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Increment de sòl públic
Una de les polítiques reals de protecció dels espais naturals és l'ad-
quisició de sòl per poder constituir un veritable patrimoni, fet que per-
met gestionar-lo amb plenitud i protegir-lo amb fermesa. La disponi-
bilitat d'un bon percentatge de sòl de titularitat pública és una de les
millors garanties de protecció.

A Collserola, al voltant d'un 35 % del sòl d'espais lliures és públic.
Aquesta dada, molt important però poc coneguda, és fruit d'una
tasca lenta i silenciosa de les administracions locals que,amb el temps,
acaba donant un fruit excel·lent.

En aquest mandat municipal que anem a concloure, el sòl públic de
Collserola s'ha incrementat en gairebé 170 ha, que representa un 
2,6 % de l'espai lliure del parc. En aquest sentit, hem de destacar la
darrera adquisició de la finca del Forat del Vent, 65 ha d'alzinars mix-
tes situats a l'obaga de la Serra, al terme municipal de Cerdanyola del
Vallès.Aquesta adquisició ha estat materialitzada pel Consorci però
està finançada a parts iguals i de forma extraordinària per la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
per la Diputació de Barcelona.

Per aquest motiu, és important manifestar de nou la implicació i el
compromís del món local, i en particular de les entitats supralocals es-
mentades, que han fet realitat 20 anys de protecció d'un territori que,
malgrat estar situat en un complicat context metropolità i sotmès a
fortes pressions, ha pogut mantenir els seus extraordinaris valors, tant
naturals com per al lleure dels seus ciutadans.

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

Benvolgut senyor director,
Soc passejador assidu del Parc per la zona compresa entre Valldoreix, el Papiol i Castellví (Rierada, Paratge
Can Julià, Monmany, La Salut, Can Domènec...). Darrerament, en aquesta zona la presència de motoci-
cletes i quads fora de les pistes autoritzades per a vehicles motoritzats comença a ser molt habitual. En
especial els caps de setmana.

Alguns d'aquests vehicles, molts de reincidents, practiquen el cross a grans velocitats per diversos corriols
i pistes de la zona, malmetent l'entorn i posant en risc la seguretat de les persones que hi passegem, ja
que a les velocitats que agafen no tenen temps per veure'ns. Avui hem tingut un fort ensurt amb un grup
format per un quad i dues motocicletes. Pujant des de la rierada cap al Papiol, hem hagut de saltar de la
pista per evitar que ens atropellessin. Ni tant sols s'han aturat per veure si havíem sofert algun tipus de
mal.

Prego la seva atenció per controlar aquesta situació que durant aquest darrers mesos està empitjorant.

Agraeixo la seva atenció,

Toni Lluís. Valldoreix

Benvolgut senyor,

Entenem perfectament la seva indignació davant els fets que planteja. Malauradament, no tothom té
el respecte i el sentit comú necessari per tal de fer les coses sense causar cap molèstia ni a les altres
persones ni al medi. Els camins que vostè esmenta sembla que són les pistes forestals que resten
encara obertes al pas de vehicles, ja que fan de connexió entre nuclis urbans, com el Papiol i Valldoreix
o la Floresta.

D'altra banda, hi ha una legislació sobre aquest tema. La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de
l'accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés moto-
ritzat al medi natural.

Segons aquesta legislació:
* Els vehicles motoritzats només podran circular per camins d'amplada igual o superior a 3 metres, i
la velocitat màxima de circulació per camins i pistes de terra ha de ser de trenta quilòmetres per hora.
* La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com els béns i els drets dels titulars dels
terrenys i els drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats, i no ha de causar perill, perjudicis o
molèsties innecessàries a les persones i als ecosistemes naturals.

Per tal d'evitar situacions semblants, l'única solució és denunciar el fet personalment, com a testimo-
ni, a la policia municipal o als agents rurals, i si és possible disposar de la matricula dels vehicles impli-
cats.

Li agraïm sincerament que ens hagi comunicat la seva queixa i, si torna a observar fets similars, li
demano que ens ho torni a comunicar tan aviat com pugui.

Atentament

Marià Martí. Director Gerent

collserol@
consultes, opinions...
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El passat dissabte 17 de març vam celebrar la "Jornada de la
riera de Vallvidrera", acte inicial del procés participatiu que s'ha
posat en marxa i que té per objectiu elaborar un pla de mesures
de gestió que asseguri la millora de l'estat ecològic de la riera.

Durant la primera part del matí, es va presentar un resum de la
diagnosi d'impactes i pressions detectades a la conca, i després
es va fer una sortida de camp per poder tenir una visió global de
la riera i d'algunes de les problemàtiques exposades.

Durant el mes passat, es va presentar el projecte als diferents
municipis implicats i es va convidar les entitats ciutadanes a par-
ticipar en aquest procés. El resultat va ser molt satisfactori, amb
una assistència de 80 persones i un total de 31 entitats inscrites,
més 5 persones a títol individual. Així i tot, esperem que s'hi aca-
bin incorporant encara algunes entitats més que no van poder
assistir a les presentacions.

El projecte s'emmarca en la línia de treball que porta a terme
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per complir la Directiva Marc
de l'Aigua (DMA), una normativa europea que han de complir
tots els estats membres, amb la finalitat d'aconseguir el bon estat
ecològic de totes les aigües a finals de 2015.

El 2003, a partir de la publicació d'un estudi encarregat pel
Consorci del Parc de Collserola al grup de recerca FEMM del
Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, s'inicia
el projecte. Des d'aleshores, el Consorci del Parc de Collserola, la
Universitat de Barcelona i l'Associació Hàbitats van començar a
treballar conjuntament per tal de constituir-se com a grup impul-
sor del projecte, amb l'objectiu de crear un consell de gestió par-

La gestió participada de la riera de Vallvidrera, un projecte que com-
parteixen 3 municipis: Barcelona, Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès

Gestionar amb la participació de tots

ticipada i una xarxa ciutadana sensibilit-
zada en la conservació i custòdia de la
riera.

El projecte compta amb el suport de
l'ACA i dels tres municipis implicats:
Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i el
Districte de Sarrià - Sant Gervasi de
Barcelona.

El procés està obert a totes les entitats i
persones del territori interessades a tre-
ballar conjuntament per la riera. La recu-
peració de la qualitat biològica, en tots
els trams de la riera, és cabdal tant des
del punt de vista ecològic com social.
Per això és necessària la implicació  de
tots els que compartim la responsabili-
tat sobre l'estat de la riera.

T'esperem, comptem amb tu!

Per a més informació:
Secretaria tècnica del projecte
Tel. 93 421 32 16
rieravallvidrera@projecterius.org
http://rieravallvidrera.projecterius.org

AMB EL SUPORT DE:
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Prevenció Passiva per evitar focs a l’estiu
El Dispositiu de Prevenció d'incendis del Parc de
Collserola ja ha entrat en la fase de tasques de pre-
venció passiva amb l'inici dels treballs per al mante-
niment i creació de les franges de protecció.

Les franges de protecció o de baixa combustibilitat
consisteixen en bandes d'una amplada variable (entre
25 i 50 m) on la densitat d'arbres es redueix i on s'e-
limina pràcticament tot el sotabosc, amb la intenció
de crear una zona de bosc on el foc es propagui amb
més lentitud i amb menys intensitat. Es fan a l'entorn

dels camins, carreteres, àrees urbanitzades i seguint
les carenes. L'objectiu: reduir la combustibilitat per
afavorir l'actuació dels bombers i la seva seguretat.

Al Parc de Collserola hi ha actualment 412,9 ha de
franges, durant el 2007 se'n crearan 16,9 ha més. En
total, hi haurà 429,3 ha distribuïdes entre els 9 muni-
cipis amb territori al Parc. Per tal que les franges con-
tinuïn essent eficaces, cal fer-hi, anualment, treballs
de manteniment, que consisteixen en la neteja i
esporga de branques i sotabosc.

Les tasques d'esporga, tala i aclarida les duen a terme
treballadors acollits al programa d'AFMA, subven-
cionat per la Diputació de Barcelona i la Fundació "La
Caixa", i el CIRE (Centre d'Iniciatives per a la
Reinserció, del Dept. de Justícia de la Generalitat), així
com empreses especialitzades. El cost total d'aquests
treballs representa gairebé la meitat del pressupost
destinat al Dispositiu de Prevenció d'Incendis.

A Collserola hi ha actualment 13 àrees privades de caça, en 7 de les quals el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat autoritza que es facin batudes contra el
porc senglar. Enguany, el període de caça menor s'inicià el 8 d'octubre de 2006 i es va
tancar el proppassat 4 de febrer de 2007, essent els dies hàbils per a la caça els dijous,
diumenges i festius. Encara no tenim les dades dels exemplars cobrats. El període de batu-
des de senglar va començar, enguany, el 5 d'octubre de 2006 i ha conclòs el 22 de febrer
passat. S'han autoritzat 42 batudes, de les quals se n'han realitzat 13, amb el resultat de
36 exemplars abatuts, 14 mascles i 22 femelles.

Finalitza la temporada 
de caça del senglar 
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Líquens informadors
Els líquens i les molses ens informen dels canvis en la qualitat
atmosfèrica, dels boscos i, darrerament, del canvi climàtic global
Els briòfits i els líquens que viuen sobre les escorces dels arbres, a
més d'ésser un component fonamental entre els productors primaris
dels ecosistemes terrestres com a organismes fotosintetitzadors, han
estat objecte de molts estudis com a organismes bioindicadors.
Primer es van fer servir com a indicadors de la qualitat atmosfèrica,
també s'han utilitzat com a indicadors de l'estat de conservació dels
boscos; en altres estudis els utilitzen com a indicadors de la biodi-
versitat o, més recentment, com a bioindicadors del canvi climàtic
global.

APLICACIÓ EN EL MONITORATGE AL PARC DE COLLSEROLA

Amb l'objectiu de monitoritzar el possible impacte que l'obertura
de noves vies de comunicació, per al trànsit rodat, pot tenir sobre
el bosc a la Serra de Collserola, s'han establert sis estacions de
biomonitorització, ubicades en tres localitats: Torrent d'en Fotjà,
Sant Medir i Boca Nord del túnel de Vallvidrera. En aquestes esta-
cions s'han identificat un total de 34 líquens, entre els quals des-
taca la presència de Byssoloma llimonae, una espècie descrita
recentment i que al continent europeu només es coneixia de la
localitat tipus, i Waynea stoechadiana, que citem per primera
vegada a la província de Barcelona. De briòfits, se n'han identifi-
cat 18 molses i 6 hepàtiques, entre els quals destaca la presència
de Cryphaea heteromalla, molsa ja coneguda del Parc de
Collserola, on sembla que es refugia l'única població del litoral
mediterrani. En aquestes estacions s'ha fet el càlcul de l'Índex de
l'Estat de Conservació del bosc (IEC) i ens ha donat un valor alt i
mitjà a Sant Medir i Torrent d'en Fotjà, i baix a les estacions situa-
des prop de la sortida del túnel de Vallvidrera. En canvi, si consi-

derem la riquesa específica absoluta, aquesta és més alta a les estacions de la sortida del
túnel de Vallvidrera que a les millor conservades, i això pot ser a causa de l'alteració de les
condicions ambientals del bosc natural (conreus i autopista), que afavoreixen l'entrada
d'espècies banals i nitròfiles.

COLLSEROLA COMPTA AMB SIS ESTACIONS DE BIOMONITORATGE, ESTABLERTES A PARTIR DELS BRIÒFITS I
LÍQUENS QUE VIUEN SOBRE L'ESCORÇA DELS TRONCS D'ALZINES.
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Ampliació i millores al quiosk
restaurant de la Plaça Mireia

Finalitzen les obres 

Des de gener passat, s'ha formalitzat l'accés a Collserola des del
barri de Can Cuiàs, al torrent del Bosc Llarg.

Montcada ja té Porta de Parc

Des de començament d'any, l'àrea de lleure de la Pl. Mireia  (Sant
Pere Màrtir) compta amb un quiosc-restaurant més confortable. El
tancament de l'espai habilitat com a menjador interior, amb gaire-
bé 100 places, consolida l'oferta de restauració. També s'ha
ampliat i cobert la zona de serveis.

Les obres de la 2a Fase de la Carretera Alta de Roquetes, que han
consistit en la construcció d'1 quilòmetre de vorera panoràmica, a
continuació del tram ja construït a la part superior i executat pel
Consorci. Aquesta vorera panoràmica enllaça el barri de Roquetes
amb la Carretera de les Agües, via Torre Baró.

El pantà cada cop més a prop
El dissabte 10 de març es van inaugurar les
obres del carrer dels Reis Catòlics, a
Vallvidera, que constitueix el punt d'inici de
la xarxa d'itineraris de Vallvidrera al pantà i
que es configura com a porta de parc.

Els itineraris, a banda d'afavorir el coneixe-
ment dels entorns del pantà, s'han dissen-
yat amb l'objectiu de millorar la connectivi-
tat de la ciutat amb l'àmbit del pantà, aug-

mentant, així, les possibilitats d'oci dels
ciutadans.

L'alcalde de Barcelona i president del
Consorci del Parc de Collserola, Jordi
Hereu, va acudir a l'acte d'inauguració,
durant el qual va poder constatar que la
restauració de la façana de l'edifici del vigi-
lant ja està gairebé conclosa.
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El Parc del Cerdanet
un nou espai per a l’aprenentatge i el lleure
Durant els darrers anys noranta, el talús del vessant esquerra de la vall
del Cerdanet --que limita amb el polígon de les Grases--, va tenir l'a-
parença d'un abocador de terres i d'altres materials. Es tractava d'om-
plir un gran esvoranc que permetés, posteriorment, enllaçar, de forma
suau, les Grases amb la vall, i configurar un gran espai verd a la zona
de contacte entre la ciutat i el parc. La manca d'un projecte topogrà-
fic ben definit, així com d'unes condicions tècniques d'explotació idò-
nies, van provocar l'existència d'un talús mal conformat, sense una
estabilització garantida i amb un greu impacte paisatgístic per a l'en-
torn.

Per tal d'evitar esllavissaments, el Consorci va dur a terme un projecte
per estabilitzar el talús i sanejar la capa superficial de terres, la qual
cosa va comportar una actuació consistent en la formació d'un sòcol
de pedra ciclòpia al peu d'un tram del talús, la correcció dels pendents
mitjançant moviment de terres fins assolir pendents inferiors a 30º, el
reperfilat i la compactació dels talussos resultants i l'execució d'un sis-
tema de drenatges, amb cunetes, pous, passos d'aigua i tubs de des-
guàs, per tal d'evitar l'acció erosiva de l'aigua pluvial.

També es va dissenyar una xarxa de camins amb una base estable de
paviment tou i es va cobrir tot el talús amb una capa superficial de
terra apta per a la plantació.

Un cop anul·lats els impactes i els riscos, i aconseguida una superfície
relativament plana, d'unes 2 hectàrees, i una xarxa de camins d'a-
proximadament 1.850 metres, s'ha conformat l'espai com a parc,
dotant-lo d'un contingut pedagògic sobre els diferents ambients medi-
terranis que recolza en diferents plafons distribuïts per l'espai, així com
de la vegetació i del mobiliari necessari.

Tots aquests treballs han durat, gairebé, set anys.

EL PROPPASSAT 10 DE MARÇ ES VA INAUGURAR AQUEST NOU ESPAI A SANT FELIU DEL LLOBREGAT
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Flor de Maig: la història d’una cooperativa
Les primeres cooperatives a Espanya daten de mitjan
segle XIX i estaven associades a les primeres mutua-
litats obreres.

La creació d'aquestes entitats econòmiques de pro-
ducció o de comercialització va originar al seu entorn
tota una xarxa de solidaritat i d'intercanvi d'expe-
riències que va enriquir --i molt-- tota la història del
moviment obrer català.A partir de les idees del socia-
lisme utòpic i de diverses pràctiques de resistència al
capitalisme, apareix al Regne Unit, el 1844, la primera
cooperativa formada per diversos socis que decidei-
xen aportar els seus estalvis per llogar un local --que
els serveix de magatzem, però també de centre de reu-
nió-- i creen un establiment que permetrà repartir els
beneficis obtinguts entre els socis i adquirir productes
a un preu inferior al del mercat.

Aquest exemple ben aviat va arribar a Espanya, i les
cooperatives van néixer a Catalunya gairebé al mateix
temps que al Regne Unit. Entre les cooperatives cata-
lanes més importants, tant per la seva trajectòria en
el temps com pel nombre de socis i locals, en desta-
quem La Flor de Maig, que arrenca del barri de Poble
Nou el 1890, en què uns quants obrers decideixen
començar aquesta tasca solidària. El seu nom s'ins-
pira en la cançó d'Anselm Clavé "La flor de maig".

L'èxit va ser important, i en pocs anys van expansio-
nar-se i van anar absorbint d'altres cooperatives més
petites. Un dels projectes més importants va ser l'a-
nomenat La Granja, situada al terme de Cerdanyola
del Vallès, on els cooperativistes van pensar d'ubicar
un centre agrícola on poguessin obtenir un millor preu
tant pels productes d'horta com pels animals de
granja.

El 1908 es van adquirir més de 46 hectàrees d'una
finca en plena muntanya. El 1913 és van edificar diver-
sos equipaments, i l'èxit va fer que ben aviat s'obris-
sin als socis 80 zones d'esbarjo. La Granja es va con-
vertir en un punt de referència del moviment obrer
dels anys vint.

La fi de la guerra civil també va significar la fi del món
cooperatiu. El patrimoni cooperatiu, la Flor de Maig
inclosa, va passar a d'altres mans i l'espoli va ser ine-
vitable.

De la Granja de Cerdanyola poc se'n sap en els anys
més negres del franquisme. Va ser destinada a hos-
pital de les anomenades "malalties del tòrax", és a
dir: Sanatori Antituberculós. El febrer de 1968, la
Diputació de Barcelona sol·licità a l'Estat la cessió de
la finca Flor de Maig de Cerdanyola per dedicar-la a

Conèixer de prop Can Balasc
El proppassat 11 de març, l’Agenda d’Activitats del Parc va 
programar una visita a l’Estació Biològica de Can Balasc

l'assistència psiquiàtrica de malalts senils i infants amb
discapacitats.

Els antecedents del que és avui i dels serveis que es
presten al recinte Flor de Maig els situem a l'any 1979,
amb la constitució de la primera Diputació democrà-
tica. En el transcurs d'aquests anys, la Diputació de
Barcelona ha impulsat i desenvolupat nous serveis per
adaptar-se a les noves demandes dels ens locals i, per
extensió, de la societat.

Aquest llibre ha estat editat per la Diputació de
Barcelona, i el podeu trobar a la Llibreria de la
Diputació a l’Av. Diagonal, 393. Barcelona.

La visita programada a l'Estació Biològica de Can
Balasc va aplegar unes 30 persones interessades a
conèixer de prop què és una estació biològica i
quins són els problemes de la fauna del Parc.

El Mòdul de recuperació de fauna salvatge va des-
pertar la curiositat dels assistents per la varietat
d'exemplars en recuperació, tant autòctons com
vinguts "de fora".

A LA IMATGE UN GRAN DUC CEC A CAUSA D’UN TRET
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Descobrir el Parc en bicicleta
Aquesta primavera surt al carrer la guia d’itineraris en bicicleta del Parc de Collserola
Sota el títol de Projecte Bici, s'apleguen col·lectius
vinculats directament i indirectament a la pràctica
de la bicicleta, ecologistes, restaurants, clubs
excursionistes, ajuntaments i, òbviament, el mateix
col·lectiu, liderat per la Federació Catalana de
Ciclisme. La tardor de 2004 el Consorci del Parc de
Collserola proposà iniciar un procés participatiu
amb la finalitat d'establir conjuntament els criteris
per a l'ús i la gestió d'aquesta activitat dins del
parc.

Es plantejà d'assolir conjuntament dos objectius:
d'una banda, elaborar una diagnosi conjunta que
permetés establir els criteris i les línies de gestió
d'aquesta activitat, i de l'altra, l'elaboració sota
aquests mateixos criteris d'una guia d'itineraris en
bicicleta per Collserola.

El primer objectiu s'assolí el novembre de 2005, i
entitats, ajuntaments i Consorci signaren el docu-
ment que marca aquestes línies i propostes.

L'altre objectiu és el que us volem avançar des d'a-
quest butlletí, ja que és a punt de publicar-se la Guia
d'itineraris en bicicleta pel Parc de Collserola.

La nova guia, més enllà de ser un recull d'itinera-
ris, conté el que en podríem dir "decàleg del ciclis-
ta de Collserola", les bones pràctiques, és a dir, el
que ens cal saber per anar en bicicleta per un espai
natural protegit.

La guia està plantejada per descobrir el parc en
bicicleta més que per fer-ne un ús exclusivament
esportiu.

Amb aquesta intenció s'han dissenyat 17 itinera-
ris per a adults amb tres nivells de dificultat i 10
passejades per poder-les fer en família. Cada iti-
nerari conté una descripció del recorregut, un
mapa de localització, fotos, una fitxa descriptiva i
el full de ruta. Les passejades, pensades per als
infants, proposen descobertes i algun que altre
repte a partir d'històries i llegendes de Collserola.
Finalment, un altre aspecte interessant de la guia

és el mapa adjunt, que dóna a conèixer la xarxa
d'ús ciclista del parc. Són prop de 200 quilòmetres
de camins que ofereixen la possibilitat d'una pràc-
tica ciclista respectuosa amb l'entorn i la resta
d'usuaris.

Esperem que aquesta publicació satisfaci les
expectatives de qui vol apropar-se al parc tot
pedalant.

Bona primavera, bona lectura i bona ruta!
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Voluntariat al Parc
Tal i com vam iniciar el trimestre passat, i amb motiu de
la celebració dels 15 anys del funcionament del projecte
de Voluntaris de Collserola, continuem amb la presen-
tació d'escrits realitzats, en aquest cas, per persones que
fa entre 5 i 10 anys que col·laboren amb el Parc.

La poesia que us presentem a continuació ens l'ha
enviada la Mariàngela Rovira, de Sant Cugat, que fa ja
uns 8 anys aproximadament que forma part d'aquest
col·lectiu.

Si busques aquella calma
feta de silencis blancs,
remor d'aire entre fulles
i un rierol cantant,
perd-te per Collserola,
assaboreix la verdor
dels senderols amagats,
que si t'hi esgarries
algú potser et trobarà,
perquè allà de voluntaris
uns quants n'hi ha.
Hi serem d'aquí a uns anys
i d'aquí a un any marcià,
mentre la lluna s'allunya,
s'allunya i ja se'n va...

Mariàngela Rovira
febrer 2007

La lluna
La coordinadora dels programes de voluntaris que es realitzen als parcs nacionals, parcs naturals i
reserves naturals d'Alemanya, l'Anne Schierenberg, va visitar el passat mes de febrer el nostre parc
per tal de conèixer a fons el programa Voluntaris de Collserola.

Gràcies a aquesta trobada, l'equip de coordinació del nostre programa ha tingut la possibilitat no només
de saber què es fa sobre aquest tema en aquell estat, sinó també d'establir a partir d'ara un programa
de treball conjunt, en el qual també hi participen responsables del voluntariat d'altres parcs catalans.

Algunes entitats que tenen signats convenis de col·laboració amb el Consorci vénen a Collserola de
forma periòdica a realitzar diferents tasques de manteniment i millora: recuperació i manteniment
de fonts, reposició d'arbres de repoblacions que ja existeixen, arrencada de plantes al·lòctones, etc.
Els responsables d'aquestes entitats tenen l'assessorament i el seguiment de tècnics del Consorci a
l'hora de fer aquestes tasques. Tenen també la possibilitat d'assistir a sessions de formació sobre
aspectes relacionats amb la gestió d'un espai natural com Collserola.

Aquest hivern, el grup de d'Acció forestal de DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural,
ha estat fent feines de reposició i manteniment de diverses repoblacions de Collserola. Per la seva
banda, el grup de Voluntaris Forestals també ha estat fent tasques similars, així com de manteni-
ment de les fonts de l'àrea de la Font Groga.

Intercanvi de treball amb Alemanya

Altres col·laboracions

V o l u n t a r i s
C o l l s e r o l a



El proppassat dissabte 17 de febrer al matí, sota una
intensa pluja i amb la presència de la prestigiosa etò-
loga Jane Goodall, que ha dedicat la seva vida a l'es-
tudi dels ximpanzés a l'Àfrica i que va ser guardona-
da amb el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació
Científica l'any 2003, es va fer una plantada d'arbres
a Collserola.

Organitzada per Depana i el Consorci del Parc de
Collserola, l'actuació va consistir en la plantada de
diferents tipus d'arbrat com ara pins blancs, pins pin-
yers, alzines i roures, i d'arbusts com la ginesta. El lloc
triat va ser prop de l'àrea de lleure de Sant Pere Màrtir
(municipi de Sant Just Desvern), i va comptar amb
l'assistència, entre d'altres, de l'Alcalde de Sant Just
Desvern i Vicepresident Executiu del Consorci, Josep
Perpinyà.

Malgrat la pluja, l'acte va ser concorregut, i la Jane
Goodall es va mostrar encantada de conèixer de prop
un espai tan singular com el Parc de Collserola.

La Jane Goodall al Parc

El proppassat divendres 9 de febrer es van presentar al Centre d'Informació del Parc de Collserola
els projectes realitzats pels alumnes del Màster d'Arquitectura i Paisatge de l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

En total, van ser 13 els treballs que van presentar els 43 alumnes, provinents de diversos països del
món (Grècia, Portugal, Mèxic, Japó, Alemanya, Suècia, Veneçuela, etc.), que cursen aquest màster
bianual. El tema del projecte que s'havia de realitzar era únic: l'accés per a tota mena de públic al
Centre d'Informació del Parc des de l'estació dels FGC del Baixador de Vallvidrera. La realització
dels projectes s'ha dut a terme durant el passat mes de gener.

El desenvolupament d'aquests projectes al Parc de Collserola posa de manifest una línia de
col·laboració entre l'ETSAB i el Consorci del Parc de Collserola, a més de constatar l'interès i la com-
plexitat d'un espai natural amb una gran pressió antròpica.

La passada nit de Santa Eulàlia, la
Muguera va donar a llum -després de
12 mesos d'espera!- el pollí mascle
que aquí us presentem. Per cert, que
encara no té nom. Si voleu aportar-hi
idees, escriviu-nos!

A Can Coll 
estan d’enhorabona!

El Parc de Collserola, objecte d'interès al Màster d'Arquitectura i
Paisatge de l'ETSAB
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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 Gabinet

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

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.
E-mail: cpcollserola@amb.es 
Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera. Horari cada dia de 9,30 a 15 h.

Mas Pins, Centre d’Educació Ambiental.
Ctra. Molins de Rei a Vallvidrera, km 8.08017 Barcelona. Tel. 93 406 95 60.
E-mail: maspins@bcn.servicom.es
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 0396
Feiners visites escolars concertades (Infgantil, Primària). Festius obert de 9,30 a 15 h, visites guiades

Centre de Documentació i Recursos Educatius. Tel. 93 692 29 16. E-Mail: cdre@retemail.es

Can Balasc, Estació Biològica.
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona). Tel 93 587 95 13 - 600 464 006.
E-Mail: mrfc@amb.es 

Àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65/ 93 668 15 07. 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).

Auditex: Català Tel. 93 481 00 42, Castellà Tel. 93 481 10 42

Informació transport públic: Tel. 010

Bombers: Generalitat, Tel. 085. Barcelona Tel. 080

Web del Parc: http://ParcCollserola.amb.es
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P L O U  I  F A  S O L Consorci del Parc de Collserola
Ctra. de l’Esglèsia, 92
08017 Barcelona
Tel. 93 280 06 72
Fax 93 280 60 74

Lannes

Romargraf 
Dipòsit legal 18.344-88. Tiratge: 10.000 exemplars

Athena nocua. Arxiu CPC

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. Horari cada dia de 9,30 a 15 h.

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, ESO). 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).

Equip d’Educació Ambiental. Tel. 93 589 89 64. Correu-e: eacanbalasc@parccollserola.net

Mòdul de recuperació de la Fauna Salvatge. Tel 93 587 95 13 - 600 46 40 06.
Correu-e: mrfc@parccollserola.net

Àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65/ 93 668 88 28. Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimats tancat).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49. La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat).
Centre d’informació. Bar l’Entrepà: Tel 93 280 28 40

Web del Parc: http://www.ParcCollserola.net
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PERÍODE TMA TM T Tm Tma P PA

NOVEMBRE 2006 20,1 17,4 14,6 11,9 7,9 1,5 423,4
NOVEMBRE 1971-2000 26,4 14,2 11,3 8,3 -2,6 64,7 586,9

DESEMBRE 2006 19,5 12,6 10,0 7,4 3,1 37,9 461,3
DESEMBRE 1971-2000 20,0 11,7 8,9 6,2 -6,2 60,4 651,6

GENER 2007 20,3 13,1 9,9 6,7 -0,9 5,8 5,8
GENER 1971-2000 20,9 10,8 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9


