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Amb el finançament de l'Obra social de la Caixa  

 Fan una sembra aèria per recuperar el turó de Montcabrer, al Parc d
Litoral  

Un helicòpter va fer, divendres 22 de febrer al mat, una sembra aèria al turó de M
cims més emblemàtics del Parc de la Serralada Litoral, on el 10 de març de 2007 
forestal que va afectar una superfície d'11,78 ha.  
 

En total, es van plantar 350 kg de 
pinyoner i de diverses espècies herb
les gramínies i lleguminoses pròpies
Parc de la Serralada Litoral.  
 
Amb aquesta actuació es completen
restauració realitzats a les 11,78 ha
l'incendi: tallada de la vegetació cre
feixines vegetals per evitar l'erosió i
marges i talussos. 
 
Aquest projecte forma part del Conv
entre 'la Caixa' i la Diputació de Bar
objectiu: millorar les àrees naturals

en risc d'exclusió social. És per aquest motiu que 5 persones de col·lectius desfavo
treballat per regenerar aquesta àrea. 

Font de la informació 
Parc de la Serralada Litoral 

Data de la notícia 
25/02/2008 

 
 Web del Parc de la Serralada Litoral 
 Notícia 'Un incendi forestal crema 11,6 hectàrees, una part de les quals del Parc de la Se

Litoral' (14/03/2007) 
 Notícia 'Planten 800 pins al Turó de Montcabrer' (17/12/2007) 

 

Un moment de l'actuació. Autor: XPN 
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L'helicòpter escampa llavors de pi pinyoner i de diverses espècies
pròpies d’aquesta zona del parc

Autor: Àrea d'Espais Naturals

Projecte conjunt de la Diputació de Barcelona i l'Obra Social de “la Caixa”

Sembra aèria per recuperar el Montcabrer, al Parc de la Serralada
Litoral

El passat divendres, 22 de febrer, es va realitzarar una sembra aèria amb helicòpter al
Montcabrer, un dels cims més emblemàtics del Parc de la Serralada Litoral, on el 10
de març de 2007 es produí un incendi forestal que va afectar una superfície d'11,78 ha.
En la sembra es van utilitzar 350 kg de llavors de pi pinyoner i de diverses espècies
herbàcies de la família de les gramínies i lleguminoses pròpies d'aquesta zona del Parc de la 
Serralada Litoral les quals es va escampar per completar els altres treballs de restauració
realitzats a les 11,78 ha cremades per l'incendi: tallada de la vegetació cremada, realització
de feixines vegetals per evitar l'erosió i estabilització de marges i talussos.

Aquest projecte forma part del Conveni de col·laboració entre “la Caixa” i la Diputació de
Barcelona i té un doble objectiu: millorar les àrees naturals i reinserir a persones en risc
d'exclusió social. És per aquest motiu que cinc persones desfavorides socialment han
treballat per regenerar aquesta àrea.
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