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Editorial
— 
Amb aquesta nova edició del Butlletí del 
Parc, arribem a la número cent. Ara fa 
vint-i-cinc anys va sortir el primer exem-
plar, però l’esperit i els objectius d’aques-
ta publicació —posar a l’abast de les per-
sones interessades la dinàmica i la gestió 
del Parc— segueixen ben vigents.

Les noves tecnologies han afavorit la di-
fusió d’aquesta publicació que inicialment 
s’editava únicament en paper i que des de 
l’any 2003 disposa d’una versió digital que 
reben més de 2.500 persones i entitats. 

L’aparició dels webs, i ja més recent, 
de les xarxes socials ha fet variar la mane-
ra com ens comuniquem. Des del Consor-
ci estem convençuts de la importància de 
continuar oferint aquesta informació, de 
primera mà, a tots els habitants de l’àrea 
metropolitana, en aquest format de publi-
cació trimestral digital i que també es pot 
trobar en paper en els diferents centres del 
Parc i en altres equipaments, tals com bi-
blioteques, centres excursionistes...

Compaginar ús i gestió implica la com-
plicitat dels usuaris i habitants del Parc, 
i mantenir un canal d’informació directa, 
que generi reflexió, és essencial per acon-
seguir un espai natural ben gestionat.

Us recordem que  «Collserola» no tan-
ca per vacances, però sí que cal ser molt 
prudents en les visites al Parc en època 
d’altes temperatures.

Us desitgem un bon estiu.
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El Consell Científic Assessor
—

La declaració del Parc Natural implica la crea-
ció d’un nou òrgan consultiu, el Consell Cien-
tífic Assessor, que té l’objectiu de donar su-
port als gestors del Parc en aspectes científics 
i de recerca.

Les entitats i organitzacions que confor-
men aquest nou òrgan són:

- L’Institut de Ciència i Tecnologia Am-
biental (ICTA), de la UAB, representat pel Dr. 
Martí Boada i el Dr. Louis Lemkow.

- La Universitat de Barcelona, representa-
da pel Dr. Santiago Sabaté.

- L’Escola Superior d’Agricultura de Barce-
lona de la UPC, representada per Gil Corchs.

- El Centre de Recerca en Ecologia i Apli-
cacions Forestals (CREAF), representat per Jo-
sep Maria Espelta.

- I la Institució Catalana d’Història Natural 
(ICHN), representada per Xavier Escuté.

El consell està presidit per Lluís Cabañeros, 
cap del Servei de Medi Natural del Consorci.

Dels diversos temes debatuts en el Consell, 
cal destacar la decisió presa d’elaborar un Pla 
de seguiment del Parc, instrument necessari 
per identificar-ne les prioritats i millorar-ne la 
gestió, i l’acord per a l’adequada difusió dels 
estudis que s’estan desenvolupant al Parc va-
lorant, a més, la possibilitat de desenvolupar 
una nova edició de les jornades científiques.

El 24 d’abril passat aquest nou òrgan assessor va fer la primera sessió  
de treball que al seu torn va servir per constituir-lo oficialment. 

—

El Consell Científic  
Assessor 
—

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu del 
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola



Estalvi energètic al Centre 
d’Informació
—

La campanya s’inicia amb bones perspectives, 
gràcies a una primavera força plujosa, en què 
s’ha superat, en gairebé 100 mm, la mitjana 
de pluja dels cinc primers mesos de l’any. 

Per arribar a un estiu amb unes masses 
forestals amb menys risc d’incendi, durant el 
2012 passat es van mantenir més de 258 hec-
tàrees de franges de protecció, i es van realit-
zar els treballs pertinents per mantenir els 200 
quilòmetres de xarxa bàsica en un estat òptim 
perquè hi passin els vehicles dels bombers.

L’inici de la vigilància activa ve precedida 
de la reunió anual amb els diferents represen-
tants tècnics de les administracions munici-
pals, cossos de seguretat, ADF i altres efec-
tius, per fer balanç de la campanya anterior i 
preparar la de l’estiu següent. Aquesta sessió 
es va desenvolupar el 9 de maig passat a la 
seu dels serveis tècnics del Parc. Durant la ses-
sió es va lliurar la memòria de la campanya 
precedent, disponible també al web del Parc. 

Del balanç de la campanya anterior, s’ex-
treu que aquest 2013 caldrà posar més es-

forços a vigilar que no es produeixi «l’efecte 
revetlla», ja que l’any anterior va ser durant 
el mateix dia de Sant Joan quan es va produir, 
pels efectes de material pirotècnic, l’incendi 
més important de tot l’estiu.  

La campanya d’enguany es presenta amb 
un nivell de recursos semblants al de la passada. 
El més destacable és l’augment de l’horari de 
vigilància a les torres de guaita. Es pot seguir el 
dia a dia de la campanya al web del Parc.

La gestió i coordinació del Dispositiu de 
Prevenció d’incendis Forestals de l’AMB, que 
es realitza conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona, és l’actuació que comporta el ma-
jor esforç pressupostari del Consorci. La fina-
litat és protegir el bosc dels incendis forestals 
que, ateses les característiques del Parc i la fre-
qüentació, es produeixen en un nombre molt 
considerable. El dispositiu està conformat per 
13 torres de guaita i 32 treballadors, elements 
indispensables per obtenir una detecció im-
mediata i una coordinació ràpida amb els al-
tres cossos de seguretat.

L’actuació té l’objectiu d’aconseguir que part 
de la calor o del fred que es genera per man-
tenir l’edifici a una temperatura agradable no 
es perdi a causa de la contínua entrada i sorti-
da de persones al centre. 

Aquesta intervenció forma part de les tas-
ques de millora que s’estan portant a terme 
per resoldre les mancances d’aïllament detec-
tades, que corresponen a un edifici d’aquestes 
característiques, construït fa més de vint anys. 
Durant el gener del 2011 es van substituir part 
de les finestres originals del centre per unes 
altres amb un millor coeficient d’aïllament 
energètic i també es van col·locar dobles por-
tes de vidre en dos dels accessos de l’edifici. 
L’any passat es van fer obres a la coberta de 
l’edifici que també han contribuït a la millora 
de l’aïllament tèrmic.

Properament se substituiran les balcone-
res del bar i de la sala d’audiovisuals, comple-
tant així, pràcticament, la renovació de tanca-
ments exteriors. 

Amb aquestes actuacions s’ha aconseguit 
un nivell d’aïllament de l’edifici bastant superior, 
i per tant, una major eficiència energètica.

El 10 de juny va començar la 
vigilància activa dels 36 municipis 
que conformen el Dispositiu de 
Prevenció d’Incendis de l’AMB,  
que coordina el Consorci.

—

Dins del pla d’aconseguir un major 
aïllament tèrmic a l’edifici del Centre 
d’Informació i Serveis Tècnics, es 
duen a terme un seguit de mesures 
que complementen les iniciades 
l’any anterior. En destaquem la 
instal·lació d’un cancell a l’entrada 
principal del vestíbul del Centre  
d’Informació del Parc. 

—
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En marxa  
el dispositiu  
de prevenció  
d’incendis 
—
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Arranjament del camí  
de Ca n’Amigonet
—

Obres de millora 
a la Torre del Baró 
—

Considerat una porta d’entrada al Parc, el 
projecte vol convertir-lo en un itinerari de pas-
sejada segur i agradable gràcies, en part, a la 
seva horitzontalitat. L’actuació  preveu  arran-
jar un total de 1,6 km del camí que uneix la 
font de les Escletxes i Ca n’Amigonet. El pres-
supost d’aquesta actuació anirà a càrrec del 
Consorci. 

Aquest tram forma part de l’itinerari ver-
mell que s’inicia a l’àrea d’estada de la Salut 
del Papiol. La zona inclou diversos punts d’in-
terès tals com la presencia d’una barraca de 
vinya o d’una font i la proximitat a les escle-
txes i a l’ermita de La Salut del Papiol.

Entre les diverses actuacions que inclou 
el projecte destaca l’arranjament del ferm del 
camí per tal de fer-lo segur i confortable així 
com la estabilització d’alguns talussos. Tam-
bé es recuperarà i restaurarà una barraca de 
vinya existent al marge del camí. El projecte 
preveu el condicionament de diferents indrets 
per utilitzar-los com a petites àrees de descans 
així com de la font de les escletxes, ubicada a 
l’inici de l’itinerari.

Aquest treballs formen part d’un projecte més 
ampli que té per objectiu adequar l’edifici per 
a poder obrir-lo com a mirador incorporant 
un Punt d’Informació del Parc i un petit bar 
cafeteria. El projecte impulsat des del Depar-
tament de Projectes Urbans d’Hàbitat Urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona , amb l’assessora-
ment del Consorci, està previst que entri en 
fase d’execució durant la tardor de 2013.

La recuperació de l’edifici per a ús públic 
permetria al Parc disposar d’un espai de ser-
veis per als usuaris en un punt estratègic, ja 
que està situat a l’inici del futur Passeig -  Mi-
rador de les Aigües.

La Torre Baró, situada al districte de Nou 
Barris de Barcelona, és un edifici aïllat de 
construcció inacabada, que té els seus orígens 
al voltant del 1904, a on el baró de Sibatte va 
fer construir una casa per a una filla seva. Ni 
aquest baró ni la torre són els que donen nom 
al barri, ja que l’origen del barri bé d’una altre 
torre avui desapareguda.

La Torre, símbol del barri, ha estat arran-
jada en diverses ocasions, ara però,  l’edifici - 
mirador, ha resta tancat al públic i ha patit dife-
rents episodis d’ocupació i destrosses interiors.

Amb l’objectiu de transformar-lo  
en un espai de passejada el Consorci  
i l’Ajuntament del Papiol han 
presentat un projecte per arranjar 
el camí de Ca n’Amigonet, un dels 
accessos més importants al Parc 
Natural de la Serra de Collserola des 
d’aquest municipi.

—

L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci, ha arranjat els 
merlets del coronament de la Torre del Baró. L’objectiu és recuperar aquest 
edifici catalogat i salvar-lo del procés de degradació en el que es troba.

—



Nova maqueta  
de la Serra  
de percepció tàctil
—

Aquesta maqueta forma part dels elements 
interpretatius de l’itinerari accessible que en-
llaça l’estació de FGC del Baixador de Vallvi-
drera amb el Centre d’Informació del Parc. 
S’ha dissenyat pensant en les persones amb 
visibilitat o mobilitat reduïda, i per aquest 
motiu s’ha instal·lat en forma de faristol per 
permetre apropar-se amb la cadira de rodes. 

És de percepció visual i tàctil, que repro-
dueix l’espai natural i l’entorn de la serra, ja 
que va més enllà dels límits del parc natural, 
i inclou els dos rius –Llobregat i Besòs–, una 
part de la ciutat de Barcelona i la resta de mu-
nicipis que formen part del parc. 

Incorpora pictogrames sobre la localitza-
ció dels equipaments del parc,  les àrees de 
lleure i una selecció d’ermites, fonts i restes 
arqueològiques que trobem a la serra. En po-
sició lateral, disposa d’una llegenda amb text 
en caràcters visuals contrastats en alt relleu 
i caràcters Braille, seguint les indicacions de 
mida i forma recomanades per l’ONCE.

Un nou recurs per facilitar la 
interpretació de les característiques 
geogràfiques i paisatgístiques  
de la serra.

—

Dia 
del 
Parc 
Natural 
—

El 22 de maig es va realitzar una sessió tèc-
nica, a la seu del Consorci, amb la participa-
ció de diferents tècnics municipals dels nou 
ajuntament s del Parc. Tot i que el motiu de 
la convocatòria era informar de la celebració 
del Dia del Parc Natural 2013, es va aprofitar 
per convidar als tècnics a crear una taula de 
reflexió permanent i debat sobre l’ús del parc 
que es reuneixi d’una manera periòdica. 

La voluntat del Consorci  és consolidar, 
a nivell tècnic, aquest Fòrum d’ús públic per 
treballar conjuntament en les decisions i po-
litiques que requereix una bona gestió de 
l’ús del parc. Desprès de 25 anys de gestió, 
seguim davant d’un repte permanent:  la ca-
pacitat d’un espai natural per acollir la gran 
demanda d’activitats de lleure i esport, cada 
vegada més nombroses, i la conservació 
d’aquest espai natural.  Molt sovint ens pre-
guntem quin ha de ser el límit per gaudir i 
conservar Collserola.

En aquesta sessió de treball es va informar 
sobre la proposta del Consorci d’organitzar,  
el proper 17 de novembre, una Jornada ciuta-
dana de divulgació i coneixement  de Collse-

rola, per reforçar el significat del nou estatus  
de “ parc natural “.

Les diferents accions i activitats d’aquesta 
jornada aniran al voltant de dos objectius. Per 
una banda a partir del lema  “Fes salut al Parc: 
gent saludable - Collserola saludable” s’orga-
nitzaran diferents punts d’informació al Parc. 
Per altra, i donant continuïtat al lema de l’an-
terior edició “Collserola et cuida, cuida Coll-
serola”, es desenvoluparan diferents  accions 
de voluntariat ambiental des dels diferents 
municipis del Parc.

Per tancar tot una setmana especial per 
divulgar els valors de Collserola, el dia 23 de 
novembre es durà a terme la primera gran 
Volta al Parc Natural o altrament dita ULTRA-
TRAIL COLLSEROLA. El repte dels organitza-
dors és aconseguir un esdeveniment esportiu 
d’aquest format amb el mínim impacte am-
biental.

Aquest esdeveniment ha de permetre als 
serveis tècnics del Consorci avaluar quina és 
la incidència real d’una activitat col·lectiva de 
gran format.

S’inicien els preparatius d’aquesta nova edició amb una reunió conjunta  
amb tècnics municipals.

—
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L’any 1987, de manera pionera, es va iniciar la 
primera línia de treball de monitorització faunís-
tica del Parc, sobre el grup dels ocells. L’estret 
lligam de les aus amb la disponibilitat d’aliment 
i l’estructura de la vegetació els converteix en 
uns bons indicadors de les qualitats i els recursos 
dels hàbitats. Avui, 25 anys després, el segui-
ment de la comunitat d’ocells al Parc ens aporta 
una informació de gran valor sobre l’evolució 
dels sistemes naturals durant aquests anys i ens 
dóna dades per preveure escenaris de futur i 
gestionar-ho encertadament.

El cens dels ocells residents es fa a l’èpo-
ca de nidificació, en aquest moment s’esta-
bleixen els territoris que els mascles reivin-
diquen mitjançant el cant, a la vegada que 
reclamen l’atenció de les femelles. Els indivi-
dus, doncs, es fan notar i estan relativament 
fixos en l’espai, tot i la mobilitat que els dóna 

el privilegi del vol. La seva detecció i recomp-
te, per tant, si se saben reconèixer els cants, 
és fàcil. 

El mostreig es fa recorrent diversos sec-
tors que representen els hàbitats més signifi-
catius del Parc: conreus i prats secs, deixius, 
brolles, màquies, pinedes, alzinar amb roures 
i vegetació de ribera, i s’obtenen dades de 
densitat d’ocells per quilòmetre de recorre-
gut. Els censos és repeteixen anualment, en 
els mateixos indrets i condicions, i això per-
met fer la comparació directa de les dades 
obtingudes, i visualitzar canvis i tendències 
poblacionals. 

  «L’èxit» dels ocells de bosc

Una de constatacions més evidents durant 
tots aquest anys de seguiment ha estat 

l’augment de l’abundància dels ocells prò-
piament forestals, fins i tot amb la incor-
poració de noves espècies, com els picots 
garser i petit. Això reflecteix l’augment de 
les plantes llenyoses que han anat contri-
buint al tancament dels espais oberts i al 
procés de maduració que han experimen-
tat les masses forestals. Totes les espècies 
boscanes, mallerengues, bruels, raspinells, 
tudons, pit-rojos, merles, picots, etc. s’han 
vist clarament afavorits i la seva tendència 
poblacional ascendeix sostingudament. En 
contrapartida, ocells d’espais més oberts, 
és a dir, dels prats o la vegetació arbustiva, 
com la tallareta cuallarga, l’abellerol, la pu-
put, etc.,  que ja estaven poc representades, 
han patit un sensible retrocés per la pèrdua 
d’hàbitat i comprometen el balanç positiu 
de la biodiversitat del Parc. 

Què ens han anat dient els ocells sobre Collserola? 
25 anys avaluant el poblament d’ocells de la serra ens ajuden a entendre l’evolució del paisatge natural de Collserola. 

—
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El cas dels picots

Els picots garsers, gran i petit, exemplifiquen 
clarament l’evolució de l’avifauna al Parc. Dos 
ocells lligats als arbres que han arribat a la 
serra aquests últims anys (el 2000, el garser 
gros Dendrocopos major i, a partir del 2010, 
el garser petit Dendrocopos minor) i que hi 
estan experimentant una notable expansió. 
S’han vist afavorits per l’expansió del bosc en 
general i particularment per la gran quantitat 
de fusta morta que els episodis de neu i vent 
dels darrers anys han ocasionat derruint molts 
pins envellits. El picot garser, que ni tan sols 
constava en les guies d’ocells del Parc, ateny 
ara unes densitats poblacionals comparables 
amb les dels seus millors hàbitats pirinencs!

La dimensió didàctica i divulgativa 
del seguiment dels ocells

Més enllà de la informació científica, l’apro-
fundiment en el coneixement dels ocells de la 
serra i les mateixes metodologies de treball, 
han permès concebre i donar consistència 
a tot un seguit de propostes i materials, de 
caràcter formatiu, divulgatiu i fins i tot lúdic. 

S’han creat programes didàctics adreçats 
a l’ensenyament superior que mitjançant 
l’aplicació de versions simplificades de la me-
todologia científica permeten experimentar la 
recerca, obtenir dades en el camp i dur a ter-
me un procés d’anàlisi i reflexió sobre la fauna 
i la seva gestió (programa d’investigació sobre 
els ocells). 

S’han editat guies divulgatives en diferents 
formats. S’han elaborat les col·leccions de fitxes 
de les espècies més comunes I i II i, posterior-
ment, s’ha editat un CD-ROM interactiu que 
recull el contingut de les anteriors i els dóna di-
mensió multimèdia amb el so i el joc interactiu. 

S’ha nodrit de contingut guies, pòsters 
i exposicions. S’han dut a terme múltiples 
activitats organitzades de divulgació espe-
cífica sobre els ocells. I darrerament, s’està 
realitzant un interessant projecte de mapeig 
territorial de la comunitat d’ocells, obert a la 
participació dels visitants, vinculat al projecte 
d’atles dels ocells nidificants de Barcelona.

Canvi climàtic versus  
canvis en el territori

Paradoxalment, les espècies que han aug-
mentat a Collserola són aquelles que, en els 
models que projecten les conseqüències del 
canvi climàtic a casa nostra, surten més per-
judicades i, a l’inrevés, les que haurien d’aug-
mentar en l’escenari de més aridesa que pro-
piciarà l’escalfament climàtic són les que, ara 
per ara, han disminuït clarament. Això per-
met ponderar la transcendència que, a nivell 
local, segueixen tenint els canvis d’usos en 
el territori sobre la diversitat d’espècies, mo-
dulant l’impacte de factors globals. D’altra 
banda alguns fenòmens globals han sorprès 
amb una incidència més gran de l’esperada. 
Així per exemple entre les espècies exòtiques 
n’han arribat algunes com el rossinyol del 
Japó, que ha revelat un insòlit poder invasor 
introduint-se directament en els ambients 
més naturals del Parc. 

Del cant dels ocells  
a la gestió informada

L’àmplia perspectiva que ens donen aquests 
anys de seguiment de les espècies, contras-
tada també amb l’evolució cartogràfica dels 
usos del sòl (CREAF), té un gran interès i per-
met confirmar, entre altres coses, la importàn-
cia de preservar els hàbitats i les condicions 
que garanteixin el mosaic d’ambients més ric 
en el conjunt de la serra, així com la vigilància 
de processos que puguin incidir negativament 
en l’evolució de la biodiversitat del Parc. A la 
seva manera, i si els sabem escoltar amb la sis-
tematització i el rigor adequats, els ocells ens 
parlen i podem gaudir i aprendre molt de la 
lletra i la música dels seus cants. Per garantir el 
valor de les seves poblacions i per millorar, en 
definitiva, la qualitat del nostre entorn vital.  

© Josep Lopez
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Aprendre 
junts 
—
Repàs a algunes experiències  
formatives d’aquest curs que fan  
de Collserola un lloc d’aprenentatge  
i d’implicació, a parts iguals. 

—
Projectes d’aprenentatge - servei

Actualment Can Coll acull dos projectes d’Apre-
nentatge Servei (APS) en què els participants, 
persones amb necessitats d’atenció particular, 
es formen tot treballant sobre les necessitats 
reals de la comunitat i del seu entorn proper. 

Dos educadors de Can Coll dirigeixen i 
coordinen aquests programes. Els procuren el 
material necessari per fer cada feina i els expli-
quen com ho han de fer. També proposen una 
o dues formacions l’any, per tal d’assolir un 
millor coneixement de les feines relacionades 
amb la seva tasca, del món rural i del patrimo-
ni natural i arquitectònic del Parc.  

Actualment hi ha tres grups de treball en 
marxa. Un que desenvolupa feines de mante-
niment dels edificis, restauració d’eines rurals 
i maquinària de l’espai del vi, i arranjament de 
camins i passeres.  Un altre que s’ha especialitzat 
en tasques de jardineria. I finalment un tercer 
grup que ha centrat el seu treball en la millora 
de l’entorn i els accessos a la font de Sant Pau.

Els dos primers grups estan formats per 
usuaris del Centre de Rehabilitació Comuni-
tària de Cerdanyola del Vallès i col·laboren 
amb el Parc des del 1998 i el 2008, respecti-
vament. El tercer, iniciat l’any 2012, està cons-
tituït per usuaris del Grup Catalònia. 

Ambdues entitats presten assistència a les 
persones amb problemes mentals o amb dis-
capacitat intel·lectual, amb l’objectiu de pro-
porcionar-los integració, socialització i qualitat 
de vida.

Destaquem que tots els grups vénen 
amb molta motivació, que la seva dedicació 
normalment és correcta i que assoleixen els 
objectius que es marquen cada any a les reu-
nions d’avaluació. 

Després d’aquests gairebé quinze anys 
veiem que aquesta proposta educativa ha as-
solit un benefici compartit que recau especial-
ment en la formació personal i ciutadana de 
cada usuari.

Dos noves experiències  
de treball amb els docents

Des de l’inici del Projecte d’educació ambien-
tal del Parc, el treball directe amb els mestres 
i professors ha estat un dels objectius prin-
cipals, i per aquest motiu s’ha donat molta 
importància a les sessions de treball amb els 
docents abans de venir amb els seus alumnes 
a Collserola. Aquest curs  s’han desenvolupat 
dues noves experiències reconegudes pel De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat.

Curs Collserola, l’entorn natural  
de la nostra escola 

A partir d’una demanda dels mestres de l’es-
cola Els Xiprers, ubicada dins del Parc, s’han 
preparat sis sessions de formació amb les pas-
sejades senyalitzades com a base per plantejar 
activitats d’educació per a la sostenibilitat. La 
iniciativa és extensible a altres equips docents 
amb inquietuds similars. 

Seminari comunitari adreçat  
als nivells de l’ESO (Ensenyament  
Secundari Obligatori)

Ha estat molt interessant la participació en 
aquest grup que, promogut pel Consorci 
d’Educació de Barcelona i el Centre Promotor 
d’Aprenentatge Servei, ha establert les bases 
per tirar endavant un projecte d’intervenció 
comunitària a la zona de Nou Barris. 

Aquest projecte s’ha de materialitzar el 
curs 2013-2014 amb experiències d’aprenen-
tatge-servei  (ApS) entre els alumnes de l’ESO, 
amb Collserola com a eix referent i motivador.



Un any més, el Consorci, junt  
amb els ajuntaments de Barcelona, 
Cerdanyola del Vallès, Sant Feliu  
de Llobregat, Sant Cugat i Molins  
de Rei han organitzat unes jornades 
de divulgació del món vitivinícola 
amb l’objectiu de donar a conèixer 
part del passat agrícola de la serra.

—

En aquesta quarta edició el cultiu de la vinya, 
el raïm, la cultura del vi, el patrimoni construït 
i  la literatura i la poesia han estat els protago-
nistes de les diferents activitats. El programa 
es va iniciar durant el mes de maig i acabarà 
al setembre.

El diumenge 26 de maig va ser el torn 
del Centre d’Educació Ambiental del Parc, 
Can Coll, on es van desenvolupar diferents 
propostes al voltant del títol «Cultiu, culte i 
cultura del vi». Es va poder gaudir escoltant la 
conferència de Joan Soler i Amigó, pedagog 
i escriptor; passejant per la vinya tot llegint i 
escoltant poemes, i també col·laborant a em-
botellar el vi de la collita de Can Coll del 2011.

L’inici de les jornades, però, va ser el 12 
de maig, amb la jornada de portes obertes a 
la finca de Can Calopa de Dalt. Aquesta finca, 

de l’Ajuntament de Barcelona, està gestiona-
da per la Cooperativa Agrícola L’Olivera, que 
desenvolupa un model de pagesia dedicada 
a l’agricultura d’implicació social amb dotze 
persones amb necessitats especials que viuen 
al centre i treballen a les vinyes tot aprenent 
un ofici.

Des del Museu de Ca n’Ortadó, de Cer-
danyola del Vallès, el 2 de juny ens van pro-
posar descobrir els secrets dels vins dolços. 
En Jaume Costa i en Josep Fatjó, veïns de la 
població, van  parlar de la seva preparació, 
conservació i consum. Per acabar amb un bon 
regust es va oferir un tast comentat de vins 
dolços.

Les construccions rurals amb pedra seca, 
les barraques de vinya, han tingut un paper 
destacat en aquesta edició. El 9 de juny es va 

fer una caminada, guiada per Joan Vilamú, a 
les barraques de Sant Feliu de Llobregat que 
es troben a la finca de Can Ferriol, mentre que 
el dissabte 15 de juny es descobriren les caba-
nes de la zona de Can Capellans, de Molins 
de Rei.

Les jornades finalitzaran el mes de setem-
bre a Sant Cugat del Vallès on del 20 al 22 
es reviurà la històrica Fira de les portadores. 
Aquesta fira de setembre de llarga tradició era 
l’adéu al temps de la tardor i donava pas a les 
feines de la verema, en aquell temps en què 
Sant Cugat era un poble de vinyes i cereals.

I així, aquesta quarta edició acabarà tot 
esperant l’arribada de l’estel de Sant Miquel 
que «porta la verema del cel»...
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Voluntariat  
al Parc 
—
Projecte Voluntaris de Collserola 

—
Després d’uns mesos amb molta 
activitat, el 16 de juny ha començat 
l’aturada estival per a les 88 persones 
voluntàries que enguany hi participen.  

Han estat fets remarcables d’aquest període: 

- La Trobada de primavera, que es va rea-
litzar a Can Coll el dia 20 d’abril. 

- El bon resultat de les tasques fetes pels 
diferents grups, amb què han contribuït a la 
millora de Collserola i a la divulgació dels seus 
valors a tots els visitants que s’han acostat al 
Parc.

- La col·laboració d’aquests voluntaris i vo-
luntàries en els diferents esdeveniments que 
ha organitzat el Consorci o bé altres entitats: 
la Pencada forestal, el dia de Sant Medir, la 
Jornada de neteja de la riera de Vallvidrera, 
les Jornades de la vinya i el vi i el Dia de les 
papallones.

- La realització de cinc sessions de forma-
ció complementària, en les quals han partici-
pat 51 persones.

A més, actualment hi ha un grup de dinou 
persones que estan fent la formació inicial per 
tal d’incorporar-se de ple al projecte el gener 
de l’any vinent. 

 

Setmana del voluntariat ambiental  
de Catalunya (SVAC)

—
El Consorci, com a membre de la Xarxa 
de Voluntariat Ambiental de Catalunya, 
va participar, de l’1 al 9 de juny, en la 
celebració d’aquest esdeveniment. 

Es van fer vuit activitats: set dins del projec-
te Voluntaris de Collserola i una Jornada de 
neteja de la riera de Vallvidrera. La SVAC es 
va organitzar amb un doble objectiu: fer un 
reconeixement públic de la tasca que fan les 
persones voluntàries a la millora del medi 
ambient i, al mateix temps, donar visibilitat a 
aquelles entitats que, com el Consorci, des-
envolupen accions de voluntariat ambiental 
arreu del territori.

En conjunt hi van participar més d’una 
trentena d’entitats d’arreu del territori, que 
van organitzar més de cinquanta activitats.

Programa col·laborem

—
23 persones del Grup d’Acció Forestal 
de DEPANA van estar el 2 de març fent 
reposició d’arbres a la font de Santa 
Eulàlia. 

De la mateixa manera, i com ja vénen fent des 
de la tardor del 2008, el dia 4 de maig, van 
venir els membres de la Secció de muntanya 
del Foment Martinenc de Barcelona a fer la 
seva col·laboració de primavera. Aquest grup 
tenen apadrinada la font d’en Güell, a prop 
de Can Cerdà, on realitzen diverses tasques 
de millora i conservació. 

Finalment, el 23 de maig, un grup d’alum-
nes de 3r d’ESO de l’Escola Americana d’Es-
plugues va fer la catalogació i el manteniment 
del recinte de la font de la Beca. 

Voluntariat ambiental corporatiu

—
Un grup de la Fundació Telefònica va 
venir al Parc el dia 6 d’abril a fer una 
activitat d’aquest tipus. 

Després de visitar el Centre d’Informació i l’ex-
posició permanent, van anar a la font de Sant 
Ramon a realitzar diferents feines de neteja i 
manteniment, tant del recinte, com dels ac-
cessos. També van arrencar algunes plantes 
al·lòctones invasores dels voltants, com el 
raïm de moro.   



Visites tècniques  
per conèixer la gestió  
del Parc
—

Com fer front a les noves 
demandes d’ús públic en els 
espais naturals perirubans
—

Promoguda pel Departament de Geografia de 
la UAB, el 14 de març passat, un grup d’alum-
nes francesos de l’École Nationale du Génie 
Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) – Agro 
Paris Tech, va fer un visita a la serra. L’activitat 
va estar conduïda per David Saurí, professor 
de Geografia i Ciències Ambientals. 

Amb l’objectiu de veure algunes obres de 
bioenginyeria realitzades al Parc al llarg dels 
anys, el 13 d’abril passat onze membres de la 
Secció Catalana de Bioenginyeria del Paisatge 
de l’Associació Espanyola d’Enginyeria del Pai-
satge van fer una visita tècnica per la zona de 
l’Àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera i 
del pantà de Vallvidrera.

Finalment, el 17 d’abril d’enguany una 
cinquantena d’estudiants suecs d’un màster 
en polítiques forestals internacionals, de la 
Swedish University of Agricultural Sciences 
(Campus d’Ulmea), van fer una visita per 
conèixer la gestió forestal de la serra. Durant 
la sessió van visitar les actuacions del Pla tèc-
nic de gestió forestal que s’està desenvolu-
pant a Can Catà.

Aquest és el títol de la jornada tècnica que 
FEDENATUR, la Federació Europea d’Espais 
Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans, 
ha dut a terme a la capital de Grècia, Atenes, 
els dies 6 i 7 de juny passats. També va abor-
dar la importància de la col·laboració social en 
la gestió d’aquests espais per garantir el seu 
futur.

La realitat constatada a tots els parcs pe-
riurbans europeus és que la demanda social 
d’ús pateix un increment progressiu, especial-
ment la celebració de proves esportives. 

El consens comú de tots els gestors és 
que l’ús del parc i la participació en activitats 
col·lectives ha de ser l’oportunitat de cores-
ponsabilitzar el ciutadà en les bones pràc-
tiques i sensibilitzar-lo en la seva protecció, 
fent que, en aquests esdeveniments, aquesta 
qüestió sigui una part important i essencial.

Durant la jornada es va visitar el mont Hy-
mettus, el pulmó verd de la conurbació d’Ate-
nes (4 M d’habitants), que té unes dimensions 
similars a Collserola (més de 8.000 ha), però 
que ha estat encara molt més castigat pels 
incendis donades les condicions climatològi-
ques extremes de la zona. 

No us  
ho podeu 
perdre... 
—
9a Nit Catalana dels ratpenats  
a Collserola
Dijous 18 de juliol a Can Coll de 18:30h  
a 22h.

25a Campanya de seguiment  
de la migració de les aus rapinyaires 
al Parc
Caps de setmana i festius del 7 de setembre 
a 6 d’octubre, de 10h a 13h al turó de la 
Magarola.

Jornades Europees del Patrimoni
Diumenge 29 de setembre a Can Coll  
de 10h a 13h. 

Festa dels Ocells
El 6 d’octubre a Can Coll de 10:30h a 
13:30h. Activitats per a tots els públics  
i gratuïtes.

—
Memòria de Gestió 2012

Ja es pot descarrgar al web del Parc
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Segueix-nos:
— parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola

Període  TMA  TM T Tm Tma P PA

Febrer 2013 17,8 11,3 7,7 4,1 -1,6 27,2 59,7

Febrer 1971-2000  21,2 11,5 8,3 5,1 -10 39,3 77,90

Març 2013  19,2 14,8 11,2 7,6 1,4 145,2 204,9

Març 1971-2000  27,9 13,9 10,4 6,9 -3,9 52,1 130,0

Abril 2013 23,7 17,5 13,5 9,5 2,3 90,7 295,6

Abril 1971-2000  26,4 16,4 12,5 8,6 0,0 51,6 181,6

Plou i fa sol
Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m).  Al web del Parc trobareu més informació.

TMA. Temperatura màxima absoluta / TM. Temperatura màxima mitjana /  
T. Temperatura mitjana / Tm. Temperatura mínima mitjana / Tma. Temperatura mínima absoluta 
/ P. Precipitació total mes (l /m2) / PA. Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l /m2)

Equipaments 
Centre d’Informació i Serveis Tècnics
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona.  
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Accés: FGC Baixador de Vallvidrera.  
Horari: cada dia de 9.30 a 15 h.  
Centre d’Informació. Bar L’Entrepà: Tel. 93 280 28 40. 

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental  
i Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE)
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.  
Centre d’Educació Ambiental: 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net. 
Feiners: visites escolars concertades (Infantil, Primària i ESO).  
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 15 h (juliol i agost tancat). 

Estació Biològica del Parc Natural de la Serra de Collserola
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).  
Tel. 93 280 35 52. Fax: 93 280 60 74. ejordi@parccollserola.net

Àrees de lleure
Restaurants a les àrees de lleure: 
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies). 
Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat). Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49 
(divendres tancat). La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat)  
(quiosc obert de dijous a diumenge). Sant Pere Màrtir (pl. Mireia).  
Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

Donen suport a la  
conservació del Parc:

im
pr

ès
 e

n 
pa

pe
r 

re
ci

cl
at

 C
IC

LU
S 

PR
IN

T

Edició:

Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92 08017 Barcelona
Telf. 932800672 / Fax 932806074

Dipòsit legal: 18.344-88


