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Editorial
—
Davant l’any que comencem, vull agrair
la complicitat de molts dels usuaris del
Parc que, amb la seva actitud, les seves
opinions, el seu civisme i l’aportació de
dades i informacions, ens ajuden dia a dia
a millorar-ne la gestió.
Des del Consorci es treballa intensament per donar un bon servei als usuaris del parc, fent un esforç constant per
neutralitzar les incidències que es produeixen i per mantenir en un estat òptim
els ambients naturals i els diferents espais
que tan sovint s’omplen de visitants per
fer un pícnic, per passejar, per anar en
bici, per fer entrenaments, per córrer, per
anar a cavall o per reposar una estona en
un indret tranquil i gaudir del contacte
directe amb la natura. Collserola ens ofereix totes aquestes possibilitats i moltes
més. Aquestes formes d’ús així com els
beneficis que aporta un espai natural com
aquest, són l’eix central del nostre projecte, que ha quedat reflectit amb un nou
vídeo que hem estrenat a finals del 2013,
i que vol posar en evidència el valor de la
natura en el cor de l’àrea metropolitana.
Collserola és, doncs, font de vida i un
espai per viure i conviure. És un projecte
que ens afecta a tots, hem de vetllar per
mantenir aquest patrimoni natural en les
millors condicions, observant les nostres
actituds, interpel·lant-nos com ens relacionem amb la natura quan hi som i de la
qual en formem part.
Us desitjo un millor 2014.

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

Això és Collserola
—
Nou vídeo de presentació del Parc Natural

—
Pot semblar estrany, a qui coneix bé la serra,
que després de gairebé trenta anys de protecció d’aquest espai, encara hi hagi persones
que no associen Collserola amb el que significa realment un Espai Natural Protegit.
Per aquest motiu, doncs, es va decidir ferne un vídeo emotiu amb la finalitat de mostrar els valors naturals de la serra. La NATURA,
en majúscules, que ha permès que Collserola
s’hagi declarat Parc Natural i que formi part
de la Xarxa Natura 2000. Per una altra banda, també s’ha posat l’accent en els beneficis
que representen aquests ecosistemes, per a la
salut i el benestar de les persones. A la part fi-

nal del vídeo s’inclou un apartat d’informació
bàsica del Parc.
S’han triat aquelles imatges que puguin
sorprendre l’espectador, sobretot els que encara tenen la imatge mental de Collserola com
un gran parc urbà. Collserola no és tan gran
com altres parcs naturals de la regió metropolitana, però no per això és menys important.
Al contrari, la situació estratègica de Collserola, enmig de la gran conurbació barcelonina,
fa que la conservació d’aquests ecosistemes
sigui encara més primordial.
En breu estarà disponible a la secció de
vídeos del web del Parc.

El pantà
de Vallvidrera
—

Nova proposta per descobrir, jugant, aquest espai del Parc

—
El Parc ha editat un nou fullet que ofereix
un recorregut autoguiat al voltant del pantà de Vallvidrera, i n’assenyala els principals
elements d’interès natural i arquitectònic. És
una proposta que, a més, té un component
lúdic, ja que us reptarà a resoldre alguns enigmes relacionats amb aquest espai. Podreu
trobar-lo als centres d’informació del Parc o
descarregar-ne la versió digital directament al
web.
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Millores a l’accés
al Parc des del Papiol
—

Restauració de la
balustrada del jardí
de Can Coll

S’ha arreglat un tram del camí que uneix la font de les Escletxes i
Ca n’Amigonet. L’actuació ha inclòs la restauració d’una barraca de vinya,
l’arranjament de la font i el condicionament de diferents indrets com a àrees
d’estada

S’ha dut a terme una important i
costosa intervenció a la balustrada
de l’històric jardí de Can Coll, atès el
perill que suposava el seu estat

—

—

El projecte d’arranjament d’aquesta important entrada del Parc, vella aspiració de l’Ajuntament del Papiol, ha estat dut a terme pel
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquest és un camí molt utilitzat pels
veïns del Papiol com a espai de passejada, per
això reclamava una intervenció de millora.
Entre les diverses actuacions realitzades
destaquen l’arranjament del ferm del camí
per tal de fer-lo segur i confortable, així com
l’estabilització d’alguns talussos. Un dels elements més important d’aquesta intervenció
és la restauració d’una barraca de vinya, que
estava força malmesa, situada al marge del
camí.

El projecte també ha permès el condicionament de diferents indrets per utilitzar-los
com a àrees de descans, així com de la font
de les Escletxes, ubicada a l’inici de l’itinerari.
El tram intervingut forma part de l’itinerari vermell, que s’inicia a l’àrea d’estada de
l’ermita de la Salut del Papiol. Aquesta zona
del Parc inclou altres punts d’interès com les
Escletxes, la mateixa ermita de la Salut, el puig
Madrona o el castell del Papiol, situat dins el
nucli urbà.

—

El pas del temps ha afectat una part important de l’edifici, en concret la balustrada del
jardí (s. XIX), i s’han produït esquerdes al mur
sobre el qual s’assenta. S’ha hagut d’actuar
d’urgència atès el perill que suposava el seu
estat. Aquestes esquerdes, controlades des
de fa temps, havien anat a més, i l’havien fet
moure, s’havia trencat i havia quedat solta, i
per tant comportava risc de caiguda i el perill
d’arrossegar les persones que s’hi poguessin
repenjar.
La solució que s’ha engegat abans del
començament de la plena activitat del curs
escolar a Can Coll ha estat el desmuntatge
de la balustrada, peça a peça, i la travada
i el lligat amb varetes de ferro de l’interior
de les pilastres. Una vegada desmuntada la
balustrada, s’ha actuat puntualment en les
esquerdes del mur i posteriorment, s’ha tornat a muntar la balustrada lligant la base de
la barana i l’ampit (part superior de la balustrada) amb riostes internes, per deixar-la
amb el mateix aspecte que tenia. D’aquesta
manera aquesta estructura ha quedat sòlidament fixada, eliminant el risc de trencament
i caiguda.
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Nova porta de Parc
al districte de Gràcia
—

Presentació del projecte
d’actuacions de millora
del turó de Montcada

Gràcies al conveni subscrit amb Aigües de Barcelona s’ha definit una nova
porta de Parc al barri de Penitents, l’únic accés al Parc des del districte de
Gràcia (Barcelona)

El 24 de novembre es van presentar
a la ciutadania les propostes de
millora del turó de Montcada, amb la
realització de diferents activitats de
divulgació d’aquest Espai Natural.

—

—

—

Fruit d’un conveni de col·laboració entre el
Consorci i Aigües de Barcelona el Parc Natural de Collserola s’ha pogut dotar d’un nou
equipament. Es tracta d’una «porta de Parc»
situada al final del carrer Trullols, i que constitueix l’únic accés formalitzat a la serra des del
districte barceloní de Gràcia.
L’actuació ha consistit a adequar un espai
d’estada arbrat, molt útil per als veïns del barri. També s’ha ordenat la circulació en vehicle
rodat d’aquest carrer, creant un darrer tram
amb dues voreres i dos sentits que finalitza en
una rotonda.

És una actuació que dignifica aquesta
degradada zona de contacte entre el Parc i
la ciutat de Barcelona. L’àrea on s’ha actuat
era un descampat marginal situat just on comença el carrer Comte de Noroña. És una
pista de molt pendent que connecta amb el
passeig de les Aigües.
Aquesta intervenció s’ha realitzat mercès
a les actuacions que Aigües de Barcelona duu
a terme en aquesta zona, amb l’objectiu de
millorar el subministrament d’aigua d’aquesta
part de la ciutat, instal·lant una nova canonada (que prové del passeig de les Aigües i va
cap a la zona de Sant Genís dels Agudells).

En aquest projecte, hi treballen conjuntament
l’empresa Lafarge, impulsora i propietària del
terreny (més de 100 ha), el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i diferents agents
del territori.
Prèviament a la presentació ciutadana, el
7 de novembre es va fer la roda de premsa,
amb la presència de Maria Elena Pérez, alcaldessa de Montcada i Reixac, que va presentar
el projecte com una nova etapa per al turó per
tal de dignificar-lo i obrir-lo a la ciutadania. A
la presentació també hi van assistir el vicepresident executiu del Consorci del Parc Natural
de Collserola, Josep Perpinyà; el director de
Lafarge Cementos a Montcada i Reixac, Vicente Pedro, i el president de l’Àrea de Política
Territorial de Montcada i Reixac, Juan Parra.
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Balanç de la campanya de
prevenció d’incendis 2013
—

Durant el 2013 hem tingut una bona campanya de prevenció d’incendis
forestals que s’ha acabat amb un sorprenent incendi el mes de desembre

—
Durant l’època de l’any en què la vegetació
de la serra té més risc d’inflamabilitat, s’activa
el dispositiu de detecció d’incendis forestals.
La campanya del 2013, aprofitant la bonança
meteorològica, no va començar fins al 10 de
juny i es va tancar el 15 de setembre.
L’any 2013 s’ha caracteritzat per un desplaçament estacional: la primavera es va allargar fins a finals de juny i l’estiu ho va fer de
forma excepcional fins a finals d’octubre, cosa
que va donar com a resultat una campanya
relativament tranquil·la.
En resum, podem dir que hem tingut
un estiu amb un nombre relativament petit
d’incendis respecte del que és habitual dins
l’àmbit de Collserola: el dispositiu només n’ha
detectat 31. Igualment la superfície cremada,
Balanç numèric de la campanya:
Total:
96 incendis
39,5 Ha cremades

en el nostre àmbit, ha estat excepcionalment
baixa responent a les condicions suaus d’un
estiu poc habitual. Les mesures de prevenció
efectuades al llarg dels anys i la coordinació
amb tots els agents que intervenen en la vigilància i l’extinció dels incendis, han servit per
aconseguir que, tot i el considerable nombre
de focs que patim habitualment a Collserola,
la superfície cremada hagi estat mínima. És
per aquest motiu que podem dir que el dispositiu de prevenció i extinció d’incendis, coordinat pels serveis tècnics del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, i amb l’ajuda
d’una climatologia favorable, ha estat determinant per aconseguir aquests bons resultats.
Amb el singular desplaçament estacional
d’aquesta campanya, no ens ha de sorprendre

—
Trobareu la informació actualitzada
de la campanya al web del Parc
que els focs més importants s’hagin produït
fora del període d’activitat del dispositiu, en
els mesos d’octubre i desembre, amb l’incendi
de mitja hectàrea a Sant Feliu i el sorprenent
incendi del torrent del Generet al barri de
Montbau de Barcelona el dia 5 de desembre,
de 3,3 hectàrees.

Impuls a la prevenció passiva
Gràcies al conveni de col·laboració subscrit
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, es
portaran a terme diferents accions de millora
forestal a Collserola, amb l’objectiu de preservar la qualitat i diversitat dels hàbitats de la
serra. Les actuacions previstes són:
× Treballs de millora del creixement de les
repoblacions realitzades a començaments
de l’any 1980.
× Condicionament de franges d’actuació segura per a una millor actuació dels cossos
d’extinció d’incendis.
× Millora i recuperació d’espais oberts (prats i
camps de conreu abandonats) del Parc per
convertir-los en zones de pastura.
× Construcció de tanques i punts d’aigua per
a l’estada temporal de ramats.
Tots aquest treballs silvícoles són alhora actuacions de prevenció passiva sobre la vegetació per reduir el risc d’incendi.
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Una nova cultura
en l’ús dels Espais Naturals
—
Restablir una relació reverent envers la natura

—

Amb motiu de la celebració de la Festa del
Parc Natural d’enguany, es va organitzar,
conjuntament amb la Fundació Catalunya La
Pedrera, una conferència-debat sota el títol
«Una nova cultura en l’ús dels Espais Naturals», a càrrec de Josep M. Mallarach* i Jordi
Pigem*, amb Miquel Rafa* de moderador.
Els ponents varen coincidir en la mateixa
idea per concloure la xerrada. Tant des del
pensament filosòfic com des de l’ecologia,
veiem que s’ha arribat al mateix punt: s’ha de
restablir una relació reverent amb la natura.
Jordi Pigem va citar la cèlebre frase d’Albert Schweitzer: «Reverència per la vida». I Josep M. Mallarach va recordar el Dr. Margalef
quan en una entrevista, poc abans de morir,
va dir: «...convé restablir una relació reverent
envers la natura, o religiosa. Ja sé que això es
porta poc, però estic convençut que ha de ser
la base d’una ètica que mogui la gent».

L’estat de salut mental i benestar
dels ciutadans augmenta en les
zones urbanes properes a espais
naturals
El debat girar al voltant dels grans beneficis físics, psíquics i emocionals que representa
el contacte amb la natura per a les persones.
Cada vegada més, la societat esdevé urbana i això genera tota una sèrie de malalties,
anomenades de civilització, i tot un seguit de
patologies mentals com l’angoixa, estrès, etc.
Tal com van comentar tots dos ponents, actualment, i segons dades demostrades científicament, s’ha constatat que l’estat de salut
mental i benestar dels ciutadans augmenta en
les zones urbanes properes a espais naturals.
Cada vegada més, la societat esdevé urbana i
això genera tota una sèrie de malalties, ano-

menades de civilització, i tot un seguit de patologies mentals com l’angoixa, l’estrès, etc.
Conscients d’aquests beneficis, cada cop
es fa més necessari que des de la gestió dels
espais protegits s’asseguri el desenvolupament d’activitats que permetin reconnectar
en profunditat amb la natura. Cal una nova
cultura en els usos dels espais naturals. És
a dir, deixar de veure la natura com quelcom
que explotem, com un magatzem de recursos
il·limitats, per alimentar les nostres maneres
de fer.
Cal dissenyar noves activitats que permetin prendre consciència de la interdependència que tenim de la natura i que això ens
porti a un acostament més existencial, contemplatiu o intuïtiu. Deixar una mica de costat les activitats d’interpretació, d’observació,
d’anàlisi... més lligades a l’àmbit naturalista,
per avançar en noves línies de treball. Això no
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Collserola et cuida,
cuida Collserola
—

Cal dissenyar noves activitats que
permetin pendre consciència de la
interdependència que tenim amb la
natura i ens portin a un acostament
més existencial, contemplatiu o
intuïtiu
vol dir deixar de fer aquestes activitats, però
cal pensar en l’ús d’altres capacitats humanes que no sigui prioritàriament la capacitat
racional, per aconseguir un canvi d’actituds
més gran. Els records perdurables són els que
van units a les emocions, si no hi ha emocions
d’un cert gruix, les coses no s’impregnen en
la memòria.
Als països occidentals, tradicionalment, les
tres grans tendències pel que fa a les activitats
que s’han desenvolupat fins ara són: el lleure,
el naturalisme i l’esport. Darrerament, a més,
ha aparegut una variant d’esport extrem: les
curses. Com a novetat, han començat a emergir noves propostes en alguns països com el
Canadà, els Estats Units, Finlàndia, Alemanya,
Suïssa, Àustria. Què es prioritza en aquestes
noves estratègies? Doncs les activitats lentes,
calmades, estàtiques i, fins i tot, silencioses.
Cal no oblidar que el gran repte de la gestió en els espais protegits és compatibilitzar
la conservació dels valors naturals i culturals,
amb els usos i les activitats. Afortunadament,
aquestes noves propostes són compatibles

amb alts nivells de protecció. No com cert
tipus d’activitats recreatives, o esportives, que
presenten moltes vegades problemes de compatibilitat.
També aquí, veiem que hi ha un interès
creixent per explorar aquestes noves formes
de connectar amb la natura. Per exemple, en
l’últim any, s’han fet diferents jornades sobre
art, natura i espiritualitat en quatre espais protegits de Catalunya.
Per últim, es va apuntar una nova via de
col·laboració institucional entre els responsables dels espais protegits i els responsables de
la sanitat. També en aquest camp hi ha models a seguir. Com per exemple el programa
australià «Healthy Parks, healty people», el
canadenc «Healthy by nature», i el de la Unió
Mundial per a la Natura (IUCN) «Healthy environment, healthy people», que està acabant
d’elaborar un volum de bones pràctiques sobre aquesta qüestió, que sortirà publicat l’any
vinent, segurament.

10 Consells
× Emporta’t les deixalles. Només trobaràs
papereres als equipaments del Parc.
× Els corriols i senders de menys de tres metres
són només per anar a peu.
× Les bicis i els cavalls han de circular per camins
de tres metres d’amplada.
× La velocitat màxima per les pistes és de 20
km/h. Els vianants tenen prioritat de pas.
× Aparqueu en indrets senyalitzats
respectant les zones conreades.
× No malmeteu les plantes ni la coberta del sòl.

* Jordi Pigem, filòsof i escriptor i màster Màster Holistic
Science; autor del llibre «Una visió, nous valors en la
relació home-entorn».
* J.Mª Mallarach, geòleg, màster en Ciències Ambientals;
coordina diversos programes dins la Comissió Mundial
d’Àrees Protegides sobre els valors immaterials que tenen
els Espais Naturals.
* Miquel Rafa, director de l’Àrea de Medi
Ambient i Territori de la Fundació Catalunya - La Pedrera.

× No deixeu anar espècies forànies, com
tortugues o ocells exòtics.
× Els animals de companyia han d’anar lligats.
Cal deixar l’espai net dels seus excrements.
× Eviteu domesticar la fauna salvatge,
especialment al senglar. No els doneu menjar.
× Està prohibit fer foc i barbacoes fora dels
espais habilitats.
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Una festa compartida
—
Amb el lema «Parc saludable = gent saludable» s’ha celebrat, entre el 13 i el 24 de novembre, la segona
edició de la Festa del Parc Natural de Collserola, amb més de quaranta propostes repartides per tot el territori

—
El programa s’ha configurat entre el Consorci,
els diferents ajuntaments del Parc, així com divuit entitats i set empreses que col·laboren de
manera habitual amb el Consorci.
Una primera valoració de la Festa ens
reafirma la idea que un esdeveniment com
aquest no es pot fer sense la implicació dels
ajuntaments del Parc i sobretot sense la col·laboració de les entitats i empreses que tenen
presència en aquest territori; ha de ser una
festa compartida.
Les propostes s’han realitzat seguint quatre àmbits diferents: fer salut al Parc, col·laborar en el manteniment i la millora dels sistemes naturals de la serra, descobrir els valors
d’aquest espai natural, i gaudir dels productes
saludables i de proximitat.
Algunes de les activitats desenvolupades
han estat el taller «Les plantes: tactes, colors
i olors que curen», realitzat al Centre d’Informació (1), els vuit punts d’informació com
els situats al pi d’en Xandri (2) o a l’ermita
de la Salut del Papiol (3), l’activitat «Relaxa’t
al Parc» realitzada al Centre d’Educació Ambiental Can Coll (4) o l’itinerari de descoberta
dels valors del turó de Montcada i del projecte
de millora (5).

1

2

3

4

5
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El Consorci rep
el premi Columna
—

Nova publicació sobre
la recerca al Parc
—
S’ha publicat digitalment el recull
dels vint-i-set anys d’estudis i
treballs sobre els sistemes naturals
del Parc

—

El 26 de novembre d’enguany, el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) ha
celebrat el 137è aniversari de la seva fundació duent a terme un acte de caire
cultural, en el marc del qual ha fet l’atorgament de l’esmentat premi

—
En aquest acte, presidit per Joan Puigdollers,
diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joaquim
Puigvert, professor d’Història Contemporània
de la Universitat de Girona, ha pronunciat la
conferència «Rafael Patxot i la tradició dinàmica de l’excursionisme científic i cultural».
En concloure’s la conferència el president
del CEC, Josep Manuel Puente, va lliurar el
premi Columna, que dóna continuïtat a l’antiga medalla d’or del CEC, al Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, «en agraïment per la tasca de conservació del medi ambient» i per la gestió que desenvolupa al Parc.
El premi va ser recollit per Josep Perpinyà,
vicepresident executiu del Consorci, que va

agrair el reconeixement del CEC i la positiva
tasca que desenvolupa al nostre país.
Rafael Patxot (Sant Feliu de Guíxols,
1872- Ginebra, 1964), membre destacat del
CEC, fou un mecenes que va desenvolupar
una acció científica i cultural molt important
a Catalunya. Entre les seves múltiples accions
destaquem la institució, l’any 1923, de la Fundació d’Estudi de la Masia Catalana i la medalla d’or del Centre Excursionista de Catalunya.
Un dels seus llegats és la Masia Mariona, a
Mosqueroles (Fogars de Monclús) recuperada
i restaurada per la Diputació de Barcelona per
allotjar, a partir de l’any 2008, les oficines i
el Centre d’Informació del Parc Natural del
Montseny.

Conté una síntesi dels diferents estudis i treballs realitzats al Parc, classificats segons la
temàtica. Neix del conveni que, l’any 2011, va
signar el Consorci amb l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB.
L’objectiu d’aquesta publicació és donar a
conèixer els estudis a totes les persones interessades en aquest camp. També, ha de servir per valorar quines són les línies de treball
que s’han de potenciar o incorporar, per tal
d’aconseguir una millor gestió.
El 1987 amb l’aprovació del Pla Especial
de Protecció i Ordenació del Medi Natural del
Parc es van iniciar de forma regular els estudis
amb l’objectiu de conèixer exhaustivament la
biodiversitat de la serra i poder-la així gestionar d’una manera eficaç. Vint-i-set anys més
tard, i gràcies als estudis realitzats, tenim un
extens coneixement de la biodiversitat de
Collserola, i el que és més important, un conjunt de dades que ens permeten analitzar quines són les mesures de gestió més adients per
tal de tenir uns sistemes naturals biodiversos
i sostenibles.

El document està disponible al web del Parc.
Si voleu aprofundir en el
contingut d’algun dels estudis
els podeu consultar al Centre
de Documentació i Recursos
(CDRE).
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Voluntariat al Parc: balanç 2013
—

Tots els programes de voluntariat que es coordinen des del Consorci tenen un objectiu comú:
fer partícip la ciutadania dels valors del Parc i convidar-la a col·laborar en la seva divulgació
i en la conservació i millora del patrimoni natural i arquitectònic

—
Voluntaris de Collserola

Col·laborem amb el Parc

Voluntariat ambiental corporatiu

De les 90 persones que van iniciar la seva
participació en aquest projecte el mes de gener, 82 han acabat l’any. Han estat organitzades en 24 grups de treball.
El balanç numèric dels tres eixos centrals
del projecte és:

El 2013 han estat catorze les entitats o associacions que al llarg de l’any han fet algun
tipus d’actuació (1) a Collserola, de forma
coordinada amb el Consorci. Entre totes
elles han realitzat catorze accions de voluntariat de diferent tipus: manteniment d’una
font, d’una repoblació, arrencada de planta
invasora, seguiment del creixement d’arbres
plantats, neteja d’escombraries, etc. I moltes
també han participat de forma molt activa en l’organització de la Festa del Parc.

Seixanta treballadors de dues empreses: Fundació Telefònica (2) i Hewlett-Packard han
vingut tres dies al Parc a fer aquest tipus de
voluntariat. Aquesta és també una molt bona
manera d’acostar-se a Collserola, conèixer-la
millor.

1

2

× Col·laboracions: s’han desenvolupat 208
accions de voluntariat realitzades en 10
tasques diferents.
× Formació de volyntaris: Pel que fa a la
formació inicial, aquest 2014 s’incorporaran 16 persones de les 22 que inicialment
van començar-la. La formació específica
es va fer el mes de gener en 12 sessions
de treball. Finalment, el programa de
formació complementària ha constat de 7
sessions amb una assistència del 67% de
les persones voluntàries.
× Participació: S’han realitzat dues trobades,
a l’abril i al desembre (3), amb el 54,03%
d’assistència mitjana dels participants.
La valoració qualitativa del projecte és
molt positiva, ja que, tot i l’ajustament pressupostari, no ha perdut l’essència, i s’ha mantingut com a espai de col·laboració i d’acostament de la ciutadania a la gestió d’un espai
natural. A més s’ha pogut participar en diferents esdeveniments com la Setmana del Voluntariat Ambiental de Catalunya.
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Debat sobre l’ús del Parc
—

25a trobada de Fedenatur
—

No us
ho podeu
perdre...
—
La Barcelona Magic Line,

El 8 d’octubre passat, SOS Monuments va organitzar, a l’Ateneu Barcelonès, el debat «Ús
i abús del Parc Natural de Collserola»
Amb aquesta proposta es tancava el cicle
de debats «Recuperem els espais públics de
Barcelona», organitzat conjuntament amb
l’Ateneu Barcelonès.
Hi van intervenir: Josep Pintó i Fusalba,
geògraf, cap del Laboratori d’Anàlisi i Gestió
del Paisatge (LAGP) de la Universitat de Girona; Oleguer Farràs i Jané, del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, Ecologistes de
Catalunya i membre de la Plataforma Cívica
per a la Defensa de Collserola; Marià Martí i
Viudes, director gerent del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, i Jacqueline
Jacquet i Raoul, membre de SOS Monuments,
com a moderadora.
En el debat es va manifestar la necessitat
de poder establir una major control i una jerarquització de les zones d’ús, i que haurà de
ser complementat amb un marc regulador i
sancionador que pugui ser aplicat eficaçment.
Tot això són qüestions que el Pla especial de
protecció del Parc Natural, que actualment
s’està redactant, haurà de recollir per poder
fer front a una preservació eficaç del Parc i
que alhora sigui una oportunitat de lleure a la
natura per als ciutadans metropolitans.

L’associació de parcs periurbans europeus
(FEDENATUR) desenvoluparà una jornada
tècnica, així com la seva assemblea general
anual, al Parc de Collserola durant el mes de
maig de 2014.
El tema central de la reunió serà la gestió
de l’aigua en els Espais Naturals periurbans.
Més informació a www.fedenatur.org

una marxa solidària en equips i no competitiva que recorrerà set turons emblemàtics de
Barcelona. Se celebrarà el proper 2 de març.
Una part del recorregut passa per Collserola.
L’organitza l’Obra Social Sant Joan de Déu per
captar fons per als projectes socials destinats
a persones en situació de vulnerabilitat. Més
informació a www.barcelonamagicline.org

Consell Consultiu
—

Paisatges amb sabor d’aquí:
les mandarines

Com cada final d’any el 19 de desembre passat es va desenvolupar la sessió ordinària del
Consell Consultiu del Consorci.
Els temes tractats vàren diversos, tals com
el seguiment que es fa de l’ús públic al Parc
o l’estat dels treballs de redacció del nou Pla
Especial.

Aquest 2014 és l’any internacional de l’agricultura familiar.
Seguint amb la línia engegada l’any passat de visitar productors de la serra, el proper
12 de gener us proposem fer un itinerari guiat
que ens portarà fins la finca agrícola de Can
Carlets on podrem degustar les seves mandarines. Inscripcions la mateixa setmana de l’activitat al Centre d’Informació. Més informació
a www.parcnaturalcollserola.cat.

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.

Donen suport a la
conservació del Parc:

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, de Nadal a Reis i Pàsqua tancat).
imprès en paper reciclat CICLUS PRINT

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).

Plou i fa sol
Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m). Al web del Parc trobareu més informació.
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Setembre 2013

31,1

26,9

22,0

17,1

12,7

22,6

424,5

Setembre. 1971-2000

33,5

23,6

20,0

16,3

7,4

71,9

421,9

Octubre 2013

31,6

23,6

19,5

15,4

8,1

28,8

453,3

Octubre 1971-2000

30,0

18,8

15,7

12,6

1,7

84,7

506,4

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)
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