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Les vores del Parc Natural, i el seu encaix 
en el territori, són la gran assignatura 
pendent de Collserola.  És una de les conse-
qüències de ser un espai protegit en el cor 
del teixit metropolità, amb una immensa 
vora que fa de frontera de contacte amb 
la trama urbana dels nou municipis que en 
formen part.

Aquest espai de transició —ecotò, en 
termes ecològics— és on es concentren 
bona part dels conflictes en tractar-se d'un 
territori marginal, en bona part desestruc-
turat i degradat.

El perímetre de Collserola ha de cons-
tituir la penetració del Parc a les ciutats, 
també la porta de Collserola, però sobre-
tot la zona de transició amable entre la 
ciutat urbana i la natura. També ha de 
construir una franja de qualitat ecològica 
que faci d’esmorteïment i d’absorció de 
l’ús públic, aportant, a més, un benefici 
directe als habitants de les barriades més 
properes. 

Cal, doncs, que aquesta transformació 
formi part dels objectius de cadascun dels 
nou municipis, generant projectes de confi-
guració d’aquestes vores, en col·laboració 
amb el Consorci. Per això en aquest butlle-
tí vull destacar les darreres actuacions que 
s’han dut a terme a Sant Cugat del Vallès  
i a Barcelona, que es destaquen en sengles 
articles, i que constitueixen un bon exem-
ple del que pretenem.

Animo als nostres nou municipis del 
Parc a promoure aquestes petites i múlti-
ples actuacions tan necessàries per poder 
protegir millor Collserola i poder gaudir 
d’un Parc Natural de gran qualitat, també, 
a la mateixa perifèria dels nostres barris.

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

Puntual a la seva cita primaverenca, a mitjan maig començarà la 
novena edició de les jornades “La vinya i el vi a Collserola”.  

IX JORNADES  
LA VINYA I VI 
A COLLSEROLA

Són unes jornades organitzades a partir de la 
voluntat dels representants de tots els muni-
cipis del Parc i que busquen posar en relleu el 
passat vitivinícola de la serra, tot un món  avui 
gairebé inexistent.

El protagonisme de la vinya als vessants 
assolellats de la serra acabà cap als anys 
seixanta del segle passat. Per això hem 
d’aprofitar que encara som a temps d’escol-
tar els testimonis dels veïns que van conrear 
les vinyes, van regar amb el brou bordelès, 
van fer vi i arrop, tenien cura dels ceps, cups 
i premses...

Les jornades s’inicien al mes de maig en 
el marc de la Fira de Primavera de Sant Feliu 
del Llobregat amb tallers mediambientals i de 
pintura i acabaran a mitjan setembre a  Sant 
Cugat del Vallès amb la inauguració d’un 
espai expositiu annex del Celler Modernista 
amb motiu de la Fira de les Portadores. S’ofe-
reixen activitats  tan diverses com Una nit de 

vi, glosa i estrelles a Can Coll; Xerrades i tast 
a Cerdanyola del Vallès: El vi en temps dels 
ibers; i a Esplugues de Llobregat: La vinya en 
l’art i l’arquitectura; Jornades de portes ober-
tes i dinar popular a Can Calopa de Barcelo-
na; Mostra de fotografies de les velles vinyes 
de Sant Just Desvern i Passejada matinal  a la 
vall i fins a Can Baró; Tallers creatius al Papiol; 
Passejades  des de l’Àrea de Lleure de Castell-
ciuró de Molins de Rei, i Mostra d’eines agrí-
coles i visita teatralitzada a Montcada i Reixac  
aprofitant la Festa Major de la Vallençana.

Les activitats són gratuïtes i obertes  
a tothom que hi estigui interessat. Podreu 
trobar el programa detallat al web del Parc.

 recordeu que un any més s’oferirà la 
targeta de fidelitat, que premiarà l’assistèn-
cia a una tercera part dels actes programats, 
amb una inscripció familiar a una proposta de 
l’Agenda d’activitats trimestral del Parc.
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Una de les plagues més conegudes dels nostres boscos és la processionària del pi 
(Thaumetopoea pityocampa), un petit lepidòpter del grup de papallones nocturnes.  
Tot i que al Parc no acostuma a  causar grans defoliacions en els arbres, sí que 
ocasiona serioses molèsties a les persones i animals de companyia, i és sobretot per 
aquest motiu que es realitzen tractaments fitosanitaris de control.

TEMPS DE  
PROCESSONS

La papallona adulta, que fa entre 3 i 5 cm 
d’envergadura, diposita els ous sobre les 
acícules dels pins orientats entre l’est i l’oest, 
a les zones més assolellades a les acaballes 
de l’estiu. Són gregàries i s’alimenten de les 
fulles del pi des del crepuscle fins a la mati-
nada, moment que aprofiten per reforçar la 
bossa on passen tot el dia. A final de l’hivern, 
i durant el dia, les erugues abandonen els 
pins en processó baixant pel tronc fins que 
troben un lloc on enterrar-se i transformar-se 
en papallona, període que pot durar 4 mesos  
o fins a diversos anys, esperant les condicions 
més favorables, tot assegurant la supervivèn-
cia de l’espècie.

La gestió de la població d’aquesta plaga 
forestal al Parc Natural de Collserola inclou 
dues importants actuacions: el seguiment de 
les poblacions i el tractament mitjançant un 
producte insecticida.

L’estudi de seguiment, que es realitza 
des de l’any 1988, es desenvolupa durant els 
mesos de juny a l’octubre. Consisteix en la 
instal·lació de caixes trampa amb feromones 
per tal de capturar i fer una estimació de les 
poblacions de les papallones de la processio-
nària del pi. Hi ha establertes 8 àrees, amb 61 
caixes trampa en total. 

L’objectiu del tractament fitosanitari és 
actuar sobre les erugues de processionària en 
els seus primers estadis de vida. Només es fa 
a les àrees de lleure i a les vores dels camins 
més freqüentats, on s’ha detectat un major 

nombre d’individus adults (papallones), amb 
l’objectiu d’evitar les al·lèrgies que provoquen 
tant a persones com a animals de compa-
nyia. Principalment a les pinedes del vessant 
barceloní, del Llobregat i del Besòs. El tracta-
ment es fa mitjançant un tractor equipat amb 
canó atomitzador amb un producte insecti-
cida, Fastac, inclòs a la Llista única europea 
de productes fitosanitaris. La matèria activa 
d’aquest producte és l’Alfa Cipermetrin, amb 
una categoria ecotoxicològica de nivell A que 

actua per contacte i ingestió. El darrer trac-
tament  es va realitzar el mes de novembre 
de l’any passat, quan l’eruga estava entre el 
primer i segon estadi  i per tant més sensi-
ble al producte. Quan l’eruga està a punt  
o baixant de l’arbre en processó per iniciar la 
seva metamorfosi, no és convenient realitzar 
el tractament atenent que deixen de menjar, 
reduint l’eficàcia dels productes a mínims, i no 
hi són als arbres, on el producte té un major 
efecte.

GENER JULIOLFEBRER AGOSTMARÇ SET.ABRIL OCT. NOV. DES.MAIG JUNY

Ous

Adults

Erugues

Processons

Crisàlide

Erugues

Ous

Erugues

Processons

Crisàlide

CICLE VITAL DE LA PROCESSIONÀRIA ACCIONS DE GESTIÓ DE LA POBLACIÓ AL PARC

Adults

Estudi de seguiment de la població

Tractament fitosanitari
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S’ha desenvolupat el projecte d’arranjament dels accessos i la senyalització des 
dels barris de muntanya de la ciutat de Barcelona. Un projecte promogut, des 
del Districte d’Horta-Guinardó, per l’Ajuntament de Barcelona.

MILLORA DE  
L’ACCESSIBILITAT  
AL PARC DES DE BARCELONA

La gran afluència d’usuaris que diàriament 
visiten el passeig de les Aigües fa que sigui un 
dels punts on es generen situacions conflicti-
ves entre usuaris o d’inseguretat viària, espe-
cialment, els dies festius. Segurament, això 
ha fet que en el darrer any hagi estat un dels 
sectors del Parc que ha rebut més atenció 
tècnica. 

Un dels projectes que s’ha portat a terme 
ha sigut l’arranjament dels accessos, des de la 
trama urbana de Barcelona, i la senyalització 
informativa específica per a les zones de la 
vora del Parc, indicant els punts concrets d’en-
trada. Una millora que de ben segur ajudarà 
en el procés de regulació dels usos i convivèn-
cia entre els usuaris d’aquest espai. 

El projecte s’emmarca en un conveni de 
col·laboració signat, el setembre del 2017, 
entre l’Ajuntament de Barcelona –Districte 
d’Horta-Guinardó– i el Consorci, amb la fina-
litat de portar a terme les següents actuacions 
de millora:

 ■ Arranjament de camins: El caràcter fron-
terer dels camins d’accés des dels barris 
cap a la serra, i a cavall de dues adminis-
tracions, han fet que molts d’aquests no 
estiguessin en l’estat de conservació que 
seria desitjable. Al mateix temps, aquesta 
actuació afavorirà el pas dels vianants per 
aquests accessos i es confia que es podrà 
recuperar, la vegetació en les zones altera-
des per l’obertura de dreceres.
 ■ Àmbits associats a les entrades al 
parc: En alguns dels punts d’entrada 
s’han fet petites  intervencions de condi-
cionament, col·locant murets de repeu, 
escales, bancs o baranes de separació  
i protecció. 
 ■ Senyalització informativa: S’han col-
locat els senyals de benvinguda al Parc, en 
els punts on finalitza la ciutat i comença 
el Parc que inclouen, a més, informació 
específica sobre algunes de les normes 
generals que cal respectar dins del Parc.

EL PATRIMONI DE  
BARCELONA  
A COLLSEROLA

Ja està a la vostra disposició la 
segona edició del mapa El patrimoni 
de Barcelona a Collserola, editat 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona.. 

Obres de millora de l'accés al Parc des de la plaça del Funicular del Tibidabo.  Font: CPNSC

La publicació s’ha editat en català, castellà 
i anglès i la trobareu als centres del Parc 
i a les oficines d’informació dels dife-
rents districtes dels barris de muntanya 
de Barcelona, on es distribueix de forma 
gratuïta. 

El mapa mostra els principals acces-
sos, a peu, al Parc Natural des del municipi 
de Barcelona i localitza 60 elements d’in-
terès dins aquest terme municipal. 

L’objectiu de la publicació és facili-
tar la descoberta respectuosa i el gaudi 
d’aquest ric patrimoni.
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El dia 3 de març, diada de Sant Medir, es van inaugurar les obres de millora de l’accés al 
Parc des de Sant Cugat del Vallès, al punt anomenat, forat d’en Bocàs.

EL FORAT D'EN BOCÀS, 
UNA ENTRADA  
A COLLSEROLA, RENOVADA

Aquest accés és una de les portes del Parc més 
importants des del Vallès. És l’inici del camí que 
mena a can Borrell i, tot passant per Sant Adju-
tori, arriba a l’ermita de Sant Medir. Diàriament 
es comptabilitzen més de 1.200 visites, entre 
vianants i ciclistes que la travessen, augmentant 
considerablement la xifra els caps de setmana. 

Atesa la proximitat a la vil·la, trobem gent de 
totes les edats fent activitats ben variades: ciclis-
tes, runners, passejants... Per això, el projecte ha 
procurat ser el més inclusiu possible. 

Aquesta obra ha pretès resoldre els princi-
pals problemes per al pas de persones que te-
nia aquest espai. El primer, el fort pendent des 
de la plaça del Rotary fins a la riera. El segon, el 
fet que aquest punt es troba en la confluència 
de dues rieres que, quan no porten aigua, són 
un espai àrid i polsegós, i quan plou, es formen 
grans bassals que triguen dies a desaparèixer. 

La principal finalitat de l’obra ha estat asse-
gurar que qualsevol tipus d’usuari: vianants, ci-
clistes i cavalls i genets puguin travessar les rieres 
en condicions de pluja normals. I també per al 
pas de vehicles de servei, de manteniment o per 
accedir als camps de conreu que hi ha a la zona. 
Únicament en situacions de pluges excepcionals, 
pot quedar tallat el pas quan el cabal d’aigua faci 
impossible travessar-la.

Per aconseguir-ho s’ha construït una cinta 
de formigó, tractat amb òxid i gravat en certs 
indrets, que modulant-se amb els pendents ade-
quats, possibilita el pas de les rieres i l’encontre 
del camí de la Torre Negra. Alhora, unes passe-
res horitzontals i permeables a l’aigua permeten 
passar sense mullar-se quan baixi aigua per les 
rieres. 

Estem segurs que aquests elements i mate-
rials contundents s’integraran ràpidament en el 
medi, elevant la qualitat paisatgística de l’àrea. 

En totes les obres que es realitzen als espais 
naturals, cal tenir molt en compte que l’altera-
ció de l’entorn sigui la menor possible i preveu-
re en el projecte, les actuacions necessàries per  
a la recuperació de l’àmbit natural a posteriori. 
En aquest cas, aviat es portaran a terme petites 
intervencions per accelerar la recuperació de la 
vegetació de la zona.

Per finalitzar, i no menys important, a l’altu-
ra de la plaça del Rotary s’ha habilitat un espai, 
mitjançant la col·locació d’uns murets de gabi-
ons, per tal de col·locar-hi un quiosc prefabricat 
que servirà de punt informatiu del Parc i de la 
mateixa vila de Sant Cugat. A més, el quiosc dis-
posarà d’uns lavabos públics. La senyalització de 
tot l’àmbit completarà la intervenció realitzada.

Aspecte de la porta de parc del forat d'en Bocàs després de l'actuació de millora. Font: CPNSC
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Arriba una de les estacions de l’any que més convida a apropar-nos a la natura 
per gaudir del paisatge, dels canvis de colors i del dia més llarg. És una bona 
època per gaudir de Collserola, tanmateix no hem d’oblidar que és durant la 
primavera i la tardor quan es fan més activitats a la serra. Segons les dades de 
freqüentació més recents, només al terme municipal de Barcelona dins el Parc, el 
nombre de visites anuals arriba als 4,5 milions.1

PRIMAVERA A COLLSEROLA:  
ACCIONS PER MILLORAR  
L'ÚS DEL PARC NATURAL

Atès l’increment exponencial de visites, any 
rere any, el 2016 vam començar a implemen-
tar la nova Estratègia de gestió de l’ús públic, 
amb l’objectiu primordial de garantir l’ús 
sostenible de la serra. Recordem que Collse-
rola és un espai natural d’especial protecció, 
a més de Parc Natural també està inclòs en el 
Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de Catalu-
nya i en la Xarxa Natura 2000 europea.

Algunes de les accions previstes per  
a aquesta primavera, en el marc de la nova 
estratègia són:

 ■ Ampliació dels horaris dels punts 
informatius del Parc per oferir un millor 
servei als usuaris que visiten Collserola. 
 ■ Noves accions en relació amb l'ús de 
la bicicleta al Parc Natural, amb l'actua-
lització del mapa d'ús ciclista, entre altres 
accions. 
 ■ Novetats per a l'organització d'activi-
tats autoritzades a Collserola, amb la 
publicació de l’actualització del mapa de 
camins.

 1 Estudi d’afluència, freqüentació i caracterització 
dels usuaris al Parc Natural de la Serra de Collserola. 
Farías-Torboni, E. i Morera, S. INEFC-Centre de Lleida. 
Desembre 2017

AMPLIACIÓ DE L'HORARI DELS PUNTS INFORMATIUS DEL PARC

■ PUNT D’INFORMACIÓ MÒBIL AL 
PASSEIG DE LES AIGUES
Des de principis de març, s’ha posat en 
funcionament el punt d'informació mòbil 
del passeig de les Aigües (al pla dels Madui-
xers). Estarà actiu tots els diumenges fins al 
mes de juliol.  
El punt funcionarà de 10 a 14 h i oferirà 
informació als usuaris sobre els itineraris  
i accessos al Parc, així com de les bones 
pràctiques per a la visita.

Localització: Pla dels Maduixers – Barcelona 
(Horta-Guinardó) 

Des del mes de març s’ha ampliat l’horari 
d’obertura de dos punts d’informació del 
Parc. Alhora, durant el 2018 està prevista la 
construcció d’un nou punt d’informació fix 
a la plaça Rotary, a Sant Cugat del Vallès, 
consolidant aquest tipus d’instal·lacions 
situades a les portes de Parc i  ja presents  
a altres municipis com Cerdanyola del Vallès 
(Punt d’Informació del Parc de la Riera) o  
a Nou Barris – Barcelona (Espai d’Interpreta-
ció del castell de Torre Baró).

■ L’ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL 
PANTÀ DE VALLVIDRERA

L’equipament estarà obert tots els diumen-
ges de 10.30 a 14 h. Durant l’horari d’ober-
tura es podran fer visites comentades  
a l’exposició i alhora conèixer les possibili-
tats de visita que ofereix l’entorn d’aquest 
equipament. És un espai accessible amb 
transport públic (a 10 minuts de l’estació de 
FGC Baixador de Vallvidrera) i molt concor-
regut tant pels habitants de la zona com 
pels visitants del Parc.

Localització: Camí del Pantà, s/n –Barcelona
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ACTUALITZACIÓ DEL MAPA 
DE CAMINS PER ACTIVITATS 
AUTORITZADES

Ja està disponible al web del Parc Natural 
la nova versió del mapa de camins per 
on han de transcórrer les activitats que 
requereixen autorització prèvia. L’actu-
alització, publicada al web a finals de 
febrer, modifica la versió anterior amb 
alguns petits canvis i ajustaments en els 
camins que queden afectats per la nidifi-
cació, tenint en compte les últimes dades 
dels seguiments de fauna realitzats. 
També s’ha fet alguna petita modificació 
atenent la demanda d’alguna entitat. Tot 
amb l’objectiu d’una major protecció del 
medi.
En el mapa hi ha un total de 330 km 
camins disponibles per a les activitats  
a peu, dels quals 222 km són camins 
aptes per a les activitats en bicicleta.

REGULACIÓ DE L'ÚS DE LA 
BICICLETA AL PARC

El desembre de 2016, els òrgans de 
govern del Consorci, van aprovar una 
proposta d’ordenança de regulació de 
la circulació de bicicletes al Parc Natural 
que inclou un marc sancionador, i poste-
riorment, la proposta es va traslladar als 
ajuntaments consorciats per a la seva 
tramitació i aprovació. 
En aquest moment, l’Ajuntament de Sant 
Cugat ha aprovat i incorporat la proposta 
a les ordenances municipals. Entre maig 
i juny està previst fer una prova pilot de 
vigilància, durant 5 caps de setmana, per 
tal de reforçar les accions comunicati-
ves que es portaran a terme per donar  
a conèixer la nova ordenança, i sobre-
tot, per conscienciar sobre els riscos  
i situacions d’inseguretat viària que 
suposen algunes pràctiques en un espai 
tan freqüentat.
Per facilitar-ne la circulació, es disposa-
rà del mapa d’ús ciclista que es podrà 
descarregar del web del parc. S’estan 
estudiant altres opcions de publicació 
que ens permeten les noves tecnologies.
També està previst organitzar sessions de 
treball amb entitats ciclistes, excursionis-
tes i clubs esportius per elaborar conjun-
tament un pla d’accions, amb l’objectiu 
de difondre les bones pràctiques entre el 
col·lectiu ciclista i la seva implicació en el 
compliment de les normes i consells de 
convivència entre els diferents usuaris. 

 Respectem les normes!

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/autoritzacions-d-activitats
http://bit.ly/TerritoriVital
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Durant l’últim trimestre del 2017, el RACC ha portar a terme un estudi de 
mobilitat al Passeig de les Aigües emmarcat en un conveni de col·laboració signat 
amb el Consorci. L’objectiu d’aquest estudi ha sigut elaborar una proposta de 
mesures per millorar la convivència entre tots els usuaris i, al mateix temps, 
minimitzar l’impacte ambiental de les activitats que es realitzen. 

AL PASSEIG  
DE LES AIGÜES,  
MOU-TE BÉ!

L’estudi confirma que la proximitat d’aquest 
espai a la zona urbana fa que sigui la princi-
pal zona d’esbarjo dels barris propers i que la 
percepció, de la majoria dels veïns, sigui la d’es-
tar en un parc urbà i no en un espai natural 
d’especial protecció, com és el Parc Natural de 
Collserola. A més, la gran afluència de visitants 
produeix una sensació d’aglomeració i conflictes 
entre usuaris, sobretot els dies festius. 

Davant d’aquesta situació, una de les pri-
meres actuacions que s’ha portat a terme és la 
instal·lació d’una senyalització divulgativa espe-

cífica per donar a conèixer les normes i consells 
per a millorar la convivència. En concret, s’han 
col·locat cinc grans panells i quinze banderoles 
amb avisos cívics, al llarg de tot el passeig, sota 
el lema “Al Passeig de les Aigües, mou-te bé!”. 

També està prevista el desmuntatge d’una 
de les trialeres que desemboca al passeig. 
Aquesta actuació es farà amb la col·laboració 
d’un grup de treballadors del RACC, en el marc 
del programa d’activitats de Responsabilitat So-
cial Corporativa que el Consorci porta a terme.

METODOLOGIA DE L’ESTUDI 

 ■ L’anàlisi de la infraestructura del 
passeig –punts d’accés, mitjà de 
transport per arribar-hi, presència 
de trialeres, estat dels elements de 
senyalització, presència de brossa...
 ■ El comptatge d’usuaris diferenci-
ant-los segons tipologies.
 ■ La realització d’enquestes per conèi-
xer el comportament de mobilitat 
dels usuaris.

Atenent als objectius de l’estudi es va 
preparar una enquesta específica que es 
va poder realitzar a 778 usuaris. 

PROPOSTA DE MILLORES

 ■ Actualitzar les ordenances vigents, 
aprovades el 2000, incorporant-hi 
nous continguts en matèria de 
mobilitat i sostenibilitat al Parc. 
 ■ Reforçar les accions informatives  
i comunicatives sobre la nova 
normativa, d’aplicació a tot el terri-
tori del Parc, i del manual de bones 
pràctiques.
 ■ Incrementar la presència d’agents de 
l’autoritat que vetllin pel compliment 
de la normativa. 
 ■ Implantar noves mesures per mini-
mitzar els conflictes detectats entre 
usuaris i, sobretot, les situacions de 
risc i inseguretat viària. 
 ■ Arranjar algunes de les zones 
d’aparcament ja existents, sense 
ampliar la capacitat actual.
 ■ Millorar l’accessibilitat en transport 
públic, augmentant la freqüència 
de pas, afegint alguna parada en les 
línies d’autobús existents i ampliant 
el servei els dies festius.

Nova senyalització per millorar la convivència d'úsos al passeig de les Aigues. Font: RACC
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El projecte de transició agroecològica del Parc Natural de Collserola ha iniciat una 
nova fase, amb la definició participativa del pla d’acció que es presentarà el proper 
6 de maig a la Fira Agrícola de Collserola.

NOVETATS DEL  
PROJECTE ALIMENTEM  
COLLSEROLA

Una de les cites més importants del projecte 
va ser a finals de febrer, amb la sessió oberta 
a tota la ciutadania “Passem a l’acció” realit-
zada a la Casa de l’Aigua. El taller participatiu 
va servir per crear els grups de treball que han 
d’impulsar les línies estratègiques d'actuació 
previstes en el pla d’acció i que se centraran en: 

 ■ Creació d’un banc de terres per facilitar 
l’accés a la terra i la incorporació de nova 
pagesia.
 ■ Enfortir els mercats de pagès exis-
tents i promoure’n de nous.
 ■ Fomentar el desenvolupament de 
programes educatius que treballin el 
cicle alimentari de forma integral a les 
escoles i impulsin la transició agroecològi-
ca en el sistema alimentari escolar.
 ■ Creació de la xarxa d’horts rurals de 
Collserola (promoguda per Can Pujades).
 ■ Dissenyar i executar el pla de comuni-
cació participatiu del projecte.

Sessió "Passem a l'Acció" celebrada a finals de febrer a la Casa de l'Aigua. Font: Arran de Terra

El projecte entra, doncs, en una important fase, 
on s’impliquen nous agents que participen del 
sistema alimentari i de la dimensió sociocultural 
d’aquest, i on s’aborden els principals reptes de 
la transició agroecològica per àmbits.

La propera cita serà el 6 de maig a la Fira 
Agrícola de Collserola, a Vallvidrera, i que 
organitza la cooperativa de consum Can Puja-
des, on cada grup presentarà el pla de treball 
de les accions prioritzades i continuarà el de-
bat per avançar cap a la Transició Agroecolò-
gica de Collserola. 

Finalment, durant els propers dies es pu-
blicarà el document de la diagnosi participa-
tiva del sistema alimentari de Collserola, que 
recull el treball realitzat en el grup motor, on 
es defineixen els reptes i les potencialitats per 
a la Transició Agroecològica, base per a l’ela-
boració del pla d’acció iniciat.

CATÀLEG DE LA PAGESIA 
DE COLLSEROLA

Directori de 17 experiències de 
producció agrària del Parc Natural

A principis de febrer, i aprofitant el marc 
incomparable de la Fira de la Candele-
ra de Molins de Rei, es va presentar el 
Catàleg de la pagesia de Collserola. Un 
directori de 17 experiències de produc-
ció agràries del Parc. L’objectiu del catà-
leg és donar a conèixer i reivindicar la 
pagesia de Collserola  —així com els 
aliments que produeix— i sensibilitzar 
sobre la importància que té l’activitat 
agropecuària per al manteniment de la 
biodiversitat i de la sostenibilitat ecolò-
gica, econòmica i social del Parc Natural.

Horts de Can Santoi. Font: Arran de Terra

http://bit.ly/CatalegPagesia
http://bit.ly/CatalegPagesia
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19 PROGRAMA

COL·LABOREM AMB   
EL PARC 

Aquest 2018 ja hi ha disset entitats amb les 
quals s’ha acordat el pla de treball anual. Cinc 
d’aquestes: les fundacions Ciutat i Valors i Els 
Tres Turons, la cooperativa L’Olivera, el Club 
Atlètic Running i l‘Horda, s’han incorporat 
de nou al programa. Encara hi ha pendent, 
però, de concretar la col·laboració amb algu-
nes entitats que ja havien participat en anys 
anteriors. A totes aquestes, cal sumar els deu 
centres vinculats al món educatiu, amb els 
quals durant la tardor ja es va acordar el pla 
de treball del curs, i entre els quals trobem 
centres escolars, AMPA, AFA i associacions 
del món del lleure.

A més de totes aquestes entitats que 
desenvolupen projectes, n’hi ha d’altres que 
venen al Parc a fer  actuacions puntuals. L’any 
2017, entre les dues modalitats, es van arri-
bar a realitzar 103 activitats de manteniment 
i millora d’espais, d’elements del patrimoni  
o dels sistemes naturals.

Aquest programa vol fomentar i facilitar la participació en la gestió i la conservació del Parc  
de les entitats vinculades a Collserola, i alhora reivindicar la tasca que fan. Enguany, tot  
i que encara estem al mes de març, ja podem parlar de bons resultats.

Un altre dels objectius del programa és 
facilitar el coneixement mutu i l’intercan-
vi d’experiències entre les entitats. És amb 
aquest propòsit que al mes de maig o juny 
es farà la trobada amb els centres escolars  
i altres entitats vinculades al món educatiu 
que hi participen, com ja es va fer al setembre 
passat. Amb les altres entitats es faran tres 
trobades repartides al llarg de l’any.

El passat 24 de febrer al matí, a la casa 
de l’Aigua de la Trinitat Nova, es va fer la 
primera d’aquestes reunions. Hi van partici-
par 18 persones de 12 entitats, incloent-hi el 
Consorci. Va servir per presentar bona part 
dels projectes que entre tots es duran a terme 
aquest any. 

Però a més, les trobades sempre tenen 
un component formatiu. En aquesta ocasió, 
els participants van poder assistir durant un 
moment del matí, a la jornada de treball de 
l’Alimentem Collserola, que es feia al mateix 

■ VOLS COL·LABORAR?

Si no sou de cap entitat o associació i voleu 
col·laborar amb el Consorci en el manteniment 
i la millora del patrimoni natural i construït 
del Parc, cada trimestre, a l’Agenda del Parc, 
s’organitza una activitat que us dona aquesta 
possibilitat. S’anomena Voleu col·laborar? Per 
fer-la només cal inscriure’s al Centre d’infor-
mació la mateixa setmana. 

La del primer trimestre del 2018 es va fer 
el 17 de febrer i la van organitzar de forma 
conjunta el Consorci i l’associació Alnus CEPA 
de Sant Just. Va consistir a realitzar el mante-
niment dels arbres que aquesta entitat havia 
plantat a la zona l’any 1998.

Actuació a la penya del Moro Font: CPNSC Trobada d'entitats col·laboradores amb el Parc, a finals de febrer, a la Casa de l'Aigua. Font: CPNSC

lloc. També van fer una visita guiada al centre 
i van poder conèixer, de primera mà, el projec-
te educatiu de la Casa de l’Aigua.
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  VERDAGUER I LA NATURA DE 
COLLSEROLA
Itinerari literario-naturalístic on coneixerem 
les plantes, animals i roques de la serra que 
van inspirar Verdaguer i que podem identifi-
car a la seva obra literaria. 
Dissabte, 14 d’abril i 2 de juny, a les 
11 h al Centre d’Informació. Cal inscripció 
prèvia.

n  NIT DELS RATOLINS
Sessió familiar de descoberta dels micro-
mamífers que habiten Collserola (ratolins, 
musaranyes i talpons). Dins el programa 
de celebració del Dia Europeu dels Parcs.  
Divendres, 25 de maig, de 19.30  
a 21.30 h al Centre d’Informació. Cal 
inscripció prèvia.

n  VI, GLOSA I ESTRELLES
Espectacle lúdic i divulgatiu, amb cançons, 
astronomia, poesia i contes. Inclou un tast 
de vins. Activitat dins la ix edició de les 
jornades La vinya i el vi a Collserola. 
Divendres, 15 de juny, de 21 a 22.30 h  
a Can Coll. Cal inscripció prèvia.

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

A L’HORT DE L’ESCOLA, 
LLAVORS DE TOMÀQUET 
MANDÓ DE COLLSEROLA

PER QUÈ NO  
TROBEM PAPERERES  
AL BOSC

Collserola és un espai natural i, en 
general, no hi trobarem papereres.  La 
retirada de brossa dels espais naturals 
és costosa i complicada, tant per la 
dispersió geogràfica dels contenidors 
com per l’accés dels serveis de recollida.  

Des dels serveis tècnics del Parc es treballa per 
fer una gestió acurada dels punts de recollida  
situats als principals accessos.  Per determinar 
on es col·loquen es té en compte la freqüenta-
ció i el tipus d’ús que es fa de l’espai i l’esforç 
econòmic de la seva recollida i manteniment 
segons la seva facilitat d’accés. 

Per aquest motiu no trobem a tots els 
punts del Parc papereres. Sí que trobem conte-
nidors a les principals àrees de lleure, espais 
accessibles per als serveis de recollida, amb alta 
freqüentació i ús principals per fer-hi pícnics, 
barbacoes o àpats en grup. També hi ha algu-
nes papereres en altres espais, però la tendèn-
cia és d’anar-les reduint.

Es dóna la circumstància que quan una 
paperera està plena, algunes persones enlloc 
d'endur-se la brossa la dipositen al costat del 
contenidor amb la conseqüent atracció que 
representa per la fauna salvatge, gossos i gats, 
que acaben escampant-la per l'indret. 

Pot semblar una contradicció reduir el 
nombre de papereres, quan es vol mantenir 
l’espai net, i pensar que això pot provocar que 
la gent llenci les deixalles a qualsevol lloc. Des 
del Consorci s’han editat materials per divulgar 
la necessitat d’entendre que ens trobem en un 
espai natural, que les deixalles generades han 
de ser les mínimes i si se’n generen, la millor 
opció és endur-se-les i dipositar-les als punts 
de recollida municipal.

El tomàquet Mandó de Collserola és una 
de les hortalisses recuperades que cultiven  
i comercialitzen diversos col·lectius pagesos 
de Collserola. També tenen interès per aquest 
tomàquet altres iniciatives, com els  horts 
escolars, socials i/o de lleure. Per a aquests 
casos, des del CDRE s’ha ofert per segon any 
consecutiu llavors. 

A part de les llavors, i amb la intenció 
d’aprofundir en les activitats agroecològiques 
escolars,  el CDRE també ha ofert diversos  
materials didàctics de suport com per exem-
ple l’exposició itinerant “Conreus i pastures  
a Collserola”, el joc “La gimcana del bon 
cuiner” o la maleta “Collserola, contes d’hort”. 

Des del Centre de Documentació i Recur-
sos Educatius del Parc també us ofereixen un 
recull de recursos per treballar-ho a l'aula. Els 
podeu descarregar al web del Parc.

Tomàquet Mandó a l'hort escolar. Font: CPNSC

De nou, el Centre de Documentació  
i Recursos Educatius del Parc Natural 
de Collserola ha ofert a centres 
educatius i associacions llavors de 
tomàquet Mandó de Collserola.

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
http://www.parcnaturalcollserola.cat/news/a-l-hort-de-l-escola-llavors-de-tomaquet-mando-de-collserola
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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 tots els diumenges de 10.30 a 14 h (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:

Im
pr

ès
 e

n 
pa

pe
r 

re
ci

cl
at

 C
IC

LU
S 

O
FF

SE
T

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

DESEMBRE 2017 17,2 12,2 8,5 5,1 -0,4 3,1 517,7

DESEMBRE 1971–2000 20,0 11,7 8,9 6,2 -6,2 60,4 651,6

GENER 2018 19,8 13,9 10,5 7,1 2,8 63,6 63,6

GENER 1971-2000 320,9 10,9 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9

FEBRER 2018 16,8 10,1 6,7 3,3 -2,4 103,3 166,9

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

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/

