2 III

Riparia riparia NT NE Depleted LC C III

Ptyonoprogne rupestris LC NE Segur LC D III

Hirundo rustica LC NE Depleted LC D III

Hirundo daurica NT NE Segur LC D III

Delichon urbicum LC NE En regressió LC D III

Anthus campestris LC NE En regressió LC D I III

Anthus trivialis LC NE Segur LC D III

Anthus pratensis NE Segur LC D III

Anthus cervinus Segur LC D III

Anthus spinoletta LC NE Segur LC D III

Motacilla flava LC NE Segur LC D III

Motacilla cinerea NT NE Segur LC D III

Motacilla alba LC NE Segur LC D III

Troglodytes troglodytes LC NE Segur LC D III

Prunella modularis LC NE Segur LC D III

Erithacus rubecula LC NE Segur LC D III

Luscinia megarhynchos LC NE Segur LC D III

Luscinia svecica NE Segur LC D I III

Phoenicurus ochruros LC NE Segur LC D III

Phoenicurus phoenicurus CR VU Depleted LC C III

Saxicola rubetra NT NE Segur LC D III

Saxicola torquatus LC NE Segur LC D III

Oenanthe oenanthe NT NE En regressió LC D III

Oenanthe hispànica NT NT Depleted LC D III

Turdus merula LC NE Segur LC II/2 III

Turdus philomelos LC NE Segur LC II/2 III

Turdus iliacus NE Segur LC II/2 III

Turdus viscivorus LC NE Segur LC II/2 III

Cettia cetti LC NE Segur LC D III

Cisticola juncidis LC NE Segur LC D III

Locustella naevia NE Segur LC D III

Acrocephalus scirpaceus LC NE Segur LC D III



Hippolais polyglotta LC NE Segur LC D III

Sylvia undata LC NE Depleted NT D I III

Sylvia cantillans LC NE Segur LC D III

Sylvia melanocephala LC NE Segur LC D III

Sylvia communis DD NE Segur LC D III

Sylvia borin LC NE Segur LC D III

Sylvia atricapilla LC NE Segur LC D III

Phylloscopus bonelli LC NE En regressió LC D III

Phylloscopus sibilatrix NE En regressió LC D III

Phylloscopus collybita LC NE Segur LC D III

Phylloscopus trochilus NT Segur LC D III

Regulus regulus LC NE Segur LC D III

Regulus ignicapilla LC NE Segur LC D III

Muscicapa striata NT NE Depleted LC D III

Ficedula hypoleuca DD NE Segur LC D III

Aegithalus caudatus LC NE Segur LC D III

Parus cristatus LC NE En regressió LC D III

Parus ater LC NE Segur LC D III

Parus caeruleus LC NE Segur LC D III

Parus major LC NE Segur LC D III

Certhia brachydactyla LC NE Segur LC D III

Remiz pendulinus LC NE Segur LC C III

Oriolus oriolus LC NE Segur LC D III

Lanius meridionalis VU NT Depleted C III

Lanius senator NT NT En regressió LC D III

Garrulus glandarius LC NE Segur LC II/2

Pica pica LC NE Segur LC II/2

Corvus monedula VU NE Segur LC D II/2

Corvus corone LC NE Segur LC II

Corvus corax LC NE Segur LC III

Sturnus vulgaris LC NE En regressió LC II/2

Sturnus unicolor LC NE Segur LC III

Passer domesticus LC NE En regressió LC

Passer montanus NT NE En regressió LC III

Estrilda astrild (exòtic)

Fringilla coelebs LC NE Segur LC D I III



Fringilla montifringilla NE Segur LC D III

Serinus serinus LC NE Segur LC D III

Carduelis chloris LC NE Segur LC D III

Carduelis carduelis LC NE Segur LC D III

Carduelis spinus NT NE Segur LC D III

Carduelis cannabina LC NE En regressió LC D III

Coccothraustes coccothraustes NT NE Segur LC C III

Emberiza citrinella NT NE Segur LC D III

Emberiza cirlus LC NE Segur LC D III

Emberiza cia LC NE Depleted LC D III

Emberiza hortulana LC NE En regressió LC D I III

Emberiza shoeniclus CR NE, EN, VU Segur LC B I III

Emberiza calandra LC NE En regressió LC III



ANNEX II

FAUNA VERTEBRADA (MAMÍFERS) EXISTENTS A L'ESPAI NATURAL DE GALLECS I MUNICIPIS PROPERS

La mortalitat de fauna vertebrada, especialment de mamífers a les carreteres de l’espai natural de Gallecs i municipis de la perifèria és constatada per 
les baixes produïdes de les espècies de referència (a conseqüència de la inexistència de passos de fauna) degudament identificades, com es el cas del 
toixó  (Meles  meles),  fagina  (Martes  foina),  genera  (Genetta genetta),  guineu  (Vulpes  vulpes),  mostela  (Mustela  nivalis),  eriçó  fosc  (Erinaceus 
europeaus), esquirol (Sciurus vulgaris), aquestes tres últimes protegides per diverses lleis. 

La proposta del PTMB delimitaria rotundament els connectors biològics, facilitant la fragmentació del territori i l'efecte barrera, ocasionant greus 
problemes d’adaptació, sobre tot d'espècies molt sensibles a l’alteració del seu hàbitat com es el cas de toixó (Meles meles) en regressió a la comarca, 
fagina (Martes foina), geneta (Genetta genetta), esquirol (Sciurus vulgaris) i eriçó fosc (Erinaceus europeaus) aquestes dos últimes protegides per la 
llei. 

També cal remarcar que les espècies Meles meles, Martes foina, Genetta genetta estan amprades pel Conveni de Berna relatiu a la conservació de la 
vida silvestre i medi natural a Europa) com a espècies protegides i també per la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres de l’Estat. 

LLISTAT D’ESPÈCIES

1)  ESPÈCIES  PROTEGIDES  DE  LA  FAUNA  SALVATGE  AUTÒCTONA  AFECTADES  PLA  TERRITORIAL  METROPOLITÀ  DE 
BARCELONA (PTMB). 

INSECTÍVORS:
Eriçó fosc Erinaceus europeaus

ROSSEGADORS: 
Esquirol Sciurus vulgaris
Rata d'aigua Arvicola sapidus

CARNÍVORS:
Mostela Mustela nivalis 
Llúdriga comuna europea Lutra lutra  (amb indicis de presència recents al Vallès Oriental)



2) FAUNA AUTÒCTONA GENERAL AFECTADA PEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB). 

Guineu Vulpes vulpes
Toixó Meles meles 
Fagina Martes foina)
Geneta Genetta genetta
Porc senglar Sus scrofa
Musaranya comuna Crocidura russula
Musaranya petita Suncus etruscus     
Ratpenat comú Pipistrellus pipistrellus
Talpó comú Microtus duodecimcostatus
Rata comuna Ratus norvegicus
Ratolí de bosc Apodemus silvaticus
Ratolí de camp Mus spretus
Rata cellarda Eliomys quercinus
Conill Oryctolagus cuniculus

Oscar Yuste Sainz 
PDG / Grup de natura Meles meles. Observació estudi i defensa de la natura de Lliçà de Vall 



ANNEX III

INFORME DELS AMFIBIS I RÈPTILS PRESENTS A L’ESPAI DE GALLECS

En l’espai agroforestal de Gallecs s’ha detectat la presència de 8 espècies d’amfibis i 13 de rèptils, moltes de les quals amb un estatus poblacional a  
l’espai força precari. Malgrat que totes les espècies són protegides a nivell català, els diferents processos urbanístics i d’ocupació del sòl a nivell  
metropolità no respecten aquesta protecció ni la llei de protecció d’hàbitats, ja que la pèrdua, transformació i fragmentació d’aquests és la raó principal  
de declivi d’aquests grups de vertebrats a nivell nacional i metropolità. 

La manca d’una política urbanística que tendeixi a una compactació i densificació de la trama urbana, amb la conseqüent millora del patrimoni natural, 
i de la manca de mesures correctores en connectivitat ecològica pel que fa a la creació i reforma d’infraestructures de transport, ha fet que en les  
darreres dècades aquest grup de fauna sigui dels més afectats.

Així doncs, pel que fa al PTMB en relació a l’espai de Gallecs i la seva rodalia, el fet de preveure un creixement majors del nuclis urbans de la Riera de 
Caldes i del Tenes, ambdues conques que envolten l’espai de Gallecs, comportaria un augment en el consum de recursos, entre ells els hidrològics, on 
no és difícil d’imaginar un augment en les captacions d’aigua del subsòl, tan per usos sanitaris, industrials o urbans, fent minvar els ja de per si 
sobreexplotats aqüífers de la zona, disminuint encara més els cabals dels cursos fluvials, afectant directament sobre gran part de les espècies d’amfibis i 
rèptils de la zona.

La previsió del pas de noves infraestructures viàries i ferroviàries faria augmentar l’efecte barrera i de fragmentació d’hàbitat, afectant  gran part de les  
poblacions de rèptils i amfibis que romanen a la zona i que en èpoques migratòries i de dispersió de juvenils travessen aquestes infraestructures a la  
recerca dels punts de reproducció i refugi. Per aquest motiu es veurien greument afectades espècies com Epidalea calamita, Bufo bufo, Salamandra  
salamandra i Hyla meridionalis. 
A més a més, moltes espècies de rèptils utilitzen les carreteres com a indrets per termoregular-se i moren atropellades, talment espècies com Malpolon 
monspessulanus, Rinechis scalaris, Timon lepidus o Coronella girondica.

Independentment d’una afectació directa sobre determinades espècies, en un espai de dimensions tan reduïdes pel que fa nuclis de biodiversitat i 
connectivitat ecològica, com és el cas de Gallecs, qualsevol nova reducció i fragmentació de l’espai fa minvar la diversitat genètica de les poblacions  
degut a un escàs o nul intercanvi entre poblacions properes, que empobreix la població fins el punt de provocar l’extinció de l’espècie a nivell local. 
Així doncs, a mig i llarg termini, són totes les espècies les afectades pel pas de noves infraestructures per Gallecs.



LLISTAT D’ESPÈCIES

AMFIBIS:

Tòtil Alytes obstetricans almogavarii     
Reineta Hyla meridionalis 
Gripauet Pelodytes punctatus 
Gripau corredor Epidalea calamita 
Gripau comú Bufo bufo 
Granota verda Pelophylax perezi 
Salamandra Salamandra salamandra terrestris 
Tritó verd Triturus marmoratus 

RÈPTILS:

Dragó comú Tarentola mauritanica 
Llangardaix ocel·lat Timon lepidus 
Sargantana bruna Podarcis liolepis 
Sargantaner gros Psammodromus algirus 
Llisona Anguis fragilis 
Lludrió llistat Chalcides striatus 
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Serp llisa Meridional Coronella girondica 
Serp d’aigua Natrix maura 
Serp de collaret Natrix natrix 
Tortuga de rierol Mauremys leprosa 
Sargantaner petit Psammodromus hispanicus 
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ANNEX IV

ELS INVERTEBRATS DE GALLECS

1. INTRODUCCIÓ.

Dins l’extensa bibliografia que hi ha sobre Gallecs, únicament una petita part de les referències tracten de la seva fauna. Aquests treballs se centren en 
els vertebrats que viuen a la zona –sobretot els ocells- però la informació que hi ha dels animals invertebrats que poblen aquestes terres és pràcticament 
nul·la.

2. IMPORTÀNCIA DELS INVERTEBRATS.

Coneguts popularment amb el nom de “bitxos”, els invertebrats  són un grup que mai no ha passat desapercebut a l’ull  humà, tot i que es tracti 
d’animals sovint mil·limètrics.

Aristòtil els establí com a grup ja en el segle IV aC, amb la categoria d’animals “exangües”, és a dir, sense sang vermella.

I és que partint de la dicotomia dels sentiments que generen, des del més instintiu fàstic fins a la passió absoluta per formes i colors, els invertebrats  
tenen moltíssimes implicacions en la vida quotidiana d’avui dia.

Per començar, ens superen en nombre i diversitat, a nosaltres els humans i a qualsevol altre grup animal del planeta: representen el 73,5 % del total 
d’espècies, de les que prop d’un milió són ja conegudes, i amb una previsió que sobrepassa en alguns casos els trenta milions. Així doncs, tan sols  
coneixem la punta d’un iceberg enorme que encara resta a l’aguait per ser descobert.

Malgrat l’elevat grau d’interacció entre humans i invertebrats (sense oblidar que ens centrem només en el grup d’invertebrats terrestres), podem dir que 
l’anatomia de tots ells és ben coneguda pels zoòlegs d’arreu, però encara resten molts aspectes per estudiar, com per exemple les funcions que juguen 
totes i cada una de les espècies i els hàbits que tenen. Es calcula que per cada 500 espècies d’invertebrats, tan sols hi ha un zoòleg que les estudiï.

3. GALLECS: UN ECOSISTEMA PARTICULAR.

Tot i trobar-se emmarcat en una zona de climatologia mediterrània, Gallecs escapa, una mica, als estereotips d’altres zones temperades de Catalunya.  
Les  peculiaritats  geogràfiques  i  microclimàtiques  junt  amb la  influència  que l’home exerceix  en aquest  territori,  perfilen  uns  ambients  vegetals  
característics que condicionen la fauna invertebrada que hi viu associada.



3.1. El bosc mixt

Les zones boscoses hi són presents i el seu paper és prou important en la distribució dels invertebrats. L’estrat arbori està format bàsicament per pi bord 
(Pinus halepensis), pi pinyer (Pinus pinea), alzina (Quercus ilex) i roure martinenc (Quercus humilis), que formen una capsada no gaire densa que 
permet  el  creixement  d’un sotabosc arbustiu  i  herbaci  prou variat.  Estepes  (Cistus sp.),  bruc (Erica  arborea),  gatosa (Ulex parviflorus),  romaní 
(Rosmarinus officinalis), esparreguera (Asparagus acutifolius) i algun arç blanc (Crataegus monogyna) acompanyen les herbàcies i enfiladisses que 
predominen:  heura (Hedera helix),  roja (Rubia peregrina) i  gramínies  (Bromus,  Hyparhenia,  Avena,  Brachypodium…). Entre elles treuen el  cap 
tímidament algunes plantes més petites, com les cosconilles (Reichardia picroides), que creixen de forma més puntual en aquestes zones.

Amb això ens trobem davant un espai que ofereix possibilitats a tots i cada un dels seus estrats de vegetació, amb la creació de múltiples hàbitats que 
van des de l’escorça dels arbres, lloc preferit per les aranyes i les formigues, fins al revers de les fulles de les herbàcies més petites. La fullaraca pot  
afavorir la presència d’espècies edàfiques, tot i que l’absència de pedres i la poca humitat que hi sol haver no col·laboren a la colonització d’aquest  
espai.

3.2. El bosc de ribera

Els cursos d’aigua condicionen de forma inevitable la vegetació que els envolta. La presència d’humitat i aigua abundants afavoreixen el creixement  
d’un tipus de vegetació molt característic, que confereix un altre dels trets diferencials de les comunitats de ribera: l’ombra. Rieres, rierols, recs i 
torrents solen estar acompanyats d’un estrat arbori d’uns 20-30 metres; en els llocs menys alterats hi trobarem àlbers (Populus alba) i freixes de fulla 
petita (Fraxinus angustifolia), mentre que els pollancres (Populus nigra) i plàtans (Platanus x hispanica), així com alguns arbres fruiters, tots ells de 
plantació humana, hi són presents en llocs antropitzats. Però allò que resulta més diferencial d’aquests espais és l’estrat arbustiu i herbaci, que sol ser 
dens i  ric en les èpoques de primavera i  estiu.  Condicionades per la quantitat  de llum que els arriba,  l’heura (Hedera helix),  l’esbarzer (Rubus 
ulmifolius), el roser bord (Rosa sempervirens), l’arç blanc (Crataegus monogyna), l’aranyoner (Prunus spinosa) i el galzeran (Ruscus aculeatus) ens 
indiquen inequívocament que l’aigua és a prop. Les libèl·lules i els mosquits predominen en aquestes condicions, fet que indica també la proximitat de 
l’aigua. Si hom s’acosta una mica més al terra pot descobrir una infinitat de plantes que, a recer dels arbusts, aprofiten la humitat per créixer. Falgueres  
(Polypodium vulgare) i molses de diversos tipus en els llocs ombrívols, sarriassa (Arum italicum) i plantes enfiladisses com la roja (Rubia peregrina) i 
la ridorta (Clematis vidalba), ortigues en llocs de fàcil accés per a l’home, gramínies, umbel·líferes i esparregueres formen un entramat difícil de 
franquejar i que, junt amb la presència propera de l’aigua, suposen un hàbitat ideal per a molts invertebrats, com els isòpodes o marietes de femer. 



3.3. Les zones amb influència humana 

L’ésser humà és una espècie més en els ecosistemes i, com totes les altres espècies animals, modifica el medi que l’envolta. A Gallecs, aquests canvis  
harmonitzen amb l’entorn tot i que les plantes els reflecteixen rigorosament. 

Els camps de conreu i horts de la zona presenten una vegetació prou diferencial com per no confondre-la amb els espais menys antropitzats. Emperò 
els cereals, els farratges i les hortalisses compleixen igualment la seva funció dins l’ecosistema, i suposen un nínxol ecològic per a molts invertebrats. 

En canvi, el pas dels humans queda enregistrat de forma contínua en les vores dels camins i rutes de Gallecs. En aquests espais, la vegetació original és  
substituïda per allò que es coneix amb el nom de vegetació ruderal. Fent una passejada per la zona, hom observarà que hi predominen plantes de port 
herbaci (poques vegades hi trobarem arbusts o arbres), que estan adaptades a dos fenòmens ben freqüents: les trepitjades i la pols. A més, pot resultar  
freqüent que la presència humana suposi una lleugera contaminació. Aquests tres factors estableixen quines són les plantes més adients per créixer en 
aquests llocs. La diversitat pot arribar a ser elevada; hi predominen les gramínies (dels gèneres Brachypodium,  Aegilops,  Avena,  Bromus,  Hordeum, 
Hyparrhenia, Lolium, Urospermum), compostes (amb representants de Bellis, Calendula, alguns cards, Crepis, Reichardia, Sonchus...) i les crucíferes 
dels gèneres Diplotaxis i Raphanus. Tampoc hi mancaran les lleguminoses (Lathyrus, Lotus, Medicago i Trifolium) i, en menor proporció, les malves i 
geraniàcies. Puntualment hi trobarem roselles i algunes umbel·líferes, i si l’acumulació de nitrats és important,  Chenopodium,  Solanum i  algunes 
bledes.

Aquesta elevada diversitat herbàcia afavoreix la riquesa faunística. Els invertebrats gaudeixen de les plantes herbàcies on poden alimentar-se sense 
problemes. A ran de terra i a les fulles hi trobarem escarabats i saltamartins; els himenòpters abundaran a la primavera, a causa de la gran quantitat de  
flors per pol·linitzar, i els espais oberts sense arbres seran un lloc perfecte per a les papallones.

4. DADES NUMÈRIQUES DELS INVERTEBRATS DE GALLECS.

Durant tot un any de captures s’han recollit 233 mostres d’invertebrats; el mostreig de primavera és el més divers i abundant, i el d’hivern, el més  
pobre. Les proporcions de captures per estació són:



Estació Nombre de 
mostres 

recollides
Estiu 54

Tardor 53
Hivern 48

Primavera 78

Entre els diversos hàbitats mostrejats a Gallecs, les dues zones de bosc de ribera (el torrent Caganell i el de les Garces) són les que presenten més 
varietat, ja que més del 50% de les mostres s’han capturat allà. La vora de camí és el segon hàbitat en abundància, seguit del bosc mixt i el camp de  
conreu. Aquest fenomen pot ser degut a la diversitat de plantes que hi ha en cada un d’aquests espais, de manera que quan més alta sigui la diversitat  
vegetal, més espècies animals allotgen.

Pel que fa a la distribució de les mostres en funció de la taxonomia, remarquen en primer lloc el predomini dels invertebrats artròpodes en relació als 
no artròpodes, just reflex a les proporcions que es donen de forma general a la natura. A la gràfica 1 és molt visible aquesta descompensació, amb més  
de 250 espècies d’artròpodes enfront a les 12 de no artròpodes. 
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Entrant una mica més en detall en la classificació taxonòmica, la segona gràfica ens mostra el pes que té el grup dels insectes respecte a la resta de 
grans grups trobats a Gallecs: gairebé un 75%, respecte a un 20% d’aràcnids (el segon grup més abundant) i percentatges realment minoritaris de 
gasteròpodes, crustacis, miriàpodes i anèl·lids.

El grup d’insectes és tan divers i ric que cal analitzar els petits grups que el formen, per tal de veure quins d’ells són més abundants. A la figura 20 
s’observa clarament el domini dels hemípters i coleòpters respecte a la resta d’ordres. Aquest fenomen pot ser degut als hàbits d’aquests dos grups: tot i 
que en tractar-se d’animals voladors, la seva rutina es du a terme majoritàriament sobre vegetació herbàcia, i no solen ser gaire ràpids, fet que en 

 

En tot cas, el que resulta rellevant és el conjunt de tots aquests grups, i la visió global de la seva riquesa i importància a Gallecs. Malgrat es tracti d’una  
fauna típica d’ecosistemes mediterranis, la determinació de 262 espècies en aquest primer treball sobre fauna invertebrada posa de manifest el seu pes 
en un espai que a poc a poc pren importància en el marc legal de la protecció d’espais naturals.
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5. PRINCIPALS INVERTEBRATS DE GALLECS

Principals invertebrats de Gallecs:

5.1. Gasteròpodes
5.2. Aràcnids
5.3. Decàpodes
5.4. Isòpodes
5.5. Coleòpters
5.6. Dípters
5.7. Hemípters
5.8. Himenòpters
5.9. Lepidòpters
5.10. Ortòpters
5.11. Anèl·lids, col·lèmbols, dermàpters, dictiòpters, fàsmids, isòpters, miriàpodes, neuròpters i odonats 

5.1. GASTERÒPODES (Gasteropoda, del grec gastrós=estómac, podós=peu)

Cargol

Gasteròpodes pulmonats capturats a Gallecs. No s’inclouen els llimacs, tot i que se n’han trobat. Aquests animals, pertanyents a les famílies Ariònids i  
Limàcids, presenten una especial complexitat en la seva classificació taxonòmica.

FAMÍLIA ESPÈCIE
Ferrussàcids Ferrussacia folliculus
Helicèlids Helicella itala

Trochoidea elegans
Helícids Eobania vermiculata

monja, cristià
Helix aspersa

caragol sapenc, bover
Otala punctata

jueu



Higromíids Monacha cantiana
Cernuella cespitum

Pomàtids Pomatias elegans
Subulínids Rumina decollata
Zonítrids Oxychilus draparnaudi

5.2. ARÀCNIDS (Arachnida, del grec aráchnè = esgarrapar)

Aranya / escorpí

A Gallecs, els aràcnids són un grup molt important en nombre i diversitat. La seva presència no es veu condicionada per l’època de l’any, de manera  
que en qualsevol hàbitat i temporada podrem trobar exemplars d’aquest grup, sempre recordant les seves coloracions i preferències, i anant en compte 
amb el seu verí. Les teranyines són curioses d’observar i ens ajudaran a identificar alguna espècie, com la de Linyphiia, que teixeix en horitzontal.

Representants  de l’ordre Araneae mostrejats  a  Gallecs.  S’han trobat  representants  de l’ordre dels opilions  i  els  àcars,  però la  seva determinació 
taxonòmica no ha estat possible per manca d’especialistes en el tema. En canvi, no s’ha capturat cap escorpí, tot i que és ben probable que n’hi hagi.

FAMÍLIA ESPÈCIE
Agelènids Textrix denticulata
Aranèids Agalenatea redii

Gibbaranea gibbosa
Mangora acalypha
Neoscona adianta

Singa hamata
Zilla diodia
Zygiella sp.

Clubiònids Clubiònid indeterminat
Esparàsids Micrommata sp.

Filodròmids Philodromus sp.
Thanatus sp.

Tibellus oblongus
Filodròmid indeterminat



Gnafòsids Drassodes sp.
Zelotes sp.

Gnafòsid indeterminat
Linífids Lepthyphantes sp.

Linyphiia sp.
Linífid indeterminat
Linífid indeterminat
Linífid indeterminat

Licòsids Pardosa sp.
Trochosa sp.

Licòsid indeterminat
Liocrànids Phrurolithus sp.

Mètids Metellina merianae
Mitúrgids Cheiracanthium sp.
Nemèsids Nemesia sp.
Oxiòpids Oxyopes lineatus
Pisàrids Pisaura mirabilis
Saltícids Evarcha sp.

Euophrys sp.
Heliophanus sp.
Heliophanus sp.

Saltícid indeterminat
Saltícid indeterminat

Tetragnàtids Tetragnatha sp.
Terídids Achaearanea sp.

Anelosimus sp.
Episinus sp.

Pholcomma sp.
Theridion cf pallens

Theridion sp.
Tomísids Ozyptila sp.

Runcinia grammica
Synaema globosum



Xysticus sp.
Titanoècids Titanoeca sp.
Ulobòrids Uloborus walckenaerius
Zodàrids Zodarion sp.

5.3. CRUSTACIS (Decapoda, del grec déka=deu, podós=peu)

Cranc de riu

Malgrat que a Gallecs no s’hagi enregistrat presència del cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes), és probable que hi habiti, conjuntament amb 
el cranc de riu americà (Procambrus clarki). El primer presenta colors verdosos obscurs, mentre que l’invasor és inconfusible pel seu vermell llampant. 
La seva aparició en els ecosistemes mediterranis es deu a l’activitat humana, que va introduir l’espècie americana amb la intenció de cultivar-la, ja que 
el seu cicle és més ràpid que el del cranc ibèric, i per tant surt més rendible.

Els  cursos  d’aigua  de Gallecs  (especialment  el  Caganell)  ens  permetran  veure  alguns exemplars  de  cranc  de  riu  americà.  Durant  els  mesos  de 
primavera serà freqüent trobar les fases juvenils, amb pocs centímetres i una coloració verdosa que els podrà confondre amb l’espècie autòctona. Cap a 
l’estiu hauran assolit la maduresa adulta i el seu color vermell els farà evidents dins els torrents.

A Gallecs únicament s’ha mostrejat el cranc de riu americà, i en cap moment hom ha trobat exemplars d’Austropotamobius pallipes, el cranc de riu 
ibèric. El caràcter invasor de l’espècie americana provoca sovint el desplaçament de les autòctones i pot arribar a la seva extinció en determinats 
hàbitats. En el nostre cas, seria necessari fer un treball més intens i exhaustiu de mostreig per tal de conèixer l’estat de les poblacions d’ambdues 
espècies.

FAMÍLIA ESPÈCIE
Cambàrids Procambrus clarki

5.4. ISÒPODES (Isopoda, del grec ísos=igual, podós=peu)

Porquet de Sant Antoni o marieta de femer

Gallecs no és una zona especialment òptima per als isòpodes, però certs hàbitats reuneixen les condicions adequades: llocs ombrívols, amb fullaraca  
humida, o espais amb pedres que conservin humitat a sota, com per exemple els voltants del torrent de les Garces.



Les  poques  espècies  que  s’han mostrejat  a  Gallecs  són representatives  de  dues  tendències  clares:  d’una  banda  trobem els  gèneres  Philoscia i 
Chaetophiloscia, associat a zones naturals i afeccionat a viure sota les escorces dels arbres; de l’altra, el gènere Porcellio es considera tradicionalment 
lligat a l’home, i per tant, habitant de zones més alterades.

Crustacis isòpodes de Gallecs:

FAMÍLIA ESPÈCIE
Filòscids Chaetophiloscia elongata

Chaetophiloscia sicula
Philoscia affinis

Porceliònids Porcellio monticola



5.5. COLEÒPTERS (Coleoptera, del grec koleós=vaina, pterón=ala)

Escarbat

Aavui dia els efectes dels coleòpters poden resultar devastadors: les larves d’algunes espècies provoquen plagues a diversos cultius hortícoles, com 
l’escarbat de la patata (Leptinotarsa decemlineata); d’altres als teixits (de la família dels dermèstids) i els tenebriònids poden resultar fatals per a les  
collites de cereals.  Els beneficis d’aquest grup van des del control biològic de plagues de pugons gràcies a la marieta de set punts (Coccinella  
septempunctata), ben representada a Gallecs, fins als efectes farmacològics d’alguns meloids i la seva participació en els cicles minerals gràcies a la 
coprofàgia d’algunes espècies, com Typhaeus typhoeus, habitual a Gallecs.

Encara que de mida petita,  a Gallecs hi viuen algunes espècies de la família dels estafilínids,  com  Tachyporus  –més petit  i  d’èlitres marrons-  i 
Paederus –amb els èlitres blavosos o negres-.
Les zones d’aigües tranquil·les que es reparteixen per Gallecs allotgen sovint alguns exemplars de la família dels ditíscids, o escarbats aquàtics.

En els geotrúpids les mandíbules són ben visibles. Aquests petits acuirassats que s’alimenten d’excrements de conill i ovelles poden observar-se a  
Gallecs; exemplars de Typhaeus typhoeus s’han trobat creuant tranquil·lament camins de terra.

Un dels pocs exemples que trobem a Gallecs d’escarbats minadors és el d’Oedemera nobilis, de color verd metàl·lic, amb larves barrinadores i adults 
de vistoses coloracions verd metàlic.

FAMÍLIA ESPÈCIE
Cantàrids Rhagonycha fulva
Caràbids Amara anthobia

Anchomeus dorsalis

Ophonus azureus
Stomis pumicatus

Catòpids Catòpid indeterminat
Cerambícids Stenurella melanura
Crisomèlids Altica ampelophaga

Clytra espanoli
Dicladispa testacea

Lachnaia hirta



Zulema duftschmidi
Xantogaleruca luteola

Coccinèlids Coccinella 7-punctata 
Marieta de set punts

Curculiònids Lixus sp.
Elatèrids Elatèrid indeterminat

Escarabèids Escarabèid indeterminat
Estafilínids Aleocharinae sp.

Bledius sp.
Lathrobium sp.
Lithocharis sp.

Paederus riparius
Pseudocypus sp.
Sapadophilus sp.

Sticilini sp.
Tachyporus sp.
Xantholinus sp.

Geotrúpids Typhaeus typhoeus
Latrídids Latrídid indeterminat
Màquids Màquid indeterminat
Melírids Aplocnemus sp.

Clanoptilus marginellus
Cordylepherus viridis

Mordèlids Mordèlid indeterminat
Oedemèrids Oedemera lurida

Oedemera nobilis
Sílfids Silpha tristis

Tenebriònids Asida jurinei
Asida sericea
Lagria hirta



5.6. DÍPTERS (Diptera, del grec dis=dues, pterón=ala)

Mosca / mosquit

Les ales solen acabar en un extrem arrodonit, excepte en alguns casos, com Lonchoptera lutea, en què el tenen punxegut. Aquest tret ens ajudarà a 
distingir-la quan la trobem a Gallecs.

Les mosques del gènere  Sepsis, tan estilitzades i amb un abdomen tan prim que les podrem confondre amb formigues alades quan les observem a 
Gallecs. 

És freqüent trobar larves minadores de fulles, com les de la família Agromícids, o mosques que dipositen els ous dins de carn en descomposició, de la 
família Sarcofàgids, ambdues, presents a Gallecs.

En el camp els dípters passen desapercebuts, tot i que n’hi ha en totes les èpoques de l’any. Quan passegem per Gallecs serà fàcil observar-los prop de  
les zones amb aigües estancades i preferiblement durant els mesos d’estiu. 
Si tenim accés directe a les zones inundades podrem veure les larves, que s’alimenten amb moviments compulsius. En els prats s’hi poden veure 
exemplars de Sírfids, un grup de mosques que presenta els mateixos colors que les vespes –groc i negre-, tot i que les dues ales i el seu vol –tipus  
col·librí- els diferencien clarament dels himenòpters. 

A Gallecs ja hi ha mosquit tigre.

Dípters presents a Gallecs. No s’hi inclouen els mosquits, ja que se n’han mostrejat, és realment difícil trobar en tot el país taxònoms disposats a  
classificar-los. 

FAMÍLIA ESPÈCIE
Agromícids Agromyícid indeterminat

Campicoètids Campichoeta obscuri-pennis
Cecidòmids Cecidòmids indeterminat
Cloròpids Cloròpid indeterminat

Drosofílids Drosofílid indeterminat
Efídrids Psilopa nitidula
Esciàrids Esciàrid indeterminat

Esciomícids Pherbelia sp.
Esferoquèrids Leptocera nigra

Sphaerophoria scripta



Estratiòmids Pachygaster atra
Fòrids Conicera tibialis

Gymnophora arcuata
Fòrid indeterminat

Heleomícids Suillia variegata
Hibòtids Hibòtid indeterminat

Lauxàmids Minettia fasciata
Sapromyzosoma laevatrispina

Loncoptèrids Lonchoptera lutea
Múscids Múscid indeterminat

Opomícids Opomyza tripunctata
Quironòmids Quironomid indeterminat

Sicòdids Sicòdid indeterminat
Sarcofàgids Sarcophaga sp. 

Mosca de la carn
Sèpsids Sepsis fulgens
Sírfids Eristalinus taeniops

Melanostoma mellinum
Scaeva pyrastr



5.7. HEMÍPTERS  (Hemiptera, del grec hēmi=mig, pterón=ala)

Xinxa / pugó / cigala

Potser la més coneguda històricament i que ha afectat  Gallecs, és la fil·loxera.  Provocada per l’espècie homòptera  Viteus vitifolii, introduïda des 
d’Amèrica del Nord el 1863, va acabar amb la majoria de vinyes del nostre país.

Els hemípters es divideixen en dos grups, segons el tipus d’estructura alar que presenten: homòpters i heteròpters: 

Hemípters heteròpters (del grec   héteros  =diferent)  

Observeu el Pyrrhocoris apterus o Graphosoma lineatum italicum, aquest darrer fàcil de veure sobre les flors en els prats de Gallecs, a la primavera i  
l’estiu (vegeu làmina). El bernat pudent (Nezara viridula), en canvi, no és tan evident, car el seu color verd el camufla quan està sobre les plantes de  
què s’alimenta. Això sí, la pudor que desprèn no ens farà dubtar del seu nom quan el trobem a Gallecs.

Les xinxes aquàtiques, difícils de veure a Gallecs, presenten tres adaptacions clares a la natació. Les potes són amples a mode de rem, per poder 
moure’s dins l’aigua; per no mullar-se tenen la part inferior del cos coberta de pèls hidròfugs, és a dir, que repeleixen l’aigua; i les antenes, molt  
desenvolupades en les espècies terrestres, són curtes i s’amaguen sota el cap.

Hemípters homòpters (del grec   homós  =igual)  

En els homòpters, grup format per cigales i pugons.

Pràcticament a tots els hàbitats de Gallecs hi podem trobar hemípters heteròpters. Algunes espècies són molt generalistes, com les xinxes  Beosus  
maritimus, presents tot l’any, o Carpocoris mediterraneus, que no manifesta cap preferència per un lloc concret i es troba sempre sobre les plantes. 
Hem parlat abans de Pyrrhocoris, inconfusible pels seus colors vermells i negres. Normalment la veurem associada en grans grups, prop dels camins i 
sempre al voltant d’alguna planta.
 
Els camps de conreu de cereals  tampoc no se’n lliuren.  Les espècies del gènere  Aelia i  Eurygaster austriaca són plagues potencials  d’aquestes 
gramínies i són presents a Gallecs. 
Dolycoris baccarum és una xinxa amb coloració críptica, però no té ni punt de comparació amb el bernat pudent. Mentre que aquest és de color verd, 
amb poques variacions, Dolycoris presenta un camuflatge digne d’admirar, que imiten a la perfecció les tonalitats de les flors sobre les que sol reposar.



En els boscos de ribera trobarem una de les espècies d’heteròpter més curioses per l’ornamentació de les seves ales. Pertany a la família dels Tíngids, o 
xinxes de randa. Aquest nom es deu a l’elaborada nerviació de les ales, que sembla una autèntica peça d’artesania. Les podem trobar en els plataners, 
bé sobre les fulles, bé sota l’escorça, passant els mesos de fred. Hiverna també d’aquesta forma Rhyparochromus vulgaris, més gran que l’anterior i 
amb un aspecte més comú.

Pel que fa als homòpters,  els trobarem sobretot en zones de bosc mixt.  La majoria d’espècies mostrejades a Gallecs pertanyen a la família dels  
Cicadèl·lids, que es caracteritza per animals de mida petita i que salten de forma admirable quan se senten amenaçats. Aquesta és la característica que 
ens permetrà classificar-los, ja que són realment difícils de veure en repòs.

Hemípters heteròpters:

FAMÍLIA ESPÈCIE
Alídids Camptotus lateralis

Micrelytra fossularum
Escutelèrids Eurygaster austriaca

Ligèids Beosus maritimus
Emblethis sp.

Geocoris erythrocephalus
Geocoris pallidipennis

Nysius cymoides
Nysius thymi

Raglius confusus
Rhyparochromus vulgaris

Scolopostethus affinis
Scolopostethus pictus
Scolopostethus pilosus

Scolopostethus sp.
Xantochilus saturnius

Mírids Adelphocoris lineolatus
Caragochilus gyllenhalli

Caragochilus weberi
Creontiades pallidus
Deraeocoris ruber



Deraeocoris serenus
Dicyphus sp.

Halticus luteicollis
Lepidargyrus ancorifer

Lygus pratensis
Lygus wagneri

Megaloceraea recticornis
Orthops kalmi

Pachytomella passerini
Taylorilygus apicalis

Nàbids Nabis pseudoferus ibericus
Nabis punctatus 

Nabis sp.
Tropiconabis capsiformis

Pentatòmids Acrosternum sp.
Aelia acuminata

Aelia sp.
Carpocoris mediterraneus

Dolycoris baccarum
Graphosoma lineatum italicum

Holcogaster fibulata
Neottiglossa bifida

Nezara viridula
bernat pudent
Sciocoris sp.

Zicrona caerulea
Pentatòmid indeterminat
Pentatòmid indeterminat

Pirrocòrids Pyrrhocoris apterus
pirrocor, escarabat de corbata

Tíngids Tingis auriculata

*S’han mostrejat formes juvenils de la família Ropàlids.



Hemípters homòpters:

Afrofòrids Philaenus sp.
Cicadèlids Adarrus cf taurus

Anaceratagallia laevis
Balclutha sp.

Cicadella viridis
Euscelidius variegatus

Euscelis sp.
Exitianus capicola
Goldeus harpago
Mocydia crocea

Cíxids Cixius sp.



5.8. HIMENÒPTERS  (Hymenoptera, del grec hymēn=membrana, pterón=ala)

Abella / vespa / formiga

Els himenòpters són un ordre molt divers, subdividit en dos grups que tenen característiques morfològiques i conductuals completament diferents. Els 
sínfits són els més primitius, mentre que els apòcrits, als quals pertanyen les abelles, vespes i formigues, tenen característiques més evolucionades. Del  
total d’espècies de Gallecs, més del 80% pertany al grup dels apòcrits; se n’han trobat només dos exemples dels primitius sínfits:  Strongylogaster  
multifasciata i Aneugmenus padi. 

En el cas dels microhimenòpters, de mida petita, l’ovopositor conserva la seva funció incial i ha arribat a un nivell d’especialització digne d’admirar: 
en algunes espècies paràssites, aquest òrgan pot triplicar la longitud del seu cos. A Gallecs hi habiten algunes espècies d’aquest grup, pertanyents 
majoritàriament a la família dels Icneumònids. El seva petita mida fa que classificar-los sigui realment complex.

Els nius d’abelles i vespes són poc abundants en el camp, però Gallecs té una interessant població de formigues de múltiples espècies i mides.

A banda de les múltiples formigues que podrem observar a Gallecs, veure abelles i vespes no serà complicat. Les del gènere Apis són molt freqüents en 
primavera, quan les plantes estan en flor.  Apis mellifera n’és la més representativa, i és, sens dubte una de les millors adaptades a captar pol·len i 
nèctar. Això és perquè té la llengua llarga i desenvolupada,  i pot anar a les flors tubulars sense problema. En canvi, les del gènere Andrena són menys 
hàbils en aquest sentit i, a més, no formen colònies. En algunes vores de camí hi trobarem els seus nius: forats arrodonits que creixen cap a l’interior i  
es divideixen en galeries. 

Himenòpters trobats a Gallecs. Els microhimenòpters, de mida petita, no han estat classificats. 

FAMÍLIA ESPÈCIE
Àpids Eucera nigrilabris

Andrena bicolorata
Andrena numida
Andrena nitidula
Andrena proxima

Apis mellifera
abella de la mel

Formícids Aphaenogaster senillis
Aphaenogaster subterranea

Camponotus aethiops



Camponotus cruentatus
Crematogaster scutellaris

Formica cunicularia
Formica sp.

Lasius grandis
Lasius neglectus
Messor barbarus

Pheidole pallidula
Plagiolepis pygmaea
Tapinoma erraticum

Temnothorax racovitzai
Temnothorax recedens

Tentredínids Strongylogaster multifasciata
Aneugmenus padi



5.9. LEPIDÒPTERS (Lepidoptera, del grec lepídos=escata, pterón=ala)

Papallona

A Gallecs en trobarem algunes, com les de Pieris brassicae, Pieris napi o Pieris rapae. 
Els adults, en canvi, resulten vitals en la pol·linització de moltes plantes, afavorint doncs la seva reproducció.

Els prats de Gallecs en tenen un molt bon exemple: les blavetes, Polyommatus icarus. Aquesta petita i ràpida papallona és lila amb les ales desplegades 
i marronosa quan reposa.

La família dels Pièrids, ben representada a Gallecs, és un clar exemple d’aquest tipus de larves. D’altres, com els Papiliònids, han optat per la solució  
oposada: els seus colors cridaners adverteixen el seu mal gust, de manera que els ocells descarten aquest plat poc apetitós. Les larves de  Papilio  
machaon són fàcilment identificables pels seus colors verd, fúcsia i negre i poden trobar-se a Gallecs amb relativa freqüència.  

Les zones herbàcies amb pocs arbres són els llocs on més fàcilment veurem papallones a Gallecs. La primavera i l’estiu són les millors estacions per 
fer-ho, ja que l’explosió floral dels prats i boscos és un bon reclam per aquests insectes.

Lepidòpters diürns de Gallecs. Les papallones nocturnes no s’han mostrejat per  la dificultat en la captura i l’estudi:

FAMÍLIA ESPÈCIE
Hespèrids Carcharodus alceae

Ochlodes venatus
Thymelicus acteon

Licaènids Aricia cramera
Lycaena phlaeas

Nordmannia esculli
Polyommatus icarus

blaveta
Syntarucus pirithous

Nimfàlids Brintesia circe
Papiliònids Papilio machaon

Papilió, papallona reina
Pièrids Colias croceus 

canari



Leptidea sinapis
Pieris brassicae

papallona de la col
Pieris napi

Pieris rapae
papallona del rave

Satírids Lasiommata megera
Maniola jurtina

Melanargia lachesi

5.10. ORTÒPTERS (Ortoptera, del grec orthós=recte o rígid, pterón=ala)

Saltamartins / grills

A Gallecs podrem veure Oedipoda caerulescens, amb un llampant color blau que el fa inconfusible. Com sempre, hi ha excepcions i algunes espècies  
tenen les ales molt reduïdes i d’altres són completament àpteres. 

Encara que tots els ortòpters puguin fer-ho, alguns prefereixen desplaçar-se caminant, com és el cas de la llagosta comú (Tettigonia viridissima). La 
trobareu sobre els arbusts de Gallecs, durant la tardor, i és més activa a la posta del sol. L’ovopositor que tenen les femelles, tot i que molt impactant, 
és completament inofensiu.
 
Les coloracions dels adults solen ser de tons marrons i verds, tot camuflant-se amb el seu entorn. Mentre que les formes adultes es troben sobre arbres i  
arbustos, les nimfes es desenvolupen sobre el terra. A vegades les podem confondre amb individus d’altres espècies, com en el cas de la llagosta  
egípcia (Anacridium aegyptium): l’adult és marró i la nimfa de color verd cridaner.

En els prats  de Gallecs hi habiten dues espècies de grill,  el  comú (Grillus campestris),  de color negre, actiu durant el  dia i caminador i  l’italià 
(Oecanthus pellucens), amb tonalitats daurades i productor d’un dels cants més valorats de tot el grup.

Durant l’estiu i la tardor els adults seran relativament abundants, ara situats sobre arbustos (com la llagosta comú, Tettigonia viridissima) i arbres (per 
exemple la llagosta egípcia, Anacridium aegyptium).



Ortòpters de Gallecs:

FAMÍLIA ESPÈCIE
Acrídids Chorthippus yersini

Chorthippus sp.
Catantòpids Aiolopus strepens

Aiolopus thalassinus
Anacridium aegyptium llagosta egípcia

Calliptamus barbarus
Euchorthippus pulvinatus

Euchorthippus sp.
Oedipoda caerulescens
llagosta d’ales blaves

Omocestus rufipes
Sphingonotus caerulans

Faneroptèrids Phaneroptera nana ssp nana
Gríllids Grillus campestris

grill camperol
Oecanthus pellucens

Tetigònids Tettigonia viridissima
llagosta verda
Tettigonia sp.



5.11.1. ANÈL·LIDS (Annelida, del llatí annulus=anell)

Cuc de terra

En les zones de Gallecs on el sòl sigui relativament esponjós i humit hi podem trobar algun anèl·lid, tot i que solen passar la major part del temps  
enterrats i tan sols surten de nit. L’espècie Lumbricus terrestris és la més freqüent.

5.11.2. OL·LÈMBOLS (Collembola, del grec kolla=lliga, embolos=clavilla)

A Gallecs s’han trobat alguns exemplars del gènere Entomobrya, entre la fullaraca més humida, al bosc de ribera del torrent de les Garces.

5.11.3. DERMÀPTERS (Dermaptera, del grec derma=pell, pterón=ala)

Tisoreta / papaorelles

Forficula auricularia és relativament freqüent a Gallecs, en llocs ombrívols, i es resguarda sota les pedres i entre la fullaraca.

5.11.4. DICTIÒPTERS (Dictyoptera, del grec dictyo=xarxa, pterón= ala)

Cucaratxa

Omnívora,  amb quatre  ales  i  de color  negre,  a  Gallecs  hi  podrem veure la  panerola  negra  Blatta  orientalis,  relativament  freqüent  en llocs  poc 
assolellats, però de temperatures altes.

5.11.5. FÀSMIDS (Phasmida, del grec phasma=aparició, espectre)

Insecte pal

Els insectes pal no abunden a Gallecs, però s’ha enregistrat presència de Bacillus rossii a la Verneda (avui una plantació de plataners, que resseguix el 
torrent Caganell, al costat de l’esglèsia de Santa Maria de Gallecs).



5.11.6. ISÒPTERS (Isoptera, del grec isos=igual, pterón=ala)

Tèrmit

Gallecs no té una gran abundància de tèrmits, però en els boscos de ribera, humits i ombrívols, pot trobar-se algun tronc mort poblat per aquests petits 
insectes. L’espècie mostrejada a Gallecs en el bosc de ribera dels torrents Caganell i de les Garces és Reticulitermes lucifugus.

5.11.7. MIRIÀPODES (Miriapoda, del grec myriás, -ádos=deu mil, podós=peu)

Solen tenir colors obscurs, que els confonen amb el substrat, i la majoria no tenen ulls. La seva capacitat d’enrotllar-se no els ha de confondre amb els  
isòpodes: els miriàpodes de Gallecs (Polydesmus coriaceus) són llargs i prims, mentre que els isòpodes tenen una forma més compacta i arrodonida.

5.11.8. NEURÒPTERS (Neuroptera, del grec neûron=nervi , pterón=ala)

A Gallecs hi habita Chrysopa septempunctata, inconfusible pel seu color verd i els seus grans ulls. 

5.11.9. ODONATS (Odonata, del grec odonto=dent, gnathos=mandíbula)

Libèl·lula

Prop dels cursos d’aigua de Gallecs i especialment a les basses d’aigües estancades hi podem veure volar alguns exemplars de libèl·lules. La seva 
velocitat en fa difícil la captura; just per això tan sols s’ha pogut identificar una única espècie: Orthetrum coerulescens.

Laura Celià Gelabert 
Iolanda Grau Coll
Guillem X. Pons Buades
Lluc Garcia Socias
Antoni Sacarés Mas



ANNEX V

EL VALOR PAISATGÍSTIC DE GALLECS

Un dels valors més rellevants de Gallecs és el paisatgístic, ja que és un dels territoris relativament més amplis dels sector central de la plana vallesana 
encara sense edificar. L’anàlisi dels components del paisatge, a partir dels grans trets geomorfològics, de la fisonomia de les comunitats vegetals i de 
les accions humanes, permet caracteritzar cinc sectors paisatgístics: un de central que es correspon pràcticament amb les hectàrees incloses al Pein i  
quatre que podrien permetre la seva ampliació i que anomenarem en funció de la seva orientació cardinal.

El sector occidental  comprèn l’ample vall  de fons pla de la riera de Caldes que s’estén per la riba esquerra des de la llera d’aquesta riera fins,  
aproximadament, la carretera de Caldes de Montbui (C-59). És una zona totalment urbanitzada, on els polígons industrials es succeeixen des del nucli 
urbà de Santa Perpètua de Mogoda fins al de Palau Solità i Plegamans. Cal destacar el parc artificial de l’hostal del Fum, que entremig dels polígons 
industrials alberga un dels espais aigualosos de major interès de Gallecs, perquè presenta un extens dipòsit d’aigua, descobert, que té un especial 
interès per l’avifauna migradora. Desgraciadament amb aquesta darrera urbanització es va trencar la connexió de l’àrea principal de Gallecs amb la  
llera de la riera de Caldes i, amés, amb el nou pla director de l’Actur i el POUM de Palau Solità i Plegamans (en fase de redacció) la separació física  
encara serà més gran. L’any 1995 van començar les obres d’urbanització dels darrers espais agrícoles que quedaven i que van acabar, també, amb 
elements patrimonials com el camí Ral o el forn ibèric.

El sector meridional s’estén al sud de l’autopista AP-7. És una zona que ha sofert importants agressions els darrers anys a causa de l’expansió del nucli  
urbà de Mollet del Vallès i de la construcció de la Gec-Alstom. L’únic espai agrícola, amb algunes taques forestals molt degradades, se situa entre 
l’AP-7, la C-59, la carretera de Mollet a Santa Perpètua i la ronda dels Pinetons. El seu futur tendeix a la urbanització pràcticament total i representa el  
final de la connexió entre les serralades Litoral i Pre-litoral a través de Gallecs.

El sector septentrional abasta els terrenys situats al nord de la carretera de Sabadell a Granollers (C-155) i comprèn la capçalera del torrent Caganell i  
un tram de la riera de Pa i Aigua (curs alt de la riera de Merdans). És el sector relativament més abrupte de Gallecs i també el més forestal. La zona  
més centro-meridional d’aquest sector és majoritàriament boscosa, amb alguns petits conreus i urbanitzacions que configuren un sistema forestal quasi  
continu on són representades la majoria d’espècies que configuren la flora i la fauna forestal de la plana vallesana. A les àrees perifèriques trobem  
algunes zones agrícoles que separen el sistema forestal de les àrees urbanitzades de Palau Solità, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall.



El sector oriental correspon a les terres suaument ondulades que s’estenen a l’est de la riera de Merdans. És un espai majoritàriament agrícola amb un  
clar  predomini  dels  conreus  de  cereals  i  on  s’intercalen  algunes  petites  zones  urbanes  i  industrials,  totalment  limitades  a  l’oest  per  les  àrees 
urbanitzades dels termes municipals de Lliçà de Vall i Parets del Vallès.
El sector central es pot considerar el més representatiu i característic de Gallecs. Comprèn els terrenys emmarcats per la carretera de Caldes a l’oest, 
l’autopista AP-7 al sud, la riera de Merdans a l’est i la carretera de Sabadell a Granollers al nord. Al conjunt orogràfic d’aquest sector es pot diferenciar 
dues carenes suaument ondulades, de poc pendent i orientades de nord a sud: la carena dels Bandolers a l’oest i la carena de Sant Valerià a l’est. Entre  
ambdues carenes i també de nord a sud trobem la petita i oberta vall del torrent Caganell. A l‘oest de la primera queda la vall ja esmentada de la riera  
de Caldes i a l’est de la carena de Sant Valerià la vall també nombrada de la riera de Merdans. 

En conjunt, el paisatge vegetal està caracteritzat per un mosaic de diferents conreus, combinats amb petites masses forestals i algunes edificacions  
aïllades o en petites agrupacions. Els sòls d’ús agrícola estan dedicats, especialment, a cultius cerealistes de secà. Cal també destacar, que des del 
Corsorci que gestiona actualment l’espai, s’aposta per l’agricultura biològica diversificada i s’estudia la inclusió d’algunes parts de regadiu. Entre les 
zones agrícoles té una especial importància la carena dels Bandolers, ja que és una de les majors extensions cerealistes del Vallès, configurant un 
paisatge  agrícola,  desforestat,  de  caràcter  estepari  força  singular  dins  de  l’àmbit  comarcal.  Les  petites  i  fragmentades  masses  forestals  estan 
representades pel sistema forestal del sector septentrional, pels petits boscos de la carena de Sant Valerià i pels fragments de comunitats de ribera i  
plantacions de plàtans del torrent Caganell i la riera de Merdans.

Actualment, la superfície agro-forestal de Gallecs està pràcticament envoltada de zones urbanitzades i per tant aïllada de la resta d’espais naturals que 
l’encerclen. L’únic gran corredor biològic que encara queda se situa a l’extrem nord-oriental de Gallecs, seguint el curs de la riera de Pa i Aigua, entre  
els masos de Can Pascual de Palaudalba i Can Lledò (Lliçà d’Amunt), per on la massa forestal de Gallecs connecta amb les valls de Palaudàries (Lliçà  
d’Amunt)  i  de  Can  Valls  (Caldes  de  Montbui).  El  trencament  d’aquest  últim  corredor  biològic,  amenaçat  per  la  construcció  de  les  grans 
infraestructures transversals  programades,  suposaria l’aïllament total  de Gallecs i  plantejaria importants problemes de supervivència per a moltes  
espècies biològiques, especialment per a la mastofauna. 

Gallecs és una peça clau en el sistema d’espais oberts i de vertebració de la ciutat metropolitana, i per tant, li cal la sostenibilitat dels seus elements  
naturals  i  la  qualitat  de vida dels  seus habitants.  Per això,  cal  mantenir-lo  com un espai  obert,  d’alta  qualitat  ambiental,  ben ordenat  i  exempt  
d’urbanització.





4. ALEGACIONS AL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 328/1992 
(DE 14 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURALS) REFERENT A L’ESPAI DE GALLECS.
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GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
Cr Doctor Roux, 80
08017 BARCELONA

En Dani Aranda i Salvachua, amb DNI 46.608.664S, en nom i representació del Grup Ecologista CÀNEM, inscrit amb el número 18.052 en el 
Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i amb domicili a efectes de notificació a Casa Neus 08104 de Gallecs.
 

EXPOSA

Atès que en el DOGC núm.4531 de 16 de desembre de 2005 se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret  
328/1992 (de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès naturals), que consisteix en l’espai de “Gallecs” per un període d’un mes a  
comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Atès que un dels objectius principals d’aquesta associació és la defensa de la natura.

Atès que l’entitat considera que l’objectiu final de la modificació, la preservació de l’espai de Gallecs,  no és assolit de manera completa si no  
es precisen determinats aspectes de la proposta de delimitació (la gestió correcta de la connectivitat amb l’espai de Palaudàries, connectivitat que passa 
per un estretall de sòl urbà de les urbanitzacions de Can Roure-Can Salgot i Can Falguera; la consideració de determinades franges laterals de protecció 
i transició entre els espais urbans; la incorporació d’espais limítrofs; i l’orientació de la gestió, entre d’altres) aquesta entitat formula les següents.



AL·LEGACIONS

PRIMERA. Consideracions generals.

El  CÀNEM expressa  la  satisfacció  per  la  primera  acció  de  protecció  sectorial  d’espais  naturals  de  la  plana  del  Vallès.  Malgrat  aquest 
reconeixement, Gallecs és només una peça més a protegir de tots els espais agroforestals naturals del Vallès. Sense fórmules efectives d’altres nivells al 
d’aquesta proposta de modificació del Decret 328/1992 (recordem que hi ha hagut al·legacions a la modificació de la Xarxa Natura 2000 sol·licitant la 
seva ampliació en l’àmbit de la plana vallesana, que resta pendent de desenvolupar el Pla de Connectors, i que fóra aconsellable trobar instruments de 
protecció de grau intermig), la garantia del manteniment dels valors naturals de la plana per a la resta d’espais encara esdevé un repte important per a 
l’administració de la Generalitat si no es vol acabar tenint illes d’espais naturals sense cap mena de viabilitat futura. Aquest repte no ha de ser assumit 
exclusivament pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, sinó que cal una visió territorial i acció conjunta compartida amb el departaments de 
Política Territorial  i Obres Públiques i d’Agricultura,  Ramaderia  i Pesca, ja sigui amb instruments urbanístics o planejament sectorial,  com amb  
instruments  de  gestió  (Pla  Territorial  Parcial  Metropolità,  Pla  Director  Urbanístic  del  Vallès,  Pla  d’Espais  d’Interès  Agrari,  desplegament  del 
Reglament de Desenvolupament Rural amb accions concretes de protecció de l’agricultura periurbana...). 

Fins ara, al Vallès tots els espais naturals protegits a escala catalana se situaven en l’àmbit de muntanya, on, precisament, la mateixa orografia i  
les dificultats d’accés ja garanteixen un cert grau de protecció. La necessitat del reconeixement dels valors naturals d’espais sotmesos a una pressió 
urbana cada vegada més elevada ha estat  llargament  reivindicada per diverses entitats  comarcals,  i  també posada en evidència per la comunitat  
científica i acadèmica (Manifest d’Olot, Manifest de Sant Celoni). El paper articulador del territori que juguen tots aquests espais lliures en els espais 
de plana, la matriu agroforestal que ha caracteritzat històricament el Vallès, requereix d’una intervenció decidida per part de les administracions locals 
i nacionals que instrumentalitzi la necessitat d’ordenar el territori i les activitats humanes de manera sostenible. Per tant, la proposta d’inclusió de 
Gallecs en la xarxa d’espais d’interès natural ha de ser molt ben acollida i un motiu de satisfacció per a totes les persones i entitats que, des de fa  
pràcticament 30 anys, han lluitat per al seva preservació.

L’activitat agrària al Vallès ha esdevingut el principal instrument de gestió del territori que ha permès la protecció dels valors naturals de la 
plana. La configuració de determinats hàbitats no hagués estat possible sense aquesta activitat, la qual cosa posa en evidència que el tractament i 
persistència d’aquesta activitat i unes bones pràctiques que canalitzin la seva integració ambiental són la clau en la gestió dels espais que han de ser 
protegits. És així que la futura delimitació definitiva de l’EIN de Gallecs i el seu Pla Especial hauran d’establir les mesures i mecanismes de gestió que  
permetin la persistència de l’activitat agrària, diferenciant com a mínim dos àmbits (sòl de titularitat pública i amb conreus extensius cerealistes, i sòl  
de titularitat privada i amb explotacions agràries diversificades)  



SEGONA. Espais a incorporar a la delimitació definitiva.

El PEIN “Gallecs” és un cas pràcticament únic arreu de Catalunya.

La protecció  de l’espai  es  justifica,  no només  pels  seus  valors  naturals  que  és  indubtable  que les  té,  sinó també per  la  seva fragilitat  i  
vulnerabilitat, tal i com consta a l’apartat 4.Justificació i descripció de la modificació de la memòria.

A més a més, la matriu en la qual es basa la seva rellevància natural, tampoc és gaire freqüent en els espais protegits del país, és l’activitat  
agrària i ramadera. Són els cultius herbacis cerealístics el motiu pel qual la gran part de la fauna ornítica d’interès és present aquí. Per tant, sense cap  
mena de dubte, podem dir que sense l’agricultura, a Gallecs trobaríem erms i boscos, amb una biodiversitat ben diferent i alhora estesa arreu de  
Catalunya, i el seu paper d’estada migratòria molt minvat.

És doncs, degut a que l’agricultura és l’activitat que dona sentit en aquest EIN de Gallecs, cal fer una aposta ferma perquè aquesta activitat sigui 
viable a llarg termini. Per aconseguir-ho, cal una superfície mínima en la qual desenvolupar l’activitat, per tal que els conreus siguin rendibles en 
producció i per tant econòmicament.  Llavors, i  fortament condicionat per la gran pressió urbanística de la zona, cal preservar la major quantitat  
d’hectàrees agrícoles que conformen Gallecs i els seus voltants.
 

Cal remarcar també la seva importància com a connector biològic entre les serralades litorals i els espais naturals de l’interior, tal i com es  
recull als punts 4 i 5.1 de la memòria.

Per mantenir aquesta figura de vital importància per la viabilitat ecològica futura dels espais protegits dels voltants de la plana, ja que és aquí on 
troben aliment una gran part de les espècies de fauna d’aquests espais, a més d’ésser el nexe físic entre aquests espais, que permet un intercanvi genètic  
entre les diferents poblacions, cal assegurar una superfície mínima on aquest paper de connector sigui factible. Com més estret i condicionat sigui  
aquest corredor, més difícil serà un intercanvi real entre entre poblacions, i una autèntica durabilitat en les poblacions faunístiques i botàniques de la 
pròpia plana, sense les quals l’intercanvi genètic entre les poblacions de les serralades litorals i els espais d’interior és impossible.

Per mantenir una mínima qualitat i viabilitat en la figura dual de l’  explotació agrària-sistemes naturals de Gallecs, cal incorporar una sèrie 
d’espais que, en l’actual proposta de delimitació de l’EIN “Gallecs” han quedat excloses, tot i que en l’apartat  4.4 Criteris per a la delimitació 
definitiva de la memòria, ja en preveu la possibilitat d’incorporar.  Aquests espais a incorporar són bàsicament agrícoles, però també incorporem 
d’altres de complementaris,  que ajudaren a una major qualitat  del conjunt,  com algun erm, zona boscosa o cursos fluvials,  els  quals detallem i  
argumentem separadament de sud a nord, tal i com reflectim en el plànol adjunt:



A- Els Pinetons

Aquest espai es troba qualificat com a zona verda del municipi de Mollet. A la pràctica és un espai agrícola, llevat de la zona de pins que dóna  
nom a l’indret. Les característiques d’aquest espai són pràcticament idèntiques a la zona situada a ponent sí inclosa a la delimitació. Fer coincidir els  
límits de l’EIN “Gallecs” amb els límits de terme municipal no correspon a la filosofia del Pla. Els valors naturals i paisatgístics són els mateixos que 
han justificat la inclusió a l‘EIN “Gallecs” de la zona al sud de l’AP-7.
Paral·lelament, Els Pinetons tenen un valor cultural i didàctic per Mollet, éssent durant generacions indret de trobada, passeig i esbarjo.

Per pròpia coherència en la gestió de l’espai EIN, i degut a que no existeix diferència paisatgística i natural entre un espai i l’altre, s’hauria 
d’incloure a la delimitació per tal de, primer, assegurar la continuïtat com a tal d’aquest espai agrícola i forestal amb els seus valors naturals i socials 
associats i, segon, per evitar una inadequada gestió com a zona verda que, degut a la seva frontera a l’espai EIN, podria revertir negativament sobre els  
sistemes naturals degut a una freqüentació excessiva o un impacte físic negatiu (sorolls, llums, canalitzacions, flora al·lòctona...)

Per tant, demanem la inclusió de l’espai a l’EIN, tant pels seus valors propis, com per assegurar un impacte mínim sobre la zona ja inclosa al  
sud de l’AP-7.

B- Can Banús

Malgrat que el PDU defineix el sector com a industrial doncs el moment ideal per restablir errors de planejament i, degut a que manté els 
mateixos valors que la zona central a protegir, incorporar aquest sector a l’EIN de Gallecs.  Sobretot, tenint en consideració que no existeix cap límit  
físic que delimiti la proposta, és a dir, que no es troba entre vials, i es produiria una clara invasió urbanitzadora a la part sud de la zona a preservar.

En un futur no gaire llunyà serà possible la restauració del carener, amb falsos túnels, que l’actual autopista talla, separant la part central amb la 
zona de Can Banús i Els Pinetons. Per tant, no parlem d’una part marginal, sinó d’una zona perimetral del PEIN amb valors ambientals importants i en  
un futur ampliables.

Tots els valors i raons que justifiquen la protecció de la part central els trobem alhora en aquest sector, és a dir, activitat agrícola cerealista  
bàsicament, i amb una forta presència faunística de gran interès, sobretot en la seva vessant ornítica.



A Gallecs hi trobem fins a 176 espècies d’aus, algunes protegides i en perill d’extinció. Hi trobem la Trenca (Lanius miro), la Piula gola-roja 
(Anthus cervinus), el Falco cama roig (Falco vespertinus), o L´alosa becuda (Cersophilus duponti) i la Calandria (Melano corhypa calandra), ambdues 
protegides per la Unió Europea. La U.E. intenta preservar a La Segarra el Sisó (Tetrax tetras), una au present a Gallecs. Una espècie com la Terreola 
vulgar (Calandrela brachydactyla) es troba en franca regressió a Catalunya i la trobem a Gallecs.

No es tracta només de les aus sinó de la cadena biològica perquè en aquesta zona habiten gran part d’espècies que tenen la principal font  
d’alimentació en aquestes espècies, com és el cas de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), o la Perdiu de Mar, única en la zona del Vallès. Val a dir 
que a Catalunya només el 25% de les àrees d’interès per a aus han estat designades com a espais protegits. En aquest sentit, el futur PEIN pot resoldre 
el problema en el cas de Gallecs.

La memòria fa referència a la importància de l’avifauna a Gallecs, on 29 d’aquestes espècies han de ser objecte de conservació de l’hàbitat, per 
estar en perill d’extinció. Altres 13 espècies són protegides i la seva eliminació es considera infracció molt greu penada per la llei 3/1988. Segons el  
Reial  Decret  439/90,  128 d’aquestes  espècies  estan  catalogades  d’interès  especial  i  algunes  també  en  perill  d’extinció.  Per  altra  banda,  cal  ser  
conscients que la U.E. està acusant el Govern de Catalunya amb informes duríssims per no protegir suficientment les aus a Catalunya -serveixi, per  
exemple, un informe signat el passat mes de març de 2004 per la Sra. Comissària Margot Wallströn que fa referència a espècies que també es troben a 
Gallecs, malgrat que el document no mencioni la zona.

La conservació d’aquestes àrees representa un coixí necessari per garantir la conservació integral de la zona central de Gallecs. Conté les  
mateixes aus que la zona central i no pot diferir el tractament que fem d’una o de l’altra.

C- El Camp de tir

Aquest espai està qualificat com sistema d’espais lliures, tal i com consta al Pla Director Urbanístic (PDU) de Gallecs.

El propi PDU reconeix la necessitat d’incorporar aquest espai al PEIN, i considerem inevitable per la correcta gestió de la zona a protegir, que 
s’inclogui en la delimitació.

En tractar-se d’un espai vallat, la presència humana a la zona és pràcticament nul·la (a excepció de la zona de tir). Això fa que, paradoxalment, 
moltes espècies d’ocells hi trobin refugi, com per exemple la perdiu (espècie que té a Gallecs un important gruix poblacional a la comarca degut a la 
prohibició de cacera), però també d’altres espècies més antròpiques, com els pardals, coloms, garses, tórtores i fins i tot tudons. Els perdigons de plom 
que queden en superfície poden ser ingerits per les citades espècies d’aus, que han assimilat el soroll, incorporant el plom a la cadena tròfica, ja que 



aquestes espècies poden ser pressa de rapinyaires, essent afectades a la llarga per plumbisme. Aquest element, no cal dir àmpliament estudiat i 
demostrat els seus efectes sobre la salut, es diposita al medi contaminant-lo de diverses formes: es filtra al subsòl, i per escolament pot arribar als 
aqüífers, contaminant-los greument (recordem que Mollet capta aigües subterrànies per ús de boca).

El plom, però, no és la única raó per demanar la finalització de l’activitat. La contaminació acústica generada de forma diària crea un clar estrès 
tant sobre la fauna com als visitants i usuaris del parc. El so gens agradable dels trets, i més si tenim en compte que la gent passeja per Gallecs per 
gaudir i estar tranquil, s’estén al llarg d’un radi que, segons les condicions climàtiques, va més enllà dels 1.500 metres. Afectant sobretot al llarg de la 
carena de Sant Valerià i els barris de Lourdes i l’Eixample.

El soroll generat per les vies de comunicació és un soroll que malauradament a dia d’avui hem d’acceptar (fins a determinat grau) perquè va 
íntimament lligat al model socio-econòmic imperant actualment. Però l’activitat del camp de tir és un luxe, i a més, un luxe d’una molt petita minoria. 
Per tant, juntament amb el fet que aquesta activitat és incompatible amb els objectius del PEIN de Gallecs, i que socialment no està gens integrada, 
l’activitat ha de finalitzar.

Per tant, la seva inclusió a l’EIN, per definició, suposaria la finalització de l’activitat del camp de tir al plat i variants, i serà en el pla d’usos de 
l’EIN, on s’estudiarà la finalitat futura del recinte.

D- Zona a l’oest de la C-59

La variant de la C-59 al seu pas per Palau estava prevista en principi que comencés a l’encreuament amb la C-155 (Granollers-Sabadell). En el 
moment de la seva construcció, però, van començar el nou traçat per on passa actualment, afectant greument la part agrícola de Gallecs. Aquest nou 
traçat responia clarament a interessos especulatius destinats a ocupar l’espai entre els vials. Intenció coincident amb l’actual PDU. No és de rebut que  
paguem les conseqüències d’un traçat mal elaborat, en lloc de rectificar els errors i prendre mesures per tal de minimitzar l’impacte sobre Gallecs. 
Donaríem peu a que això es repetís a molts indrets de Catalunya, creant recorreguts “estranys”, però que a la llarga s’acaben ocupant urbanísticament.

 El PDU fa servir la presència de la nova variant per tal de segregar del conjunt de Gallecs els terrenys situats a oest de la mateixa. En aquest  
sentit, val a dir que la presència d’una carretera en un espai natural no és un fet extraordinari. L’impacte d’un vial és corregible amb les mesures 
correctores adequades. No és lògic, doncs,  el plantejament que es fa en el PDU, segons el qual la nova variant defineix “un nou límit”, i en canvi  
aquest criteri no val pel traçat de la futura Interpolar, una via que suposarà el mateix impacte que l’actual variant. Al marge de la disposició sobre el  



territori d’aquest nou vial, l’articulació de l’estructura territorial immediata –pas de vehicles i vianants- continua fent-se a través de la presència de  
l’antic camí d’origen romà o via Augusta.

En aquest cas, si es permetés ocupar l’espai,  perdríem la vegetació que li dóna especial importància a tot l’espai, la directament relacionada 
amb l’activitat agrícola i la dels marges dels conreus, vegetació que crea un hàbitat semi-estepàrid que atrau molta classe d’avifauna, tenint tant l’espai  
central com el d’aquest sector, com a lloc de descans, alimentació i nidificació d’espècies prou importants i significatives com per declarar el futur  
PEIN de Gallecs com a zona ZEPA.

L’Àrea situada entre la carretera de Mollet a Caldes de Montbui i la Riera de Gallecs (o del Caganell). Aquesta zona és considerada com la de 
més alta diversitat faunística en constituir un biòtop estèpic de notable superfície especialment adient per als ocells d’espais oberts. Informe ADENC 
1991 citat a informe DMA.

 La zona que es proposa d’ús industrial és clarament una continuïtat del territori central de Gallecs i el seu valor paisatgístic és notable. El  
territori on s’assenta el nucli de Gallecs puja fins a la carena i des d’aquí inicia un pendent suau que acabava en la planúria definida per la Riera de 
Caldes. Això resulta del tot visible tot i l’existència dels polígons industrials actuals (can Roca, Urvasa i Riera de Caldes).La ubicació d’aquests  
polígons en un pla situat a les cotes més baixes atenua el seu impacte paisatgístic sobre el territori.

La  conservació  dels  espais  agrícoles  en  les  cotes  altes  contraresta  el  pes  de  la  zona  industrial  i  equilibra  el  territori.  Cal  considerar  la  
importància d’aquest efecte quan es vol donar continuïtat als polígons cap a l’est, fent-los pujar de cota fins a l’alçada de la nova variant. No es té en 
compte que l’impacte visual serà considerable. Tampoc es pot obviar que això es produirà just a l’entrada de la població de Palau-solità i Plegamans, 
amb els perjudicis paisatgístics esmentats i la sensació negativa que comporta.

Des d'un punt de vista ecològic, la zona afectada forma part del nucli central de Gallecs, malgrat la segregació parcial que comporta la carretera 
C-59. Les aus, malgrat que la carretera els suposa un inconvenient, poden sobrepassar-la amb relativa facilitat i, amb mesures adients, es podria reduir 
el seu impacte. Els animals terrestres -especialment mamífers, amfibis i rèptils- tenen una major dificultat, encara que existeix un pas soterrat que  
coincideix amb la Via Augusta que permet un nivell de mobilitat reduït.

En qualsevol cas, malgrat la segregació per la carretera, la part afectada s'ha de considerar com un component del nucli central de Gallecs des  
del punt de vista dels sistemes ecològics d'aquest paratge i que la seva desaparició com a part de l'ecosistema afectaria també el nucli central.

En concret, pel que fa a aus, la zona afectada té les següents característiques destacables:

És territori habitual de caça de molts rapinyaires, com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), 



aligot comú (Buteo buteo), milà negre (Milvus migrans), arpella (Circus aeroginosus) i rapinyaires nocturns, especialment el mussol (Athene noctua) 
que hi nidifica. La majoria d'aquestes espècies estan considerades amenaçades en major o menor mesura en el context Europeu.

És refugi per espècies cinegètiques com la perdiu (Alectoris rufa), el tudó (Columba palumbus) i el conill (Oryctolagus cuniculus). La perdiu hi 
té una densitat alta per les dimensions de la zona, amb 3 parelles nidificants.

És zona de parada de petits ocells migradors procedents del centre i nord d'Europa, com el còlit gris (Oenanthe oenanthe) i la cuereta groga 
(Motacilla flava).

Donada l'absència d'activitat humana en la major part de la zona afectada, constitueix una zona de descans per ocells de grans dimensions, com 
el bernat pescaire (Ardea cinerea) o la cigonya (Ciconia ciconia).

Diferents estudis assenyalen la major part de la superfície d’aquesta zona com a zona tròfica i de nidificació. Les zones tròfiques són molt 
importants per tal que la fauna hi trobi aliment, tant si és nidificant com hivernant o es troba en migració. Tanmateix, les zones tròfiques són 
relativament abundants en la resta del sector central de Gallecs però les zones considerades com a zones de nidificació són més escasses i ocupen una 
superfície total força inferior. Per tant, la privació d'una part d'aquesta zona considerada com a important per a la nidificació representaria una pèrdua 
perceptible per al sector central de Gallecs.

A més crearíem una major pressió sobre l’espai central protegit, acostant als seus límits més activitat industrial, més soroll i contaminació, i 
més presència humana. Tot reduint encara més la part agrícola, posant més dificultats a la seva viabilitat econòmica i com a espai natural.

E- La zona agrícola a l’est del torrent Merdans

És prou evident que la morfologia, usos i valors d’aquest espai, qualificat com a sòl agrícola, són els mateixos que de la zona central.

Estudis encarregats pel Departament de Medi Ambient avalen la necessitat d’incorparar aquest espai, juntament amb la zona de Palaudàries en 
l’EIN de Gallecs.

No entenem com s’ha utilitzat com a frontera de l’EIN el torrent Merdans, quan en ambdues ribes trobem activitat agrícola.



Un torrent no és una barrera, és un connector, per tant la no inclusió de les hectàrees agrícoles a llevant del torrent, posa en perill la seva funció, 
així com la seva viabilitat com a ecosistema aquàtic, ja que en una de les seves ribes podria suportar una pressió excessiva per una incorrecta gestió de 
l’espai no protegit, o bé per la pèrdua d’aquest sota la pressió urbanística.

Els valors naturals d’aquest espai, com hem dit, són els mateixos que de la part central. L’ornitofauna present és la mateixa, malgrat que cal 
remarcar la nidificació de com a mínim dues parelles de mussol (Athene noctua), la presència de xoriguer (Falco tinnunculus), l’aligot comú (Buteo 
buteo) entre d’altres.

També és remarcable la presència d’amfibis com la granota verda (Rana perezi), el tòtil (Alytes obstetricans) i el gripau corredor (Bufo 
calamita) i rèptils com les serps verda i blanca (Malpolon monspessulanus) i (Rhinechis scalaris) espècies totes elles protegides molt lligades a espais 
oberts (excepte la granota) i que en aquest indret presenten poblacions acceptables.

La inclusió d’aquest espai, degut a la seva extensió, suposaria una millora substancial pel conjunt de l’EIN “Gallecs”. Ja que la seva funció com 
a corredor biològic es veuria intensificada notablement, donant una amplitud física contínua prou acceptable a la zona central protegida. Englobant així 
dos sistemes fluvials en gran part del seu curs mig, assegurant d’aquesta forma la seva recuperació com ecosistemes aquàtics, potenciant encara més el 
paper de connector biològic., que degut a la pèrdua de contacte físic amb la riera de Caldes, aquests cursos són de vital importància per l’intercanvi 
genètic amb les poblacions dels sistemes naturals d’interior.

F- L’Estany de Gallecs

És una urbanització que resta enmig d’un espai agrícola i forestal destinat a convertir-se en zona PEIN, i que per tant no té raó de ser un conjunt 
d’habitatges d’origen totalment artificial i recent, és a dir, que no respon a cap assentament històric (poble o conjunt de masies). A més, a diferència 
d’altres urbanitzacions que es troben en situació semblant en d’altres EINs, aquesta es troba sobre terrenys públics, per la qual cosa, no cal una inversió 
econòmica per expropiar-les, motiu principal pel qual moltes urbanitzacions queden fora de zones EIN.  Més del 60% de les edificacions que s’hi  
troben tenen un origen totalment il·legal, havent-se construït sense permisos sobre terrenys públics. Comparativament amb la resta de l’espai, és de  
difícil raonament justificar la legalització de la urbanització després d’haver enderrocat masies i edificis històrics com Can Blanc, Can Feliuà, Can 
Besora, l’estació de tren, l’escola, i moltes altres, i deixar alhora de forma ambigua el futur dels residents de les masies que en resten i del poble de  
Gallecs.



La proposta del PDU no fa més que agreujar el problema actual que representa un sector urbanitzat deslligat de qualsevol nucli urbà i ubicat  
enmig del principal connector natural de l'espai natural de Gallecs.

La nostra proposta és, a l’igual que els B i D, incloure el sector en l'àmbit del PEIN amb l'objectiu de millorar la connectivitat ecològica i  
paisatgística d'aquest àmbit central amb els espais naturals situats al nord, que són els que li confereixen la continuïtat més bona amb la xarxa d'espais 
naturals de la plana del Vallès. Per tant es considera imprescindible per assegurar aquesta connectivitat evitar la consolidació d'aquest sector i preveure  
la seva progressiva desaparició o evitar el seu creixement i que es reguli per la normativa de l’EIN a l’igual que la resta d’edificacions de Gallecs.

G- Finca a l’oest del torrent Merdans

La inclusió d’aquestes hectàrees correspon a l’argumentació principal d’eixamplar al màxim l’espai central per millorar la seva funcionalitat de 
corredor biològic.

Aquest espai agrari fa de límit amb el torrent Merdans, i la seva inclusió a l’EIN afavoriria una correcta regeneració de l’ecosistema de ribera al 
llarg de tot el seu curs, fins arribar a la zona urbana de Mollet. Condició que quedaria tallada en aquesta alçada, de no catalogar-ho com a protegit.

La forta pressió urbanística en aquest sector (polígon de Lliçà de Vall i urbanitzacions de Lliçà de Vall i de Munt), fa que aquests petits espais 
que ara queden fora de protecció, siguin objectiu d’interessos especulatius i la seva pèrdua com a zona agrícola serà qüestió de poc temps, si no són  
incorporats ara al conjunt del PEIN “Gallecs”.



H- Zona agrícola entre Can Manent i el torrent de Can Pa i Aigua

Aquest espai és un punt calent en la viabilitat com a connector biològic de Gallecs, ja que es troba en la part més estreta del corredor on, en  
l’actual delimitació, en la seva part est, restaria un centenar escàs de metres d’amplada com a passadís i nexe biològic entre Gallecs i la part nord.

 És doncs vital la seva inclusió al PEIN d’aquestes hectàrees agrícoles per tal d’assegurar un mínim marge al seu paper de connector, ja que si a  
la llarga es tanqués, tots els esforços per la preservació de Gallecs amb els seus valors actuals es veurien frustats perquè quedaria reduït a una illa verda  
enmig d’edificacions diverses, i restaria com un simple parc urbà sense interès natural, econòmic i social.

I- Zona boscosa al límit nord

En l’actual proposta de delimitació de l’EIN s’han inclòs tota una sèrie de zones boscoses, i no entenem que aquesta en resti fora, tot i estar 
qualificat com a zona verda, ja que la frontera “natural” de l ‘EIN en aquest sector hauria de ser la urbanització, i no pas un petit vial que no té 
repercussió com a barrera biològica.

 
S’hauria de seguir el mateix criteri que ha permès la inclusió dels boscos del voltant a l’EIN, i incorporar aquesta zona al conjunt, per donar  

major consistència i alleugerir la pressió antròpica sobre la zona protegida.

J- Zona agrícola al límit nord-oest

Aquest espai, a l’igual que els sectors I i G, serviria per donar consistència i major viabilitat al conjunt de la zona central.

La   inclusió  d’aquesta  espai  qualificat  com a  zona  verda,  determinaria  clarament  els  límits  de  l’EIN,  éssent  la  variant  de  la  C-59 i  la 
urbanització, les fronteres finals en aquest sector, i no pas un límit de propietat, poc clar sobre el terreny, ja que no es basa en cap accident geogràfic, i 
com hem dit, a major nombre d’hectàrees agrícoles, major qualitat i viabilitat.



K- Capçalera del torrent Merdans

La inclusió d’aquesta part del curs fluvial del torrent Merdans s’engloba en la idea anteriorment exposada de mantenir protegit el màxim tram 
del torrent.

La capçalera es troba encaixonada per la urbanització del nord, però que ha deixat marge suficient per procedir a una regeneració correcta de 
l’ecosistema fluvial, que de incloure’s a l’EIN, suposaria la pràctica protecció de tot el seu curs, a excepció del tram final urbà.

Aquesta futura regeneració de tot un torrent suposaria l’augment de biodiversitat pel conjunt de l’espai, ja que espècies íntimament lligades a 
aquests cursos podrien veure recuperades les seves poblacions, com la salamandra (Salamandra salamandra) el gripauet (Pelodytes punctatus) la serps 
d’aigua (Natrix sp.) i molts grups de vertebrats com odonats, heteròpters, tricòpters, ditíscids...

L- El paratge de Palaudàries

La inclusió d’aquest paratge de predominància forestal amb alguna zona de cultius, fins arribar com a mínim als boscos de Can Ribes i la vall 
del torrent de Can Camp, més enllà de la carretera de Caldes de Montbui a Granollers, suposaria protegir gran part del corredor biològic, i apropar la  
delimitació als Cingles de Bertí, uns dels espais protegits de muntanya complementaris de les zones agro-forestals de la plana, de la qual l’espai de  
Gallecs-Palaudàries és una peça clau.

No cal  extendre’s  massa en l’argumentació per demanar  la  seva incorporació,  la importància  dels  valors ecològics  d’aquests  boscos ben 
conservats de la plana són vitals pel correcte funcionament dels ecosistemes associats a l’activitat agrària, com és el cas de Gallecs.

M- Centre “L’Alzina”

És interessant, per coherència amb la resta de la zona inclosa a l’EIN que aquest conjunt de diverses edificacions s’inclogui en els seus límits.  
La seva extensió reduïda es pot equiparar als conjunts d’edificacions lligats a les masies tradicionals com Can Cerdà o Can Mas, que sí s’han inclòs.



La inclusió a l’EIN d’aquest conjunt (equipament públic) comportaria que les futures modificacions de les característiques arquitectòniques de 
les edificacions s’haurien de regir per la normativa de l’EIN, assegurant així que l’impacte sobre el territori sigui mínim i puntual.

La no inclusió suposa un greuge comparatiu amb els altres conjunts, difícil de justificar.

SOL·LICITA

1.- Que s'admeti aquest escrit, que es tingui a aquesta entitat per compareguda i interessada en l’expedient administratiu esmentat, i que se’ns notifiqui  
qualsevol resolució que es prengui, tot tenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi.

El Vallès, 16 de gener de 2006

A L’ATENCIÓ DE LA SECRETÀRIA GENERAL, SENYORA GENOVEVA CATALÀ I BOSCH

 









5. DVD GALLECS. 30 ANYS DE LLUITA




	Coneguts popularment amb el nom de “bitxos”, els invertebrats són un grup que mai no ha passat desapercebut a l’ull humà, tot i que es tracti d’animals sovint mil·limètrics.

