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Amb el lema Collserola, Territori Vital, 
aquesta tardor s’ha  iniciat una nova 
campanya de comunicació per fer arribar 
a la ciutadania els beneficis ecosistèmics 
que ens proporciona el Parc Natural de la 
Serra de Collserola, un espai que contri·
bueix a millorar la nostra salut i  que 
aporta qualitat de vida a les ciutats de 
l’àrea metropolitana.

Però també volem explicar com tots 
aquests beneficis estan directament rela·
cionats amb l’ús social del Parc Natural, de 
com ens hi relacionem,  de quin tipus d’ac·
tivitats hi  fem  –a peu, en bicicleta...–, per 
on ens movem, i també de la importància 
de la bona convivència entre les diferents 
persones usuàries de Collserola.

En aquest sentit, estem treballant per 
poder implementar un dispositiu, amb 
la implicació de tots els municipis, amb 
l’objectiu d’augmentar la vigilància i la 
seguretat al Parc. Especialment els matins 
dels caps de setmana i en els punts on es 
produeix una concentració important de 
persones visitants, i també en els trams 
on no es poden desenvolupar activitats 
en bicicleta. 

El Parc Natural de Collserola rep més 
de 3 milions de visites a l’any i si bé és un 
territori vital per a tots nosaltres, també 
és vital que en preservem la seva salut, 
per la qual cosa és imprescindible la impli·
cació dels municipis i d'altres administraci·
ons, però també de la ciutadania.

Pilar Diaz 
Vicepresidenta del Consorci  
del Parc Natural de la  
Serra de Collserola

ACTIVITAT  
DELS ÒRGANS  
DE GOVERN 

Mercè Conesa i Pilar Diaz, Presidenta i Vicepresidenta Executiva del Consorci. Autor: J. Perpinyà

El 21 de novembre es va reunir la Comis-
sió Executiva i el 13 de desembre es va dur  
a terme l’Assemblea General del Consorci del 
Parc Natural de Collserola. 

Un dels acords que s’han pres durant 
aquestes sessions de tancament de l’any ha 
estat l’aprovació inicial del pressupost del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collse-
rola per a l’exercici 2018. L’import aprovat ha 
estat de 5.832.450,00 €. 

Alhora, els diferents municipis del Parc 
han acordat millorar aquest import amb 
aportacions extraordinàries de cadascun dels 
consistoris.Aquesta decisió és fruït del treball 
desenvolupat per una comissió tècnica que al 
llarg de l’any ha analitzat el model de gestió  
i finançament de Collserola.

Durant el transcurs de les sessions també 
s’han explicat les diferents actuacions realitza-
des al Parc Natural durant el segon semestre 
de l’any, entre les quals, la nova campanya 
de comunicació “Territori vital” que posa de 
manifest la importància d’encarrilar un nou 
model d’ús públic.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola està constituït per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya i els nou munici-
pis amb territori al Parc: el Papiol, Molins de 
Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada  
i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del 
Vallès. Les dues primeres administracions són 
les finançadores bàsiques del Consorci.

Durant l’últim trimestre s’han realitzat diferents sessions dels òrgans de govern del 
Parc: Comissió Executiva i Assemblea General.
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Nova campanya de comunicació per posar de manifest, un cop més, la 
importància de la preservació d’aquest espai i per promoure-hi el respecte 
 i els bons usos.

COLLSEROLA, 
TERRITORI 
VITAL

Collserola rep més de tres milions de visi-
tants a l’any.  L’impacte social i ambiental que 
representa aquesta freqüentació fa necessàri-
es noves accions comunicatives per posar de 
manifest, un cop més, la importància de la 
preservació d’aquest espai i per promoure-hi 
el respecte i els bons usos. 

Amb aquest objectiu s’ha iniciat una nova 
campanya divulgativa amb el lema “Territori  
vital”. Els principals eixos de la campanya són, 
per una banda, reforçar el missatge de la im-
portància del Parc Natural com una peça clau 
per a la qualitat de vida de les persones que 
viuen al voltant. Per l’altra, que la ciutadania 
es faci seu el repte de conservació i preservació 
de Collserola, respectant la normativa del Parc 
i les recomanacions de bons usos

■ ACCIONS REALITZADES

 ■ Edició de materials divulgatius i renovació 
dels plafons informatius de les estacions 
de ferrocarrils que hi ha dins la serra.
 ■ Campanya sobre el terreny per infor-
mar els usuaris del Parc de la normati-
va vigent i per promoure els bons usos  
a Collserola. Parelles d’informadors s’han 
mogut per tot el territori visitant els espais 
més freqüentats i amb més incidències  
i conflictes detectats.
 ■ Divulgació dels continguts al web del Parc 
i a les xarxes socials amb l’etiqueta #Terri-
torivital.

 

El Parc Natural de Collserola és un territori Vital que ens aporta un munt de beneficis 

Una elevada 
riquesa  
d'espècies

Un sòl protegit 
contra l'erosió

Espais d'esbarjo 
i trobada

Espais de  
tranquil·litat  
i gaudi de la fauna

El silenci que 
afavoreixen els 
boscos

Un aire  
més net

■ ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DE 
L'ÚS PÚBLLIC AL PARC
 
Aquesta campanya està emmarcada 
dins l’Estratègia d’Ús Públic, inici-
ada l’any 2016, en el marc de la qual 
s’han portat a terme diferents accions 
conjuntament amb els ajuntaments del 
Parc. Destaca una nova regulació per 
a les activitats col·lectives fisicoespor-
tives, o la proposta inicial d’ordenança 
per a la regulació de la circulació de 
bicicletes, que inclou un marc sancio-
nador.  
També s’han iniciat dos importants 
estudis de seguiment de l’impacte 
ambiental i social derivat de l’alta 
freqüentació i la gran quantitat d’acti-
vitats noves: l’anàlisi de l’estat dels 
camins i corriols, en el terme munici-
pal de Barcelona dins del límit del Parc, 
dirigit des de l’estació biològica del 
Parc; i l’estudi sobre la freqüentació 
i caracterització dels usuaris, en el 
terme municipal de Barcelona dins del 
límit del Parc, realitzat per l’INEF de 
Lleida.
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Durant el 2017 la companyia Endesa ha realitzat importants actuacions derivades del conveni signat 
amb el Consorci. Destaquen el desmuntatge de la línia de la Budellera i el soterrament de dues línies 
que anaven del forat del vent cap a Cerdanyola.

EN MARXA LES ACTUACIONS DE  
REDUCCIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA 
QUE TRAVESSA EL PARC NATURAL

Durant l’últim trimestre de l’any s’han realitzat 
importants actuacions de reducció i millora de 
la xarxa elèctrica que travessa el Parc Natural 
de Collserola. Algunes de les més visibles han 
estat el soterrament i l’eliminació de la xarxa 
aèria de dues línies a la zona del Forat del Vent 
(Cerdanyola del Vallès) i el desmuntatge d’una 
línia a la zona de la Budellera (Sarrià-Sant 
Gervasi, Barcelona).

Durant aquest 2017 s’han realitzat set 
actuacions en 9 Km de la xarxa elèctrica d’En-
desa. Ha suposat l’eliminació de 2,6 km de 

línies de mitja tensió (MT) de les quals, 724 m 
s’han reconvertit en línies de baixa tensió (BT), 
reduint l’impacte sobre el territori. Alhora s’han 
soterrat 2,8 Km de línies de MT noves. També 
s’han renovat tecnològicament 3,6 km traçat. 

Aquestes actuacions formen part de les  
37 actuacions previstes en el conveni de col-
laboració signat entre Endesa i el Consorci del 
Parc Natural de Collserola per tal de racionalit-
zar i integrar la xarxa elèctrica, a més de bene-
ficiar la qualitat del servei amb la introducció 
de les últimes innovacions tecnològiques, tant 

pel que fa a les línies elèctriques aèries com per 
a l’automatització i digitalització de la xarxa. 
Aquests treballs es portaran a terme en tres 
fases amb una inversió prevista del voltant 
d’1,5 milions d’euros anuals. El pla inclou, entre 
d’altres, la reducció d’un 19% del traçat aeri  
i la substitució d’un 21% del cablejat conven-
cional per un nou sistema trenat que minimit-
za la seva presència en aquells punts on sigui 
impossible reconfigurar la xarxa o suprimir-la.

A banda d’aquest projecte, anomenat Pla 
Collserola, i com a resultat de la col·laboració 
entre Endesa i el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, cada any es realitzen plans 
de neteja i cura de la massa forestal que creix al 
voltant de la xarxa elèctrica i des de l’any 1993 
fins a l’actualitat s’han eliminat un total de 39,9 
km de línies elèctriques aèries en aquest Parc 
Natural, inclòs en el Pla d’espais d’interès natu-
ral i de la Xarxa Natura 2000.

Retirada de la línia de la Budellera Font: CPNSC

Actuacions pendents

Límit del Parc Natural

Reserves Naturals

ACTUACIONS PREVISTES DE REDUCCIÓ  
I MILLORA DE LA XARXA ELÈCTRICA

Actuacions realitzades

Nou soterrament

Eliminació línia MT

Eliminació (MT) i canvi  
a baixa tensió (BT)

Millora de la xarxa
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Durant els mesos de setembre i octubre ornitòlegs experts fan el seguiment de la 
migració dels rapinyaires, i altres aus planadores, que sobrevolen el Parc.

SEGUIMENT DE LA  
MIGRACIÓ AL  
PARC NATURAL

La campanya es desenvolupa al turó de la 
Magarola, un punt privilegiat per observar 
aquest espectacle. 

Durant la campanya s’han observat més 
de vint espècies d’aus migradores. En desta-
quen l’aligot vesper, amb 617 individus detec-
tats o el xoriguer, amb 427 observacions. 
Entre les dues espècies sumen el 52% dels 
albiraments.

Pel turó hi han passat més de 2.000 perso-
nes, de les quals gairebé la meitat han gaudit 
de l’observació de la migració. Cal destacar, 
però, la constatació d’un altre fet, l’augment 
de l’incivisme en el punt d’observació. Un 
alt nombre d’usuaris accedeixen al turó amb 
bicicleta per un corriol no apte per a aquest 
ús, generant, en algun cas, conflictes amb els 
altres usuaris de l’espai. 

El seguiment científic, que es realitza al 
turó de la Magarola, és alhora una campanya 
de divulgació en què han participat 2.200 
persones. En aquesta talaia privilegiada, els 
ornitòlegs experts que en fan el seguiment 
expliquen als visitants que s’hi apropen les 
espècies més habituals i les característiques 
que permeten diferenciar-les en ple vol. Des 
del Parc s’editen materials divulgatius sobre la 
campanya, que estan disponibles al web del 
Parc, i en què també es poden visualitzar les 
dades actualitzades de les observacions. 

El seguiment que es realitza a Collserola 
forma part del projecte PERNIS, una xarxa de 
punts d’observació de la migració que coor-
dina l’ICO (Institut Català d’Ornitologia), amb 
l’objectiu de conèixer les característiques del 
pas migratori dels rapinyaires, així com altres 
migradors diürns que travessen el territori.

Aligot vesper

Xoriguer

Esparver

Arpella

327
254

180
246

617
715

427
439

Espècie
Observacions 2017

Observacions 2016

ATLES DELS OCELLS  
NIDIFICANTS DE  
BARCELONA

El passat 19 d’octubre es va 
presentar al Museu Blau l’Atles 
dels Ocells Nidificants de 
Barcelona. 

Aquest treball, empès per l’Ajuntament de 
Barcelona, l’ICO i la Universitat de Barce-
lona amb el suport de la Fundació Zoo 
Barcelona,  abasta la totalitat del municipi 
i, per tant, inclou tot l’àmbit barceloní del 
Parc Natural de Collserola. 

L’equip de l’Estació Biològica del Parc 
Natural, amb l’ajut dels alumnes de l’Ins-
titut Rubió i Tudurí en pràctiques a Can 
Balasc,  va assumir  la responsabilitat del 
mostreig a la serra.

Fruit d’aquest intens treball de camp, 
en les dues temporades de presa de 
dades, es van efectuar 3.500 registres 
corresponents a 68 espècies d’ocells, 
48 en el sector dels vessants barcelonins  
i 53 en l’àmbit intern de Collserola, que 
es correspon amb el sector de Vallvidrera- 
Can Balasc i “lilla” de Santa Creu d’Olorda.

Molt contents d’haver contribuït en 
aquest treball que posa de manifest el 
valor ornitològic d’aquest àmbit del nostre 
Parc Natural i alhora la fragilitat de l’estat 
d’algunes de les espècies més interessants.
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El Consorci del Parc Natural de Collserola ha iniciat 
el procés per a la transició agroecològica del seu 
sistema alimentari. El projecte compta amb el suport 
dels diferents ajuntaments del Parc i el dinamitza 
l’Associació Arran de Terra, a partir dels principis de 
la dinamització local agroecològica (DLAe).

ALIMENTEM  
COLLSEROLA

Les zones agrícoles tenen un paper bàsic en la 
conservació dels espais naturals per la biodi-
versitat que aporten, pel seu rol en la confi-
guració del paisatge i pels serveis ecosistèmics 
que brinden. 

En el cas dels espais naturals periurbans, 
com Collserola, l’activitat agroecològica té 
algunes característiques  pròpies: nombre 
molt reduït de persones que s’hi dediquen 
de forma professional, produccions de mida 
petita i un sector primari desarticulat (sense 
infraestructura agrària). Però sobretot destaca 
la important pèrdua de terres agràries a causa 
de l’abandonament, la industrialització o la 
urbanització. Aquesta reducció dels conreus 
és un dels factors actuals que afecten més 
negativament la pervivència dels valors natu-
rals del Parc Natural de Collserola.

Amb l’objectiu de revertir aquesta situació 
i alhora fer-la compatible amb la conserva-
ció del Parc Natural de Collserola, l’any 2013 
s’aprova el Pla agropecuari. Acomplint les vuit 
línies de treball del Pla s’han realitzat dife-
rents projectes, com la creació de la marca de 
garantia Producte de Collserola o la potenci-
ació dels ramats a diferents espais del Parc. 

Dins aquest marc, neix l’any 2016 el 
projecte de “Promoció de la transició agroe-
cològica a Collserola” centrat en la  promoció 
de l’agricultura al Parc seguint els principis de 
la dinamització local agroecològica (DLAe).

La dinamització local agroecològica 
és una estratègia per promoure 
sistemes alimentaris i comunitats 
locals més justes i sostenibles a 
través de processos participatius 

La producció agropecuària al Parc, 
el consum de proximitat i ecològic, 
l’educació ambiental o el patrimoni 
agrícola són alguns dels àmbits que 
es treballen durant tot el procés 

■ LA PARTICIPACIÓ: EIX CENTRAL DEL 
PROJECTE

El procés inclou diferents òrgans formals de 
participació. Així, els òrgans creats són: 

 ■ La comissió de seguiment, formada 
per representants de les entitats públiques 
impulsores i les entitats locals vinculades 
a l’àmbit agroalimentari. Té per objectiu 
monitorar el procés i aconseguir els recursos 
necessaris per impulsar-lo. 
 ■ El grup motor, format per persones de 
perfil tècnic i per persones de la població 
local, sobretot de l’àmbit de la pagesia. Té la 
funció de dinamitzar el procés i promoure’n 
la implantació. 
 ■ I els grups de treball sectorials, execu-
tors de les decisions preses durant el procés. 

 
Cal destacar també el paper central de l’equip 
tècnic que dona suport i que està format per 
membres de l’entitat impulsora, Arran de Terra, 
i tècnics del Consorci. Aquest equip també té la 
funció d’assessorar la pagesia del Parc Natural. 

■ OBJECTIU: PROMOURE 
L'AGRICULTURA SOSTENIBLE AL PARC

El projecte “Promoció de la transició agroeco-
lògica a Collserola” té per objectiu promoure 
sistemes alimentaris locals més justos i soste-
nibles en l’àmbit d’influència del Parc.

Mitjançant un procés participatiu ampli  
i transversal, s’identificaran els reptes i es dis-
senyaran i s’implementaran les accions neces-
sàries per millorar el sistema alimentari local 
i, per tant, per promocionar una agricultura 
sostenible i compatible amb un Parc Natural 
com Collserola.

Els eixos principals de treball seran tots els 
vinculats als sistemes alimentaris locals, però 
també els relacionats amb la dimensió socio-
cultural del sistema. Alhora també es tindran 
presents dos elements transversals: els princi-
pis de l’economia social i solidària i la perspec-
tiva de gènere. 

Horts de Can Roldan

http://parcnaturalcollserola.cat/pages/DLAeCollserola
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/DLAeCollserola
https://arrandeterra.org/
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/DLAeCollserola
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/DLAeCollserola
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■ I TU, COM POTS PARTICIPAR?

El projecte està en plena marxa i ara és 
moment d’implicar-s’hi. El proper 24 de 
febrer es farà el taller participatiu obert 
a tothom on es definiran els eixos del 
Pla d'acció i els grups de treball sectori-
als que impulsaran les accions.
Segueix els diferents canals de 
comunicació del Parc i el compte de 
Twitter @DLAeCollserola per estar 
al dia de l’actualitat del projecte!

■ EL CATÀLEG DE LA PAGESIA A COLLSEROLA
 
Un altre resultat del procés engegat ha estat la configuració del 
Catàleg de la pagesia del Parc Natural. Estarà disponible al web 
del Parc durant el primer trimestre del 2018. Hi trobareu tots 
els productors/es que actualment hi ha a Collserola, amb infor-
mació sobre quin tipus de producció tenen, així com els canals 
de distribució que utilitzen i les dades de contacte.

Avaluació

Acció  
participativa

2020

2018-2019Diagnosi i planificació 
participativa2017Diagnosi tècnica  

de la pagesia

■ Objectiu: identificar quins són els prin-
cipals reptes que afronta la pagesia del Parc  
i dissenyar, amb la pagesia mateixa, les líni-
es de treball per tractar de superar els reptes 
identificats.

■ Resultat: 
Document:  Diagnosi tècnica de la situació 
de la pagesia i l’activitat agrària al Parc Natu-
ral de la Serra de Collserola
 
Grups de treball: 

 ■ Accés a la terra: dinamitzar l’accés  
a la terra i facilitar la incorporació de nova 
pagesia al projecte. 
 ■ Danys de la fauna salvatge: cercar 
formes de prevenir i evitar els danys que 
produeix el senglar i altra fauna cinegètica 
als cultius. 
 ■ Marca de garantia: millorar la partici-
pació de la pagesia en la marca de garan-
tia Producte de Collserola.

2016

FASES DEL PROCÉS DE TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA

Accés a 
la terra

Danys de 
la fauna 
salvatge

Marca de 
garantia

■ Objectiu: diagnosticar la situació de tot el 
sistema alimentari en l'àmbit del Parc Natural, 
per tal d'identificar els principals reptes de la 
transició agroecològica a Collserola. I alhora, 
dissenyar el Pla d'acció integral i sostenible 
(PAIS), per mitjà del qual es tractaran de supe-
rar els reptes identificats.

■ Objectiu: posar en marxa els eixos 
que s’estableixin en el Pla d'acció integral 
i sostenible (PAIS). Serà el moment de la 
creació dels grups de treball sectorials (GTS) 
que impulsaran les accions.

■ Objectiu: tanca el primer cicle complet 
del procés, tot i que no el finalitza ja que 
el projecte de transició agroecològica haurà 
de seguir actiu.

Diagnosi 
tècnica

https://twitter.com/dlaecollserola
http://parcnaturalcollserola.cat/user/ed/Diagnositecnica_PNSC2017.pdf
http://parcnaturalcollserola.cat/user/ed/Diagnositecnica_PNSC2017.pdf
http://parcnaturalcollserola.cat/user/ed/Diagnositecnica_PNSC2017.pdf
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/DLAeCollserola
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Després de dos estius molt negatius, les dades del final de campanya ens donen 
unes xifres de nombre d’incendis properes a la mitjana de les dels últims 25 anys.

BALANÇ DE LA CAMPANYA 
DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 
2017

L'any passat vam viure moments bastant 
complicats pel que fa a la meteorologia, fet 
que es va traduir en una campanya amb un 
nombre molt important d’incendis i d’hectà-
rees cremades. Aquest any les temperatures 
no han sigut tan crítiques i la humitat ha estat 
més elevada. Tots aquests factors han ajudat  
a fer que la situació es normalitzés i els resul-
tats d’aquest 2017 milloressin els dels dos 
últims anys.

Així, el nombre d’incendis registrats en tot 
l’àmbit metropolità, 102, ha estat per sota del 
nombre d’incendis del 2016 i 2015, reduint-se 
un 24% respecte de l’any anterior i un 7% res-
pecte del 2015.

Pel que fa a l’àmbit de Collserola, la super-
fície cremada ha estat de 10,6 ha, repartida en 
44 incendis, un 40% menys que l'any passat, 
i ha cremat un 75% menys de superfície fo-
restal que el 2016. Les dades suposen tornar  
a les xifres habituals després de dos estius molt 
negatius.

Durant els mesos en què el risc d’incendi 
augmenta s’activa el Dispositiu de Prevenció 
d’Incendis Forestals (DPI) a tota l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB). Aquest 2017,  
i tenint en compte la bonança meteorològica, 
la campanya es va iniciar el 16 de juny i va fi-
nalitzar a mitjans de setembre. Durant aquest 
període han estat actius els punts de vigilància 

fixa des de les torres de guaita del Parc i àrees 
properes (13 punts), el dispositiu de vigilància 
mòbil i la central de coordinació de tot el dis-
positiu de l’AMB situada a la seu dels Serveis 
Tècnics del Parc. Des de la Central d'Incendis, 
al Parc de Collserola, durant la temporada de 
vigilància forestal –de finals de maig a mitjan 
setembre– es declaren les prealertes d'incendi 
del Parc, que s'envien als diferents cossos que 
treballen en l’extinció d’incendis.

■ ELS TREBALLS A L’HIVERN, 
ESSENCIALS PER A LA  
PREVENCIÓ
 
Els Serveis Tècnics del Parc  treballem 
durant tot l’any per minimitzar les 
causes que provoquen els incendis:  

 ■ Es realitzen campanyes informati-
ves.
 ■ S’actua sobre el terreny per reduir 
la combustibilitat realitzant franges 
de prevenció d'incendis, que n'evi-
ten la propagació.
 ■ Es fa el manteniment dels camins 
de la xarxa bàsica, per tal que els 
bombers puguin accedir a totes les 
zones del Parc i als punts d'aigua, 
per garantir el bon funcionament 
dels hidrants. 
 ■ Es neteja la brossa dels marges de 
carreteres i camins i alhora també 
es fa el seguiment de les línies elèc-
triques que travessen el Parc

Collserola

44 focs

9 focs

15 focs

9,4 ha

1,7 ha cremades

10,6 ha cremadesGarraf

Total superfície cremada = 42,9 ha

Total nombre de focs = 102

BALANÇ NUMÈRIC DEL DISPOSITIU 2017

Vallès

Marina

22,1 ha cremades

34 focs
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S'inicien les obres de millora de l'accés al Parc Natural des de Sant Cugat. L'actuació té per 
objectiu adequar l'inici del camí a Sant Medir (plaça Rotary i Forat d'en Bocàs) i instal·lar un 
punt d'informació amb lavabo adaptat. 

MILLORES A L’ACCÉS AL  
PARC NATURAL DES DE  
SANT CUGAT DEL VALLÈS 

A finals d’any s’han iniciat les obres del Forat 
d’en Bocàs. L’actuació permetrà reconfigu-
rar el camí d’accés a Collserola des de Sant 
Cugat, amb la col·locació d’una llosa de formi-
gó per facilitar el pas per la riera, i dotar d’un 
equipament a aquesta porta de Parc amb la 
instal·lació d’un punt d’informació.

Cal remarcar la importància dels espais 
que es tracten en aquesta intervenció, ja que 
estan situats a l’accés principal del Parc Natu-
ral de Collserola des del municipi de Sant Cu-
gat del Vallès. Durant molt temps l’estat físic,  
i per tant la qualitat d’aquesta porta d’entra-
da, no s’ha correspost amb la importància que 
té. Raons que no venen al cas ho han impedit. 

Espais on es desenvioluparà l'actuació. Font: CPNSC

Sigui com sigui ara, tant l’Ajuntament de Sant 
Cugat –que és el que finança l’obra– com el 
Consorci –que ha realitzat el projecte i en fa el 
seguiment–, posem fil a l’agulla.

El cor de la intervenció és l’indret conegut 
com el Forat d’en Bocàs. Hi conflueixen dues 
rieres i dos camins. Té, per tant, importants 
usos hidràulics i socials. El fort pendent i la 
gran humitat de l’indret, així com les riuades 
que periòdicament circulen per les lleres quan 
hi ha pluges fortes,  provoquen dificultats  
a l’hora de transitar pels camins. Per aquest 
motiu, es construirà una llosa de formigó que 
abastarà el pas de la doble riera i tornarà a en-
filar-se fins a assolir el camí cap al Pi del Xan-

dri. Complementari a la llosa es col·locarà un 
gual discontinu que, tot deixant passar l’aigua, 
permetrà el pas còmode de vianants i ciclistes.

Una altra intervenció associada serà la col-
locació d’un quiosc prefabricat a la part superior 
per tal d’atendre i donar informació al públic 
sobre el Parc Natural i sobre el municipi. Aquest 
equipament també estarà dotat d’un lavabo 
adaptat.

Finalment s’aprofitarà la intervenció per ar-
ranjar, mitjançant un petit moviment de terres, 
un tram de camí situat a uns 300 m de la plaça  
i que, en períodes de pluges, es confon amb la ri-
era, ja que ambdós estan situats a la mateixa cota, 
i s’hi generen fangs i bassals que dificulten el pas.
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18 PARTICIPACIÓ  

I VOLUNTARIAT,  
BALANÇ 2017 

A finals del 2016, quan ja se sabia que la 
nova Llei del voluntariat i foment de l’asso-
ciacionisme entraria en vigència l’agost del 
2017, el Consorci va apostar per fer una refor-
mulació del conjunt de programes adreçats  
a fomentar la participació ciutadana i el volun-
tariat. Aquest canvi implicava haver de tancar 
el projecte Voluntaris de Collserola, i posar 
el focus en altres programes que tenen com  
a objectiu el treball conjunt amb les entitats  
i la construcció d’espais d’intercanvi i partici-
pació. Tot això, promocionant alhora el volun-
tariat ambiental en general. 

Ara, un cop passat el 2017, ja podem fer 
balanç de com ha anat. 

Un dels principals programes és el de Col·
laborem amb el Parc, que ofereix la possibi-
litat  que les entitats que ho vulguin puguin 
treballar conjuntament amb el Consorci. 
Enguany aquest programa ha sofert una 
evolució important tant pel que fa al nombre 
d’entitats participants com al nombre d’actu-
acions realitzades. Cal remarcar que la majo-
ria d’aquestes no són activitats puntuals, sinó 
actuacions que s’emmarquen dins de projec-
tes amb continuïtat que tenen com a objectiu 
la millora d’espais o el seguiment de temes 
concrets.

Hi participen dos grans tipus d’entitats: les 
associacions de diferent tipologia i els centres 
educatius o del món del lleure. Amb els 
primers s’han realitzat tres trobades, que han 
servit, d’una banda, per fer xarxa i intercanvi 
d’informacions diverses entre entitats, i per 
l’altra, per conèixer projectes i fer formació 

EL 2017 va començar amb un canvi en els programes adreçats a fomentar la participació ciutadana i el 
voluntariat en l’àmbit del Parc Natural. A hores d’ara podem constatar que el balanç ha estat molt positiu.

sobre diferents temes. Amb els segons es va 
fer una trobada de treball el mes de setembre.

Un altre bloc són els programes de 
participació en la gestió, com el Projec-
te de participació en l’erradicació de l’ailant.  
A la campanya d’aquest any s’hi han sumat 
una nova associació veïnal i un centre escolar 
que ha col·laborat en la difusió de la proble-
màtica. S’ha editat un díptic nou amb aquesta 
funció. També es va fer una sessió divulgativa 
sobre el tema i una trobada de valoració.

Dins del grup de projectes de gestió 
participada, el que ha tingut més recorre-
gut ha estat el de la Promoció de la transi-
ció agroecològica. Hi han participat pagesos, 
associacions de consumidors, de propietaris  
i veïnals, universitats i entitats excursionistes. 
En un dels articles d’aquest butlletí, hi troba-
reu informació més detallada.

■ VOLS COL·LABORAR?

A més de tots aquests programes, i amb l’ob-
jectiu de donar resposta a aquelles persones 
que de forma individual volen col·laborar en 
la millora i el manteniment d’algun aspecte 
del Parc, es va decidir organitzar una activi-
tat oberta de participació cada trimestre, dins 
l’Agenda d’activitats del Parc, que s’anome-
na Vols col·laborar? Es realitza de forma 
conjunta amb altres entitats i així també 
serveix per fer-ne difusió.

Col·laborem amb el Parc, amb entitats

Col·laborem amb el Parc, amb el món escolar

Projecte de participació en l’erradicació de l’ailant

10 entitats, 70 actuacions 
455 persones

16 centres escolars, 34 
actuacions, 865 persones

7 entitats i un centre 
educatiu amb 1.590 
ailants tractats 



11 

H
IV

ER
N

 2
01

8

Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  TALLER DE MARXA NÒRDICA
Us convidem a conèixer els beneficis 
d’aquesta pràctica esportiva, tot fent un 
recorregut pels entorns del Centre d’Infor-
mació i l’àrea de lleure de Santa Maria de 
Vallvidrera. 
Dissabte, 20 de gener, al Centre d’Infor-
mació. 

n  EL POBLE D'ALÀGIA
Dins d’un bosc preciós, dalt de l’arbre més 
alt, en una de les seves fulles... hi trobarem 
el poble d’Alàgia. Els seus habitants viuen 
en perfecta harmonia amb el seu entorn, 
fins que un dia l’alcalde té un somni i... 
Una aventura màgica per a tota la família.  
A càrrec de la comanyia les Boscaires.  
Diumenge, 18 de febrer, a Can Coll

n  L'AIGUA QUE ENS INSPIRA
Us agrada la natura i també dibuixar? 
Doncs, apropeu-vos al dibuix naturalístic!  
A través de l’observació, aprendrem a copsar 
les plantes, els animals i el paisatge entorn 
d’un espai singular. Activitat gratuïta.  
A càrrec de Lucia Gómez Serra, il·lustradora. 
Diumenge, 11 de març, al pantà de Vall-
vidrera

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

FINALITZEN LES OBRES  
A L'ENTORN DE LA SALUT 
DE SANT FELIU

EL PICOT, EL NOU  
BAR RESTAURANT DEL 
CENTRE D'INFORMACIÓ

S’ha realitzat la rehabilitació integral 
de la teulada de la masia de la Salut 
de Sant Feliu. L’important grau de 
deteriorament que presentava ha fet 
necessària aquesta important actuació. 

Per fi s’ha pogut abordar la rehabilitació inte-
gral de la coberta de la masia, que presentava 
un alt grau de deteriorament. L’actuació ha 
comportat consolidar l’estructura que suporta 
la nova coberta, a més d’acomplir la norma-
tiva vigent quant a les condicions tèrmiques 
i acústiques. 

El cost de l’execució ha anat a càrrec de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el 
Consorci del Parc Natural de Collserola, a parts 
iguals, i fruit del conveni vigent entre ambdues 
institucions. 

Per tal de recuperar les teules àrabs exis-
tents ha estat necessari fer la desconstrucció 
de l’antiga coberta i la posterior construcció de 
la nova. S’han col·locat les teules noves com  
a canal i les recuperades com a cobert. 

Amb aquesta actuació cabdal, la nova 
coberta compleix amb les condicions de segu-
retat establertes per la normativa vigent i es 
garanteix la continuïtat del conjunt de l’edifici.

El bar restaurant del Centre d’Informació 
dona servei tant als usuaris del mateix centre 
(treballadors i visitants) com els dels edifi-
cis propers, el MUHBA Vil·la Joana i l’Escola 
Pública Els Xiprers. 

Aquestes instal·lacions, operatives des 
que es va obrir el Centre d’Informació l’any 
1990, ara, després de 28 anys, havien quedat 
obsoletes. 

Durant els mesos d'estiu s'havien fet 
importants obres d'actualització de la cuina  
i millora de la distribució dels espais d'aquest 
equipament. Un cop finalitzades, han iniciat el 
servei uns nous concessionaris i el bar restau-
rant ha reobert amb un nou nom: El Picot. 

Està obert cada dia de la setmana i ofereix, 
entre d'altres, servei d’esmorzars i menú diari. 

Trobareu més informació al web del Parc  
i a la pàgina de facebook de l’establiment.

Nova taulada de la masia. Font: CPNSC Terrassa del Bar del C. d'Informació. Font: CPNSC

La primera quinzena d'octubre ha obert 
el bar restaurant El Picot, després 
d'unes obres per tal d’actualitzar  
i millorar aquest important equipament 
del Parc Natural.

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
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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.  
Bar-restaurant "El Picot" i serveis adaptats. 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). 
Santa Maria de Vallvidrera (La Pinya 2) 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 (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

SETEMBRE 2017 28,2 23,4 19,5 15,6 10,3 53,3 371.2

SETEMBRE 1971–2000 333,5 23,6 20,0 16,3 7,4 71,9 421,9

OCTUBRE 2017 25,4 22,3 18,6 15,0 10,6 128,2 499,4

OCTUBRE 1971-2000 30,0 18,8 15,7 12,6 1,7 84,7 506,4

NOVEMBRE 2017 21,4 16,2 12,5 8,8 3,3 15,2 514,6

NOVEMBRE 1971-2000 26,4 14,2 11,3 8,3 -2,6 64,7 586,9

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
www.lafarge.com.es
www.cbsa.cat
www.tibidabo.cat
www.torredecollserola.com
www.elperiodico.cat
www.ccma.cat
http://www.fabra.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:ci@parccollserola.net
mailto:ci@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/CDRE
mailto:cancoll@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/santa-creu-d-olorda
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/torrent-de-can-coll
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/santa-maria-de-vallvidrera
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/la-salut-de-sant-feliu
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/sant-pere-martir
www.tunelsbarcelonacadi.cat
www.aiguesdebarcelona.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/

