
PROPOSTES PER AL FUTUR DEL PARC FORESTAL

El Grup de treball de Gestió del territori i qualitat de vida, es va constituir l’any 2004 en el marc del
Consell Municipal del Medi Ambient. El tercer tema de debat que ha abordat aquest Grup ha estat
el Parc Forestal de Mataró, en el qual hi ha treballat al llarg de tres sessions: la 05/06 del 19
d’octubre de 2006, la 06/06 del 14 de desembre de 2006 i la 01/07 del 22 de febrer de 2007.

El Grup ha estat integrat per: Anna Soteras, Josep Noè, Pep Riera, Pere Brun, Roser Campeny,
Salvador Triadó i Vicenç Ribas. Ha estat presidit per Quiteria Guirao i ha tingut el suport tècnic de
Lluïsa Boatell.

L’objectiu d’aquest treball ha estat la reflexió sobre la funció ambiental i social que té el Parc
Forestal de Mataró, tot repensant les millores necessàries i aportant propostes per a la seva
dinamització.

La documentació i informació utilitzada ha estat bàsicament el Pla Director de l’any 2002, tot i que
al llarg d’aquestes sessions s’ha informat també de les actuacions de manteniment i millora que es
realitzen en aquest espai, les activitats ciutadanes, el projecte executiu de l’accés rodat al Parc, el
projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal, el Projecte d’Urbanització del Pla
Parcial d’Ordenació SUP “Can Serra” i l’estat de la concessió de l’edifici de serveis del Parc.

De la tasca feta pel grup en aquest àmbit del Parc Forestal se n’ha donat compte a la sessió 1/07, del
28 de març de 2007, del plenari del Consell Municipal del Medi Ambient.

Les aportacions i reflexions fetes pel Grup, estructurades per àmbits temàtics, es detallen a
continuació. Globalment el més destacable és que no es considera necessària una gran inversió en
aquest espai però si una ordenació i millora de les instal·lacions i serveis actuals.

Vegetació

- Revegetar les zones erosionades (incloses aquelles zones ocupades per les actuals taules de
pícnic que es proposa treure). Aquest punt permet recuperar la idea del Jardí de la biodiversitat
que plantejava el Pla Director, tot i que possiblement només calgui una aproximació a la
proposta inicial.

- Delimitar zones per preservar la vegetació existent.
- Recuperar la idea de delimitar i senyalitzar zones de no accés per tal de preservar les zones de

revegetació.
- Naturalitzar i revegetar les esplanades del Mirador de Mataró, excepte la zona de l’amfiteatre.
- En l’esplanada gran, per activitats lúdiques, només plantar arbres als marges.
- Revegetar l’esplanada entre el Turó d’en Dori i el Mirador del Maresme, tot deixant pas

suficient per al manteniment de la línia elèctrica.

Fauna

- Desestimar la construcció de la bassa d’amfibis del costat del bar proposada pel Pla Director.
- Ajornar per a una fase posterior la proposta del Pla Director de construir una bassa per amfibis,

inaccessible i protegida, a l’obaga de Can Gener.
- Concentrar la col·locació d’abeuradors a la zona al sud de l’avinguda del Parc Forestal.



- Desestimar la proposta de col·locació de caixes niu del Pla Director, atès que la seva efectivitat
no està clara.

Equipaments

- Treure les actuals taules de pícnic disperses i crear una àrea de pícnic a l’esplanada propera al
bar, utilitzant arbres de creixement ràpid per a obtenir una zona ombrejada.

- Estudiar la possibilitat d’implantar una zona de barbacoes com a reclam d’usuaris, amb una
gestió acurada.

- Revitalitzar l’edifici de serveis, amb les intervencions prèvies que siguin necessàries:
clavegueram, bar, WC, zona d’informació (plafons, plànols, tríptics...)…

- Preveure un espai a l’edifici de serveis que pugui acollir material pedagògic i de suport al
professorat (maleta didàctica, material de camp…).

- Avaluar la possibilitat que a través d’una nova concessió es pogués gestionar conjuntament el
bar, el punt d’informació, la zona de pícnic i les barbacoes si escau.

- Habilitar una zona, relacionada amb l’edifici de serveis i l’àrea de pícnic, destinada a la
recollida selectiva.

- Acondicionar les zones d’aparcaments, tot delimitant aparcaments per autobusos. La idea és de
delimitar, mitjançant arbres, travesses o adoquins, per tal d’ordenar ja que així s’afavoreix la
conservació.

- Potenciar l’esplanada de jocs infantils amb estructures modulars diferents dels jocs
convencionals que trobem als parcs urbans i amb plantació addicional d’arbrat.

- Eliminar de les propostes del Pla Director: l’espai de l’auditori/quiosc-bar i l’exposició exterior
permanent i el punt d’informació.

- Dotar el Parc Forestal d’un circuit esportiu integrat en la xarxa de camins (similar a l’existent
actualment al Parc Central).

Circulació interna

- Ordenar la xarxa de camins existents, tot eliminant els circuits redundants.
- Estudiar una xarxa bàsica per a les persones amb mobilitat reduïda.

Senyalització

- Dotar l’espai d’una senyalització, tant divulgativa com informativa.
- Preveure, en els punts d’interès panoràmic del Parc, la col·locació d’indicadors panoràmics amb

indicació dels punts d’interès de la visual.

Mobiliari

- Posar papereres suficients i integrades a l’entorn.
- Instal·lar il·luminació, d’horari restringit, i exclusivament a les zones d’ús més intensiu: zona

d’aparcaments, esplanada del costat de l’edifici de serveis i Eix principal del Parc (en aquest
darrer cas es proposa una il·luminació semblant a les balises existents actualment a Can Boada
i, per la resta, tipus fanal).

Mataró, 28 de març de 2007


