
COLLSEROLA 
      HIVERN 2020
                      

Butlletí núm. 126
parcnaturalcollserola.catPARC NATURAL

parcnaturalcollserola.cat


2

B
U

TL
LE

TÍ
 D

EL
 P

A
R

C
 N

A
TU

R
A

L 
D

E 
LA

 S
ER

R
A

 D
E 

C
O

LL
SE

R
O

LA
 N

Ú
M

. 1
26 n  EDITORIAL

 
Amb la renovació dels òrgans de govern, 
el Consorci del Parc Natural de Collsero-
la enceta una nova etapa per garantir la 
defensa d’aquest espai natural singular 
i emblemàtic de l’àrea metropolitana de 
Barcelona en el difícil context de la crisi 
climàtica. Les administracions que formem 
part del Consorci estem compromeses amb 
la millor eina per fer progressar el Parc: el 
compliment dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) proclamats per 
Nacions Unides amb vista a 2030. I complir 
els ODS a Collserola vol dir lligar sosteni-
bilitat mediambiental amb desenvolupa-
ment econòmic i urbà, defensar alhora el 
patrimoni natural i el cultural. Per aconse-
guir-ho, ben aviat disposarem del nou Pla 
Especial de Protecció –vital per preservar 
el Parc Natural davant la pressió que rep 
dels usuaris massius que té– i de l’aug-
ment de finançament compromès pels 
ajuntaments, per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i per la Diputació de Barcelona. 
Més inversió i més mesures de protecció 
garanteixen un futur esperançador per  
a Collserola, per al qual treballarem en els 
propers quatre anys. En plena transició 
ecològica cap a una societat i una econo-
mia verdes i de residu zero, reforçarem les 
mesures destinades a salvar i protegir l’aire 
i la biodiversitat de Collserola. I ho farem al 
servei de la ciutadania en el nostre objectiu 
d’un Parc millor i més segur per a tothom.

Núria Marín Martínez 
Presidenta del Consorci del Parc  
Natural de la Serra de Collserola

Assemblea constitutiva. Font: Diputació de Barcelona Autor: Xavier Subias

L’Assemblea General ha elegit per unanimitat per als dos propers anys la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, per al càrrec de Presidència 
del Consorci. L’alcalde de Molins de Rei, Xavier Paz, substitueix l’alcaldessa 
d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, en el càrrec de la Vicepresidència Executiva.

CONSTITUCIÓ DELS NOUS 
ÓRGANS DE GOVERN  
DEL CONSORCI

L’Assemblea, celebrada el 21 de novembre 
passat a la seu del Consorci, també ha elegit 
com a vicepresidents l’alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, i el director general de Políti-
ques Ambientals i Medi Natural de la Genera-
litat, Ferran Miralles.

En la seva intervenció davant l’Assem-
blea, Núria Marín ha destacat la importància 
de les administracions públiques en la gestió 
de l’espai natural, un compromís que s’ha de 
desenvolupar de forma conjunta i unitària 
entre tots els implicats. Amb les modificacions 
del Pla General Metropolità – PGM, i a punt 

de l’aprovació del Pla Especial de Protecció del 
Medi Natural i del Paisatge – PEPNat, l’objec-
tiu per a la nova presidenta és la implementa-
ció immediata del Pla.

La formació dels nous consistoris i dels 
ens supramunicipals (Àrea Metropolitana de 
Barcelona i Diputació de Barcelona) després 
de les eleccions municipals del mes de maig 
implicava que els diferents òrgans de govern 
del Parc (Assemblea General i Comissió Execu-
tiva) es renovessin amb els membres designats 
per les entitats que conformen el Consorci.
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Tot i uns primers mesos amb meteorologia adversa, tanquem l’any amb un 
balanç molt positiu pel que fa al nombre d’incendis i superfície cremada. 

BALANÇ POSITIU DE LA 
CAMPANYA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS

Finalitza l’any i fem balanç del programa de 
prevenció d’incendis. Meteorològicament cal 
destacar un primer quadrimestre amb una 
extrema sequera que augurava una campa-
nya d’incendis complicada. Un maig plujós 
va donar una treva, però una forta onada de 
calor a finals de juny amb temperatures molt 
elevades i persistents va elevar el perill d’in-
cendi a nivells molt alts. Aquesta entrada afri-
cana va obligar el Consorci a suspendre, per 
primera vegada, totes les activitats programa-
des d’aquell cap de setmana.  

Les condicions meteorològiques van fer, 
doncs, que la campanya de prevenció acti-
va comencés el 3 de juny i finalitzés el 13 de 
setembre passat.

Pel que fa al nombre d’incendis registrats en 
tot l’àmbit metropolità, 97, s’ajusta a la mitjana 
1990-2017. Per contra i en positiu, la superfície 
cremada, 11,9 hectàrees, ha representat només 
el 15% de la mitjana. 

En l’àmbit de Collserola, el nombre d’incen-
dis, 30, ha estat bastant per sota de la mitjana 
i les dades de superfície cremada també han 
estat favorables amb només 2,8 ha afectades.

Tot i aquest balanç positiu, cal desta-
car que dins dels límits del Parc Natural es va 
patir, entre els dies 1 de juliol i 4 d’agost, un 
total de 5 incendis amb trets d’intencionalitat 
al turó de Montcada on per sort només van 
cremar un total de 0,09 ha. Afortunadament 
el dia 6 d’agost va ser detingut un presumpte 

piròman. A part d’aquest incident, els incendis 
més importants es van situar, com sol ser habi-
tual, als límits del Parc - Can Cuiàs, a Montcada  
i Reixac, amb 0,19 ha i al barri de les Roquetes 
de Barcelona amb 0,05 ha. 

Les actuacions de prevenció activa i passi-
va contra els incendis forestals que es duen  
a terme tot l’any i el dispositiu de detecció 
d’incendis, que permet una localització precoç 
dels punts d’ignició, són la base perquè, tot  
i l’alt nombre d’incendis que es donen al Parc, el 
nombre d'hectàrees cremades sigui baix. 

De totes maneres, la tendència climàti-
ca actual no convida a l’optimisme i xifres de 
pluja com les de l’any passat no són habituals. 
Enguany s’ha observat un augment dels lapses 
de dies sense pluja i de la intensitat d'aquesta 
quan es produeix, cosa que no ajuda a la impor-
tant massa forestal de què gaudeix el Parc.

Distribució mensual de la precipitació i temperatura a Collserola durant el 2019. Dades: Observatori Fabra 

BALANÇ NUMÈRIC DE LA CAMPANYA 2019

Nombre 
d'incendis

Superfície 
total (ha)

Superfície 
arbrada (ha)

Collserola 30 2,7715 0,0521

Garraf 36 5,1830 0,3286

Marina 15 1,8223 0,0030

Vallès 16 2,1683 0,4151

TOTAL 97 11,9451 0,7988
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https://www.parcnaturalcollserola.cat/dpi/
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Aquest curs escolar Casa dels Petits es renova per continuar essent un element clau 
en l’oferta educativa del Centre d’Educació Ambiental Can Coll.  

25 ANYS D’APRENENTATGE  
VIVENCIAL AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA

El món de l’educació i també de l’educació 
ambiental saben la importància d’anar més 
enllà de la simple transmissió de coneixe-
ments, conceptes o idees, i fer que els apre-
nentatges siguin veritablement significatius, 
que serveixin als infants i joves per entendre 
més i millor el món complex en què viuen  
i, alhora, per esdevenir al llarg de la seva vida 
ciutadans responsables i compromesos. Per 
assolir aquests objectius és essencial que els 
alumnes estiguin al centre de l’activitat educa-
tiva com a agents actius i implicats, i que allò 
que es vol transmetre tingui un vincle amb les 
emocions i motivacions de l’alumne i amb el 
món que els envolta. 

En aquesta línia de pensament és clau 
optar per metodologies actives i participati-
ves, com és el cas de l’anomenat aprenentat-
ge vivencial, basat en la descoberta i l’expe-
rimentació, així com repensar altres aspectes 
bàsics com són l’espai educatiu o el mateix rol 
dels educadors. 

Un exemple són els anomenats ambients 
o racons que consisteixen a reorganitzar l’en-
torn educatiu en petits espais temàtics. Els 
alumnes són els que, de manera autònoma  
i guiats pels seus propis interessos, interactu-
en amb les propostes dissenyades pels educa-
dors a través del joc, la investigació i l’experi-
mentació, tot desenvolupant la creativitat.

Racó d'experimentació de la Casa dels petits del Centre d'Educació Ambiental Can Coll. Font: CPNSC

L’any 1994 s’incorpora a l’oferta del CEA 
Can Coll un espai permanent d’aprenentat-
ge vivencial d’educació ambiental destinat 
als més petits anomenat la Casa dels Petits, 
una aula de racons dedicada al bosc i els seus 
elements. La proposta va integrar fins a vuit 
racons diferents dedicats a l’experimentació  
i manipulació (treball dels sentits), observació 
(mostres i rastres), expressió i plàstica, lectu-
ra i audiovisuals. Amb el temps, l’experiència 
acumulada i les aportacions de molts mestres, 
educadors i estudiants, la Casa dels Petits ha 
esdevingut un espai dinàmic, canviant i adap-
tant-se a les necessitats educatives d’infants 
i docents; així, s’han eliminat propostes que 
han perdut vigència i se n’han incorporat  
o actualitzat d’altres com ara la “Tenda del 
bosc”, espai que combina lectura i joc on, 
entre altres recursos, s’integra el conte “Qui 
ha passat per aquí?”, recentment publicat pel 
Consorci del Parc Natural de Collserola. 

Aquest curs s’ha iniciat amb un bon 
grapat de novetats a la Casa dels Petits, rees-
tructurant alguns racons i incorporant nous 
materials educatius. Un any més, i ja en són 
25, aquest espai segueix sent testimoni dels 
primers contactes de descoberta i vivèn-
cia del bosc per més mil cinc-cents alumnes 
d’educació infantil i primària que participaran 
en les propostes educatives “Experimentem 
el bosc” i “Descobrim el bosc”. A més dels 
infants, també passaran per la Casa universi-
taris i mestres, que cada curs participen en les 
sessions de didàctica que s’organitzen a Can 
Coll, fent d’aquest espai un punt de trobada, 
debat pedagògic i intercanvi d’idees entre la 
comunitat docent, ampliant així la vocació 
educativa del Parc Natural. 



5 

H
IV

ER
N

 2
02

0

Una actuació silvícola sanitària i de prevenció d’incendis sobre un bosc, repoblat 
fa aproximadament 70 anys, que presenta una alta densitat d’arbres morts.

ACTUACIÓ D’ACLARIDA EN 
UNA PINEDA DE PI PINYER  
AL SOLEI DE LA SERRA

Els vessants orientats al sud i sud-est de 
Barcelona estan parcialment coberts amb 
boscos, molts dels quals són producte de 
repoblacions forestals que es van dur a terme 
en diferents anys dels decennis 40, 60 i 80 del 
segle passat. 

En un d’aquests bosquets d’aproximada-
ment 70 anys, repoblat amb pi pinyer (Pinus 
pinea) i situat al camí antic de Vallvidrera, just 
per sobre de la carretera de les Aigües, aques-
ta tardor s’hi ha fet una actuació d’aclarida 
per reduir-ne la densitat de la massa. 

Al llarg dels últims anys s’havien mort 
arbres a causa de diversos aspectes: l’alta 
densitat d’arbres existents, manca d’actuaci-
ons silvícoles en el passat, l’elevada situació 
d’estrès hídric en períodes de sequera i, final-
ment, per l’atac d’escolítids als arbres ja debi-
litats (Tomicus destruens). 

Pineda de la repoblació de pi pinyer durant l’actuació amb arbres morts i afectats Font: CPNSC

Repoblació abans de l'actuació. Font: CPNSC

Aquesta situació d’elevada competèn-
cia entre els arbres existents es vol pal·liar 
mitjançant aclarides progressives, sobretot 
dels arbres ja morts i els molt debilitats, amb 
l’objectiu, també, de prevenir la propagació 
de possibles plagues del Tomicus, a més de 
fomentar estructures més estables i resilients 
davant els incendis forestals. 

Estructura de joc instal·lada. Font: Valldaura Lab

ESPAI DE JOC AMB  
FUSTA DE KM 0 AL  
PASSEIG DE LES AIGÜES

El projecte ha estat dissenyat en el Valldau-
ra Labs, centre d'educació i investigació de 
l'IAAC (Institut for Advanced Architecture of 
Catalonia) situat a la finca de Can Valldaura.

La nova instal·lació, dirigida per l'arqui-
tecta russa Daria Bychkova experta en aquest 
mena de zones de jocs infantils basats en 
principis ecològics i pedagògics, ha estat feta 
pels estudiants, de més de deu països dife-
rents, del màster d'Edificis Ecològics Avançats 
i Biocities que es desenvolupa a Valldaura.

L'estructura està formada per tres arbres 
principals i una sèrie de branques connec-
tades. El disseny permet que en un futur es 
pugui ampliar amb nous tipus de jocs.

Els arbres utilitzats són producte de 
la gestió forestal sostenible que es va dur  
a terme a la finca de Valldaura, seguint prin-
cipis de traçabilitat, de manera que es pot 
considerar una zona de jocs de km 0.

S’instal·la una àrea de jocs experimentals 
a la zona de descans de l’antic camp de 
tir, prop del coll de la ventosa.
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DELS ESPAIS FONTINALS  
DE COLLSEROLA

Les fonts del Parc Natural de Collserola han 
estat de sempre un element de gran interès des 
del punt de vista social i, en repetides ocasions, 
s’han posat de manifest els seus valors patri-
monials, històrics i, fins i tot, arquitectònics. 
Així doncs, no és d’estranyar que les fonts de 
Collserola hagin estat objecte d’especial atenció 
pels Serveis Tècnics, bàsicament en els àmbits 
relacionats amb el manteniment i la gestió 
dels entorns sempre de cara a l’ús per part 
dels visitants. Tanmateix cal admetre que fins 
ara s’havia prestat poca atenció a un element 
de gran importància. El valor de les fonts com  
a ecosistemes. 

Les fonts o ecosistemes fontinals estan 
considerats com a punts calents de biodiversitat. 
Així es va posar de manifest en el Simposi sobre 
Ecosistemes Fontinals, organitzat per Bioscicat  
i celebrat a Barcelona el juny passat. En aquesta 
trobada d’experts i interessats vàrem presentar 
una comunicació sobre les nostres fonts en la 

qual va quedar de manifest la multifuncionalitat 
de les fonts del Parc Natural.

Tot i això, restava pendent fer valdre la 
biodiversitat de les fonts de Collserola i tenir-
la molt present en els diferents projectes de 
manteniment i millora que fins ara no han prio-
ritzat la naturalitat dels entorns fontinals.

Així doncs, el Consorci ha encarregat  
a Bioscicat un estudi de la biodiversitat de 4 
fonts del Parc del municipi de Barcelona per 
tal de contrastar els resultats i recomanacions 
amb els projectes d’arranjament de 20 fonts en 
aquest àmbit. Les fonts escollides han estat la 
font del Bacallà, la font de l’Espinagosa, la font 
d'en Sert i la font de l’Estrangulador, aquesta 
darrera dins l’àmbit de la Reserva Natural de la 
Font Groga. Val a dir que una condició indispen-
sable era que les fonts no estiguessin connecta-
des a la xarxa i que no s’haguessin assecat en el 
període de mostreig, entre juliol i agost.

Un estudi realitzat a 4 fonts del Parc revela la riquesa biològica dels ambients 
fontinals i planteja mesures per comptabilitzar els usos, les actuacions de 
manteniment i la conservació d’aquests rics i importants espais.

ELS MICROHÀBITATS DELS 
AMBIENTS FONTINALS

Una de les aportacions d’aquest treball, de 
gran utilitat a l’hora de redactar projectes  
i obres des del Consorci, ha estat la visualitza-
ció dels diferents elements de les fonts des de 
la perspectiva de la biodiversitat. En els esque-
mes podem apreciar quins són els diferents 
microhàbitats de cada font:

 ■ Les basses, piques o safaretjos són ambi-
ents lenítics on es troben diferents espèci-
es, com ara invertebrats aquàtics, algues, 
etc. 
 ■ Els murets, superfícies humides on es 
desenvolupen les molses (briòfits).
 ■ Els petits canalons i tolls són corrents 
laminars humits sobre substrat natu-
ral i l’hàbitat preferencial d’espècies tan 
emblemàtiques com les salamandres. 
 

En aquest treball s’han establert els perfils 
fisicoquímics i  hidromorfològics i els valors 
de biodiversitat dels grups biològics dels siste-
mes fontinals amb la detecció de 243 taxons:  
cormòfits o flora vascular (70 espècies), briòfits 
o molses (27), macroalgues (17), diatomees (53), 
macroinvertebrats aquàtics i microcrustacis (57 
ssp) –incloent-hi un endemisme ibèric (Echino-
gammarus longisetosus)–, i vertebrats (11). 

Segons els autors de l’estudi aquesta 
riquesa biològica és molt elevada si la compa-
rem amb la superfície prospectada que, en el 
conjunt de les fonts, seria  de  l’ordre  del  cente-
nar de  metres quadrats. Les  fonts es  revelen,  
per  tant, com  a  focus  molt importants de 
biodiversitat a escala territorial, en particular en 
climes semiàrids i àrids.La font del Lleó Font: Arxiu CPNSC
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RECOMANACIONS PER A LA GESTIÓ DELS ESPAIS FONTINALS

 ■ La creació  d’acumulacions  d’aigua:  
l’execució  o preservació de  petites  
basses o tolls que permetin  l’acumula-
ció  de  l’aigua que brolla de la font és 
un mètode molt efectiu per incrementar 
la biodiversitat. Aquests cúmuls d’aigua 
poden ser entollats o bé corrents. En qual-
sevol dels casos cada tipologia afavorirà 
una comunitat determinada i contribuirà 
a l’augment de la biodiversitat.

C) DIVULGACIÓ 

Una important tasca també és la de divulgar 
la biodiversitat d’aquests espais. Un primer 
pas ha estat la presentació d’aquest treball  
a la Trobada d'Entitats Col·laboradores del 
Parc, moltes de les quals estan implicades 
directament en projectes de manteniment de 
fonts. 

B) DIVERSIFICACIÓ DE MICROHÀBITATS  

L’entorn del sistema fontinal constitueix un 
mètode per augmentar la biodiversitat, caldrà, 
doncs, tenir en compte aspectes tals com: 

 ■ L’elecció del brollador de la font l’ele-
ment que vehicula el raig d’aigua pot ser 
de materials molt diversos. En general,  els  
conductes  de  plàstic  i  de  metall  no  
són  bons  substrats  per  acollir  micro-
comunitats biològiques. És millor utilitzar 
una teula col·locada a l’inrevés, ja que  la 
seva superfície permet el creixement de 
diatomees, algues filamentoses o briòfits. 
Tanmateix és desitjable que l’aigua sigui  
projectada  només  a pocs  centímetres  
de  la  surgència,  de  manera  que  es  
creïn  degotalls  i  es mantingui al peu del 
brollador una superfície de roques o altres 
materials naturals a través de la qual l’ai-
gua pugui descendir.

Esquema de la font d’en Sert amb els diferents microhàbitats analitzats durant l'estudi. Font: BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per la Conservació de la Biodiversitat

NH
AH

AB

AB

AB

AH

AHNH

NL

NL

NL

Corrent laminar 
sobre substrat 
natural

Superfície  
humida sobre 
substrat natural

Pica

Arqueta
Taula

Pedrís

Reixa

Pedrissos esglaonats Massa lenítica 
sobre estructura 
artificial (pica)

Superfície  
humida en  
substrat artificial

En aquest treball es desgranen un seguit de 
recomanacions per tal de compatibilitzar els 
usos, les actuacions de gestió i la conservació 
de la biodiversitat dels sistemes fontinals:

A) MANTENIMENT DE LA FONT 

Pel que fa a la neteja de la font i el seu 
entorn, la vegetació que caldria eliminar s’hau-
ria de limitar al camí d’accés. Només s’hauria 
d’eliminar la vegetació llenyosa que impedeix 
el pas i respectar la vegetació herbàcia i briofí-
tica (molses i hepàtiques), així com les masses 
d’algues filamentoses surants o submergides.

En general,  la  neteja  del  fons  de  les  
basses  annexes  per  eliminar-ne  els  sedi-
ments  i  la vegetació associada requereix el 
desviament del cabal. En aquest sentit ha de 
procurar-se fer com més a prop de la bassa 
millor, amb la finalitat de no afectar els micro-
hàbitats existents en el corrent que prové de la 
surgència.
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La masia de Can Valldaura acull el Valldaura Labs, un projecte on s’estudia com la 
gestió forestal sostenible pot ajudar en el procés de renaturalització de les ciutats 
i l’impuls de la bioeconomia.

VALLDAURA LABS,  
UN LABORATORI ARQUITECTÒNIC  
AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA 

El laboratori arquitectònic de l’Institut d’Arquitectura Avança-
da de Catalunya, el Valldaura Labs, està situat en una masia 
del segle xix, Can Valldaura, al cor del Parc Natural de Collse-
rola, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès. L’objectiu 
d’aquest projecte és la investigació i formació sobre els hàbi-
tats autosuficients. 

En aquesta línia, el 13 de novembre passat es va dur  
a terme el Seminar on Biocities amb la participació de dife-
rents entitats, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el CREAF 
(Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), l’EFI 
(European Forest Institut), el CTFC (Centre Tecnològic  
i Forestal de Catalunya), així com diverses empreses i experts 
per debatre projectes de gestió sostenible del bosc, de la 
bioeconomia i de la construcció amb fusta. 

Durant el transcurs de la sessió es va debatre sobre com 
aprofitar el potencial forestal de Catalunya ‒on un setanta per 
cent de la seva superfície és forestal‒, i com desenvolupar-hi 
la bioeconomia, vinculada a una gestió forestal adequada  
i unes infraestructures industrials adaptades. Aquest escenari 
permetria crear una nova cultura del bosc i de la biodiversitat, 
promovent una gestió sostenible dels boscos i impulsant, per 
exemple, la construcció amb fusta, una de les grans tendènci-
es mundials per combatre la crisi climàtica. 

En aquest mateix sentit, al Valldaura Labs també es 
desenvolupa el màster en Edificis Ecològics Avançats  
i Biociutats en el qual actualment participen vint estudiants 
de dotze països.  

Cal tenir present que la finca de Valldaura, que compta 
amb un Pla de Gestió i Millora Forestal, utilitza la fusta que 
se n'extreu com a combustible per a la caldera de biomas-
sa del centre i també per a la construcció d’estructures  
i construccions experimentals. Una de les primeres és la Tiny 
House 01, habitatge autosuficient que disposa de panells 
solars, sistemes d’acumulació d’aigua i gestió de residus 
biològics. El projecte també incorpora la traçabilitat de l’ar-
bre, permetent conèixer-ne l’origen i la destinació, i garantint 
el km 0 de la fusta. 

Finalment, cal destacar que Valldaura Labs s’ha incorpo-
rat com a membre en l'European Forest Institut, amb base 
a Finlàndia i subseu a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. 
L’objectiu d’aquest institut és impulsar projectes d’investiga-
ció en l'àmbit europeu sobre com reduir la petjada ecològica 
per aconseguir ciutats d’emissions zero. 

Entre el Parc Natural de Collserola i el Valldaura Lab exis-
teix un marc de col·laboració permanent mitjançant el qual el 
centre rep l’assessorament del Consorci per a la gestió soste-
nible de la finca i el Parc gaudeix dels avenços i recerques 
sobre construccions fetes amb fusta i autosuficients.

Prototip d’habitatge autosuficient construït amb fusta km 0. Font: Valldaura Lab
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Serà quan comenci a anunciar-se la primavera del 2020, que el Parc de Collserola 
acollirà, per primer cop a Catalunya, el Programa Superior Universitari en 
metodologia Bosquescuela.

"LA MILLOR ESCOLA ÉS 
L'OMBRA D'UN ARBRE" 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Durant 7 caps de setmana, des del març fins al 
juny, diferents professionals compartiran dins 
dels nostres boscos, els seus coneixements 
sobre la concepció de la natura com a aula 
d'aprenentatge, els jocs espontanis a l'aire 
lliure, lectoescriptura i matemàtiques amb 
elements naturals...

L'organització del Programa va a càrrec 
de Bosquescuela, que compta amb la col-
laboració del Centro Universitario La Salle 
(adscrit a la Universitat Autònoma de Madrid) 
i l'ONG SeoBirdlife.

Bosquescuela és una iniciativa educativa 
privada que treballa per la difusió i l'homo-
logació del model europeu d'educació a l'ai-
re lliure. Tenen l'únic centre homologat a la 
Comunitat de Madrid, dedicat a l'educació  
infantil, en què els alumnes no disposen d'au-
les convencionals, sinó que tenen com a aula 
la devesa de Cerceda.

A Catalunya també existeixen projectes 
molt vinculats a aquesta metodologia com les 
Escoles de Bosc o els projectes d’educació viva

Activitat "Fem art al bosc" una proposta del Centre d'Educació Ambiental Can Coll. Font: CPNSC

Integrants de la delegació. Font: CPNSC

REPRESENTANTS DEL PARQUE 
DAS SERRAS DO PORTO  
VISITEN COLLSEROLA

Els dies 28 i 29 d’octubre una delegació 
d’aquest espai natural periurbà va dur a 
terme una visita tècnica al Parc per tal de 
conèixer-ne la gestió.

La delegació estava formada pels alcaldes dels 
tres municipis amb territori al Parc (Gondomar, 
Paredes i Valongo), així com directius i tècnics 
de les respectives àrees de planejament urba-
nístic, gestió forestal i medi ambient. Va ser 
rebuda per la vicepresidenta executiva del 
Consorci, Pilar Diaz. 

L’interès de la visita és degut a la similitud 
d’ambdós projectes, massissos muntanyencs 
immersos en un entorn metropolità.

Durant la jornada es va visitar diferents 
espais i equipaments del Parc així com els dos 
centres de visitants, el Centre d’Informació i el 
Centre d’Educació Ambiental del Parc, situat  
a la masia de Can Coll.

La visita va concloure amb una invita-
ció per part del parc portuguès d’acollir una 
representació de Collserola per tal de conèixer 
el seu projecte i continuar l’intercanvi d’expe-
riències.

Aquest és una mostra més de la implica-
ció de les ciutats europees en la integració  
i protecció dels seus espais naturals com a part 
consubstancial d'aquestes.
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26 PARTICIPACIÓ  

I VOLUNTARIAT AL PARC 
NATURAL DE COLLSEROLA

■ 2a TROBADA DE LA TAULA D’ENTITATS  

El passat 30 de novembre es va celebrar 
la Segona Trobada de la Taula d’Entitats 
Col·laboradores del Parc Natural.  

A la Taula hi són convidades totes les entitats 
que estan vinculades a algun dels programes 
de foment de la participació i suport al volun-
tariat del Consorci: el Col·laborem amb el 
Parc, els diferents projectes de participació en 
la gestió que posen el focus en temes com les 
fonts, les plantes exòtiques invasores, l’ailant, 
etc., o a algunes de les activitats de l’Agenda 
que organitzem de forma conjunta. 

Hi van participar un total de 18 persones: 
15 representants d’11 entitats, més un tècnic 

de la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, equipa-
ment municipal amb què programem activi-
tats de voluntariat. 

La Trobada va servir per intercanviar expe-
riències en relació amb la tasca duta a terme 
durant el 2019. També es va presentar un 
balanç provisional del que s’ha fet entre tots 
en els diferents  programes.

Un altre dels objectius de les trobades és 
facilitar que les entitats estiguin al dia dels 
diversos temes que comporta la gestió del 
Parc Natural. En aquesta ocasió es va progra-
mar una xerrada sobre la "Conservació dels 
valors naturals dels ambients fontinals al Parc 
Natural de Collserola. Estat actual i criteris de 
gestió", que va fer Francesc Llimona, biòleg de 
l’Estació Biològica del Parc.

Trobada d'entitats del programa Col·laborem amb el Parc. Font: CPNSC

Després, dins l’espai Tast de Parc, es va 
parlar breument de dos temes. Primer, es 
va   presentar com ha quedat la part del web 
on es parla dels programes de foment de la 
participació i suport al voluntariat, i on entre 
altres coses, es fa difusió de les entitats –amb 
enllaços als seus webs– i dels projectes i col-
laboracions on participen cadascuna d’elles. 
A continuació, se’ls va mostrar i donar el nou 
plànol d’ús ciclista, la darrera realització de la 
Nova estratègia de l’ús del Parc Natural.  

Abans d’acabar la jornada de treball 
ens vam emplaçar el proper febrer del 2020 
al Centre de Can Soler, seu de l’activitat de 
la Fundació Tres Turons, i on hi ha també el 
Centre de Natura. 

Aquest any 2019 han estat 40 les enti-
tats –associacions i fundacions–  que han col-
laborat amb el Consorci en alguns d’aquests 
programes, sense comptar les de l’àmbit de 
l’educació formal i no formal, i les empreses.

■ PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA “LA 
COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA EN 
LA GESTIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS” 

En aquesta jornada celebrada el passat 14 de 
novembre a Canet de Mar es va convidar el 
Consorci i els representants de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vallvidrera-
Mas Sauró a presentar la col·laboració que 
des de l’any 2014 duen a terme dins del marc 
dels programes de foment de la participació  
i suport al voluntariat, i que té per objectiu la 
conservació i millora del patrimoni d’aquesta 
zona del Parc Natural. 
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  MIRA ON POSEM ELS PEUS!
Itinerari guiat per descobrir la geologia de 
Collserola i les històries i anècdotes que 
amaguen les pedres. 

Al Centre d’Informació, dissabte, 25 de 
gener, de 10 a 13.30 h.

n  DIA MUNDIAL DE L’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL
Joc de descoberta dels arbres més emble-
màtics dels voltants del Centre d’Informació 
del Parc. 

Al Centre d’Informació, dissabte 25 de 
gener, a les 11 h i a les 12.30 h.

n CICLE D'ACTIVITATS AIGUART

DE VALLVIDRERA A COLLSEROLA: Itine-
rari de descoberta de la riera de Vallvidrera 
que finalitzarà amb una activitat d’expres-
sió artística de la mà de l’Associació Urban 
Sketchers.

Dissabte, 7 de març, de 9.30 a 13.30 h.

ELS CAMINS DE L’AIGUA: seguirem el 
rastre de l’aigua fins arribar a una de les 
fonts més emblemàtiques, la Budellera.

Al Centre d’Informació, dissabte 21 de 
març, d’11 a 13.30 h.

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

Moment de la visita. Font: CPNSCDetall del mapa publicat.  Font: CPNSC

VISITA DELS ALUMNES  
DE L’ÉCOLE DES PONTS  
PARISTECH 

ACTUALITZACIÓ DEL  
MAPA DE CAMINS PER  
A ACTIVITATS ORGANITZADES 

El 3 d’octubre el Consorci va rebre una delega-
ció encapçalada pel professor Thierry Simou-
lin d’una quinzena d’estudiants del màster en 
Smart Cities que té lloc a l’ENPC (École des 
Ponts ParisTech), en el marc d’una visita tècni-
ca d’una setmana a la ciutat de Barcelona, 
organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics 
d’Obres Públiques (CETOP) i conduïda per 
l’enginyer Gerard Estanyol, cap de comunica-
ció de l’esmentat Col·legi.

Aquesta visita respon a la demanada del 
grup per conèixer la gestió dels espais verds 
a casa nostra. 

La xerrada i visita va ser conduïda pel 
director gerent del Consorci, i es va fer una 
detallada descripció de les 8.160 ha del Parc 
des del punt de vista territorial, de la gestió, el 
manteniment i del seu altíssim valor patrimo-
nial i ecològic.

Des del 2016, les activitats fisicoesportives 
organitzades que requereixen autorització 
prèvia dels Serveis Tècnics del Parc han d’ajus-
tar el recorregut al Mapa de camins autorit-
zables. Fruit de l’activitat i la demanda de les 
entitats en relació amb determinades pistes  
i camins, a finals d’octubre s’ha publicat una 
actualització d’aquest mapa que modifica 
sensiblement la versió anterior. 

A la nova versió també s’han fet alguns 
ajustaments en els camins que queden afec-
tats per la nidificació –tenint en compte les 
últimes dades dels seguiments de fauna–, així 
com la sincronització amb el Mapa d’ús ciclis-
ta publicat recentment.  

Així doncs, el mapa actual compta amb 
320 km camins disponibles per a les activitats 
a peu, dels quals 207 km són aptes per a les 
activitats en bicicleta.

La visita va ser organitzada pel Col·legi 
d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques 
(CETOP).  

Disponible una nova versió del mapa de 
camins per a la realització d’activitats 
fisicoesportives al Parc Natural.  

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://www.parcnaturalcollserola.cat/autoritzacions-dactivitats/
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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" 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).

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).

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 2019 29,6 26,0 21,8 17,6 12,3 71,5 358,0

SETEMBRE 1971–2000 33,5 23,6 20,0 16,3 7,4 71,9 421,9

OCTUBRE 2019 26,7 22,1 18,5 15,0 11,2 83,1 441,1

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

NOVEMBRE 2019 23,0 15,4 11,9 8,3 3,9 39,4 480,5

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
https://www.lafargeholcim.es/
www.cbsa.cat
www.tibidabo.cat
www.torredecollserola.com
http://www.fabra.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:ci@parccollserola.net
mailto:ci@parccollserola.net
http://bit.ly/CanCollCEA
https://www.parcnaturalcollserola.cat/cdre-2/
mailto:cancoll@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/santa-creu-dolorda/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/torrent-de-can-coll/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/santa-maria-de-vallvidrera/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/la-salut-de-sant-feliu/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/sant-pere-martir/
www.aiguesdebarcelona.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/

