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n EDITORIAL
Acabada d’assumir la presidència del
Consorci de Collserola, el Butlletí del
Parc m’ofereix la possibilitat d’expressar
el meu compromís amb un espai de referència de la demarcació de Barcelona.
Collserola és un parc de capçalera,
un espai natural que s’obre, davant el
Mediterrani, cap a la densa regió costanera, però que també mira cap a la segona corona metropolitana, cap al Vallès
i més enllà, perquè, com diu la campanya de turisme de la Diputació de Barcelona, “Barcelona és molt més”. Per això,
tots els responsables tècnics i polítics
que treballem al Consorci tenim el ferm
objectiu de posar Collserola a l’abast de
tothom, i de fer-ho en unes condicions
que mantinguin, de manera irrenunciable, les qualitats paisatgístiques i mediambientals del Parc i, alhora, permetin
el desenvolupament de les activitats de
tota mena que hi tenen lloc.
Amb
aquest
repte
encetem,
il·lusionats, un altre curs per donar un
nou impuls al Parc de Collserola.

Marc Castells i Berzosa
President del Consorci del
Parc Natural de la
Serra de Collserola

PROJECTE DE PARTICIPACIÓ
EN L’ERRADICACIÓ
DE L’AILANT
El 21 de juny passat es va fer la reunió per valorar la campanya de
l’any 2017 i consensuar les diferents activitats del 2018.

Xerrada sobre l'ailant als veins dels barris de muntanya. Font: CPNSC

El projecte de participació en l’erradicació de
l’ailant, que es desenvolupa en campanyes
anuals, és un escenari de treball conjunt del
Consorci, diferents ajuntaments, algunes
associacions veïnals, ambientalistes del territori del Parc i algun centre escolar, per tal de
gestionar aquesta problemàtica.
Cada campanya compta amb accions de
sensibilització/divulgació, detecció i seguiment dels focus, tractament dels arbres, eliminació i valoració.
Pel que fa a la campanya del 2017, la
divulgació es va fer a través d'una xerradapresentació al local de l’APV de la Floresta, un
nou díptic explicatiu i alguns recorreguts en
grup per detectar els ailants. El mapatge i la
mediació amb els veïns van facilitar el tractament de 1.551 arbres. La novetat va ser l’inici
de l’activitat del porta a porta al barri de la
font del Mont, a Vallvidrera, en la qual van
col·laborar un grup d’alumnes de l’escola Pare
Damià Sagrats Cors, de Barcelona. Va consis-

tir a explicar als veïns i veïnes la problemàtica
dels ailants, detectar la seva presència a les
diferents parcel·les i animar-los a col·laborar
en el seu tractament.
De cara a la campanya del 2018 es va
acordar:
■■Augmentar la divulgació, posant pòsters
explicatius a més punts del Parc.
■■Augmentar el mapatge: localització de
focus i seguiments dels ja tractats.
■■Seguir fent el tractament dels arbres els
mesos d’octubre i novembre per part del
Consorci.
■■Buscar solucions per part de les entitats
i ajuntaments perquè el cost de la tala dels
arbres tractats sigui mínim per als propietaris de les parcel·les.
Encara que la tasca d’erradicació de l’ailant és
inacabable, unir forces és l’única solució. Cal,
doncs, seguir treballant en aquesta línia.

Aquest mes de setembre la Campanya de Seguiment de la Migració Postnupcial al Parc
Natural de Collserola compleix 30 anys de registres ininterromputs. Una iniciativa
que any rere any incrementa el seu interès científic i el nombre de seguidors.

Seguiment de la migració al turó de la Magarola. Font: CPNSC

L’any 1987 ens vam verificar que un petit grup
de joves ornitòlegs pujaven al punt geodèsic
del turó de la Magarola i sempre que podien
feien observacions de la migració postnupcial de rapinyaires. Ben aviat des dels Serveis
Tècnics del llavors Patronat Metropolità del
Parc de Collserola va donar suport a aquesta
iniciativa tan de base, i tan autèntica.
Així va començar l’any 1988 la Campanya
de Seguiment i Divulgació de la Migració de
Rapinyaires i Altres Ocells Planadors pel Parc
de Natural de Collserola.
Aquest seguiment ha permès d’obtenir
dades de força interès, ja que a pocs llocs
s’han obtingut sèries tan llargues i regulars.
Però no sempre es té en compte el paper
que ha desenvolupat aquesta iniciativa com
a escola d’ornitòlegs, alguns visitants casuals

han esdevingut amb els anys autèntics experts
en la identificació no sempre fàcil dels rapinyaires en vol.
L’estructura de l’activitat s’ha vist modificada amb els anys, el seguiment per part
d’ornitòlegs experts “oficials” i el gruix de
naturalistes que s’hi apunten comença l’u
de setembre i s’allarga ininterrompudament
fins a finals d’octubre. Tanmateix, de cara
a garantir bones observacions per al públic en
general, centrem el període més adreçat a la
divulgació, de mitjan setembre fins a primers
d’octubre, incloent-hi cada any la celebració
del Dia Mundial dels Ocells.
Amb motiu d’aquesta efemèride s’ha
editat una samarreta commemorativa que
podeu trobar als centres del Parc
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!
30
anys

30 ANYS DE SEGUIMENT
DE LA MIGRACIÓ
AL TURÓ DE LA MAGAROLA

1r CONGRÉS D'ORNITOLOGIA DE
TERRES DE PARLA CATALANA
Entre el 12 i el 14 d’octubre el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona acull la
primera edició d’aquest congrés organitzat per l’ICO (Institut Català d’Ornitologia), el Centre d'Estudis de la Neu
i de la Muntanya d'Andorra (CENMA),
el Grup Balear d'Ornitologia (GOB),
la Societat Ornitològica de Menorca
(SOM), el Grup AU i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Aprofitem l’avinentesa dels 30 anys
de seguiment de la migració per realitzar una síntesi dels resultats del total de
les campanyes.
Alhora, des de l’Estació Biològica del Parc també es presentaran els
resultats de la sèrie, també de 30 anys,
del seguiment d’ocells en els diferents
ambients del Parc i la comunicació oral
sobre el seguiment de rapinyaires, en
aquest cas dels nidificants.
Finalment, des del Centre d’Educació Ambiental Can Coll es publicarà un
pòster que explica l’experiència de més
de 20 anys de la Feixa dels Ocells i el
seu ús tant des de l’àmbit educatiu com
divulgatiu.
El lema del COTPC en aquest primer
any és "L'ornitologia a casa nostra: què
s'està fent al territori?", reflectint la
voluntat de fer un primer recull exhaustiu o síntesi dels treballs en curs en tot
l'àmbit de les terres de parla catalana.
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UN NOU PLA ESPECIAL
PER AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
En marxa el procés d’aprovació del nou Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, celebrat el 24 de juliol de
2018, va adoptar l’acord d’aprovació inicial
del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PEPNat) i la modificació del Pla
general metropolità (PGM) associada a aquest
àmbit, amb l’objectiu de garantir la màxima
protecció i conservació d’aquests sistemes
naturals de vital importància per a tot l’espai
metropolità.
El projecte s’ha treballat en comissions
i ponències on han participat totes les administracions implicades: Generalitat de Catalunya,
AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC)
i els 9 ajuntaments consorciats.

Amb la publicació en el BOPB el dia 9
d’agost, s’obre el termini legal d’informació
pública per a la consulta i presentació d’al·
legacions. Durant tres mesos l’expedient es
podrà consultar a la Secretaria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a www.amb.cat
i presencialment al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. El període d’al·
legacions finalitzarà el 10 de desembre.
El nou model de protecció es basa en dos
eixos fonamentals: la potenciació dels serveis
ecosistèmics i un major control de les pertorbacions que poden tenir efectes contraris a la
preservació i millora dels sistemes naturals de
la serra

PRINCIPALS OBJECTIUS
■■Preservació i millora dels valors
ecològics de la serra i de la connectivitat, tant interna com externa dels
ecosistemes.
■■Control dels efectes negatius de la
fragmentació dels ecosistemes.
■■Potenciació del patrimoni construït
i dels valors culturals.
■■Foment de l’economia verda.
■■Model de l’ús públic que compatibilitzi l’ús social amb la preservació del
valor natural i paisatgístic.
■■Un pla dinàmic que tingui en consideració els efectes del canvi climàtic
i les característiques de l’entorn
mediterrani en què ens trobem.
CANVIS I NOVETATS
■■Reducció del sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en
més de 400 ha.
■■Establiment d’una qualificació
específica per al sistema hidrogràfic
format pels principals rius i torrents.
■■Potenciació de les activitats agropecuàries.
■■Definició d’un nou model d’ús
públic i social per tal de potenciar un
lleure responsable que no malmeti
els valors naturals del Parc.
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
El Pla inclou un procés de participació
ciutadana que preveu com a mínim tres
canals d’interacció: sessions presencials
al territori i per temàtiques, participació
on-line i atenció ciutadana a la seu de
l’AMB i del CPNSC.

TARDOR 2018

EL PARC NATURAL DE
COLLSEROLA A LA CONFERÈNCIA
ANUAL D’EUROPARC
La gestió de l’ús públic i el projecte de dinamització agroecològica a Collserola han estat
dos dels temes tractats a la Conferència anual d’EUROPARC, celebrada durant la tercera
setmana de setembre a Escòcia.
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President d'EUROPARC, Ignace Shops Font: EUROPARC Federation

Taula rodona celebrada durant la conferència Font: EUROPARC Federation

Amb el lema "Parcs europeus: Inspirant les noves generacions", la Federació de parcs europeus, EUROPARC, ha celebrat la conferència anual. Amb més de 40 activitats programades, entre les quals 19 tallers (workshops), la trobada ha
tingut com a tema central el paper de les noves generacions
i com implicar-les en la gestió dels parcs naturals.
En aquest sentit, l’associació Arran de Terra, dins el
workshop “Pagesia i zones protegides", va explicar el projecte "Alimentem Collserola", que té per objectiu la dinamització de la pagesia al Parc, una activitat que a Collserola està
impulsada, sobretot, per agricultors joves.
Un altre tema tractat ha estat la gestió de l’ús públic
de Collserola, dins del workshop “La gestió del flux de visitants", organitzat pel mateix director del Parc Natural de la
Serra de Collserola.

Durant la trobada, a la qual han assistit més de 400 representants de tot Europa, s’ha celebrat l’Assemblea General
de l’organització amb la participació del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola com a membre de l’entitat.
La conferència es va pronunciar a Aviemore, al Parc Nacional de Cairngorms, que està situat a les terres altes (High
Lands) d’Escòcia, va ser creat l’any 2003 i té una extensió de
3.800 km2, inclou la major part de les muntanyes més altes
del Regne Unit i constitueix un extens i remarcable conjunt
d’erms propis de la semitundra alpina.
La Federació EUROPARC és la xarxa que agrupa els parcs
naturals i nacionals de tot Europa. L'entitat treballa per donar suport en la gestió de les àrees protegides a tot el continent mitjançant la cooperació internacional, l'intercanvi
d'idees, l’execució de projectes i l'experiència consolidada,
influint en les polítiques de conservació europees.
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30 ANYS DEL CENTRE
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
CAN COLL
Recordem els 30 anys de funcionament d'aquest equipament, els seus inicis
i els seus objectius encara avui vigents i sobretot recordem les persones que
li han donat, i li donen, vida i lluïment.
ESTIU DE 1988... la finca de Can Coll en
plena activitat: paletes, fusters, pintors...
tothom treballant a l'engròs. Ja fa mesos que el
turó bull d’activitat. S’ha acordat que la masia,
propietat de la Corporació Metropolitana de
Barcelona, serà un centre obert als usuaris del
recentment creat Parc de Collserola. En Ton
Ardèvol i el seu germà Joan, són els artífexs de
la remodelació de la vella masia de Can Coll
i la seva transformació en un centre d’educació ambiental.
Teresa Franquesa i Albert Torras ja fa
temps que estan treballant en el projecte
d’educació ambiental del Parc i en la concreció del programa i dels recursos que s’oferiran
a tota la ciutadania i a la comunitat educativa en especial. Durant la tardor d’aquell any
s’obren els edificis annexos de Can Coll per
a activitats de caps de setmana i serà durant
el mes de novembre, quan les primeres escoles
inaugurin un programa d’educació ambiental
que anirà creixent amb els anys però que ja neix
amb una potència i qualitat que el farà capdavanter i plena-ment vigent fins avui mateix.
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PRIMAVERA DE 1992... arriba la gran
inauguració de les obres de remodelació de
la vella i bella masia, amb l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i el gerent del Patronat Metropolità del Parc de Collserola, Miquel
Sodupe, com a caps de cerimònies. En aquest
matí assolellat, la masia llueix esplèndida!
La masia abans i durant la rehabilitació

Així, dia a dia, i gairebé sense adonar-nosen i sobretot sense deixar de treballar, han passat aquests 30 anys que avui commemorem. La
nostra petita història ha tingut molts protagonis-tes i tots ells han deixat el seu esforç i la seva
petjada per configurar un Can Coll com avui
el coneixem. Hem gaudit de la professionalitat
i inspiració d’en Tià Duñó, de la Sílvia Mampel, de la Marcel·la Fort, de l'Elena Forcada,
d’en Manel Casademont, de l’Ana Prieto, de la
Marta Cuixart, de la Marta Doñoro, d’en Pere
Moya, d’en Miquel Palau, de la Isabel Alves, de
l’Anna Pla i de l’enyorada Cecília Cardús. També dels informadors de tans caps de setmana
dedicats al Parc, sobretot en Joan Antoni Lorente i la Núria Marqués i tots els companys de
l'empresa Argelaga.
Importants, els masovers que ens han
anat acompanyant, mantenint encès el caliu
familiar de la finca. En Manel i la Neus, lleidatans de soca-rel, l’Antonio i la Carmen, la
Isabel i l’Albert, l’Elisabet i l’Ivan, la Marina
i l’Albert amb en Blai i l’Enia i ara amb l’Alfred,
la Cristina i els seus pares.
I no podem deixar de recordar el grup de
Voluntaris de Collserola, que durant 25 anys
van donar al Parc el seu temps i el seu entusiasme. L’afecte que sempre van demostrar per
Can Coll encomanava els visitants i a nosaltres ens esperonava a millorar i complementar
l’oferta dels diumenges i de les diades especials.
I els tècnics del Servei de Medi Natural, amb
en Julio Domínguez sempre a la finca, pendent
del benestar dels animals de la granja i l’estat dels horts i conreus. Els tècnics del Servei

Un compromís que materialitzarem continuant treballant per:
■■Donar a conèixer el patrimoni natural de
Collserola, capacitant per a la seva conservació. Utilitzant l’entorn natural com
a context i font d’aprenentatge.
■■Fomentar les bones pràctiques ambientals al
Parc i a la pròpia vida. Avançar cap a la qualitat de vida, l’equitat i la solidaritat.
■■Capacitar per a la sostenibilitat ambiental.
Per a la connexió entre futurs sostenibles
i la manera en què pensem, vivim i treballem.
■■Sensibilitzar sobre els problemes ambientals
locals i globals. Facilitar l’educació participativa, aquella que desenvolupa el pensament
crític i la ciutadania activa.

Els espais actuals del centre, plens de vida i d'activitats. Font: CPNSC

d’Obres i Manteniment amb els llistats que mai
s’acaben de reformes i arranjaments i de propostes per anar convertint una masia amb més
de 500 anys d’història en un centre educatiu
que es va adaptant a les necessitats dels programes educatius.

I els mestres i professors amb els seus
alumnes, uns 300.000 en tots aquests anys i el
jovent de pràctiques... Tots i cadascun compartint vivències, aportant idees, aprenent conjuntament, reflexionant, experimentant i canviant
i adaptant recursos, programes, metodologies.

I volem compartir la nostra visió de Can Coll
com un centre obert a tothom, amb la natura
i la societat com a protagonistes. Un centre
proactiu i dinàmic que accepta i acull noves
idees i propostes, que vol ser orientador per
a les noves generacions. Que vol exercir
a partir de la sensibilitat i la creativitat, explorant la capacitat de meravellar-nos que tenim
tots els humans. Interdisciplinari i cooperatiu
i sobretot un centre on fem, aprenem i treballem tot imaginant un món millor.

TARDOR 2018

TARDOR DE 2018... com a equipament
del Consorci del Parc Natural de Collserola
i amb la complicitat de tot l’equip del Servei
d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental,
encarem un nou curs escolar, retrobem les
olors, els colors i els sons de la nostra Collserola. L’actual equip d’educadors, la Montse
Ventura, la Teresa Canyellas, en Joan Cueto,
l’acabat d’arribar Javi Gómez i com a coordinadora, la Roser Armendares, mantenim el
compromís amb la tasca educativa i de promoció del valors d’aquest Parc tan especial
i inesperat i també tan divers i contrastat.
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CONSOLIDACIÓ DE LA
FAÇANA DE LA MASIA DE
CAN FERRIOL
Durant l’estiu s’ha realitzat una important, i necessària, actuació de consolidació
d’aquesta masia, catalogada com a Bé d’Interès Local.
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Actuació de consolidació de la façana

Tot i que el Consorci ja havia actuat amb anterioritat –entre el 1991 i 1993, i el 2011– el desplom
de part de la façana principal feia necessària
aquesta actuació per tal de consolidar l’estructura de la masia, en perill d’esfondrament.

Durant l’estiu s’ha realitzat la desconstrucció de la part de la façana principal que s’havia
desplomat i d’un cos annex, de construcció posterior a la resta de la masia, i que es trobava en
estat de ruïna. Una vegada retirada la runa es va
veure la possibilitat, juntament amb els tècnics
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de
reaprofitar la pedra extreta per tornar a construir
la part de la façana desplomada. A més a més,
s’ha pogut refer el tancament perimetral del barri amb la mateixa pedra de reaprofitament de
la desconstrucció. El cost de l’actuació ha estat
aportat pel Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, mercès al conveni signat entre ambdues
administracions.
La masia de Can Ferriol, ubicada a la finca
del mateix nom, al municipi de Sant Feliu de Llobregat —prop de Santa Creu d’Olorda—, està
catalogada com a Bé d’Interès Local en el "Catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu de
Llobregat", i és d’estil modern popular del segle
XVIII. La finca té una extensió de 86 hectàrees de
boscos i camps amb conreus de secà i regadiu
i fruiters. És propietat de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, i està adscrita al Consorci.
El Parc Natural de Collserola compta amb
vora noranta masies. Actualment, moltes de
les edificacions, tant de propietat privada com
pública, estan en situació precària. Actuacions
com la realitzada a Can Ferriol, gràcies a l’impuls de les administracions, són necessàries
i urgents per tal de recuperar el patrimoni arquitectònic i agrícola del Parc.

LA VESPA ASIÀTICA
ARRIBA AL PARC
NATURAL DE COLLSEROLA
La vespa asiàtica (Vespa velutina
nigrithorax) és una espècie exòtica que
s’ha estès per tot Europa; va entrar
a Catalunya per l’Empordà l’any 2012
i enguany ja ha arribat a Collserola.
El problema principal és la depredació sobre
les abelles i altres insectes, per la qual cosa
té un efecte indirecte sobre la pol·linització
de plantes conreades i de flora silvestre que
també acaba afectant la producció de mel,
cera i altres productes apícoles. A més de
l’afectació sobre la salut pública com a conseqüència de les picades.
Al Parc Natural de Collserola s’ha creat un
grup de treball per a la detecció, seguiment
i control de la població de vespa asiàtica dins
del Parc, que està treballant conjuntament
amb la comissió tècnica de la Generalitat de
Catalunya, els ajuntaments del Parc i tots els
col·lectius implicats en aquesta problemàtica.
En cas de detecció d’un niu s’ha de comunicar al Cos d’Agents Rurals: telf. 935617000,
o al correu velutinacar@gencat.cat i notificar-ho a l’ajuntament corresponent.
COM IDENTIFICAR LA VESPA ASIÀTICA?
Rostre de color
groc

Abdomen amb
ínia horitzontal
groga
Potes
grogues
Final de l'abdomen ataronjat

Mida: 3 cm aprox

NOU PUNT
D'INFORMACIÓ
AL PARC NATURAL

Aviat farà un any de l’inici de la campanya de comunicació Territori
Vital per posar de manifest, un cop més, la importància de la
preservació d’aquest espai natural i promoure-hi el respecte i els
bons usos. Enguany la campanya se centrarà en les normes de
regulació de l’ús de la bicicleta.
La nova regulació de la circulació de bicicletes,
que inclou un marc sancionador per a aquells
comportaments que impactin negativament
en el medi i posin en perill altres persones,
ha estat incorporada a les Ordenances municipals de Sant Just Desvern i de Sant Cugat
del Vallès. En aquest moment, s’està tramitant
a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i de
Molins de Rei.
Recordem que les ordenances vigents,
aprovades l’any 2000, prohibeixen circular en
bicicleta per corriols, rieres, camps a través,
camins d'amplada inferior a tres metres i vies
especialitzades per a altres usos. Com també
prohibeix circular a una velocitat superior als
20 km/h.

Per facilitar la circulació pels camins autoritzats, s’ha actualitzat el mapa d’ús ciclista
que podeu consultar al web del Parc. S’està
estudiant el desenvolupament d’una aplicació
mòbil amb la xarxa de camins i els itineraris
del Parc, que permeti saber la ubicació, en
temps real, tant als ciclistes com a la resta de
les persones usuàries del Parc.
També trobareu a les vitrines de les estacions dels Ferrocarrils Catalans que hi ha dins
el Parc, a més de la informació general, altra
informació de la campanya sobre els consells
i les normes que cal respectar.

Durant el mes d’octubre obrirà un nou
punt d’informació al forat d’en Bocàs,
una de les entrades principals al Parc des
del municipi de Sant Cugat del Vallès.
El nou equipament completa l’actuació de
millora que es va realitzar en aquest espai
a principis d’any amb el condicionament del
camí de Can Borrell.
Inicialment obrirà els diumenges de 10
a 14 h però està previst que l'horari s’ampliï,
a partir del 2019, a tots els caps de setmana
i festius.
Tant les obres d’instal·lació com la gestió
del punt són a càrrec de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.
L'ampliació de la xarxa de punts d'informació fixos a les entrades del Parc Natural és
una de les accions que promou el Consorci
amb els diferents municipis del Parc.
Amb aquest punt, ja en seran 3 els existents, sumant-se als situats a Cerdanyola del
Vallès (Parc de Canaletes) i a Barcelona - Nou
Barris (Castell de Torre Baró).

Si vas en bicicleta recorda què....
Has de circular pels
camins i pistes de la
xarxa d'ús ciclista sense
superar els 20 km /h

Està prohibit passar per
corriols i fer trialeres

TARDOR 2018

COLLSEROLA,
TERRITORI
VITAL

Si no pots deixar un mínim
d'1,5 m de separació,
respecte els vianants,
baixa de la bicicleta
i camina

El Parc Natural de Collserola és un TERRITORI VITAL que cal preservar entre tots

9
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VOLUNTARIAT
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
■ ELS CAMPS DE TREBALL, UNA
OPORTUNITAT DE FER VOLUNTARIAT AL
PARC NATURAL
Aquest juliol passat el Centre Cruïlla i la
Fundació Collserola van organitzar diversos camps de treball que van tenir, entre
altres objectius, col·laborar amb el Parc
Natural de Collserola
Com ja va fent des de l’any 2014, el Centre
Cruïlla de Ciutat Meridiana va organitzar
aquest any quatre torns de camp de treball,
des de la darrera setmana de juny fins a la
tercera de juliol. Més de 40 nois i noies coordinats per tres educadors del centre i un
tècnic del Consorci van dedicar vuit dies a fer
diferents tasques de millora i condicionament
dels espais i accessos de la font Muguera i del
mirador del carrer Perafita. També van esmerçar esforços a recuperar l’antic camí entre la
font Muguera i la font de l’Alba. En aquest
segon indret van estar fent recerca d’antigues
construccions i van trobar restes d’un antic

safareig i de la canalització d’aigua, la qual
cosa ens ajuda a saber com era aquesta font
de cara a recuperar-la en un futur.
En una altra zona del Parc, del 16 al 20 de
juliol, un altre grup de joves també van col·
laborar amb la millora del Parc dins del primer
camp de treball que la Fundació Collserola
organitzava a Collserola. Van fer dues tasques:
una de les quals de suport a la recuperació de
la font del Funicular i una altra molt diferent:
col·laborar en la divulgació porta a porta de la
problemàtica de l’ailant als veïns i veïnes del
barri de la font del Mont i de promoure la seva
implicació en els tractaments que el Consorci
farà aquesta tardor.
Des d’aquí volem agrair-los l’esforç realitzat malgrat la calor de l’estiu!
■ COL·LABOREM AMB EL PARC
Des que es va començar a desenvolupar el
programa Col·laborem amb el Parc al setembre del 2006, algunes entitats del món educatiu han vist en aquest context, una possibilitat

Alumnes de l'INS Gorgs col·laborant en el manteniment del Museu-Poblat Ibèric de Ca n'Oliver Font: CPNSC

de participar de forma activa en la conservació i la millora del Parc Natural.
Tot i que es tracta d’un programa pensat
per donar resposta a les demandes de col·
laboració de les entitats del territori del Parc
i crear un espai de coneixement mutu i treball
conjunt, els centres escolars i els del món del
lleure, també hi tenen cabuda. L’important és
sumar esforços i crear complicitats en la divulgació dels valors del Parc, en la seva gestió i en
la seva conservació.
Les col·laboracions poden ser periòdiques
o puntuals. Gairebé totes les entitats opten
per les primeres i apadrinen una zona, amb la
qual s’estableix un vincle especial i on realitzen
totes les actuacions. Aleshores s’acorda un
projecte a realitzar i un pla de treball de curs.
Una altra possibilitat és fer una actuació dins
d’un dels projectes de gestió que el Consorci
du a terme. En el cas dels centres escolars el
marc de la col·laboració és ben divers: el servei
comunitari, els mòduls formatius, l’aula oberta, la tutoria, la setmana cultural, etc.
Durant l’any 2017 i el que va del 2018
han participat en aquest programa 16 entitats de l’àmbit educatiu (11 centres escolars,
2 AMPAS i 3 entitats del món del lleure) que
han desenvolupat 12 projectes i 78 actuacions. En total han estat més de 1.500 les
persones implicades.
El passat dia 19 de setembre es va fer una
reunió de valoració dels projectes que s’han
desenvolupat durant del curs 2017-18 amb
el professorat dels centres educatius, i que
va resultar molt interessant. Aquest nou curs
2018-19 tots ells segueixen amb el mateix
projecte o amb algun altre de nou, i el més
important, amb moltes ganes de participar!

NOVETATS
A LES ÀREES
DE LLEURE
Aquesta tardor s’inicien algunes
actuacions a les àrees de lleure per
reforçar el missatge, entre els usuaris
habituals de les instal·lacions i els
serveis, que ens trobem en un Parc
Natural que cal preservar.

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
2017
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 2018.
La podeu descarregar al següent
enllaç: bit.ly/MemCPNSC17
Al web del Parc també estan disponibles totes les memòries dels exercicis
anteriors.
Memòria de
gestió 2017

Les àrees de lleure acullen un gran nombre
d’usuaris i les activitats principals són passejar,
jugar i menjar a fora, a la zona de pícnic o al
restaurant. Aquests equipaments no sempre
s'identifiquen fàcilment com a instal·lacions
i serveis del Parc Natural, per aquest motiu, iniciem un nou programa d’actuacions per reforçar
el missatge que ens trobem en un espai protegit
on cal respectar les normes per millorar la convivència i garantir-ne la preservació.
A partir d’ara, si aneu a dinar al Centre d’Informació del Parc o als restaurants de les àrees
de lleure trobareu unes estovalles individuals
a les taules on hi ha el mapa del Parc Natural
amb alguns dels llocs i elements de patrimoni
més destacats de la serra.
En el programa d’actuacions de manteniment i millora de les instal·lacions, per a aquesta tardor està prevista la reposició de les taules
i bancs de fusta a l’àrea de la Salut de Sant Feliu
de Llobregat.

Memòries de
gestió de Parc

NO US HO
PODEU
PERDRE...
n JORNADES EUROPEES DEL PATRI
MONI 2018
Dues activitats per celebrar aquesta efemèride: Els vivers de Can Borni i la Masia de
Can Coll
Divendres, 12 d’octubre, de 10 a 13 h
i diumenge 14 d’octubre d' 11 a 14 h
n ANEM A CONÈIXER EL TORRENT
DE CAN CODINA
Amb els tècnics de l’Associació Hàbitat
anirem a fer la inspecció d’aquest torrent de
Collserola.
Dissabte, 27 d’octubre, de 10 a 13 h
n BANY DE BOSC
Una passejada tranquil·la immersos en el
bosc. Una experiència sensorial amb beneficis sobre la salut.
Diumenge, 11 de novembre, de 10 a 13 h
n PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ:
HORTA I OLIVERES AL PEU DEL PUIGMADRONA
Ascensió al Puigmadrona i visita a l’explotació agrícola de Can Montmany.
Dissabte, 1 de desembre, de 9.30 a 14 h

Més propostes
a l’Agenda d’activitats
del Parc Natural de
Collserola
Noves estovalles individuals. Font: CPNSC

TARDOR 2018

MEMÒRIA DE GESTIÓ
DEL PARC NATURAL DE
COLLSEROLA 2017
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DONEN SUPORT A LA
CONSERVACIÓ DEL PARC:

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" Tel. 93 280 28 40
ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA
Obert de 10.30 a 14 h tots els diumenges (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).

Imprès en paper reciclat CICLUS OFFSET
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n EQUIPAMENTS

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).
Masia de La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat )
Quiosc de La Salut de Sant Feliu: Tel. 615.33.01.92 (obert de dijous a diumenge).
Sant Pere Màrtir (Espai Mireia): Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

PLOU I FA SOL
Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m). Al web del Parc trobareu més informació.
PERÍODE

TMA

TM

T

Tm

Tma

P

JUNY 2017

29,6

25,6

21,5

17,5

12,8

53,1

447,1

PA

JUNY 1971–2000

35,5

24,2

20,0

15,7

6,9

39,4

279,6

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

JULIOL 2018

33,6

29,8

25,3

20,7

17,2

51,5

498,6

JULIOL 1971-2000

39,8

27,4

22,9

18,5

10,6

26,7

306,3

AGOST 2018

37,2

30,2

25,8

21,5

16,6

35,9

534,5

AGOST 1971-2000

38,4

27,1

22,9

18,7

11,0

45,0

350,0

TMA. Temperatura màxima absoluta / TM. Temperatura màxima mitjana / T. Temperatura mitjana / Tm. Temperatura mínima mitjana / Tma. Temperatura mínima absoluta / P. Precipitació total
mes (l/m2) / PA. Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l/m2)

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

