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Editorial
— 
Actualment, només un 36% de la superfí-
cie de Collserola és de propietat pública. 
Aquesta composició ja ens indica que, per 
raons d’eficàcia i de sostenibilitat econò-
mica, la seva gestió ha de ser fruit del tre-
ball conjunt amb els diferents actors amb 
presència al territori. I en aquest context, 
l’agricultura i la ramaderia esdevenen  
elements d’economia productiva però tam-
bé de gestió, que s’integren en el territori  
i es comprometen amb els seus valors  
ambientals i socials.

És des d’aquesta perspectiva que el 
Consorci impulsa el Pla agropecuari del 
Parc, amb el doble objectiu de gestionar 
millor, i amb menor cost, el nostre terri-
tori, de manera sostenible, potenciant la 
producció de productes que puguin ser 
consumits pels mateixos usuaris del Parc.

Plantegem una nova alternativa, que 
més que nova és retrobada, recuperant 
un sector que mai s’hauria d’haver perdut. 
En aquest context, la producció propera, 
ecològica i de qualitat, el consum de pro-
ximitat, la traçabilitat dels productes..., 
enfront de la immediatesa de les grans 
ciutats, constitueixen una alternativa per 
canviar maneres de fer, per millorar el 
nostre entorn i en definitiva per vincular 
les persones amb el territori. 

Us convido a comprometre-us amb 
Collserola a través del consum dels seus 
productes, que, tot i la seva limitada pro-
ducció, són testimoni i signe esperança-
dor d’un canvi de tendència.
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Estiu sense focs 
—

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

La gestió i la coordinació del Dispositiu de Prevenció d’incendis Forestals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es realitzen conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona, són les actuacions que comporten el major esforç 
pressupostari del Consorci. La finalitat és protegir el bosc i les persones 
dels incendis forestals que, ateses les característiques del Parc i l’alta 
freqüentació, es produeixen en un nombre molt considerable

—

El 30 d’abril passat es va desenvolupar la reu-
nió anual de la Comissió d’Incendis en què es 
va fer balanç de la campanya 2013 i es va pre-
sentar la campanya d’estiu d’aquest 2014. La 
presència cada vegada més habitual de focs 
fora del període d’alt risc d’ incendis —com el 
succeït el desembre passat al barri de Mont-
bau de Barcelona o les 10,4 ha cremades en-
tre gener i juny del 2014—, la importància de 
no abaixar la guàrdia en dies d’alt risc com els 
de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere i el pa-
per essencial que desenvolupa la ciutadania, 
sobretot els nombrosos voluntaris forestals 
que col·laboren en el dispositiu, són alguns 
dels elements que marquen la configuració 
de la present campanya. 

La prevenció activa es va iniciar el 2 de 
juny passat. Tretze torres amb vigilància  
diària, acompanyades d’un equip de vigilància 
mòbil i d’una central de coordinació seran les 
encarregades de vetllar pel territori. 

Aquesta primavera el Dispositiu de Pre-
venció d’Incendis del Parc ha estat el centre 
d’una visita tècnica, organitzada per l’Oficina 
Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Fo-
restals de la Diputació de Barcelona, d’una de-
legació de l’Administració francesa de l’àmbit 
mediterrani (regions de Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse), amb 

l’objectiu de conèixer el seu funcionament. 
Formava part de la Jornada Tècnica, desenvo-
lupada el 6 de maig, sobre incendis forestals a 
l’àmbit mediterrani, i en la qual van participar 
diverses administracions catalanes i franceses, 
i va estar centrada en les eines per al segui-
ment del perill d’incendi i en la gestió del risc 
d’incendis.
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Fruit del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, s’ha procedit a fer tancaments en el perímetre de l’àrea de lleure 
de la Salut i en els equipaments, per tal d’aïllar els espais en horari nocturn  
i evitar així els actes vandàlics que s’hi produïen

—

Millores a l’àrea de lleure de  
La Salut de Sant Feliu 
—

Una de les característiques diferencials de 
Collserola respecte a altres espais protegits 
és la quantitat i intensitat de vandalisme i ac-
tes incívics. Possiblement la raó es troba en la 
seva situació geogràfica, ja que Collserola té 
molta més gent al seu voltant i per tant el per-
centatge d’incivisme que li pertoca numèrica-
ment representa una xifra en valors absoluts 
força més alta que a la resta.

Les àrees de lleure són serveis públics i al 
mateix temps àmbits de convivència especial-
ment sensibles. La delimitació d’un recinte pú-
blic, amb punts d’entrada i sortida, afavoreix, 
en horari diürn, el fet de complir les regles de 

comportament establertes. En horari nocturn, 
aquestes àrees de lleure, i especialment si dis-
posen de barbacoes, són punts molt delicats. 
L’ús per part de grups sense cap mena de 
respecte dóna com a resultat que l’endemà 
apareguin destrosses d’objectes, focs fora de 
lloc com per exemple damunt les taules de 
fusta, deixalles pertot, incendis intencionats 
dels equipaments, etc.

Atesa la impossibilitat de neutralitzar el 
vandalisme amb la vigilància policial s’ha pro-
cedit a aïllar totalment, en horari nocturn, al-
gunes àrees de lleure del Parc. Així, fa anys es 
va procedir a tancar tota l’àrea de lleure de 

Can Coll, a Cerdanyola del Vallès i ara, molt 
recentment, s’ha s’ha dut a terme el tanca-
ment perimetral parcial de l’àrea de lleure de 
la Salut, a Sant Feliu de Llobregat. Concreta-
ment, s’ha tancat el perímetre que dóna a la 
riera i també el mur frontal que delimita l’àrea 
(esplanada, taules, barbacoes, piques, etc.) 
amb la pista, de manera que només hi haurà 
un espai d’entrada. Tot això s’ha pogut dur 
a terme mercès a la col·laboració econòmica 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
derivada del conveni establert. Durant el mes 
de març el Consorci ja havia fet accions de mi-
llora i havia aïllat, mitjançant tanques, el con-
junt bar – quiosc – terrassa – lavabos i l’esta-
ció depuradora. Està previst fer el mateix amb  
altres àrees de lleure del Parc. Lamentable-
ment, hem d’anar creant recintes closos.

Més informació sobre 
l’àrea de lleure de La 
Salut de Sant Feliu
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El 20 d’abril passat es va realitzar al Centre d’Educació Ambiental Can 
Coll (Cerdanyola del Vallès) la segona sessió d’un taller sobre agricultura 
ecològica en espais naturals protegits impulsat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya (DAAM)

—

Intercanvi d’experiències d’agricultura 
ecològica en espais naturals 
—

El treball conjunt iniciat a principis del 2013, 
entre els tècnics del Parc i els del DAAM per 
impulsar l’agricultura ecològica al Parc han 
servit de plataforma per al desenvolupament 
d’una sessió de treball sobre agricultura ecolò-
gica en espais naturals protegits a Collserola.

Els objectius del taller eren, per una ban-
da, servir de plataforma per donar a conèixer 
les diferents experiències d’agricultura ecolò-
gica que s’estan portant a terme a diferents 
espais naturals de Catalunya, i per l’altra, per 
establir sinergies i punts de trobada entre els 
tècnics d’aquests espais naturals i els tècnics 
del DAAM que treballen al voltant de la pro-
ducció agroalimentària ecològica. La jornada 
forma part del Pla de dinamització de l’agri-
cultura ecològica 2010-1024.

Un dels punts de la sessió va ser la pre-
sentació del Pla agropecuari del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, aprovat el mes de 
desembre passat, fent una especial menció al 
projecte «Xai de Collserola». La gestió agro-
pecuària al Parc és una de les principals línies 
de gestió del Consorci, i busca recuperar i im-
pulsar la ramaderia i l’agricultura al Parc d’una 
manera ordenada i fent-ho compatible amb la 
protecció dels valors a la serra. A la tarda els 
participants van poder conèixer in situ un dels 

ramats que pastura al Parc, a la zona de Ca 
n’Oller (Montcada i Reixac).

Hi van assistir vint-i-cinc persones entre 
tècnics de diferents espais naturals a la majo-
ria dels quals s’estan desenvolupant projectes 
de dinamització de l’agricultura ecològica (PN 
Zona Volcànica de la Garrotxa, PN Serra del 
Montsant, PN Cadí-Moixeró, PN Aiguamolls 
de l’Empordà, PN Delta de l’Ebre, PN de l’Alt 

Pirineu, PN Cap de Creus, PN dels Ports, PN 
Montgrí, les Illes  Medes i el Baix Ter i Paratge 
Natural d’Interès Nacional del Bosc de Poblet) 
i tècnics del DAAM del Servei de Producció 
Agrícola, Unitat de Producció Agroalimentària 
Ecològica, Servei de Sanitat Vegetal, Oficines 
Comarcals del DAAM i  Serveis Territorials del 
DAAM.
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Un matí participatiu que va acollir al voltant de 450 usuaris, atrets per la 
convocatòria d’una mostra ben diversa d’activitats, exposicions, informacions 
i tallers sobre l’agricultura al Parc

—

Omple el cistell al Parc 
—

La proposta, realitzada al Centre d’Educació 
Ambiental Can Coll el 18 de maig passat, for-
mava part del programa de les V Jornades «La 
vinya i el vi a Collserola».

Els assistents van poder fer passejades 
guiades pels horts i la vinya i van tenir la 
possibilitat d’embotellar vi de la collita del 
2012, un vi potent d’un intens color morat. 
Cada família se’n va emportar una ampolla  
i els més petits van dissenyar etiquetes artísti-
ques i dedicatòries ben sentides. 

L’era de la masia va acollir la Mostra de 
Productes de Collserola, petit mercat de 
productes agropecuaris produïts dins l’àm-
bit del Parc. Van muntar parada La Vinya de 
Can Font,  del Papiol, amb les seves fruites 
i verdures ecològiques; L’Olivera Cooperativa 
de Can Calopa de Dalt (Barcelona), amb els 
seus vins amb ànima social; l’Oli Tinet, elabo-
rat amb les oliveres d’arbequina de les finques 
del Papiol i Molins de Rei; la gent de la masia 
de Can Domènech, amb les magnífiques ci-
reres dels camps de Valldoreix; l’empresa De 
Pastura, que comercialitza el Xai de Collsero-
la, de ramats que pasturen al Parc ajudant a 
la prevenció d’incendis forestals. I, tot i que 
no van vendre, ens van visitar els de Melarium 
de Sant Cugat, per explicar-nos el seu projec-
te familiar d’apicultura sostenible. Aquesta  
activitat lliga de ple amb un dels objectius del 
Pla agropecuari del Parc, com és la promoció 
d’una xarxa de comercialització i divulgació 
dels productes de Collserola.

Durant tot el matí van funcionar també 
diversos tallers:  «Art amb llavors» va per-
metre tocar, experimentar i crear en família 
composicions efímeres tot utilitzant llenties, 
mongetes, cigrons, avellanes, soja, amet-
llons...; en el taller «Horts verticals» van en-
senyar a realitzar petits horts urbans que es 
poden posar en qualsevol racó del jardí, del 
balcó o la terrassa; amb la «Gimcana agríco-
la» vam aprendre a calcular la petjada ecolò-
gica de la nostra compra. També es van poder 
visitar les exposicions «Conreus i pastures a 
Collserola» i «Pedra seca», d’Emili Boada.

Activitats com aquestes ens han de servir 
per vincular la nostra vida al territori. Afavo-

rir la compra de productes locals i estacionals 
serveix no només per optimitzar la relació 
qualitat- preu per al consumidor i permetre 
millors marges de benefici per al productor, 
sinó també per contenir els costos energètics i 
mediambientals. Els aliments frescos que con-
sumim recorren de mitjana més de 2.500 km. 
I al final d’aquest llarg camí, sabem que és el 
que mengem? 

Evitem la pèrdua de vincles amb la 
terra implicant-nos amb la gent que 
la cultiva
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Hi ha moltes persones i grups que demanen 
de participar de forma activa en la configu-
ració del territori on viuen. El voluntariat és 
un bon mitjà que possibilita l’acostament 
d’aquesta ciutadania al territori, fet que con-
tribueix al seu millor coneixement, a l’enfor-
timent de vincles afectius i a la defensa dels 
seus valors. També l’acosta a la gestió, al que 
suposa la recerca de possibles solucions en  
relació amb els temes que van sorgint, amb la 
presa de decisions, i amb la realització de les 
actuacions consegüents. Crea un espai on do-
nar resposta a les demandes de col·laboració.

Per tot això, el voluntariat ambiental és un 
àmbit de l’educació ambiental, una de les ei-
nes de gestió que sempre ha estat desenvolu-
pada pel Consorci per tal de gestionar el Parc. 

Per conservar i millorar un espai natural com Collserola no n’hi ha prou amb 
la feina que realitza l’òrgan gestor. És imprescindible que tota la societat 
consideri important aquest objectiu, i s’hi impliqui en la mesura de les seves 
possibilitats. El Voluntariat esdevé un element indispensable per aconseguir 
aquest objectiu

—

El voluntariat, un bon escenari 
d’intercanvi i de col·laboració 
—

Diferents protagonistes, diferents 
propostes 

Al Parc Natural de Collserola el voluntari-
at té diferents espais on desenvolupar-se, 
que varien en funció de si la implicació i la 
col·laboració és individual, o bé es canalitza 
a través d’una entitat o associació, o d’una 
empresa.

La necessitat de buscar una nova fórmula 
de relació de la ciutadania amb el Parc, que 

de responsabilitat social corporativa, i dins 
d’aquests, el voluntariat ambiental corpora-
tiu. Des del Consorci això es veu com una 
oportunitat més d’establir relació amb una 
part important de la societat activa, que pot 
fer contribucions econòmiques per a la rea-
lització de projectes al Parc, dins el programa 
de patrocini, o bé venir amb els seus treba-
lladors i treballadores, de forma puntual, per 
als qui les actuacions de voluntariat poden 
ser una forma de conèixer el Parc, d’acos-
tar-se al que representa la gestió d’un espai 
natural protegit i de deixar la seva aportació 
de millora.

anés més enllà del coneixement i que afavorís 
una aportació activa, va motivar, l’any 1991, 
la creació d’un projecte singular anomenat 
«Voluntaris de Collserola».

Des d’aleshores i fins a l’actualitat, han 
estat més de 350 les persones que amb el seu 
compromís i entusiasme han contribuït a la 
divulgació dels valors del Parc i a una millora 
del seu patrimoni. El projecte s’ha consolidat 
com un bon espai d’aprenentatge, de col-
laboració, de diàleg, i també, de relació. 

D’altra banda, sempre hi ha hagut moltes 
organitzacions que han volgut contribuir a la 
conservació i la millora de Collserola i que han 
actuat en aquest sentit d’una forma o una 
altra. Des del Consorci s’ha intentat treballar 
amb totes elles per tal d’unir esforços. Actual-
ment hi ha més de 25 entitats o associacions 
de signe i interessos diversos que, de manera 
puntual o periòdica, duen a terme diferents 
actuacions. Fa tres anys que totes aquestes 
activitats s’agrupen sota el programa «Col-
laborem amb el Parc». És dins d’aquest con-
text i per tal de facilitar el coneixement mutu, 
l’intercanvi d’experiències i l’acció conjunta, 
que el Consorci ha organitzat algunes troba-
des de treball amb totes elles.  

Ja fa uns anys que en l’àmbit de l’empresa 
també s’hi estan desenvolupant programes 
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En xarxa 
—

Què s’està fent? Projectes en marxa

Col·laborem amb el Parc (2)

En aquest mig any, s’han dut a terme ja un 
total de dotze actuacions per part de tretze 
entitats diferents. A més, el dia 26 d’abril es 
va fer una trobada d’entitats col·laboradores 
a la qual van assistir quinze persones.

Voluntariat ambiental corporatiu (3)

S’ha fet una actuació de manteniment d’una 
franja de protecció contra els incendis amb 
22 persones de l’empresa Levi’s. 

L’empresa Dinamiks de Sant Cugat 
també va fer una activitat amb què es van 
recollir diners que es destinaran a fer obres 
de manteniment a la riera de Sant Cugat. 

Per tal d’anar avançant en l’àmbit del volunta-
riat, és important estar al corrent de totes les 
experiències que s’estan desenvolupant tant a 
Catalunya com a escala internacional. És amb 
aquesta intenció que el Consorci ha participat 
i forma part de diferents grups de treball i de 
reflexió:

Dins d’Europarc-Espanya, ha participat 
en el projecte europeu multilateral anomenat 
«Gestió de voluntaris en parcs europeus»,  
realitzat dins del marc GRUNDTVIG, el pro-
grama d’educació permanent d’adults. Això 
ha permès el treball conjunt i l’intercanvi d’ex-
periències entre gestors dels programes de  
voluntariat dels diferents Parcs i l’intercanvi de 
persones voluntàries. Un dels documents que 
han sorgit d’aquest treball són les «Directrices 
para una gestión de calidad del voluntariado 
en las áreas protegidas europeas». 

XVAC (Xarxa de Voluntariat Ambien-
tal de Catalunya), organització de segon 
nivell que aglutina entitats que realitzen pro-
grames i actuacions de voluntariat ambiental. 
Des de l’any 2009 el Consorci forma part acti-
va de la XVAC. Participa en la Junta i la Comis-
sió de Formació. Aquesta entitat ha elaborat  
diferents documents de referència i recursos 
diversos, com la guia «Fem Camí. Guia de 
criteris de qualitat per als projectes de volun-
tariat ambiental» i el material per a la  forma-
ció del voluntariat «Treballant el voluntariat 
ambiental». També ha participat en la 1a i 2a 
edició de la Setmana del Voluntariat Ambien-
tal de Catalunya. 

I finalment, el mes de juny es va consti-
tuir un grup de treball sobre voluntariat als 
parcs de la Xarxa de Parcs Natural (XPN) de la  
Diputació de Barcelona. 

1 2

3

Aquest 2014, hi ha 93 persones que han sig-
nat el Compromís anual. Estan organitzats en 
23 grups, que fan 11 tasques diferents de su-
port a l’atenció al visitant o de conservació i 
millora del patrimoni natural o construït. 

Fins al 17 de juny, han realitzat 119 ac-
tuacions de col·laboració, algunes de forma 
conjunta amb diferents entitats. També han 
fet 12 sessions de formació específica sobre 
la tasca que realitzen, 4 sessions de formació 
complementària sobre diferents temes i una 
trobada de primavera. 

El mes de maig, 23 persones van comen-
çar la formació inicial que permet incorpo-
rar-se al projecte l’any 2015.  

Voluntaris de Collserola (1)
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10a Nit Catalana  
dels ratpenats 
—
Una proposta de divulgació científica 
consolidada i exitosa

—

Un grup d’experts europeus en 
zoohorticultura aprofundeixen en el 
coneixement botànic i florístic dels 
ecosistemes de Collserola

—

Experts en horticultura 
zoològica visiten el Parc
—

La visita formava part de la Conferència Euro-
pea, realitzada a les instal·lacions del Zoo de 
Barcelona, sobre Zoohorticultura.

El Zoològic de Barcelona ha estat l’en-
carregat d’organitzar la Conferència Europea 
d’Horticultura Zoològica, que aplega els pro-
fessionals botànics que treballen en el zoos 
d’Europa i que s’encarreguen de crear els 
ambients vegetals als recintes d’acollida de 
les espècies faunístiques. Tracten de reproduir 
les condicions ambientals (hàbitat) dels llocs 
d’origen d’aquests animals. 

El congrés ha tingut lloc del 14 al 16 de 
maig sota el lema «Nous hàbitats i nous pai-
satges», i ha aplegat vint-i-cinc especialistes 
vinguts de diversos països del continent.

Dins del programa científic, el darrer 
dia de les jornades tècniques, divendres 16, 
ha estat dedicat a fer una visita botànica al 
Parc Natural de Collserola per poder copsar 
els diferents ambients, així com les espècies 
més representatives. L’itinerari ha començat 
al vessant assolellat de Barcelona (coll de Vall-
daura), on dominen els prats d’albellatge i les 
brolles, i ha evolucionat  cap al vessant obac, 
travessant les màquies, els alzinars amb roures 
i acabant als ambients de ribera, a la riera de 
Can Codina.

La Nit Catalana forma part d’una iniciativa 
molt més amplia, la International Bat Night, 
una celebració que es du a terme des de l’any 
1997, a més de trenta països d’arreu del món, 
durant l’època estival.

Es tracta d’una activitat de divulgació 
adreçada majoritàriament a un públic familiar. 
Té per objectiu fer arribar al màxim nombre 
de persones la importància de preservar la na-
tura a través de donar a conèixer els ratpenats 
i el seu rol ecològic. Amb xerrades, tallers de 
manualitats, contes, itineraris de descoberta, 
etc. es mostren les peculiaritats d’aquest grup 
de mamífers que actualment veuen disminuï-
des notablement les seves poblacions. 

Els ratpenats són indicadors naturals de 
la qualitat dels nostres boscos i del nostre 
entorn. Són molt sensibles a possibles canvis  
o evolucions del clima. Algunes espècies són 
excel·lents bioindicadors dels efectes del canvi 
climàtic sobre els ecosistemes. 

El Museu de Ciències Naturals de Grano-
llers va impulsar el 2004 la primera Nit Catala-
na dels Ratpenats. Any rere any, el treball en 
xarxa amb diferents entitats, parcs naturals, 
ajuntaments, escoles, etc., i l’esforç i l’interès 
mostrat per molta gent, han fet possible cele-
brar els deu anys d’una activitat educativa en 
què han participat més de 15.000 persones a 
més de vint localitats.

A Collserola s’han dut a terme quatre 
edicions de la Nit Catalana dels Ratpenats, 
organitzades als dos equipaments dels Parc, 

amb notable èxit de participació. Enguany, 
us convidem a participar en la 5a edició, el 
4 de juliol, al Centre d’Informació del Parc. 
Serà una oportunitat per conèixer d’una ma-
nera distesa i agradable més aspectes de la 
importància d’aquests mamífers voladors, tan 
desconeguts per a la majoria de la població 
pels seus hàbits nocturns i per la dificultat que 
suposa detectar-los.
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Vint-i-cinquena Jornada 
Tècnica de FEDENATUR   
—
El programa ha combinat unes jornades tècniques, amb vuit ponències sobre 
la gestió de l’aigua als espais naturals periurbans, i dues visites a espais 
naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

—
L’edició d’enguany ha estat acollida per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, el Consor-
ci del Parc Natural de la Serra de Collserola  
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i s’ha  
celebrat entre el 21 i el 23 de maig.

Les reunions anuals de FEDENATUR  
(Associació Europea de Parcs Periurbans)  
tenen, entre altres objectius, l’intercanvi tècnic 
i de coneixement de noves experiències en la  
gestió dels espais naturals i rurals periurbans, 
per tal de preservar els recursos, la biodiversitat  
i els serveis ecosistèmics en uns àmbits terri-
torials complicats, sotmesos a enormes pres-
sions i incidències.

El tema central de l’edició d’enguany ha 
estat la gestió de l’aigua als espais naturals 
situats a territoris metropolitans, sotmesos a 
una gran pressió urbana i demogràfica, mol-
tes vegades artificialitzats i molt afectats per 
infraestructures de tota mena. El desafiament 
de la gestió és revertir aquesta situació, trans-
formar actuacions i infraestructures indispen-
sables en elements de millora de l’entorn i del 
paisatge, i també de la biodiversitat.

El dia central de les jornades, realitzat 
a Can Ginestar, on van participar més de  
setanta persones, comptava amb vuit comu-
nicacions tècniques. Diferents tècnics d’espais 
naturals periurbans de tot Europa van explicar 
les seves estratègies i projectes per a una mi-
llor gestió de l’aigua en aquests espais alta-

ment sotmesos a la pressió humana i als usos  
recreatius i/o agrícoles. Properament s’edita-
ran les ponències de les jornades i es publicaran  
a www.fedenatur.org

La sessió tècnica va ser complementada 
amb visites sobre el terreny. Una primera on 
es van visitar els rius metropolitans, el Parc 
Fluvial del Llobregat, a Sant Boi de Llobregat, 
i també el Parc Fluvial del Besòs, a Sant Adrià 
del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En 
ambdós casos, els participants van poder cop-
sar les extraordinàries actuacions que han re-
vertit allò que havien estat territoris degradats 
i marginals, en espais amables que ofereixen 
oportunitats de natura i lleure als ciutadans 

metropolitans. Per a la visita tècnica del Besòs 
vàrem comptar amb la col·laboració del Con-
sorci del Besòs i de la Diputació de Barcelona. 

La segona visita, d’un caire més naturalís-
tic, va ser al Parc de Collserola, on es van des-
tacar les intervencions també de recuperació 
de dues infraestructures hidrològiques més 
modestes però amb un gran valor patrimonial 
i ambiental, com són els pantans de Vallvidre-
ra i Can Borrell, recentment inaugurat.

Properament s’editaran les 
ponències de les jornades i es 
publicaran a www.fedenatur.org
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El bosc literari de la Serreta 
—

El bosc de la Serreta és un braç del Parc Natu-
ral de Collserola que penetra en el nucli urbà 
de la Floresta, o  una franja de natura que ha 
quedat atrapada entre dues barriades del mu-
nicipi. Com us ho vulgueu mirar. En tot cas és 
un bosc proper molt apreciat pels veïns, que 
fa un paper de parc urbà i alhora és un mag-
nífic cancell forestal d’accés a la serra. 

Ara fa uns deu anys l’associació de veïns 
va posar en marxa un projecte per definir un 
circuit de passejada i alhora dotar-lo de con-
tingut cultural. Així va néixer el «bosc literari» 
i «l’anella verda de la Serreta». Un recorregut 
circular de prop de tres quilometres, «l’ane-
lla verda», en el qual destaquen alguns trams 

que estan il·lustrats amb un seguit de píndoles 
informatives, de lectura fàcil i suggeridora. El  
tram més emblemàtic és el literari —que ha 
donat nom al bosc—, però més recentment 
també es va equipar un altre tram, «el camí 
naturalista», amb informacions sobre la biodi-
versitat i el valor ambiental del bosc.  

És un projecte singularment viu, que els 
mateixos veïns mantenen i actualitzen amb 
un petit ajut de l’ajuntament. Cal remarcar, 
per exemple, que cada any es fa la renovació 
completa dels textos literaris d’acord amb un 
centre d’interès o autor determinat. Enguany 
l’eix literari dels escrits és el poeta Miquel 
Martí i Pol.

Darrerament, el Consorci, d’acord amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat i la mateixa asso-
ciació de Veïns, està col·laborant en la consoli-
dació i formalització de l’espai i en la proposta 
de passejada. En un primer pas s’han creat 
dues Portes de Parc, elements que donen vi-
sibilitat i reconeixement al projecte i alhora 
emfasitzen la connexió de l’espai amb el Parc. 
El proper 12 de juliol està prevista la inaugu-
ració popular d’aquesta nova actuació, amb la 
participació del doctor en ciències ambientals 
Martí Boada, que va col·laborar en el vessant 
naturalista del projecte.

Pel camí dels arbres seguint el fil de les paraules.  
Una iniciativa veïnal exemplar

—

Anella verda de la Serreta

500 m



Programa d’activitats  
escolars 2014-15
—

Els punts de difusió  
de bones pràctiques  
—

No us  
ho podeu 
perdre... 
—
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Més informació a 
l’Agenda d’activitats 
del Parc Natural  
de Collserola

Podeu descarregar el 
programa «El curs al 
Parc 2014-15»   
al web del Consorci

Des del Servei d’Ús Públic, Difusió i Educació 
Ambiental us oferim, per 27è any consecutiu, 
una nova edició d’«El curs al Parc». Enguany 
més de quaranta programes diferents adre-
çats al món escolar, el món del lleure i també 
per a entitats i associacions a través d’acords 
de col·laboració i assessorament.

Les reserves d’activitats per a tot el curs 
escolar començaran el primer dia feiner de se-
tembre, dilluns 1. Podeu contactar amb nos-
altres tots els dies feiners a partir de les 9.30 h 
i fins a les 14.30 h. Heu de trucar a Can Coll 
CEA (936 920 396) o al Centre d’Informació 
(932 803 552), segons l’activitat seleccionada.

El Parc de Collserola és un gran recurs 
educatiu; de forma totalment lliure podeu 
disposar de les àrees de lleure, miradors i ca-
mins del Parc per realitzar activitats amb els 
vostres alumnes. El Centre de Documentació i 
Recursos Educatius (CDRE, tel.: 936 922 916) 
ofereix informacions que us poden ser útils  
i diverses propostes, per si voleu programar 
activitats pel vostre compte.

Us esperem! El Parc de Collserola és un 
espai de relació on viure i conviure; una font 
de vida inesgotable; un bagul de saviesa; una 
reserva de salut i benestar, i un punt d’ins-
piració i creativitat. COLLSEROLA ET CUIDA, 
CUIDA COLLSEROLA!!

Dos cops al mes podreu veure a diferents llocs 
del Parc aquests punts amb informació sobre 
la serra i amb consells de com gaudir del Parc

Tal com està passant a molts dels parcs 
periurbans d’Europa, en els darrers anys a 
Collserola també ha augmentat el nombre 
d’usuaris. Hi ha un gran nombre de persones 
que visiten la serra per passejar, fer esport...  
i que no són acollides per cap dels centres del 
Parc. 

Tenint en compte la importància d’arri-
bar al màxim de ciutadans i ciutadanes, s’ha 
iniciat un nou projecte anomenat «Punts de 
difusió de bones pràctiques». L’objectiu és 
situar-los a llocs del Parc amb alta freqüen-
tació d’activitats i de visitants, per veure quin 
ús es fa de la zona i per oferir informació  
i difondre les bones pràctiques que s’han de 
portar a terme en un espai natural protegit als 
usuaris d’aquests espais.

Durant la Festa del Parc 2013 es va fer una 
primera prova i ja des del mes de febrer s’han 
muntat dues vegades al mes (una entre set-
mana i l’altra durant el cap de setmana). Els 
llocs triats han estat principalment el passeig 
de les Aigües i el camí a Sant Medir. Volunta-
ris de Collserola col·laboren en el desenvolu-
pament d’aquesta proposta.

Aquesta acció al territori està complemen-
tada amb diferents accions a altres mitjans de 
divulgació del Parc, tals com el reforç de la 
informació present sobre les bones pràctiques 
al web del Parc o a les xarxes socials on el 
Consorci té presència.

Una part del cost necessari per desenvo-
lupar el projecte l’aporta l’empresa Túnels de 
Barcelona i Cadí, mitjançant un conveni de 
col·laboració amb el Consorci.

Les granotes del pantà de Vallvidrera.  
Divendres, 11 de juliol, de 18.30 a 22 h. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripció 
al telèfon del Centre d’Informació o a 
lafabricadelsol@bcn.cat    

Especial llàgrimes de Sant Llorenç. 
13 d’agost, de 21.30 h a 23.30 h, al Centre 
d’Informació. Preu: 5,10 €. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia al telèfon del Centre 
d’Informació.

26a Observació de la migració de 
les aus rapinyaires. Caps de setmana  
i festius, de l’11 de setembre al 5 d’octubre, 
de 10 a 13 h al turó de la Magarola. Activitat 
oberta a tothom. L’accés fins a dalt del turó es 
fa a peu. Cal que porteu prismàtics.

Paisatges amb sabor d’aquí: l’horta 
de Can Monmany. Diumenge, 14 de 
setembre, de 10 a 13 h. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia al telèfon del Centre 
d’Informació.



Segueix-nos:
— parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola

Període  TMA  TM T Tm Tma P PA

Febrer 2014 21,2 13,9 10,0 6,2 2,5 22,8 65,8

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

Març 2014 24,3 16,7 12,3 7,9 2,9 30,0 95,8

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

Abril 2014 22,4 19,2 15,3 11,4 8,7 76,5 172,3

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, de Nadal a Reis i Pasqua 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:
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