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Enguany, l’estiu ha començat amb altes 
temperatures. Encara tenim presents 
les imatges del devastador incendi  als 
boscos de Portugal, amb un fatídic balanç 
de víctimes i més de 30.000 hectàrees 
calcinades, l’equivalent a gairebé quatre 
vegades el Parc Natural de la Serra de 
Collserola.

A Collserola ja fa més d’un mes que  
ha començat la 33a campanya del dispo-
sitiu de prevenció activa d’incendis fores-
tals de l’Àrea Metropolitana. Els vigilants 
estan pendents tothora de qualsevol 
senyal o columna de fum per alertar ràpi-
dament els mitjans d’extinció i fer que 
arribin al més aviat possible al punt d’ini-
ci del foc. Amb l’únic objectiu de reduir, al 
mínim, el nombre d’hectàrees cremades.  

Tot i això, els mesos d’estiu us dema-
nem, encara més, la vostra col·laboració 
quan busqueu una mica de fresca  
i descans als boscos de Collserola. Us 
recomanem que les activitats a peu i en 
bicicleta les feu per pistes de fàcil accés  
i evacuació, si fos el cas, i que, per a peti-
tes estades, utilitzeu les àrees de lleure  
o algunes de les fonts de l’obaga del Parc 
Natural de Collserola.

Abans de venir, doneu un cop d’ull al 
web del Parc o a les Xarxes Socials per si 
hi ha algun avís de pre-alerta o alerta que 
aconselli reduir les activitats d’ús públic. 

Cuidem Collserola entre tots i totes.

Molt bon estiu!

Pilar Díaz Romero 
Vicepresidenta executiva del 
Consorci del Parc Natural  
de la Serra de Collserola

EL MIRADOR  
DELS  
VOLUNTARIS

Des del passat dissabte 27 de maig, el mirador d’en Cors és el mirador dels 
Voluntaris, com a agraïment a les persones que han participat en el projecte 
Voluntaris de Collserola

Inauguració del mirador dels Voluntaris, situat al turó d'en Cors. Font: CPNSC

Tot i que el 2016 va ser el darrer any del 
projecte Voluntaris de Collserola, van quedar 
dues activitats pendents de realitzar.
Per una banda, la resenyalització de l’itinerari 
dels 25 anys del projecte. Es tracta d’una actu-
alització del traçat de l’antic itinerari que es va 
senyalitzar amb motiu de la commemoració 
dels 10 anys. Es va fer el 16 de gener i hi van 
participar 9 persones.

Per l’altra, la inauguració del mirador dels 
Voluntaris, al mirador d’en Cors, que es va fer 
el 27 de maig com a agraïment a les persones 
que han participat en el projecte Voluntaris 
de Collserola. Va comptar amb la presència 

de la vicepresidenta del Consorci, Pilar Díaz, 
i de Marià Martí, el director gerent, que van 
parlar sobre la importància del voluntariat  
i de la participació de la ciutadania en la 
gestió del Parc Natural. Al final de l’acte, els 
representants de Collserola Verda, associa-
ció que aplega actualment molts dels antics 
voluntaris, van lliurar al Consorci una placa en 
agraïment a l’experiència dels 25 anys.

Al lloc s’hi pot trobar una bonica placa 
on es pot veure el recull de paraules amb les 
quals els voluntaris i voluntàries van resumir 
la vivència dels 25 anys de vida del projecte 
Voluntaris de Collserola.
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ADEQUACIÓ DEL  
CAMÍ DE LA SALUT  
D’ACCÉS A VALLDOREIX 

L’accés de Valldoreix des del barri del Montmany deixa de ser un carrer de terra per 
passar a una via totalment operativa per a la circulació rodada, més segura tant per 
als vehicles com per als vianants i ciclistes, i respectuosa amb el Parc Natural

El camí de la Salut desprès de l'actuació de millora. Font: CPNSC

El primer tram del camí que uneix l’AP7 amb 
l’ermita de la Salut del Papiol és una de les 
pistes d’accés més utilitzades pels veïns de 
Valldoreix, però també és un punt d’entrada 
d’excursionistes i ciclistes al Parc Natural.

La intensitat d’ús d’aquest tram feia neces-
sària una intervenció d’acord amb la seva 
situació, dins els límits del Parc, i per tant que 
respectés l’entorn natural.

El projecte s’ha realitzat conjuntament 
entre l’EMB Valldoreix i els serveis tècnics del 
Consorci del Parc Natural de Collserola. La 
direcció d’obra ha estat a càrrec dels serveis 
tècnics del Parc mentre que la contractació  
i el finançament  han estat assumits per l’EMB 
Valldoreix, amb un cost proper als 150.000 €.

Els treballs s’han dividit en dos trams. En 
el primer, d’aproximadament 1 km, la calçada 
s’ha dividit en dues parts, una per a vehicles, 

asfaltada i de 5 metres d’ample, i una altra via 
lateral per al pas de vianants situada al mateix 
nivell, de 2 metres d’ample i segregada amb 
pilones de fusta i amb paviment de sauló i tot-
ú. Aquesta configuració obliga a una circulació 
lenta, que és el desitjable per a una via de parc.

El segon tram està constituït per una calça-
da única per a vehicles i vianants de 5 metres 
d’amplada, amb paviment de sauló i tot-ú.

La col·laboració sinèrgica entre ambdues 
administracions ha permès dotar el parc d’una 
via amable per accedir-hi, i no tan sols d’una 
simple carretera.

En el decurs de l’actuació s’ha posat en 
evidència l’existència d’un petit pont d’obra 
de fàbrica, que havia quedat colgat pels sedi-
ments. La seva recuperació i restauració és 
objecte d’un nou projecte que s’està redactant 
per a la seva propera execució.

ARRANJAMENT  
DE LA FONT  
DEL MANYO

S’ha millorat l’espai d’estada situat a la 
font del Manyo, al costat de l’ermita de 
Sant Medir

La font del Manyo o de Sant Medir és un espai 
d’estada situat molt a prop d’un dels punts més 
emblemàtics del Parc, l’ermita de Sant Medir. 
Concretament està localitzada al costat mateix 
del camí de l’ermita.  

Degut a la complicada accessibilitat atès 
que la font està a tocar de la riera de Sant 
Medir, i pràcticament al seu nivell, l’any 2004 
es va instal·lar una plataforma sobre la riera 
per salvar aquestes dificultats. 

Amb el temps, la plataforma instal·lada 
que permet l’accés i l’estada a l’espai havia 
quedat coberta de terra. Per aquest motiu, 
durant el mes de març s’han realitzat diferents 
treballs que han permès la substitució de totes 
les fustes i, alhora, elevar el nivell de la plata-
forma mig metre, per evitar un nou rebliment.

Amb les millores realitzades, l’espai recu-
pera la funcionalitat inicial permetent, a més, 
un millor manteniment de la instal·lació. 
Aquesta és una actuació llargament reclama-
da pels usuaris de Sant Cugat del Vallès.

La font del Manyo desprès de l'arranjament
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Es publica la diagnosi tècnica de l’activitat agrària a Collserola realitzada amb la 
participació dels productors del Parc 

DIAGNOSI TÈCNICA DE  
L'ACTIVITAT AGRÀRIA AL PARC  
NATURAL DE COLLSEROLA

El Consorci, en col·laboració amb l'associació Arran de Terra, 
va iniciar l’any 2016 el procés de  Dinamització Local Agroe-
cològica de Collserola (DLAe), un dels objectius del Pla agro-
pecuari del Parc Natural. La primera fase del projecte tenia 
per objectiu identificar els reptes als quals han de fer front els 
projectes de producció agrària del Parc per definir tant actua-
cions que afavorissin la viabilitat dels projectes actuals com per 
a la recuperació de l'activitat agrària a la serra. 

El resultat d’aquest treball és la “Diagnosi tècnica: Les 
experiències de producció agrària del Parc Natural de la Serra 
de Collserola”, que es va presentar a finals de maig i que es pot 
consultar al web del Parc.

La diagnosi tècnica es va realitzar a partir dels resultats 
de les entrevistes a 12 productors que operen en l'àmbit del 
Parc, de la realització de dues sessions participatives de retorn, 
discussió, validació i enriquiment dels resultats i de la consul-

Camps de can Doménec. Font: CPNSC

ta a fonts d'informació secundàries (informes i dades que ja 
existeixen sobre la qüestió). Aquest procés s’ha realitzat amb 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès,  la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona.

Actualment ja s’està treballant en la segona fase del projec-
te, que té per objectiu definir una diagnosi del sistema alimen-
tari de Collserola i un pla d’acció participatiu, amb un ventall 
més ampli d’actors,  relacionats amb el sistema alimentari del 
Parc i els municipis que en formen part. En aquest procés la 
pagesia ha de tenir un paper central i actualment s’està treba-
llant mitjançant diverses comissions de treball en els principals 
reptes que afecten l’activitat agrària al Parc de Collserola.

Alhora, està previst que les dades bàsiques de les carac-
terístiques dels projectes productius siguin publicades en un 
“Catàleg de la pagesia de Collserola”, amb l’objectiu de donar 
a conèixer els projectes i productes que s'elaboren en l'àmbit 
del parc. 

Diagnosi tècnica:  
Les experiències de 
producció agrària al Parc  
Natural de Collserola

Associació Arran de Terra. 
Eines per la Dinamització 
Local Agroecològica.
Collserola, març 2017
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Des del 29 de maig ja estan en marxa les torres de vigilància  
que estaran en funcionament fins a mitjan setembre

EN MARXA EL DISPOSITIU 
DE PREVENCIÓ ACTIVA 
D'INCENDIS FORESTALS

Torre de vigilància d'incendis. Font: CPNSC

Visita tècnica al Parc de Collserola. Font: CPNSC

Durant l’època de més risc d’incendi s’activa 
el dispositiu de prevenció activa d’incendis de 
l’Àrea Metropolitana, que abasta els 36 muni-
cipis que formen part de l’AMB. Aquest any 
s’ha iniciat el 29 de maig, amb l’activació de 
10 de les 13 torres. Les 3 restants es van posar 
en marxa el 16 de juny. Està previst que finalitzi 
a mitjan setembre, depenent de les condicions 
meteorològiques.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola coordina aquest dispositiu, en col-
laboració amb el Pla de vigilància d’incendis 
(PVI) de la Diputació de Barcelona. La gestió 
i coordinació del Dispositiu de Prevenció d’In-
cendis Forestals de l’AMB és l’actuació que 
comporta el major esforç pressupostari del 
Consorci. La finalitat és protegir el bosc i les 

FÒRUM EUROPEU  
SOBRE ELS  
BOSCOS URBANS

Celebrat a Barcelona a principis de juny 
i amb l’eix central sobre els reptes de les 
vores dels boscos urbans

L’European Forum on Urban Foresty (EFUF) ha 
celebrat el seu congrés anual, obert a inves-
tigadors i professionals, a Barcelona entre els 
dies 31 de maig i 2 de juny. L’eix central era 
reflexionar sobre les “vores del bosc urbà” com 
a espais d'oportunitat per connectar i vertebrar 
el territori.

Es van abordar temes com la  connecti-
vitat ecològica, la compatibilitat dels serveis 
ecosistèmics, la biodiversitat i les pertorba-
cions, i també el vessant social de la gestió 
forestal o la planificació de les vores amb rela-
ció a la cultura del lleure.

En el marc del congrés, el dia 1 de juny  
a la tarda, el Consorci va acollir una visi-
ta tècnica a Collserola per conèixer sobre el 
terreny la realitat d’aquest parc natural situat 
enmig de l’àrea metropolitana de Barcelona, 
amb els seus reptes i les seves oportunitats.

Més informació sobre el Congrés: 
efuf2017.amb.cat

persones, dels incendis forestals que, ateses les 
característiques del Parc i l’alta freqüentació, es 
produeixen en un nombre molt considerable.

Cal recordar que l’any 2016 va ser un any 
excepcional, meteorològicament parlant, i es 
van declarar un alt nombre d’incendis. A l’àm-
bit metropolità el nombre de focs va situar-se 
per damunt de la mitjana de la sèrie registra-
da des del 1990, i a Collserola es va superar la 
mitjana de superfície cremada, a conseqüència 
bàsicament de dos incendis que es van produir 
durant el mes de setembre. A més cal desta-
car l’increment del nombre d’incendis d’origen 
presumptament intencionat.

DEL 15 DE MARÇ AL 15 D'OCTUBRE 
A MENYS DE 500 M DE TERRENYS 
FORESTALS NO ES POT... 

 ■ Encendre foc 
 ■ Encendre coets, petards, altres 
focs d'artifici o altres artefactes 
que continguin foc
 ■ Utilitzar bufadors o moles  
per tallar ferro

SI DETECTEU UN FOC O UNA 
COLUMNA DE FUM TRUQUEU  
AL 112 

Dades actualitzades 
del dispositu a bit.ly/
DPICollserola



6

B
U

TL
LE

TÍ
 D

EL
 P

A
R

C
 N

A
TU

R
A

L 
D

E 
LA

 S
ER

R
A

 D
E 

C
O

LL
SE

R
O

LA
 N

Ú
M

. 1
16

Tzi tzi tzi tzei tzei... Trrree tzeretzetze... Brrrrterereti... 
Asseguts a la vora del camí a l’ombra d’una gran alzina, en Joan  
i en Pere, jubilats que caminen habitualment per Collserola, veuen 
sorpresos com una mallerenga blava se’ls acosta a pocs metres  
i els regala una alegre cantarella. Sembla talment que els hagi agafat 
confiança i vulgui parlar amb ells!  “Que confiat que és aquest ocell. 
Ep! potser ens està demanant menjar!”, exclama en Joan, mentre li 
llança unes molles del seu entrepà. “A casa també ens agraden molt 
els ocells”, diu en Pere, “l’altre dia amb els nets vam trobar un poll  
a terra. Ens el vam emportar a casa per intentar salvar-lo, el vam 
estar alimentant amb llet i pa, però al final se’ns va morir. No saps 
quin disgust!”

LA NIDIFICACIÓ  
AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA

Tot i la seva bona intenció en Joan i en Pere han comès dos 
errors habituals de percepció de la fauna silvestre: la malle-
renga no se’ls atansa a saludar-los joiosa, sinó que reacciona 
alarmada davant la seva presència amenaçadora prop del 
niu, que té a tocar d’on s’han assegut sense adonar-se’n. El 
poll, d’altra banda, de ben segur que estava vigilat pels seus 
progenitors. Passa sovint que algun dels pollets salta prema-
turament del niu sense tenir plena capacitat de vol. Els pares 
els atenen i els estimulen perquè l’adquireixin ràpidament. 
Endur-se el poll a casa era justament el que no calia fer! 
L’anècdota, però, reflecteix fins a quin punt podem interferir 
i ocasionar greus molèsties a la fauna per desconeixement, 
malgrat tenir la millor de les intencions. 

■ ARRIBA LA PRIMAVERA...

L’època de cria esdevé un dels moments més delicats  
i compromesos per a la fauna. Tirar endavant la criança dels 
polls, si parlem dels ocells, requereix un esforç extraordinari 
i perillós. És una època “d’alta vulnerabilitat”. Si l’emplaça-
ment del niu és descobert per qualsevol predador, tot se’n 
pot anar en orris. Els animals quan crien requereixen dispo-
sar de l’hàbitat en les millors condicions, per tal de poder-
s’hi moure i expressar, bastir-hi caus o nius i obtenir la gran 
quantitat d’aliment que pujar els polls requereix, i, per fer tot 
això, els cal molta tranquil·litat i pocs ensurts.

L’elevada freqüentació de les persones pot trencar 
aquesta tranquil·litat i encara més si s’adopten comporta-
ments inadequats sense ser-ne conscients. Així per exemple 
la mateixa afició a l’observació de les aus el birdwatching, 
cada cop més popular, o la fotografia faunística, si es porten 
a l’extrem amb l’anhel d’obtenir les imatges més espectacu-
lars poden ocasionar abandonaments de la cria. Dur gossos 
deslligats ocasiona un impacte molt més greu del que no 
sembla sobretot per a aquelles espècies que crien a terra com 
els enganyapastors, els sibocs o les perdius i alguns mamífers 
com els eriçons.

■ EL CAS DELS RAPINYAIRES

Hi ha algunes espècies a més que per les seves caracterís-
tiques són especialment sensibles. El cas dels rapinyaires 
forestals és paradigmàtic. Per la seva mida i el seu paper en 
l’ecosistema com a predadors al capdamunt de la piràmide 
tròfica, la presència d’aquests ocells emblemàtics només és 
possible quan disposen d’una gran extensió d’espai, d’abun-
dància de preses i de la seguretat suficient per poder caçar. 
Tant és així que la seva presència és un signe de qualitat 
ambiental i d’elevada naturalitat. 

Dintre dels treballs de seguiment poblacional que du  
a terme el Parc Natural, es dedica una atenció particular al 
seguiment de la nidificació dels rapinyaires: l’astor, l’espar-

Reserva Natural de La Rierada-can Balasc  Autor: Xavi Lago
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ver, l’aligot, l’àliga marcenca... Aquests darrers anys a més, 
l’evolució de la tecnologia digital ha fet possible sistemes de 
monitoratge més sofisticats i precisos, com la gravació conti-
nuada de so que ja s’aplica de manera pilot en el cas dels 
astors. Els resultats en l’àmbit del Parc revelen una densitat 
enganyosa de nius, ja que molts d’aquests en realitat estan 
abandonats i això indica que la dificultat que tenen per 
ubicar-se en indrets de manera estable, com fan en paisat-
ges menys pressionats per la freqüentació.

■ ILLES DE TRANQUIL·LITAT

Des de l’Administració es treballa en diferents àmbits per tal 
d’afavorir l’estabilitat de les poblacions i evitar els impactes. En 
aquest sentit, cal recordar l’existència d’una llei a escala estatal 
sobre la conservació de la biodiversitat (42/2007) que prohibeix 
explícitament “molestar o inquietar la fauna sigui quin sigui el 
mètode utilitzat o la fase del seu cicle biològic”, mentre que pel 
que fa al Parc la clau està en la zonificació i la regulació dels usos. 
La fauna ha de poder disposar “d’illes de tranquil·litat” en l’espai 
i en el temps (èpoques de reproducció, nits) per tal de desenvo-
lupar la seva activitat. El mapa de camins autoritzables per a les 
activitats col·lectives és, des de fa un temps, una eina concreta 
que entre els seus criteris recull precisament aquesta qüestió. 

Però, més enllà de la regulació i la normativa, el que cal 
és prendre consciència de la incidència del problema. Només 
així podrem seguir gaudint durant molts anys del majestu-
ós vol dels rapinyaires sobrevolant uns boscos i camps de 
Collserola plens de riquesa i vitalitat natural.

■ EL “NIU-CAM” DE LA 
MALLERENGA BLAVA  

Un any més i ja en van 5, una 
família de mallerengues blaves 
(Cyanistes caeruleus) han prospe-
rat a la caixa niu monitoritzada 
del centre d’informació del Parc.
De nou ha estat una criança molt 
prolífica, 9 ous, dels quals han 
nascut i tirat endavant 8 polls!! 
La petita càmera de vídeo instal-
lada al niu ha permès veure en 
directe i a través d’internet  tot 
el procés, des del primer bri de 
molsa aportat al niu a mitjans 
de març fins a l’emancipació del 
darrer poll el 25 de maig. 
La càmera ens revela molts 
detalls insòlits del seu compor-
tament i ens permet constatar 
el nivell d’activitat i d’esforç que 
implica una criança.  
 

L'astor (Accipiter gentilis), una de les espècies més característiques dels bosccos de Collserla.  Autor: Albert Planàs

Niu i mascle adult de cotxa fumada
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NOVA BASSA A LA  
CUA DEL PANTÀ  
DE VALLVIDRERA

L’objectiu és potenciar la biodiversitat del pantà de Vallvidrera i alhora oferir un 
espai de refugi a la fauna quan calgui buidar-lo per  raons de manteniment

Nova bassa a la cua del pantà de Vallvidrera. Font: CPNSC

Al mes de febrer es va iniciar el projecte de 
construcció per substituir la petita bassa exis-
tent a la cua del pantà de Vallvidrera. Aquesta 
havia quedat obsoleta, tant per les seves reduï-
des dimensions com pel grau de deteriorament 
que patia després de 18 anys de funcionament. 
La nova bassa, finalitzada a principis de juny, 
té una làmina d’aigua d’entre 170 i 200 m2 de 
superfície i entre 80 cm i 1 m de fons.

La finalitat d’aquesta instal·lació és afavo-
rir la reproducció de petits amfibis, de manera 
complementària al pantà, assegurant un mínim 
d’efectius poblacionals de la majoria d’espèci-
es  que tradicionalment s’havien reproduït al 
pantà, tals com la granota verda, el gripauet, 
la reineta, la salamandra i el tritó, entre d’altres. 
Així mateix, servirà de punt d’aigua quan calgui 
buidar el pantà per raons de manteniment. 

Per tal de minimitzar l’impacte s’han realit-
zat els mínims moviments de terra. El disseny 
manté un contorn de forma irregular per incre-
mentar l’efecte vora i obtenir la màxima natu-
ralització. Els pendents de les vores són suaus 
per afavorir l’accés de la fauna. I s’ha col·locat 
un gran tronc d’arbre, caigut de fa anys, per 
incrementar la diversitat d’ambients. 

La intervenció s’ha completat amb la col-
locació d’una tanca metàl·lica per tal de  prote-
gir l’àmbit, i un cartell divulgatiu que explica la 
funció de l’espai i la fauna associada.

Aquesta bassa ha estat finançada per 
Aigües de Barcelona, empresa metropolitana 
de gestió del cicle integral de l’aigua, gràcies al 
conveni signat amb l'empresa a principis d'any.

AMBIENTS NATURALS  
DE COLLSEROLA  
I ESCOLES DE DISSENY

La proposta educativa «Els ambients 
de Collserola», del programa El Curs 
al Parc, ha generat aquests dos últims 
cursos adaptacions i resultats d’allò  
més creatius 

Aquesta proposta treballa la descoberta 
dels elements naturals del bosc mediterrani  
i dels ambients que el configuren. Professo-
rat de dues escoles de disseny –l’Escola d’Art  
i Disseny Serra i Abella de l’Hospitalet i  l’Es-
cola Superior de Disseny ESDi. Universitat 
Ramon Llull–, van demanar que se’n fes una 
versió adaptada perquè encaixés en les seves 
respectives assignatures. 

La combinació d’un professorat motivat 
per proporcionar vivències “sobre el terreny” 
als seus alumnes, d’un alumnat amb ganes 
d’experimentar i aprendre, de la tasca dels 
educadors del Centre d’Informació que van 
adaptar continguts i metodologies, més l’en-
torn natural de Collserola, han donat uns 
resultats francament gratificants educativa-
ment parlant i atractius en termes de disseny. 
Mostra dels treballs realitzats han estat: l’ex-
posició de dibuixos feta pels alumnes d’Il-
lustració Científica,  l’exposició «Troba’m», 
amb infografies per conèixer el Parc fetes pels 
alumnes de Gràfica Publicitària, o els nous 
productes creats pels alumnes d’Ergonomia  
i Biomimètica. Bona feina!
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Activitat de les VIII jornades 'La vinya i el vi a Collserola' a Can Coll CEA

DEL TERRÒS  
A L'AMPOLLA  

El diumenge 28 de maig, més de 150 perso-
nes ens vam aplegar al centre d’educació 
ambiental Can Coll per gaudir d’una jornada 
participativa entorn del conreu de la vinya  
i l’elaboració del vi.

Ja de bon matí es van fer dues passejades 
temàtiques, una sobre els entorns agrícoles de 
Can Coll i el Projecte agroecològic del Parc de 
Collserola; i l’altra sobre la inspiració poètica 
que desferma, des de temps immemorials, la 
contemplació de ceps i pàmpols i la degusta-
ció del most i el vi.

En acabar les caminades, vam poder refer-
nos a la cuina de la masia tot tastant pa amb vi 
i sucre, i  passar cap al celler a ajudar a embo-
tellar el vi de l’anyada 2014, un vi potent de 
gust amb força grau i d’un color intens. Els 
artistes, petits i grans, van poder dissenyar 

Passejada per la vinya de Can Coll.  Font: CPNSC

la seva pròpia etiqueta utilitzant tampons de 
colors, plantilles, esponges, cordills...

I per acabar de la millor manera, vam 
participar d’una sessió de tast a càrrec de 
l’enòloga Rocío Sánchez. Vam tastar vins amb 
noms d’ocells, tots  altament recomanables: 
de la D.O. Empordà, Cigonyes 2015 de Pera-
lada i Oriol dels Aspres i de la D.O. Conca 
de Barberà, Les Gallinetes de Josep Foraster  
i L’Orni, blanc 2016, de Vins de Pedra. No cal 
dir que la jornada va acabar amb un molt bon 
gust de boca.

“...No vull res més que aquell vi rogenc que 
embriaga, un llibre de poemes, felicitat i un 
crostó de pa...”

Omar Khayyam

EL CURS  
AL PARC
2017-2018

Acabem el curs 2016 – 2017 i ja cal 
engegar la maquinària pel 2017 - 2018!!

Totes les propostes del 
programa El Curs al Parc  
a bit.ly/CursalParc

Els docents tot fent avaluacions aneu progra-
mant el curs vinent. I nosaltres, des del Parc de 
Collserola, també estem disposats a oferir-vos, 
amb il·lusió, una nova edició d’El Curs al Parc.

Hem revisat avaluacions. Hem recordat 
comentaris i situacions. Hem tornat a viure senti-
ments i sensacions... Tot plegat ens està ajudant 
per proposar-vos un nou conjunt d’activitats   
i serveis educatius que afavoreixin el  desenvolu-
pament emocional, educatiu i social dels infants 
i joves.

Necessitem el vostre compromís i implica-
ció. Volem treballar conjuntament la valorització 
del nostre entorn natural, de la tradició rural,  de 
la creativitat i la inspiració. Volem que trobeu en 
nosaltres qualitat educativa i calidesa en l’aten-
ció, i que sapigueu que estarem pendents per 
detectar necessitats i per fer les nostres propos-
tes adaptades i accessibles.

Trobareu tota la informació al web del Parc. 
Les inscripcions començaran el divendres 1 de 
setembre. Estem a la vostra disposició!!
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16 VOLUNTARIAT  

AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA 

■ SETMANA DE LA NATURA

Aquest esdeveniment que enguany s’ha 
celebrat del 2 i l’11 de juny s’ha concretat en el 
Parc en la realització de 13 activitats, organit-
zades pel Consorci o en col·laboració amb cinc 
entitats més: un centre educatiu, el FEDAC 
de Cerdanyola; una empresa, Bookings,  
i quatre associacions, WWF, DEPANA, Collse-
rola Verda i Fes Fonts Fent Fonting, i en les 
quals han participat  més de 200 persones. 
Les activitats han estat de descoberta, de 
suport a la recerca i de manteniment i millora 
d’alguns espais, totes dins del programa Col-
laborem amb el Parc.

A més, el dia 9 de juny es va fer l’acte 
de presentació del llibre Educació ambiental. 
D’on venim? Cap on anem?, promogut per 
la Diputació de Barcelona, i amb la presència 
dels tècnics del Consorci que havien participat 
en la redacció.

La Setmana de la Natura és una iniciativa 
conjunta de la Xarxa de Voluntariat Ambien-
tal de Catalunya (XVAC) –de la qual és soci el 
Consorci, i la Xarxa de Custòdia del Territori 
(XCT)–. Compten amb el suport del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”. 

Vol conscienciar sobre la importància 
de tenir cura del nostre territori, és també 
una oportunitat perquè les entitats mostrin 
els seus projectes o actuacions i perquè la 
ciutadania pugui conèixer associacions amb 
què col·laborar per a la conservació del medi 
ambient i del patrimoni natural.

■ LET'S CLEAN UP EUROPE 2017

El Let's Clean Up Europe, coordinat en l’àmbit 
català per l’Agència de Residus de Catalunya, 
té com a objectius alertar la societat europea 
sobre la gran quantitat de residus que es llen-
cen de forma incontrolada als espais naturals, 
i promoure accions de recollida dels que s’han 
abocat en boscos, platges, rius, etc.  

Com en edicions anteriors, el Parc també 
ha estat escenari de cinc actuacions de neteja 
de diferents punts, on han participat vora de 
200 persones. Enguany han col·laborat amb 
el Consorci: l’Escola Fàsia Sarrià, Òmnium 
Cultural d’Esplugues, el Grup Excursionista 
GELADE, Ambientubers, l’Associació Collse-
rola Verda, l'Ajuntament del Papiol, el Grup 
Excursionista del Papiol, l'Associació Excur-
sionista les Escletxes, l'Espai de Recerca del 
Patrimoni del Papiol, i BCN Fòrum District, 
la Fundació Trinijove i el Gremi d’Hotels de 

Barcelona, amb  els treballadors voluntaris 
dels hotels Melià Barcelona Sky, Melià Barce-
lona Sarrià, Barcelona Princess, AC Barcelona 
Forum, Ilunion Barcelona i Negresco Princess. 

■ PROGRAMA COL·LABOREM  
AMB EL PARC NATURAL

Dins d’aquest programa, aquest any fins al 
moment s’han fet 65 actuacions de divulgació 
dels valors del Parc i de manteniment i millora 
del patrimoni, en les quals han participat 15 
entitats del món associatiu i 10 més del món 
escolar i del lleure. Entre totes han aplegat 
unes 900 persones. 

També cal destacar que el passat 17 de 
juny es va celebrar la 6a Trobada d’Entitats 
amb representants de 13 entitats, que va 
servir per fer xarxa, intercanvi de projectes  
i formació.

Actuació de neteja a la zona del Papiol dins el Let's Clean Up 2017. Font: CPNSC
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  13A NIT DELS RATPENATS
Sessió familiar de descoberta dels ratpe-
nats que habiten a la serra. Coorganitzat 
amb el Museu de Ciències Naturals de 
Granollers, La Fàbrica del Sol, Centre Cívic 
l’Elèctric i Can Rectoret.   
Divendres 7 de juliol, al Centre d’Informa-
ció, de 18.30 a 22 h

n  BIODIVERSITAT INSECTA
Una ruta per conèixer el projecte Biodiver-
sitat Insecta Collserola sobre els artròpo-
des del bosc mediterrani. A càrrec de Jorge 
Mederos, biòleg 
Dissabte, 16 de setembre a Can Balasc, de 
10 a 13 h
 
n  ESPECIAL DIA MUNDIAL DELS OCELLS 
Al Centre d’Informació, 30 de setembre, 
passejada temàtica  "Els ocells del Parc de 
Vallvidrera"
Al turó de la Magarola, 1 d’octubre, darrer 
dia de la 29a Observació de la migració de 
les aus rapinyaires
A Can Coll, 8 d’octubre, Festa dels Ocells, 
una matinal per aprendre i gaudir amb 
tot un seguit d'activitats que tindran com  
a protagonista el món de les aus.
Activitats per a tots els públics i gratuïtes

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

LES PAPALLONES DEL  
PARC NATURAL DE  
COLLSEROLA

MEMÒRIA DE GESTIÓ  
DEL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA 2016

Un joc de papallones de 
papiroflèxia que reprodueix les set 
espècies més emblemàtiques del 
Parc Natural

Aquesta nova publicació inclou, de cada 
espècie, dues mides de retallable: mida 
real i mida augmentada. A més, també 
conté la informació bàsica de l’espècie i 
la seva fenologia. 

Es tracta d’un material pensat per 
apropar, d’una manera atractiva, el món 
dels ropalòcers als més petits.

La idea original és de Verd e Blu i 
l’edició adaptada a les característiques 
del Parc s’ha fet conjuntament amb els 
serveis tècnics del Consorci, fent una tria 
de les espècies més representatives de 
Collserola.

Les presentació de la publicació es va 
fer durant la celebració del V Dia de les 
Papallones, una proposta que dinamitza 
el Museu de Ciències Naturals de Grano-
llers i on participen més de 40 entitats 
del territori.

Ja està disponible al web del Parc 
la Memòria de gestió del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de 
Collserola corresponent a l’exercici 
2016

El document explica les accions que 
s’han portat a terme durant l’any passat 
per a la gestió d’aquest espai natural 
protegit. També inclou el pressupost 
destinat a l’exercici així com el previst 
per a aquest 2017.

La podeu descarregar al següent 
enllaç: bit.ly/MemCPNSC16

Al web del Parc també estan dispo-
nibles totes les memòries dels exercicis 
anteriors.

Memòria de 
gestió 2016

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

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 mitja-
na / 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)

n 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. Horari: cada dia de 9.30 a 15 h.  
Cafeteria i serveis adaptats (agost, consulteu horari al web del Parc) Tel. 93 280 28 40.

ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA 
Obert de 10.30 a 14 h el segon diumenge de mes (excepte gener, agost i desembre). 
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. 
Als dos equipaments es pot accedir amb transport públic: FGC Baixador de Vallvidrera. 

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: Activitats educatives concertades. Propostes per a llars d’infants, educació infantil, 
primària i ESO. També per a grups d’adults i d’educació especial.  
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 14.30 h (del 24/06 a l’11/09, Nadals i Pasqua tancat).

n 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). 
Torrent de Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat, vacances del 17/07 al 10/08). 
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49 (divendres tancat, vacances del 24/07 al 13/08).  
La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat, vacances del 7/08 al 23/08)  
(quiosc obert de dijous a diumenge, vacances del 30/07 al 30/08).  
Sant Pere Màrtir. Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

DONEN SUPORT A LA
CONSERVACIÓ DEL PARC:
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EDICIÓ:
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92 08017 Barcelona
Telf. 932800672 / Fax 932806074

Dipòsit legal: 18.344-88

PERÍODE  TMA  TM T Tm Tma P PA

MARÇ 2017 21,6 12,2 13,3 9,4 1,6 136,3 198,8

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

ABRIL 2017 23,2 18,0 14,2 10,3 4,4 48,2 247,0

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

MAIG 2017 29,7 22,8 18,3 13,8 7,8 20,4 267,4

MAIG 1971-2000 31,2 20,1 16,1 12,0 2,4 59,9 240,2


