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Editorial
—
Els mitjans de comunicació i les xarxes socials han parlat darrerament amb molta
intensitat de Collserola i del seu ús social: bicicletes, gent que s’entrena al Parc,
caçadors, activitats col·lectives, utilització
nocturna, etc. En funció de la percepció de
cadascú a vegades sembla que parlem de
diferents parcs.
Certament la utilització del parc ha
augmentat progressivament, cosa que ha
generat, per una banda, una freqüentació
en determinats horaris i indrets que pot
resultar excessiva per a la preservació
dels valors ecològics del Parc. I per l’altra,
l’aparició d’interferències entre diferents
col·lectius d’usuaris, així com algunes
actituds desavinents.
Collserola és un sistema natural amb
uns cicles vitals que cal fer compatibles
amb l’ús social del Parc. Aquesta és una de
les raons més importants per la qual no es
pot fer descens en BTT per un sender o un
corriol, o no es pot anar per la llera d’una
riera. I també el motiu pel qual no es pot
fer xivarri quan un grup excursionista
travessa un espai natural.
El nou Pla especial ha de marcar quin
ha de ser el mapa d’ús recreatiu a Collserola i ha de concretar les condicions i la
temporalitat de l’ús dels diversos indrets
del Parc. Això vol dir que per assolir consensuadament un bon nivell d’equilibri
entre conservació i ús públic, tothom haurà de renunciar a alguna cosa. La pregunta
és: hi estem tots disposats?

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

Conviure amb el senglar
—
Ja està en fase d’avaluació per part dels ajuntaments del Parc l’aprovació
d’una ordenança que regula la convivència amb els senglars i que preveu,
entre d’altres mesures, sancions a les persones que donin menjar a aquests
animals

—

Actualment a Collserola, i segons dades de
la campanya del 2012, hi ha prop de 1.200
senglars (densitat semblant a la d’altres parcs
de Catalunya). Les mesures de control actiu
(batudes de caça controlada, captures mitjançant aguaits nocturns o la ràpida retirada de
senglars problemàtics de zones urbanes) no
són suficients per estabilitzar la població en
300-400 exemplars, nombre òptim d’aquest
animal al Parc. Per això es fa necessari, per
una banda, incrementar la pressió d’algunes de les mesures de control actiu (com els
aguaits nocturns), i per l’altra, fer una especial
incidència en el factor que més ajuda a incrementar el nombre de senglars: la disponibilitat d’aliment d’origen antròpic.
Per aquest motiu s’han estat aplicant
mesures de control «passives», encaminades
a evitar l’alimentació intencionada —mitjançant campanyes de conscienciació ciutadana— o a dificultar l’accés a l’aliment —mo-

dificant els contenidors d’escombraries o fent
millores a les tanques de jardins—.
Però atesa la clara relació entre la disponibilitat d’aliment d’origen antròpic i la
presència de poblacions de senglars a zones urbanes, es fa necessari aplicar mesures
més contundents a les desenvolupades fins
a l’actualitat, com establir sancions econòmiques que dissuadeixin les persones de donar
menjar de manera intencionada. Per aquest
motiu s’han promogut unes noves ordenances que regulen com ens hem de relacionar
amb la fauna del Parc. Actualment estan en
mans dels diferents ajuntaments, que haurien
d’incorporar aquestes noves normes a les
seves ordenances municipals durant aquest
2014. Serà important també una major participació dels municipis mitjançant la implicació
de les policies locals, així com altres cossos
de seguretat, que són els que tenen potestat
sancionadora.
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Restauració paisatgística
a Sant Cebrià
—
S’ha recuperat l’espai i s’ha configurat una petita bassa a la zona que
ocupava l’antiga explotació industrial de la pedrera de Sant Cebrià, situada
al districte d’Horta – Guinardó de Barcelona

—
La pedrera de Sant Cebrià, una antiga explotació industrial que va deixar de funcionar fa
trenta anys, està enclavada en una de les zones més frondoses del vessant barceloní del
Parc Natural de Collserola.
Les antigues estructures de ferro, per tractar i emmagatzemar el material extret, s’havien anat degradant i començaven a suposar un
perill. Aquest s’incrementava amb els intents
de desmuntatge il·legal, per tal d’obtenir ferro, utilitzant bufadors de gas (tal com va passar durant el mes de juliol del 2012, en època
de màxim risc d’incendi). A més a més, les edificacions annexes havien estat objecte d’ocupacions permanents, amb la conseqüent acumulació de deixalles i afectació de l’entorn. Els
forts desnivells verticals constituïen també un
perill de caiguda per a les persones.
Per aquests motius, i amb l’objectiu de recuperar els valors paisatgístics que té aquest
indret, es va prendre la decisió d’eliminar
totalment aquestes instal·lacions i restaurar la
topografia de l’entorn. La tardor del 2012 es
va dur a terme la primera fase. La segona, i
darrera fase, ha conclòs recentment.
Aquesta actuació ha permès a més configurar una petita bassa natural, aprofitant
l’existència d’una deu que raja de forma permanent i guanyant, d’aquesta manera, un
nou espai humit per a la serra, element tan
escàs a Collserola.

Imatge de la pedrera i de les instal·lacions adjacents, abans i
durant l’actuació

Acord de custòdia
al turó de Montcada
—
Entre els propietaris dels terrenys
(LAFARGE) i una associació del
territori (ACER)

—
El turó de Montcada és un espai emblemàtic,
tant pel municipi de Montcada i Reixac com
per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona.
Tot i l’aïllament a causa de les nombroses
infraestructures viàries i l’afectació per l’activitat extractiva, ha conservat una bona part
dels valors naturalístics i patrimonials, a més
de l’evident importància geològica que té
aquesta zona.
Actualment l’empresa LAFARGE, companyia dedicada a la fabricació i comercialització
de ciments i propietària de la finca més gran
del turó, porta a terme la restauració i millora de l’entorn amb la finalitat de potenciar la
biodiversitat i obrir la seva finca al públic. Per
aquest motiu, ha signat un Acord de custòdia
amb l’Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca (ACER), amb el consens del
Consorci, que en supervisarà les actuacions.
ACER desenvoluparà un programa anual
consistent en:
× Activitats informatives, divulgatives i temàtiques, adreçades a tots els públics
× Vigilància i detecció d’incidències
× Seguiment de la flora i fauna rellevant del
turó
Trobareu tota la
informació sobre les
activitats al turó als
canals habituals de
difusió del Parc
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Inaugurada la primera fase de les obres
de millora del pantà de Can Borrell
—
Diumenge, 16 de febrer, es va inaugurar la primera fase de les obres de millora del pantà de
Can Borrell, espai d’especial interès ambiental i paisatgístic del Parc Natural de Collserola

—

Aquest petit embassament va ser construït a
principis del segle XX per garantir el reg dels
camps de conreu de la masia de Can Borrell.
És un espai emblemàtic de Collserola que
amb el pas dels anys havia caigut en la
degradació i l’oblit.
L’any 2013 es va iniciar el projecte de
recuperació que ha permès retornar l’esplendor a aquest indret. S’ha establert un itinerari
circular entre la masia-restaurant de Can Borrell i el pantà, gràcies a la construcció d’una
passarel·la sobre la presa i d’un pont penjant

de dotze metres per salvar una torrentera.
L’execució de l’obra ha estat finançada conjuntament per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i el Consorci.
La segona fase, que s’ha iniciat aquest
mes de març, té com a objectius la construcció d’una plataforma de fusta com a espai
d’estada i d’observació de la zona, així com
la senyalització i el condicionament de part de
l’itinerari. Per a l’execució d’aquesta segona
fase es compta amb la implicació del Consorci
de Turisme del Vallès Occidental, a través del

conveni de col·laboració signat el 14 de febrer
passat entre aquesta entitat, l’Ajuntament de
Sant Cugat i el Consorci. El projecte manté
intacte el marge occidental del pantà, la zona
més ben conservada i de gran valor ambiental, gràcies a la seva inaccessibilitat.
Amb la recuperació d’aquest espai es vol
apropar als visitants la gran riquesa natural
i paisatgística d’aquest ambient. Per aquest
motiu es col·locarà un plafó interpretatiu amb
codis QR que enllaçaran amb els sons de les
principals espècies de fauna de la zona.
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Itinerari al voltant del pantà. Escala 1/15000. Font:CPNSC
Cap a
Sant Cugat

Cap a
Cerdanyola

Masia - restaurant
Can Borrell

Forn ibèric
Sant
Adjutori

La gestió de l’aigua
als espais periurbans
—
El proper mes de maig, a Sant Just Desvern, es debatrà
sobre «La gestió de l’aigua als Espais Periurbans»,
en el marc de la vint-i-cinquena reunió de FEDENATUR,
l’Associació Europea de Parcs Periurbans

—

Pantà de
Can Borrell
Urbanització
Sol i Aire

Cap a
Sant Medir

La passejada circular fins al
pantà s’inicia a prop de la masia restaurant de Can Borrell.
Té una dificultat baixa i una durada
aproximada de 40 minuts.

Aquesta intervenció ve precedida d’altres
actuacions a la zona amb l’objectiu de recuperar ambientalment i paisatgísticament el camí
de Sant Medir.
Des de l’any 2002 i mitjançant diferents
convenis de col·laboració entre el Consorci
i l’Ajuntament de Sant Cugat, es va adequar
el camí per al pas de vehicles de bombers
i serveis; es va arranjar l’àrea d’estada de l’ermita de Sant Medir i entorns; es va construir
un nou pont a Can Borrell, i es van restaurar
els entorns de Sant Adjutori i el forn ibèric.

La jornada tècnica comptarà amb ponències
sobre dues accions de recuperació de rius del
nostre territori: el riu Ripoll a Sabadell i el riu
Congost a Granollers. També s’hi presentaran
actuacions realitzades a l’Albufera de València i a tres zones humides de Múrcia, que han
permès la recuperació de l’ànec capblanc, una
espècie en perill d’extinció.
Com a exemples europeus, hi haurà ponències provinents de dos espais naturals de
França, situats a Lille i a Le Mans. El primer
parlarà de la reconquesta ecològica i turística
d’un canal tancat actualment a la navegació
i sobre la gestió de les plantes invasives als
llacs. El segon se centrarà en el paper de l’aigua en l’educació ambiental.
Dues ponències procedents d’Itàlia completaran les jornades. Per una banda, el Parco
Nord Milano, un parc periurbà completament
artificial, ens mostrarà com la construcció de
basses d’aigua ha permès el retorn de la biodiversitat i, per una altra, un parc completament
fluvial, el Parco di Montemarcello-Magra, ens
explicarà com és la gestió d’un parc d’aquestes característiques.
Les jornades també inclouen dues sortides. En la primera es visitaran dos exemples
metropolitans de recuperació d’eixos fluvials
com són el riu Llobregat i el riu Besòs, elements essencials del Pla d’infraestructura ver-

da de l’aglomeració de Barcelona. La segona
ens portarà fins a dos ambients aquàtics de
Collserola: el pantà de Can Borrell i el pantà
de Vallvidrera, on també s’explicaran les actuacions desenvolupades dins el projecte de
gestió participada de la riera de Vallvidrera.
L’assistència a aquestes activitats és gratuïta, les places són limitades a la capacitat de la
sala o l’autocar.
Les inscripcions a les
Jornades s’obriran
a l’abril al web de
FEDENATUR
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La gestió agropecuària del
Parc Natural de Collserola
—
El mes de desembre es va aprovar el Pla agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola, que detalla quines
han de ser les línies d’actuació per recuperar i impulsar la ramaderia i l’agricultura al Parc d’una manera ordenada
i fent-ho compatible amb la protecció dels valors la serra

—

La importància dels espais agrícoles
Les zones agrícoles formen part del mosaic
paisatgístic de Collserola i tenen un paper rellevant en la creació i el manteniment de la
diversitat d’hàbitats, i per tant d’espècies vegetals i animals. També són generadores de
rendes econòmiques i elements importants en
la lluita passiva per a la prevenció d’incendis
forestals.
Pel que fa a la diversitat de fauna, l’activitat agrícola permet la conservació de moltes
espècies típicament mediterrànies, com l’abellerol (Merops apiaster), el teixó (Meles meles),
l’aligot (Buteo buteo) o les dues espècies d’eriçons presents a Collserola.
Tant el Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola

(PEPCo) com el Decret de declaració de Parc
Natural els atorga aquest important valor,
qualificant-les com un dels recursos ambientals estratègics en el si de l’àrea metropolitana
de Barcelona, i instant a implantar polítiques
per promoure’n la recuperació.
Un paisatge canviant
Les activitats agrícoles, ramaderes i forestals
han estat els principals usos de la serra des
de temps immemorials. L’evolució d’aquestes
activitats ha passat per diferents fases al llarg
de la història, alternant períodes d’expansió
d’unes o d’altres en detriment de la resta.
Actualment, però, cap d’aquests usos és el
principal, essent els recreatius i esportius els
més demanats.

Avui dia, l’agricultura es manté a la perifèria del Parc, als vessants del Vallès i del
Llobregat. Cal destacar que en el decurs dels
darrers vint anys hi ha hagut un abandonament important de finques, sobretot les de
conreus de fruiters.
Pel que fa a la ramaderia, a part dels cinc
ramats d’ovelles i cabres —interessants perquè potencien la reducció de biomassa en el
marc de la prevenció d’incendis forestals—,
hi ha poques explotacions ramaderes més.
Les més destacables són les apícoles (amb
una trentena d’explotacions censades) i les
hípiques (amb setze instal·lacions).
Un impuls a l’agricultura i a la
ramaderia
Amb l’aprovació del Pla agropecuari s’estableixen les bases per impulsar i potenciar
l’activitat agropecuària al Parc. Per fer el
document, entre els anys 2007-2009 es va
desenvolupar un treball intens d’inventariat,
que ha permès fer la «fotografia» de l’estat
actual de l’agricultura i la ramaderia al Parc.
Amb l’anàlisi d’aquesta informació s’han determinat vuit línies d’actuació que es despleguen en diferents mesures i accions que cal
desenvolupar. L’execució del Pla s’ha iniciat
aquest 2014, però ja es venien realitzant tasques en aquest sentit des de fa anys.
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Línies d’actuació del Pla agropecuari
1. Consolidació de la superfície agrària, ajudant al
manteniment de les activitats que s’hi desenvolupen actualment
(tant públiques com privades), promovent les sinergies entre
propietaris i treballant per a la recuperació de camps abandonats.
2. Promoció de mètodes de conreu respectuosos amb el
medi, ja siguin mètodes de producció integrada o ecològics per tal
de fer compatible l’ús agropecuari amb la conservació de la serra
mitjançant la promoció de bones pràctiques o establint unes directrius
hídriques.
3. Reordenació dels horts, entenent els horts familiars (no
associats a una masia) com a necessitats derivades del món urbà,
col·laborant amb els ajuntaments i altres entitats per ordenar aquesta
pràctica, eradicant els horts marginals fora d’ordenació i potenciant
els familiars a les zones urbanes.
4. Potenciació de la pastura controlada, fomentant les
pastures en àrees agrícoles abandonades, definint les característiques
que han de complir i construint instal·lacions ramaderes. També
caldrà compatibilitzar les hípiques amb la conservació del Parc.
5. Suport a les explotacions ramaderes, facilitant la
col·laboració necessària per al seu correcte funcionament i orientantles cap a mètodes de producció ecològica; informant de la normativa
existent, i treballant per centralitzar en un sol escorxador la producció
de la serra.
6. Promoció d’una xarxa de comercialització i divulgació,
ajudant a l’establiment i la promoció d’una xarxa de comercialització
dels productes agropecuaris i creant i dinamitzant una marca
comercial de garantia de procedència (Producte de Collserola).
7. Afavoriment de la recuperació de varietats tradicionals
i races autòctones, identificant i fent recerca de varietats
locals i tradicionals presents a la serra i fent-ne difusió i distribució
d’exemplars entre els productors de Collserola.
8. Inventari del patrimoni agrícola tradicional, localitzant,
catalogant i restaurant les barraques de vinya i elaborant un catàleg
dels camins ramaders i altres elements relacionats amb la història
agropecuària del Parc.

Marca de garantia
«Producte de Collserola»
—
Una de les accions previstes dins el Pla agropecuari és la creació d’una marca comercial
de qualitat de «Producte de Collserola». Es
tracta d’un segell que identificarà els productes que s’han produït dins l’àmbit geogràfic
de la serra d’una manera ordenada i amb un
seguiment per part dels serveis tècnics del
Consorci.
Els treballs estan molt avançats i ja estan
redactant-se les diferents normes tècniques
específiques que regularan cada tipus de
producte, així com el registre d’aquest segell.
Així, en breu podrem trobar comercialitzades
mandarines, carn de xai, tomàquets o mel
amb aquest distintiu.
La divulgació tant dels productes com els
llocs de comercialització estarà centralitzada al web del Parc. També es podran trobar
els reglaments amb la normativa per obtenir
aquesta marca.
Un dels productes que té més avançada la
seva comercialització, amb un seguiment per
part del Consorci, és el xai, gràcies al conveni
amb l’empresa DePastura, que en fa la preparació i distribució.
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V Jornades
«La vinya i el vi a Collserola»
—
Aquesta primavera el Parc acollirà la cinquena edició de les Jornades «La vinya i el vi a
Collserola», unes jornades que van néixer per la voluntat dels tècnics dels ajuntaments de
Cerdanyola, de Ripollet i del mateix Consorci del Parc Natural de Collserola, d’organitzar
diferents actes que ajudessin a valoritzar el llegat patrimonial comú

—
A partir del nucli inicial de promotors: Ajuntament de Cerdanyola i Parc de Collserola, any
rere any s’han incorporat altres ajuntaments,
fins a aconseguir acollir, en aquesta cinquena
edició, tots els nou municipis que integren el
Parc.
El territori de Collserola ha estat, al llarg
dels segles, intensament aprofitat per a usos
agrícoles i més recentment, industrials i urbanístics. El conreu de la vinya, que s’estenia fa
menys de cent anys pels vessants assolellats
de la serra, forma, ara i aquí, part del passat.
Aquest passat agrícola de molts masos i masies de Collserola avui desapareguts ha deixat un ric patrimoni construït i una memòria
d’usos i costums que encara som a temps de
preservar.
Amb aquestes Jornades volem oferir
l’oportunitat d’aprendre del passat, de reviure
activitats d’infantesa, de recordar olors i sabors i de comprometre’ns col·lectivament en
la preservació dels valors naturals, patrimonials i socials del Parc Natural de Collserola.
El 29 d’abril, al Celler Cooperatiu de Sant
Cugat, es realitzarà la presentació del programa als mitjans de difusió local. Les activitats
es realitzaran al llarg dels caps de setmana
de maig i juny, començant el 10 de maig al
Museu Monestir de Sant Cugat del Vallès
amb una gimcana infantil, «Ser un bon pa-

Verema a la font de la Beca els anys 30. Font: Sebastià Ferràs

gès», i acabant el 15 de juny als jardins del
Museu Ca n’Ortadó de Cerdanyola del Vallès, amb una xerrada sobre el conreu tradicional de la vinya i un tast de vins comentat.
Al Centre d’Educació Ambiental Can Coll
(Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola), el 18 de maig, es farà una matinal agroecològica, amb passejades guiades,
taller d’embotellament, activitats per als més
petits i parades de venda dels productors
del Parc. A Can Calopa de Dalt (Barcelona)
obriran les portes de l’explotació vitivinícola i
acompanyaran les visites al celler i les passejades per la vinya, tot acabant amb un tast del vi
«Vinyes de Collserola» del 2011. A Sant Just
Desvern es podrà visitar l’exposició «El pas-

sat vitivinícola de Sant Just Desvern. Imatges
i records» i fer una passejada per Can Padrosa i Can Carbonell. A Montcada i Reixac hi
haurà un taller de boters i una mostra d’eines
agrícoles. Esplugues de Llobregat ofereix
lla xerrada “La ceràmica del vi” i visita lliure a
Can Tinturé on hi ha la col·lecció de rajoles de
Salvador Miquel. A Sant Feliu de Llobregat
es farà una descoberta de les barraques de vinya de Can Ferriol i dels nous itineraris senyalitzats d’aquesta zona. Al Papiol els actes se
centraran en la Fira de la Cirera i a Molins de
Rei es farà una visita nocturna guiada a la col·
lecció d’eines que s’utilitzaven pel conreu de
la vinya que es conserven al Museu Municipal.
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Noves mesures per
regular les activitats
—
S’ha generat un debat intens sobre la proposta del Consorci
de regular algunes de les activitats que es porten a terme al
Parc Natural de Collserola

—

—
Els darrers mesos s’ha obert un important debat als mitjans de comunicació i a les xarxes
socials sobre la proposta del Consorci per aplicar un marc sancionador als usuaris i usuàries
de la BTT amb conductes incíviques. Hem rebut nombrosos escrits d’usuaris on mostren la
seva preocupació envers aquest tema. Molta
gent és conscient que en un parc natural no
tot s’hi val i que el considerable augment de
la pràctica ciclista, fa que calgui una regulació en ferm. Molts practicants d’aquest esport
també consideren necessari que es dugui a
terme aquesta regulació. Això és un pas endavant que cal valorar en positiu.
Collserola és un parc natural amb una alta
freqüentació. Les informacions que ens fan
arribar els usuaris, juntament amb els estudis
que es desenvolupen des del mateix Consorci,
avisen que estem en un moment on el caminant té la sensació que se l’expulsa del Parc,
com temps enrere van tenir els ciclistes respecte dels vehicles a les carreteres. També es
detecta un increment de certes activitats que
van en detriment de la conservació del Parc.
Com a òrgan gestor, no podem deixar que això passi, i és en aquest sentit que
plantegem aquestes mesures reguladores. La
sanció es planteja com a últim recurs, com a

10 consell de bones
pràtiques al Parc

mesura dissuasiva per als que fan un ús incívic del Parc. Les mesures aniran acompanyades d’una campanya d’informació als usuaris
sobre les normatives ja existents des de l’any
2000 i sobre les bones pràctiques que cal
fer en un espai natural. Enguany se situaran
punts d’informació mòbils que oferiran informació i assessorament sobre quines són les
activitats que es poden fer pels entorns d’una
manera respectuosa.
Quan parlem d’ús al Parc, no ens referim
únicament a l’ús de la bicicleta i prou, sinó tot
al contrari, hi ha una gran diversitat d’activitats al Parc i en aquest sentit el nou Pla d’usos
haurà de regular-les. Una mateixa activitat pot
tenir diferent impacte en el medi en funció de
molts factors com ara el nombre de persones
que la realitzen, l’indret on es duu a terme i
en quina franja horària, si es tracta d’època
de nidificació, si es fa de dia o de nit, si és en
èpoques de risc d’incendi...
Des dels serveis tècnics s’està treballant en
un Pla d’usos del Parc Natural que haurà de
ser el resultat d’un consens institucional i d’un
consens social, amb un procés participatiu
que permeti que les mesures acordades siguin
assumides per part de tothom.

× 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.
× 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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Voluntariat al Parc
—
Col·laborem amb el Parc
—

Voluntaris de Collserola
—

Des del gener, quatre entitats han vingut al Parc a fer diferents actuacions de col·laboració:

Un grup de tretze persones de la Fundació
Femarec, que té com a objectiu assegurar la
integració social, laboral i cultural de persones que es troben en situació de marginació o
amb risc d’exclusió, va venir el 4 de març a fer
el manteniment de la font de Sant Ramon i els
seus accessos. El mes de gener havien vingut
a fer una sessió de formació sobre Collserola.

Aquesta entitat per a la protecció del paisatge, amb seu a La Floresta, fa anys que col·
labora en el «Projecte de gestió participada de
la riera de Vallvidrera». El passat 16 de març,
van fer una actuació en un tram de la riera,
proper a can Bosquets, en què van eliminar
alguns rebrots de canya, van tallar i arrencar
una bona part de Lonicera japonica (espècie
invasora) i van recollir un sac gran de brossa.

Aquest any 2014, són 94 les persones que
participen en el projecte.
Durant el primer trimestre ja s’han fet 57
actuacions de les 11 tasques diferents que es
realitzen.
Enguany la novetat ha estat la incorporació d’una nova tasca anomenada «Difusió
de les bones pràctiques», en la qual les persones voluntàries col·laboren amb el Consorci
informant sobre el Parc i els seus valors, posant sobre la taula la necessitat que aquest
ús sigui compatible amb la conservació i la
millora d’aquest espai, i recollint les opinions
dels usuaris. A més, també ajuden a recopilar
dades qualitatives i quantitatives sobre la freqüentació de determinats punts del Parc.
També s’han fet les sessions de formació
específica de cada tasca i dues sessions del
programa de formació complementària, una
al febrer, sobre el turó de Montcada, i una
altra, al març, sobre les barraques de pedra
seca a Collserola (3). En aquesta segona es
va fer una introducció a aquesta tècnica constructiva, per tal que després els voluntaris/àries, quan calgui, puguin fer-hi petites feines de
manteniment i consolidació.

1

2

3

ALNUS-CEPA

ADENA-WWF BARCELONA

Com ja s’havia fet en anys anteriors, el 8 de
febrer, aquesta entitat de Sant Just va organitzar una jornada de manteniment i adequació
dels arbres plantats fa quinze anys al torrent
de Can Cortés (1). Van venir set persones,
que van comptar amb l’ajuda de set components del grup de Voluntaris de Collserola.

Aquesta entitat es fa càrrec del manteniment
d’una petita plantació situada a la zona del
passeig de les Aigües. Un grup de nou persones, acompanyats per un dels coordinadors
de Voluntaris de Collserola i una voluntària,
van estar el diumenge 9 de març en aquest
lloc i van fer-hi diferents tasques (2). A més
de l’estaca d’una vintena de plançons plantats
el novembre de l’any passat, també van fer
recollida d’escombraries a dos punts, esporga
de branques baixes de pins blancs joves i arrencada de seneci, planta al·lòctona invasora.

DEPANA

Com ja és habitual, el Grup d’Acció Forestal
de DEPANA va venir el 16 de febrer a fer el
control i manteniment d’una plantació de pins
propera a Sant Pere Màrtir.

EL MUSSOL
FEMAREC
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Programa
de Patrocini
2014
—

Llistat d’espècies
alternatives per a la
jardineria
—

Renovació del conveni entre el Consorci i l’empresa Lafarge

L’inici d’any és temps de renovació de molts
dels convenis de patrocini que el Consorci té
establerts amb diferents empreses.
L’objectiu d’aquest programa és l’obtenció de suport tècnic i econòmic extern al pressupost propi del Consorci per dur a terme accions que contribueixin a aconseguir la millora
i potenciació d’aquest Espai Natural Protegit.
De sempre el programa de patrocini ha
estat un element indispensable per al suport
econòmic i material d’alguns projectes que
duu a terme el Consorci. També és un programa que busca la implicació de les empreses en
la gestió del Parc.
Actualment les empreses que formen
part d’aquest programa són: Aigües de Barcelona, ATLL, Cementiri de Roques Blanques,
Cementiris de Barcelona, CEMEX, DiR, Ediciones Primera Plana (El Periódico), Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, Lafarge,
Torre de Collserola, Tibidabo i Túnels de Barcelona i Cadí.
Totes elles tenen un programa de responsabilitat social corporativa que fa que s’impliquin d’una manera voluntària i solidària, i més
enllà del que estableix la legislació vigent, en
la conservació d’aquest Espai Natural.

S’ha publicat l’Estudi d’espècies invasores a la
ciutat de Barcelona i proposta d’espècies alternatives, promogut conjuntament entre el
Consorci i l’Ajuntament de Barcelona.
Els serveis tècnics del Parc fa anys que
treballen la problemàtica de les plantes al·
lòctones des de diferents vessants: localització
d’espècies, seguiment de les plantes invasores
(amb la col·laboració dels Voluntaris de Collserola i entitats col·laboradores del Parc), experimentació amb diferents sistemes de control...
La jardineria és una de les principals fonts
d’introducció de plantes invasores en el medi
natural. Per aquest motiu, l’any 2008 es va
iniciar aquest treball amb els tècnics de Medi
Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de
Barcelona, amb l’objectiu d’identificar les espècies invasores més utilitzades en jardineria a
Barcelona, així com en la proposta d’una llista
d’espècies alternatives.
En la realització d’aquest treball també hi
ha col·laborat la Fundació de la Jardineria i el
Paisatge, el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestal), la Gerència d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Gremi
de Jardineria i l’APEVC (Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya).

No us
ho podeu
perdre...
—
Noves propostes al voltant de les
«Nits d’astronomia». Aquest trimestre
trobareu renovada l’activitat de l’agenda
del Parc «Nits d’astronomia». Cada mes
les sessions giraran al voltant d’un tema
central. L’activitat, a més, incorporarà un
petit refrigeri acompanyat del vi produït a les
vinyes de Can Coll.

Land Art a Collserola. Aquesta
primavera el Parc ha programat diferents
propostes al voltant del concepte «Land
Art» o art efímer a la natura. El mes de maig
trobareu al Centre d’Informació del Parc una
exposició titulada «Paisatge-Art-Natura»
i el mes de juny podreu participar en la
presentació d’una acció de Land Art a la font
del Bacallà.

Dos nous vídeos al web del Parc,
el vídeo divulgatiu de presentació del Parc
Natural i el vídeo de la conferència «Una
nova cultura en l’ús dels Espais Naturals».

Més informació a
l’Agenda d’activitats
del Parc de Collserola

Donen suport a la
conservació del Parc:

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, de Nadal a Reis i Pàsqua tancat).
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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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