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Un repte important
L’amplia extensió verda del parc metropolità de Collserola és una re-
alitat innegable que forma part de distints territoris, els quals haurí-
em de treballar amb l’objectiu comú de compartir el present i el fu-
tur d’aquest espai.

No fa pas gaire que he assumit les meves responsabilitats al Consorci,
però conec el parc, l’activitat que genera, les accions que s’hi desen-
volupen i la preocupació comuna de les administracions implicades.
M’enfronto a un repte important i il·lusionador que, a banda d’im-
plicar un espai òptim per compartir el futur territorial, té a veure amb
adoptar  un paper actiu en la consolidació de l’espai natural.

Hem de ser capaços de respondre els reptes que es presenten en àm-
bits com la definició dels nous límits del parc, la cohesió amb els
nuclis urbans, la gestió ambiental, la conservació del patrimoni o la
qualitat de vida de la ciutadania que forma part d’aquest espai. El
treball conjunt de les administracions, dels alcaldes de cada un dels
municipis i la complicitat de la ciutadania han d’encaminar-nos a ac-
tuar en el parc amb un dinamisme més intens i innovador. La revi-
sió del planejament urbanístic ha de garantir una millor protecció del
parc en tots els àmbits.

El nou repte del Consorci ha de passar per un nou marc normatiu que
millori la protecció de Collserola,que apropi el parc a les diverses ciu-
tats alhora que n’evitem la fragmentació, i que millori la percepció
que els ciutadans tenen del Parc mitjançant l’extensió de les accions
de sensibilització i educació ambiental...

Fem de Collserola un espai ecològicament viable. Definim plegats
el model de Collserola del segle XXI

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu del Consorci del Parc de Collserola

En diverses ocasions, s’ha denunciat que a Collserola, malgrat que es tracta d’un espai prote-
git, es continua urbanitzant i construint davant la passivitat de les administracions responsa-
bles de la conservació del Parc. És cert que aquesta percepció té una certa raó de ser: veiem
com es consoliden àrees urbanes i urbanitzables existents dins del que morfològicament és
Collserola, però també és cert que en el que són les vuit mil hectàrees protegides com a Parc,
no només no s’ha construït ni urbanitzat, sinó que s’han eliminat nombroses amenaces here-
tades del Pla General Metropolità (1976).

Quan l’any 1987 es creà el Parc de Collserola, l’espai protegit va haver de coexistir amb tota
una sèrie de retalls de sòls urbans i urbanitzables previstos als planejaments vigents aleshores,
i que no van ser eliminats pels responsables de la política urbanística de l’època. Avui la sensi-
bilitat ambiental és molt diferent a la de fa vint anys. Llavors, les previsions del Pla General
Metropolità (1976) tenien un enorme pes específic i derivaven d’unes previsions de creixement
i desenvolupament econòmic que ens havien de situar entre les regions de major creixement
d’Europa. La reflexió i el diàleg constant --primer del Patronat i ara del Consorci, amb els ajun-
taments-- ha permès que molts dels desenvolupaments i amenaces urbanístiques i d’infraes-
tructures que estaven previstes d’implantar a Collserola s’hagin frenat o hagin rebaixat els seus
plantejaments. És cert que no tot s’ha pogut evitar, però també és cert que alguns desenvolu-
paments que es volien eradicar van ser avalats pels tribunals.

Les darreres iniciatives promogudes entre el Consorci i alguns ajuntaments amb territori al Parc
estan permetent que es redactin documents urbanístics estratègics a fi de configurar una millor
transició del parc a la ciutat, amb l’eliminació o el trasllat d’àrees de Collserola on encara, amb
la llei a la mà, s’hi podria edificar.A això s’afegeix el seguit d’iniciatives encaminades a la millora
urbanística o a la reclamació d’un nou marc de protecció per a Collserola que gairebé tots els
municipis del Parc estan impulsant. Es perfilen nous horitzons que garanteixin la qualitat ambien-
tal de Collserola.

S U B S C R I P C I Ó  E L E C T R Ò N I C A

Per rebre la informació del butlletí a la vostra bústia de correu electrònic
i/o donar-vos de baixa de la tramesa postal:

http://www.ParcCollserola.net
Tel.: 93 280 35 52

Per què es construeix a Collserola?

collserol@
consultes, opinions,...
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5è Simposi Internacional 
sobre el Senglar

El 5è Simposi Internacional sobre el Senglar es va celebrar entre el 31 d’agost i el 5 de setem-
bre passat a la ciutat polonesa de Cracòvia. El va organitzar el Departament d’Ecologia, Recerca
en Vida Silvestre i Ecoturisme de la Universitat de Cracòvia. En total hi van assistir uns 90 experts
en temes de senglar, procedents de 16 països d’arreu del món, principalment d’Europa.

Tècnics de l’Estació Biològica de Can Balasc havien assistit als dos simposis anteriors, celebrats
a Lousa ( Portugal) i Uppsala  (Suècia), on van presentar els resultats d’estudis científics duts a
terme sobre l’ecologia del senglar a Collserola. Al 5è simposi de Cracòvia, el Parc de Collserola
ha presentat una ponència sobre l’àmplia problemàtica de la presència de senglars al parc, con-
cretament pel que fa a la fragmentació del seu hàbitat, els atropellaments, el furtivisme i, en
especial, pel que fa a l’habituació de grups de senglars a les persones i les àrees urbanes. La
presentació s’ha basat en informacions obtingudes mitjançant experiències de radioseguiment
d’individus al parc i en les incidències registrades dels últims anys.Aquesta aportació va gene-
rar força interès i obre expectatives per tal de treballar conjuntament en aquesta problemàtica.
Al Simposi, on s’han presentat treballs molt diversos sobre la biologia del senglar --seguiment
de poblacions, malalties, ecologia i estructura de poblacions, ús de l’hàbitat, gestió i conflictes
amb l’home--, s’ha posat de manifest que aquesta espècie ocupa cada cop més determinats
hàbitats propers a grans conurbacions urbanes, com és el cas de Gdansk, a Polònia, o de Berlín,
a Alemanya, on els senglars també s’han acostumat a la presència de la gent.

En una visita tècnica al Parc Nacional dels Tatras, al sud de Polònia, s’ha pogut comprovar que
el problema de l’habituació de la fauna a les persones no és exclusiu de les zones metropoli-
tanes, ja que en aquest parc polonès la freqüentació massiva de visitants genera conflictes com-
parables als que observem al Parc de Collserola.

La valoració de les dades resultants de la campanya del 2004
està condicionada, en gran mesura, per una climatologia  molt
favorable. La  baixa disponibilitat de combustible, gràcies a les
pluges de primavera i a les onades humides de sud de l’estiu,
ha fet que els incendis hagin estat poc agressius.
L’any 2004 es va iniciar amb un alarmant mes de gener, càlid i
sec. La situació, però, va canviar radicalment amb uns mesos
de febrer, març i abril caracteritzats per un ambient fred i plu-
jós, fet que va provocar un inici de campanya a mig gas. Les
pluges de mitjan juliol i finals d’agost van mantenir la vegeta-
ció lluny de la situació crítica que es produeix en els estius més
rigorosos .

Amb les dades observades en aquesta taula, cal valorar molt
positivament la campanya de l'any 2004, tant pel que fa al nom-
bre d’incendis (3r millor any del període de referència), com pel
que fa a la superfície cremada: ha estat la més petita dels 14
darrers anys, llevat de l’extraordinari 2002.

INCENDIS FORESTALS AL PARC:
2004 UNA CAMPANYA A MIG GAS

Núm. incendis detectats

Superfície cremada 
en Ha:

Superfície mitjana per incendi

Mitjana(1)
1990-2004

Acumulat
1990-2003

2004

36 59 883

5.97 28.74 632

0.25 7.43 253

0.16 0.55 ---

Total

Arbrada

(1) Len mitjanes s’han calculat desestimant les dades més extremes.
S’ha considerat el període 1990-2003
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Els espais periurbans, un fòrum permanent 

Conferència Europea: La ciutat i el camp (trobar un nou
equilibri a les regions urbanitzades d’Europa) 

Sota aquest títol, el 21 i 22 d’octubre tindrà lloc una conferència
europea a la ciutat holandesa de La Haia, organitzada pel Comitè
de les Regions de la Unió Europea, la Provincia Zuid Holland, i la
Regió de Randsad.

Els fruits d’aquesta reunió pretenen ser una aportació al debat terri-
torial, ambiental i agrícola de la UE, durant el període de presidència
europea holandesa. També pretén que aquesta trobada ajudi a crear
una xarxa de regions urbanitzades que faciliti un marc de reflexió sobre
els problemes, desafiaments i oportunitats, i promoure un canvi en les
polítiques europees. No és cap coincidència que el mateix 21 d’octu-
bre es reuneixi el Comitè de les Regions a la seu de la província de
Zuid Holland.

Entre les diverses intervencions de representants polítics d’institucions
europees, com també de regions, destaquem la d’Antoni Ciurana,
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya.

La conferència s’organitza en 4 grups de treball:
A- Manteniment dels espais oberts existents a les àrees urbanes
B- Els aliments com a vincle entre la ciutat i el camp
C- Sostenibilitat econòmica i ambiental de l’espai rural-urbà
D- Identitat regional i diversitat europea

El Parc de Collserola serà present en aquest debat, atès que el Sr. Marià
Martí, director-gerent del Consorci, ha estat invitat a participar-hi, i
alhora representarà, en la seva qualitat de secretari general, a Fedenatur
(Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans).

Esperem que aquesta important manifestació contribueixi al fet que
les institucions europees impulsin noves directives que garanteixin que
les nostres ciutats puguin gaudir i preservar valuosos espais lliures com
Collserola.

La natura de proximitat es revela, cada vegada més, com un element essencial de la política de sostenibilitat de les ciutats. La població europea
que viu en zones urbanes ja ateny el 75%, i el creixement de les ciutats i l’índex d’ocupació del territori ha assolit unes dimensions que han dis-
parat les alarmes. Per això ens ha de preocupar cada cop més trobar un model adequat que permeti moderar l’ocupació del territori i establir un
nou marc de relació entre la ciutat i el camp. Tot seguit donem testimoni de 2 esdeveniments.

Seminari de tardor: “Ciutat i espais oberts”. Els límits complexos entre allò que
necessitem i allò que volem preservar.

Els dies 21, 22 i 23 de setembre es va celebrar, al Centre Ernest Lluch del Consorci Universitat
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, un curs entorn dels límits complexos entre ciu-
tat  i els espais oberts. De fet, es tracta de trobar l’equilibri entre la consolidació d’un model de
ciutats compactes i eficients que estiguin vinculades a la realitat del nostre territori, i la conso-
lidació d’un model de preservació de tots els espais que encara conserven --o en què potser
encara es podrien recuperar-- valors naturals i paisatgístics d’interès. El curs, patrocinat per la
Diputació de Barcelona, presentà diverses ponències sobre aquest paradigma en diferents ciu-
tats europees. Es constatà que la recerca d’una bona articulació entre les ciutats, els espais
naturals i els paisatges culturals està cada vegada més d’actualitat en el desenvolupament del
planejament del territori.
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L’any 1997, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
va redactar un informe sobre la presència de residus de fibrociment en
una part del camí de can Catà. Pel risc que representa per a la salut
pública, l’any 1998 l’ajuntament de Cerdanyola va actuar sobre el camí,
cobrint-lo amb terres. Malgrat aquest tractament, la forta utilització
del camí ha provocat que l’erosió sigui important en alguns indrets i
que de nou hi hagi afloraments de fibrociment.

Durant el mes de gener de 2004 es varen realitzar una sèrie de tasts
en diversos punts del camí.A partir de la informació obtinguda, els ser-
veis tècnics del Consorci del Parc de Collserola, conjuntament amb l’a-
juntament de Cerdanyola, la Junta de Residus i el Departament de
Treball i les empreses especialitzades, varen debatre les possibles alter-
natives i es decidiren per confinar els residus mitjançant una malla de
geotèxtil i terres i es va redactar el projecte corresponent.

Aquesta solució és la més adequada, sempre que es completi amb la
construcció d’una cuneta i una vorada, col·locades a banda i banda
del camí per tal de tancar la caixa i evitar l’erosió dels laterals. D’altra
banda, implica adoptar mesures complementàries però del tot necessà-
ries com el tancament del camí al trànsit de vehicles privat, excepte
per als veïns i vehicles de servei, i garantir un manteniment del terreny
senzill però periòdic.

El possible tancament del camí hauria de permetre augmentar la durada
del ferm, a més de dificultar l’accés per fer-hi abocaments il·legals de
residus. La mesura també seria beneficiosa per prevenir incendis fores-
tals, per garantir la protecció de la fauna i per millorar la seguretat de
vianants i ciclistes.

Restauració del camí de can Catà
Les obres d’acondiciament del camí que comunica la vila de Sant Cugat del Vallès amb l’indret
i l’ermita de Sant Medir ja estan pràcticament del tot acabades. S’ha convertit en un excel·lent
itinerari. El proper pas és l’arranjament dels entorns de l’ermita de Sant Medir, com també d’uns
àmbits allunyats de l’ermita però també molt vinculats a l’itinerari.

Així doncs, properament es faran les següents actuacions:

Àmbit de Sant Adjutori i del Forn Ibèric. Arranjament i esplanació del ferm del camí, col·loca-
ció de bancs i d’un xiprer prop de l’ermita i d’avellaners al talús que dóna a la riera.

Àmbit de la font de Sant Sever i can Jané. Es conformen i es llauren les feixes de conreu ja
existents. També s’allisen els talussos. S’arranja el ferm del tram de camí que va des de l’àmbit
de la font fins a can Jané, amb una amplada de 2,50 m.

Àmbit de l’ermita i de la font de Sant Medir.
-S’arranja l’encontre del camí que ve de Sant Cugat amb l’esplanada de l’ermita
-S’arranja el tram de camí que transcorre en direcció sud des de l’ermita fins al pont.
-S’adequa l’esplanada situada al sud-est de l’ermita, i s’hi col·loquen una sèrie de taules i bancs.
-Construcció d’un sòcol de gabions per al nou talús al barranc situat davant l’accés al Centre
Sant Medir, i revegetació del talús amb hidrosembra i plantació d’arbustos.
-Formalització d’un estacionament per a 55 vehicles en una esplanada situada a uns 130 m al
sud de l’ermita a fi d’alliberar el que actualment s’està fent servir, molt a prop de l’ermita i d’ac-
cés dificultós.
-Adequació de l’espai de la font de Sant Medir mitjançant la col·locació d’una plataforma for-
mada per plafons calats de fusta.
-Conformació i acabat del ferm de l’esplanada superior de la font, i col·locació de taules, bancs
i papereres per al pícnic.

Projecte d’arranjament dels entorns de Sant Medir

La instal·lació s’emplaça en terrenys que for-
men part de l’àrea de lleure de Sant Pere
Màrtir, al terme municipal d’Esplugues de
Llobregat.Aquesta instal·lació contribuirà, sens
dubte, a elevar la qualitat de l’oferta de lleure
de la zona i a mantenir-ne una millor vigilàn-
cia i control. Esperem que es pugui inaugurar
quan s’inauguri el nou any.

Inici de les obres d’un 
quiosc-berenador 
a la plaça Mireia
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Collserola en l’encaix de la conservació
de la biodiversitat

Si llegim amb cura la Convenció sobre la diversitat biològica de
1992 (coneguda com a Tractat de Rio per a la Biodiversitat), obtin-
drem ben aviat la sensació que es tracta d’una aposta per la pros-
peritat, especialment dels països del tercer món o en vies de
desenvolupament. El Tractat promou la conservació d’una font
de riquesa de biodiversitat alhora que intenta evitar l’explotació,
la biopirateria i el neocolonialisme científic, que tants perjudicis
provoquen al tercer món.

Per contra, pel que fa al països rics, on segons alguns sociòlegs
el model de prosperitat ha entrat en decadència, el Tractat plan-
teja com una necessitat ineludible la preservació dels recursos
naturals, l’aprofitament assenyat del territori i la implantació d’un
veritable model de desenvolupament sostenible --que alguns
ideòlegs ja consideren impossible--. Des d’aquesta òptica, la con-
servació de la biodiversitat com a objectiu que cal internalitzar
en les polítiques de desenvolupament, és ara un repte més
peremptori que mai.

La biodiversitat és un indicador de salut ambiental fiable. És un
senyal explícit que el nostre entorn manté uns estàndards de qua-
litat favorables, factors que repercuteixen positivament en la
mateixa salut física i mental de les persones. No es tracta sim-
plement de defensar la flora i la fauna per damunt dels interes-
sos de les persones, sinó de defensar la vida i la seva qualitat,
especialment la dels éssers humans, no oblidant que nosaltres
formem part d’aquesta naturalesa que cal preservar. Això ens
obliga a revisar alguns conceptes de desenvolupament erronis,
que no necessàriament ens beneficien a llarg termini.

Si garantir una adequada salut per a les persones, incrementar
la seva esperança de vida i proporcionar una vellesa de qualitat
és una prioritat indiscutible, la conservació de la biodiversitat
també ho ha de ser; són elements íntimament lligats. Per això,
garantir la biodiversitat a Collserola, com a objectiu essencial per
tal de conservar el Parc com a espai ecològicament viable, ha de
cobrar protagonisme en les agendes dels poders públics. Collserola
representa un exemple únic a Europa: un espai gran (8.000 hectà-
rees) amb una naturalitat envejable. Això hauria de ser motiu
d’orgull per als habitants de l’entorn metropolità de Barcelona i
a la vegada motiu de preocupació.



El mes de novembre presentem la nova Guia de Natura

Els motius de preocupació es justifiquen en la mesura que, mal-
grat tot, la dinàmica de desenvolupament de la regió metropoli-
tana pot generar a Collserola un rosari d’efectes negatius: frag-
mentació territorial, efectes barrera, degradació, reducció d’espais
ecològicament viables i que ens conduiria a una inexorable pèr-
dua de biodiversitat. Aquesta pèrdua de qualitat ambiental com-
porta una progressiva i intangible pèrdua de qualitat de vida en
les persones que hi viuen a l’entorn d’aquest gran espai natural.
És molt difícil que una gran conurbació aconsegueixi mantenir
uns estàndards acceptables de qualitat per als seus habitants; les
grans ciutats expulsen a la gent a la recerca d’espais oberts, sego-
nes residències i llocs on respirar i fugir de la pressió ambiental
pròpies de les grans aglomeracions. Aquí és on Collserola i la seva
biodiversitat juguen un paper de primer ordre, el repte ara és
garantir-ne, a llarg termini, la conservació.

Una publicació imprescindible
Des de l’inici de la seva gestió, el Consorci del Parc de Collserola treballa per conèixer i fer
el seguiment dels ecosistemes presents al Parc, de la seva riquesa i del seu valor territorial,
els quals justifiquen, en essència, la mateixa raó de ser del Parc.

Amb aquesta nova guia, pretenem, en primer terme, mostrar de manera sistematitzada i acces-
sible al gran públic els coneixements actualitzats sobre els sistemes naturals de la serra i les
espècies que els caracteritzen.

Però més enllà d’aquesta funció de “catàleg”, la guia vol ser una eina pràctica d’interpre-
tació i una invitació estimulant a la mateixa descoberta d’aquest espai natural privilegiat i
proper.

Per tal d’aconseguir un producte especialment dinàmic i interactiu, s’ha treballat tant en la
estructuració i el tractament gràfic dels continguts del llibre com en el disseny d’un mate-
rial complementari en suport CD.

Així, la guia impresa tindrà un disseny, un format i un sistema d’enquadernació que facili-
tarà la consulta al camp: es dóna prioritat a la descripció gràfica dels conceptes i la síntesi
dels continguts, s’ofereix la possibilitat de plasmar les descobertes personals, mitjançant
sistemes de checlist i altres recursos d’enregistrament de les observacions.

El Cd-rom complementari incorpora, d’una banda, aquells aspectes de visualització i audi-
ció que la naturalesa del paper no permet (fotografies animades al ritme estacional, sono-
teca natural de Collserola, videoenregistraments de fauna en el seu medi), de l’altra, la
documentació per a una segona lectura d’aprofundiment, que per extensió i nivell s’ha
desestimat d’incloure en el llibre.

En síntesi, la guia divideix el Parc en 6 sectors, d’acord amb els diversos graus de naturali-
tat i les característiques biogeogràfiques. En cada un es descriuen les principals comunitats
naturals, s’hi destaquen les espècies més significatives de la vegetació i fauna i s’aborda
algun dels temes de gestió més relacionats.

D’altra banda, mitjançant la presentació
d’informacions gràfiques i documentals
que reflecteixen els canvis del darrer segle,
la guia deixa clar que la realitat actual que
descriu, més que una fotografia exacta de
l’actualitat és el fotograma de la pel·lícula
d’un paisatge natural que, estretament
influït per l’activitat humana, presenta un
elevat dinamisme històric.

Esperem que sigui del vostre interès!
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A Can Coll, el diumenge 3 d’octubre es va
organitzar una jornada ornitològica oberta a
tothom per tal de festejar el Dia Mundial dels
Ocells. Els assistents van poder realitzar obser-
vacions guiades per voluntaris a la Feixa dels
Ocells, van gaudir tot visionant audiovisuals i
DVD de temàtica ornitològica i es van poder
informar sobre l’actualitat de l’ornitologia a
Catalunya i a Espanya. Els més petits partici-
paren en tallers de dibuix, de lectura i de papi-
roflèxia que van tenir els ocells com a prota-
gonistes indiscutibles. El moment més esperat
de la jornada va ser la tornada a la llibertat
dels ocells que durant aquest any s’han recu-
perat a les instal·lacions de can Balasc.

El Dia Mundial 
dels Ocells 
al Parc de Collserola

Com cada any, durant els mesos de setembre i octubre té lloc la migració d’ocells rapinyaires
cap al sud. Durant aquest període, el Consorci del Parc de Collserola realitza el seguiment del
pas dels ocells des del Turó de la Magarola i convida a tothom que es vulgui introduir en aquest
món a venir els caps de setmana del 18 de setembre al 10 d’octubre de 10 a 13 h del matí. Hi
trobareu monitors especialitzats que us ajudaran a identificar les espècies.

La migració d’aus rapinyaires al Parc de Collserola
16a Campanya d’observació i seguiment

Imagina’t. I si fossis... una guineu, o  un teixó, o un esquirol ?
Fer veure que som un altre ésser viu pot ajudar-nos a  estimular la ima-
ginació, a ampliar coneixements, a  motivar l’aprenentatge, per resol-
dre problemes, etc.

Arran de l’experiència de les activitats que es fan al Centre d’Educació
Ambiental Can Coll dins el  programa educatiu Experimentem el bosc,
s’ha posat en marxa un nou recurs. Es tracta d’un material que vol por-
tar a l’aula la serra de Collserola d’una manera diferent. Parlem del
Bagul d’Expressió, una caixa amb disfresses d’animals que s’adreça a
centres docents d’educació infantil i de primària.

La caixa conté màscares i altres elements dels principals protagonis-
tes de la fauna vertebrada de la serra, concretament del teixó, la gui-
neu, el conill, l’esquirol, el porc senglar, l’òliba i l’aligot. Amb aquest
bagul també es facilita informació dels diferents animals, propostes
complementàries per treballar a l’escola i contes per representar.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el CDRE.

Bagul 
d’expressió

Novament, dins la programació de la Setmana
de la Ciència es farà una activitat de divulga-
ció científica sobre el fenomen del drenatge
àcid de les roques a la pedrera de Santa Creu
d’Olorda a càrrec d’en Francesc A. Centellas
(consulteu l’Agenda de tardor).

El drenatge àcid de les roques té lloc quan
determinats minerals presents en algunes
roques s’alteren a causa dels agents ambien-
tals, originant unes aigües molt àcides i força
carregades de metalls. Un singular fenomen
geoquímic molt poc freqüent a casa nostra i
que en aquest indret de Collserola es mani-
festa amb una certa intensitat.

9ª Setmana 
de la Ciència al Parc



A Mas Pins
A més de treballar els continguts de manera activa, es valora la
importància del medi natural i es planteja com podem contribuir
a conservar-lo i millorar-lo.

Desprès d’un dia en contacte amb la natura, observant, tocant,
mesurant i analitzant aspectes de la geografia, vegetació, fauna,
geologia o ecologia de Collserola, preguntem als protagonistes
d’aquestes experiències què consideren que han après. Les res-
postes es registren sistemàticament al llarg de tot el curs, en el
marc d’una recerca iniciada l’any 2002. Aquí us oferim algunes
d’aquestes opinions.É

Els alumnes ens han dit que:
Hem après...
A treballar en grup (foto 1)
A diferenciar, identificar, reconèixer... roques, plantes, animals, bos-
cos...(foto 2)
A saber de quins materials està formada Collserola i on es troben
Estratègies de les plantes per sobreviure
Com seguir els rastres dels animals
Els noms i les diferents espècies d’ocells i d’altres animals
Els costums dels ocells: què mengen i com mengen (foto 3)
A utilitzar les claus dicotòmiques i diferents aparells per mesurar fac-
tors ambientals (foto 4)
A observar el paisatge, a orientar-nos
A utilitzar mapes i brúixola
A entendre un mapa
Com s’han format els boscos.(foto 5)
La influència dels boscos respecte a la ciutat
Que els arbres ajuden a reduir la contaminació
Com conviure amb el bosc sense fer-lo malbé
Hem practicat el respecte per la natura
A conèixer una zona de Collserola, la natura que ens envolta

I els professors opinen que...
Els alumnes han pogut aprendre a organitzar-se i a treballar en grup,
fent cadascun d’ells una tasca (foto 6 i 7)
Han après com es fa un estudi d’un bosc per comparar-ho amb altres
llocs
És molt útil per als alumnes, ja que poden veure tot allò que els hem
explicat a classe (foto 8)

En aquest centre d’educació ambiental del Parc, s’elaboren, junt amb el pro-
fessorat, programes d’un o dos dies per a l’ensenyament secundari i universi-
tari. Consisteixen en l’anàlisi de fets i situacions del nostre entorn natural.

1 6

2 7

3 8

4

5

PROGRAMES DE TREBALL

ESO:
Descoberta de la vegetació
Descoberta de la geografia
Descoberta de la fauna
Descoberta del medi

Batxillerat:
Investigació del bosc
Investigació faunística
Assessorament dels treballs de recerca

Universitaris:
Sessions específiques

Consulteu http://www.ParcCollserola.net
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18a Conferència Mundial del Voluntariat
“EL VOLUNTARIAT ÉS LA PEÇA FONAMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL. SENSE PERSONES QUE ES VULGUIN COMPROMETRE AMB LA SEVA COMUNITAT, NO

SÓN POSSIBLES NI LES ONG, NI LA FILANTROPIA, NI GOVERNS RESPONSABLES, NI LA DEMOCRÀCIA.” (KEN ALLEN)

Enguany, i dins del marc dels diàlegs del Fòrum Universal de les Cultures, es va
celebrar la 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE. El repte d’organitzar-la
el va acceptar i portar feliçment a terme la Federació Catalana de Voluntariat Social
amb la col·laboració dels seus professionals i un bon nombre de voluntaris. La
Conferència va permetre el diàleg i la participació interactiva de més de 1.500 ins-
crits i 160 ponents de 46 països. Val a dir que abans de la celebració de la
Conferència s’havia obert un debat a través d’Internet anomenat “Dilemes” en el
qual es proposaven algunes qüestions -dilemes o conflictes-- i entorn dels quals
cadascú podia dir-hi la seva. El resultat de tots els comentaris sobre els dilemes
proposats es va publicar en un llibre que es va lliurar a tots els participants.Al meu
entendre, les reflexions que s’hi proposen són extraordinàriament interessants.

La Conferència va voler manifestar davant del món allò que representa el treball
del voluntari, discutint a fons quin és el marc ètic en què es mou i quins són els
compromisos del voluntariat en front de la defensa de valors com la justícia, els
drets humans i el medi ambient, entre d’altres. Es van formular propostes que faci-
litin aquesta tasca convertint-la en una oportunitat real d’incidència, un veritable
motor pel canvi a un món millor.

Sens dubte, una de les frases més colpidores pronunciades per un dels ponents a
la Conferència i referint-se als voluntaris va ser: “Haurem de seguir treballant cada
dia i sense defallir si volem fer un món millor, perquè fer-lo pitjor és impossible.”

En un excel·lent clima en els diàlegs i bona participació la Conferència va arribar
al final amb una conclusió general: “La Conferència Mundial del Voluntariat reclama
que la seva veu sigui escoltada per les administracioins públiques i que aquestes
contribueixin a la formació d’un voluntariat professionalitzat i de qualitat.”

Xavier Vilagrasa, voluntari 

Voluntaris de tot el món visiten Collserola
El 20 d’agost, 50 voluntaris de la Conferència Mundial de Voluntariat
van conèixer Collserola convidats pels voluntaris del Parc. Heus aquí
una imatge i algunes de les seves impressions.

-L’aire fresc m’ha relaxat del tot i el fantàstic guia ens ha fet sentir com a casa,
finalment el dolç meló quedarà per sempre en la nostra memòria.  Indira (Índia). 

-Ha estat una gran estona. Els vostres voluntaris són impressionants . Un parc molt
bonic. Continueu amb tan bona feina. Shing (Singapore).

-Aquest ha estat un meravellós i refrescant final del dia. Gràcies! Dan (Estats Units).

-Aire fresc, meló dolç, voluntari entusiasta. Fantàstic! Gràcies!  Debbie  (Taiwan).

-Aquesta ha estat per a mi una meravellosa i excitant experiència! I venint d’À-
frica, on la natura i la fauna són de gran valor, és senzillament meravellós sentir-
se aquí com a casa. Elizabeth (Nigèria).

Foto: Júlia Castells / Jordi Montfort
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Temporada de caça

A Collserola hi ha actualment 13 Àrees Privades 
de Caça que ocupen aproximadament la meitat 

de la superfície del Parc.

Només els municipis d’Esplugues de Llobregat 
i Barcelona estan declarats 

en la seva totalitat com a Zona de Seguretat  
i no s’hi pot caçar.

El període de caça menor d’enguany
comença el 10 d’octubre i es perllonga 

fins al 6 de febrer, ambdós inclosos.
Els dies establerts per a la caça són 

els dijous, diumenges i festius.

Per al porc senglar s’autoritzen batudes 
en diverses APC, durant els mesos d’octubre

a febrer. Per a més informació,
consulteu el web del Parc.

La Generalitat de Catalunya és l’òrgan 
competent en matèria de caça.

El seu web, http://www.gencat.net
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•Al núm. 233, la revista Quercus ha publicat
un interessant article “La GINETA en el
Parque de Collserola” signat pels biòlegs
David Camps i Francesc Llimona. S’hi descriu
l’hàbitat, els territoris, el cicle diari d’activitat
i els caus de la geneta, fruit de l’estudi realit-
zat al llarg de tres anys que va ser finançat pel
Consorci del Parc de Collserola i subvencio-
nat per la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

•En el marc de les IX Jornades Herpetolò-
giques Catalanes, el proper 17 d’octubre la
Societat Catalana d’Herpetologia proposarà
al Consorci del Parc de Collserola l’atorgament
del X Premi Joaquim Maluquer a la conser-
vació dels amfibis i rèptils per les obres de
recuperació del Pantà de Vallvidrera.

•Itineraris per Collserola, d’Ignasi Forcada,
és una nova edició revisada i actualitzada del
llibre publicat l’any 1997. Forma part de la
col·lecció Guies del Centre Excursionista de
Catalunya, i l’edita Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. Juny 2004. Felicitem des d’a-
questes ratlles l’amic Ignasi Forcada pel seu
entusiasme i estima envers Collserola.

•Si l’any 2003 la verema es va avançar,
enguany s’ha endarrerit. La causa d’això l’hem
de buscar en la climatologia de l’any en curs
que, a causa del període fresc i plujós de la
primavera, va fer retardar l’inici de la brotada
dels ceps, la qual cosa, va repercutir directa-
ment en el retard de la floració i posteriorment
en el verolat (canvi de color de verd a negre)
i la maduració.
La collita del raïm de can Coll ha estat durant
la tercera setmana de setembre, mentre que
la de can Calopa de Dalt es va iniciar la
mateixa setmana, però es perllongarà fins a
finals d’octubre per les diferències de madu-
ració de les varietats existents.

A P U N T S B R E U S

•Vine a Collserola. Relaxa't a INOUT, un lloc
singular per a gent singular. Aquest és el
lema del nou alberg situat al mig de
Collserola, a cinc minuts de l’estació dels FGC
del Baixador de Vallvidrera, i a 10 minuts del
centre de Barcelona. Té una capacitat total
158 llits en habitacions de 4 a 10 persones.
Activitats i excursions a la carta. Obert 24
hores, amb servei de vigilància nocturna.
Restaurant en self-service o pícnics per empor-
tar. Dues sales de reunions amb audiovisuals
i jocs, dues terrasses bar, zona de jocs, zona
de lectura, i sala d'estar confortable amb
audiovisuals, entre d’altres serveis.

•Per primer cop, el Parc de Collserola ha par-
ticipat en les Jornades Europees de Patrimoni,
els dies 4 i 5 de setembre, col·laborant amb
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, tot ofe-
rint l’activitat: “Descobrim Can Coll, una masia
amb més de 500 anys d’història”.

Ens han visitat...
•El 27 d’abril de 2004 ens va visitar un grup
de 25 estudiants d’arquitectura i urbanisme
de la universitat de Catania (Itàlia).

•El 20 de setembre passat ens visità el Sr.
Michael Schwarze-Rodrian, director de pro-
jectes de l’Emscher Landscape Parc, a la regió
del Ruhr (Alemanya).



Donen suport a la conservació del Parc:

Consorci del Parc de Collserola
Ctra. de l’Esglèsia, 92
08017 Barcelona
Tel. 93 280 06 72
Fax 93 280 60 74

Lannes

El Tinter, S.A.L.
(Empresa certificada ISO 1400 i EMAS)
Dipòsit legal 18.344-88. Tiratge: 20.000 exemplars

Papallona de l’arboç (Charaxes jasius)

Centre d’informació i Serveis Tècnics.
Ctra. de l’Esglèsia, 92 (Ctra. Vallvidrera-Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona. Tel. 93 280 35 52.
Correu-e: ci@parccollserola.net 
Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera.

Mas Pins, Centre d’Educació Ambiental.
Ctra. Molins de Rei a Vallvidrera, km 8. 08017 Barcelona. Tel. 93 406 95 60.
Correu-e: maspins@retemail.com 
Feiners activitats programades (Secundària i Universitaris), festius estades de treball per a grups d’adults.

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental.
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 692 03 96.
Correu-e: cancoll@parccollserola.net
Feiners visites escolars concertades (Infantil, Primària). Festius obert de 9,30 a 15 h, visites guiades
Centre de Documentació i Recursos Educatius. Tel. 93 692 29 16. Correu-e: cdre@parccollserola.net

Can Balasc, Estació Biològica.
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).
Mòdul de Recuperació Fauna Salvatge. Tel. 93 587 95 13 i 600 46 40 06.
Correu-e: mrfs@parccollserola.net

Àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65/ 93 668 88 28. Torrent de Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimats tancat).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49. La Salut de Sant Feliu: 93 685 26 18 (dimarts tancat).

Web del Parc: http://www.parcpollserola.net

S E R V E I S
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Impressió:

Foto portada:

PERÍODE TMA TM T Tm Tma P PA

MAIG 2004 26,4 20,2 16,2 12,1 6,2 36,6 379,8
MAIG 1914-2003 31,3(’20) 20,1 16,1 12 2,4 (’47) 59,9 240,2

JUNY 2003 32,6 27,2 22,3 17,5 13,3 14,5 394,3
JUNY 1914-2003 35,5 (’47) 24,2 20 15,7 6,9 (’36) 39,4 279,6

JULIOL 2004 32,8 28 23,5 19 13,9 32,1 426,4
JULIOL 1914-2003 39,8 (’82) 27,4 22,9 18,5 10,6 (’66) 26,7 306,3

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)

P L O U  I  F A  S O L
Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432m)
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