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Presentació

Amb aquestes ratlles vull preséntar""los laMem¿lI;¡¡¡de Gestió de l'any
1989. AI llarg d'aquest any el Patr0nat ·ha ~sme(ça; ~sforços en un
desenvolupament equilibrat del Parc.
• • "t .•

:::"";:-".<

D'una banda es tractava d'executar el prograni~(hi:ctuacions previst al Pressupost 1989, segons l'iiportació inversora efectuada per
la Mancomunitat de Municipis de i'Ar~a Metropolitaha de Barcelona i, de l'altra, de desenvolupar el èontrol i la tutela: damunt de les
activitats efectuades al Parc, d'acord amb les competènctes urba·
n¡stiques i de gestió del Patronat.
En concret calia millorar la conservació dels sistemes naturals i po·
tenciar la seva restauració allà on fos necessari: adequar àrees, segons les prescripcions del Pla Especial, per acollir al visitant; tutelar i corregir aquelles obres o activitats que, malgrat ser necessàries, podrien incidir negativament en el Parc; i efectuar una tasca
de divulgació i educació ambiental, des del Parc cap als ciutadans,
perquè aquests en siguin, en un futur breu, els primers j millors
defensors.
La tasca com veieu ha estat diversa i, malgrat les dificultats econòmiques de l'any, que han reduït lleument l'aportació inversora, s'ha
mantingut un ritme i una continuïtat en els acords dels òrgans de
govern que ha permès efectuar un treball, que crec seriós i eficaç,
de desenvolupament del Parc. Aquest treball permet anar.consolidant una presència del Patronat en la societat com a organisme gestor d'un espai natural que es concep, cada cop més, no únicament
com una Serra, sinó com un Parc estimable que cal que conservem
i disfrutem,
Aquest any vinent la tasca continua i ens podem felicitar, entre d'altres coses, per l'obertura del Centre d'Informació i la finalització de
la fase del Parc de Vallvidrera que pot acollir un important nombre
de visitants disposats a descobrir un lleure naturalístic on, la contemplació de la natura en sigui el motiu central.
L'esforç per a l'any 1990 és important, ja que l'aportació inversora
de la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona, aprovada amb l'acord de totes les forces polítiques, és e!evada i gairebé dobla la de l'any anterior. El programa el trobareu incorporat al pressupost, El repte del Patronat sera fer-ne un bon ús.

Casimir Boy i Núñez
President del Consell d'Administració
del Patronat Metropolità del Parc de Collserola
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PATRONAT METROPOLITÀ
DEL PARC DE COLLSEROLA

Junta del Patronat Metropolità
del Parc de Collserola
President:
Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira
Secretari General:
11m . Sr. Francesc L1iset i Borrell
Membres del Consell d ' Administració:
lima. Sra. Eloisa Gonzélez i Flores
11m. Sr. Antoni Pérez i Garz6n
Alcalde de l'Ajunlament d'Esplugues de Llobregat

11m. Sr. Antoni López ¡ Domènech
Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

11m. Sr. Robert Casajoana i Orivé
Alcalde de l'Ajuntament del Papiol

11m. Sr. Lluís Segura i Ramera

Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Rafael Vinyals i Maym6
Sr. Eloi Jurado i Cube ro
Sr. Josep M. Serra i Martí
Sr. Joan Puigdollers
Sr. Juan AlberlO Fernéndez Díaz
Generalitat de Catalunya
No ha designat els tres membres previstos als Estatuts.
Diputació de Barcelona
Sr. Joan Rieradevall i Pons
Cap del Servei del Medi Ambient

Sr. Joan Ignasi Castelló i Vidal
Cap del Servei de Parcs Naturals

Alcalde de l'Ajuntament de Sant Just Desvern

lima. Sra. Maria Comellas i Doñate
Regidora d'Urbanisme qe l'Ajunlament de Sant Feliu de Llobregat

Universitat de Barcelona
Sr. Dr. Josep Vigo i Bonada
Catedrlltic de Botllnica. Facultat de Biologia

11m. Sr. Joan Aymerich i Aroce
Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

11m. Sr. Casimir Boy i Núñez

Universitat Politècnica de Catalunya
Sr. Vicenç Bonet Ferrer3

Alcalde de l'Ajunlament de Molins de Rei

Vice-Reclor de Patrimoni

11 m. Sr. Fèlix Amat i Parcerisa

Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Jaume Terrades

Regidor del Districte 5è de Barcelona: Sarrill·Sanl Gervasi

11m. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Regidor del Districte 7è de Barcelona: Horta·GuinardÓ

Sr. Pere Cambrubí ¡ Garcia t
Coordinador de l'Àrea d'Agricultura I Medi Natural de la Diputació de
Barcelona

Sr. Juli Esteban i Noguera
Director de Serveis d ' Urbanisme de la Mancomunital de Municipis de
l'Àrea Metropolilana de Barcelona

Sr. Àngel Si mon i

Grimaldos2

Oireclor de Serveis de PfOgramació 1 Finances de la Mancomunital de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

1. A partir del 24.05.89. Abans d'aquesta data. el representant de la Dipu·
tació de Barcelona era el Sr. Joan Mauri i Majó.

Catedràtic d·Ecologia. Facultat de Ciències

Consell Superior d'Investigacions Científiques
Sr. Carles Mirav¡tlIes Torras
Institut d 'Estudis Cata lans
Sr. Oriol de Bolòs i Capdevila
DEPANA
Sr. Francesc Julglar i Julglar
Federació Catalana de Caça
Sr. Josep Jordà i Barreras

3. A la sessió celebrada el 25.05.89 hi assisti el Sr. Jordi Corominas i Dol·
cet en la seva substitució.

2. A partir del 22.06.69. Abans d'aquesta data. aquesllloc l'ocupava el
Sr. Josep Roig i Mart!.
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Federació d'Entitats Excursionistes de Cata lu nya
Sr. Joan Garrigós i Toro 4

Associacion s de Propietaris vinculades a la Serra de
Collserola
Claudi Baró i Duran

Unió de Pagesos
Sr. Ismael Sanlonja

Assoc iació Administrativa de Co)·Jaboració del Polígon del
Baixador de Vallvidrera· Les Planes

Ca mbra Ag raria Provincial
Sr. lluís Valies i Rafecas

Associació de Propietaris de Sani Cugat del Vallès

Cam bra Oficial de la Propietat Urbana
Llurs Terradas Soler
Salvador Santomà Casamor

Miquel Àngel Ros i Baraldés
Associacions de Veïns vinculades a la Serra de
Co ll serola
Glòria Tusigas i Gonzalez
Associació de Velns de Mont d'Orsa de Va llvidrera

José Anlonio Aguayo i Pozo
Associació de Veïns de Can Cuiàs de Montcada i Reixac
4. A la sessió celebrada el 25.05.89 hi assistí el Sr. Joan Josep Carmona
en la seva substitució.

Consell d'administració
President:
11m. Sr. Casimir Boy i Núñez
Secretari General:
11m. Sr. Francesc lIiset i Borrell
Membres:
lima. Sra. E!oisa Gonzalez i Flores
Ajuntament de Montcada i Reixac

lima Sra . Maria Comellas i Doñate
Ajuntament de Sant Feliu de llobregat

11m. Sr. Joan Aymerich i Aroca
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

11m. Sr. Casimir Boy i Núñez
Ajuntament de Molins de Rei

11m. Sr. Fèlix Amat i Parcerisa
Ajuntament de Barcelona (Dte. Sé: Sarrià· Sani Gervasi)

11m. Sr. Antoni Pérez i Garzón

11m . Sr. Albert Batlle i Bastardas

Ajuntament cfEsplugues de llobregat

Ajuntament de Barcelona (Dte. 7è: Horta· Guinardó)

11m. Sr. Antoni López i Domènech

Sr. Pere Camprubí i Garcia 1

Ajuntament de Cerdanyola del Va llès

Diputació de Barcelona

Jlm. Sr. Robert Casajoana i Orivé
Ajuntament del Papiol

. Sr. Juli Esleban i Noguera.
Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona

11m. Sr . Lluis Segura i Ramera

Sr. Angel Simón i GrimaldÇ>s 2

Ajuntament de Sant Just Desvern

Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona

1. A partir del 24.05.89 . Abans d'aquesta data, el representant de la Di·
putació de Barcelona era el Sr. Joan Mauri i Majó.
2. A partir del 22.06.89. Abans d'aq uesta data. aquest lloc l'ocupava el
Sr. Josep Roig i Martí.
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Serveis tècnics
Direct or dels Serveis Tècnics
Miquel Sodupe i Rou re, arquitecte
Sec retari General
Francesc Lliset i Borrell

Interventor
Francesc Arlal i Vidal

Unitat de proiectes i obres
Josep Mascaró i Català, arquitecte, Cap d ' Unitat
Teresa Sardà Amills, arquitecte tècnic
Antoni Ardèvol i Fernandez , projectisla
Albert Bellran i Masdeu, dissenyado r gràfic
Pere Mayoles i Mallol, dissenyador
Joaqui m Calafi i Ri us, projectista
Antoni Mo ra i Vinçon, projectista
Màxim Garcia i Gonzalez, dibuixant
Assumpta Ralanell i Orra, dibuixant

Unitat de divulgació i educació ambiental

Tresorera
Isabel Raventós i Gastón

Teresa Franquesa i Codinach, biòloga, Cap d'Unitat
Manel Cervera i Gallemí, tècn ic en divulgació
Antoni Verdaguer i Viaplana, auxiliar tècn ic

Unitat d 'administració i gestió

Centre d 'Educació Ambiental de Can Coll :
Albert Pérez ¡ Torras, biòleg, coordi nador
Roser Armendares i Calvet, biòloga
Sebastià DuM ¡ Esteve , enginyer tècnic agrícola
Sílvia Mampel i Alandete, mestra
Montserrat Ventura i Cabús, estudiant de biologia

Àngels GiI·Vernet i Huguet, advocat. Cap d'Unitat i Secretaria
per delegació

Manuela

Fernandez Cester, tresorera delegada

Susanna Climent i Ariño, secretaria de direcció
Marta Alarcón Puerto , administrativa
Allan A. 8acklund i Gonzalez, administratiu
Àngels Oliva i Piguillem, administrativa
Susana Romero i Vila, administrativa

Col ·laborac ions exteriors:
Joan Amenós i Alamo, advocat
Araceli Barrio del C ura, advocat

Col ,laboraclons exteriors:
Preparació Mas Pins:
M, Angels Navarro i Navarro , biòloga
Activitats nat uralistiques:
Eloïsa Matheu de Cariada, biòloga
Gonçal Luna i Tomàs, biòleg

Unitat de medi natural
J o rdi Cañas i Sala, biòleg . Cap d'Unitat

Francesc llimona i llovet , biòleg

Equip de Mantenimen t:
Josep Oriol Soler i Casas, mestre jardiner
Francesc Calomardo i Ortiz, capatàs forestal
Sergi Guillén i Santamaria , capatàs forestal
Alvar Gonzalez i Picañol, capatàs
Eduard Pozo i Navarro, capatàs
Rafael Vela i Gonzalez , capatàs
Equip Prevenció Incendis i Repoblacions Forestals:
Art ura Herrero i Herrero, enginyer tècnic agricola. responsable
Esteve Durall ¡ Mallol, biòleg
Lluís Cabañeros i Arantegui , enginyer tècnic agrícola
Joaq uim Hermindez i Núñez, auxiliar tècnic
Francisco Garcia Zamora, capalàs repoblacions
Miguel Marquez Lupianez, capatàs repoblacions
Tomas Martín Fern andez, capatàs repoblacions
Antonio Martínez Gonzalez, capatàs repoblacions
José Mo nto ro Monrostro, capatàs repob lacions
José Muñoz Medina, capatàs repoblacions
Carmelo Palau Pérez, capatàs repoblacions
Rafael Valverde Cid, capatàs repoblacions
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PRESSU POST 1989

Pel Que fa a l'estructura d'ingressos, el Pressupost de 1989 reflecteix una dependència gairebé completa, tant pel que fa a operacions corrents com de capital, de les transferències de la Mancomunitat de Municipis de l' Area Metropolitana de Barcelona, que
representen un 98 % del total.
Pel que fa a la resta (2 % del tota!), tots ells amb caràcter d'operacions corrents, han vingut derivats de la venda de béns i publicacions molt reduïda encara, ingressos per Educació Ambiental que
han superat les previsions atesa l'alta ocupació de Can Coll, i alguns d'especials vinculats a l'ús de l'Area d'Acampada de Can
Coll.

En el capitol d'inversions la dependència de la Mancomunitat de
Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona és completa.
El pressupost només ha sofert durant tot l'any dues variacions significatives: L'aportació de la Mancomunitat per a la participació
en la Fira Natur 90 a Sevilla, i la reducció de l'aportació financera
de la Mancomunitat en el capítol de les operacions de capital, que
passà de 440 a 351 ,5 milions (80 % de la previsió) un cop analitzades les disponibilitats inversores de la pròpia Mancomun itat.
Pel que fa a les despeses, cal subratllar només la seva execució
pràcticament completa en la mesura de les possibilitats derivades dels ingressos.

També cal considerar els ingressos per concessions i els interessos de dipòsits i caixes.

Estat d'ingressos
A. Operacions corrents
CAPÏTOllI1. TID:es i ahres ingressos
312.01 Venda de publiCaciOns

315.01 Venda de t>éns

B. Operacions de capital
Inicial

Definitiva

300000
350000

33.550
91.350

Excés
Ingrés

I

"

327.08 Per serveiS de senyalttzació
331.14 Taxes per utilització privativa o
apromamen\s especials d'espais
públics al P8¡ç de Collserola

1.000
1.000

3.623.160

781.01 Subvencions de paniculars
Total Capítol VII

8~8.01 Bestreies al personal
Total Capitol VIII

,

"

Total Capitol lV

CAPiTOL IX. Variació de passius financers
943.01 Préstecs a cun termini d'ens
territorials
946.01 Préstecs a cun termini
d'empreses come¡çia~,
industrials o finaroceres

118.000.000 118.000.000

1.000
1.000
118.002.000 118.000.000

2.000

CAPiTOL V.lngressos palrimoo!als

531.01 Interessos de dipòsits en caixes
i bancs
S61.01 Concessions
Total Capitol V
Total operacions corrents

500.000
850.000
1.350.000

Inicial

Dellnitiva

Excés
ingrés

44O.ooo.00J 351.5OO.00J

1.000
1.000
1.000
440.003.000 351.500.000 -aB.503.oo0

CAPiTOl VIII. Variació d'actius financers

1.000

333.03

CAPiTOlIV. Transferències cooen1S
431.01 Transferències MMAMB per
operacions conents
332.01 Subvencions d'altres ens
territorials
463.01 Subvencions de particulars

CAPÍTOL VIL Translerències de ca¡)tal
73.01 Transferències de MMAMB per
operacions de capital
732.01 Subvencions d'altres ens
territooals
751.01 SubvellCions d'organ~mes
autònoms come¡çials,
industrials o ~nancers

2.072.943

953.01 Preslecs a llarg termini d'ens
territooals
956.01 Préstecs a Darg termini
d'empreses comercials,
industrials o financeres
Tota! Capitol IX

1.000
1.000

150.00J
150.000

+149.000

1000
1.000
500

500
3.000

3.000

Total operacions capital

440.007.000 351.650.000 -aB.357.ooo

Total ingressos

S61.214.00c 478.165.493 -&3.048.507

856.""
2.9Z9.923 ,. 1.579.923

121.207.000 126.515.493 ,. 5.308.493
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Estat de despeses
A. Operacions corrents

B. Operacions de capital
Consignació

CAPfTOL I. Remuneracio!ls cie personal
121-11.1 Despeses de repfesentaci6
d'òrgans de govern

161-11.5 Relribucions de personal laboral
181-11.5 5eglIretat Social

Total CapitolI

CAPITOL 11, Adquisició de béns i seMis
211·11.5 Despeses d'oficina
22U4.2 Despeses generals dels immobles

definitiva

1.425.000
45.945,(XX)
13.783.000

61.153.000
1.700,000

Contret
1.204.392
40.872.814
12.783.0!Xl
54.860.206

Esta!
execució

611-a2.5 Irwersioos en medi natural
621-64.1 Obres d'lIcoodiciamenl i millora
- Arees de lleure i edificacions
531-64.2 Milba vialilat. entorns i otxes
89.70

1.500,1)(X)

1.700.000
498.724
1.500.!XX!

500.000

500.000

15.550.!XX!

15.544.392

9.!XX!,!XX!

8.975,940

prOO'lOCió d'activitats i educació
ambiental

17.123.160

17,115.586

Contractació de béns i serveis
vinculats a medi Mlural

4.800,000
2.800.!XX!

4.760,167
2.ns.192

2.200.000

2.196.923

8.000,000
63.673.160

8.000,1)(X)
68.569.944

99.83

4.000
124.830.160 118.430.150

94.87

242·11.5 Dietes, locomoció i trasl lats
256-11.5 Combustible i manteniment
parc mòbil

500.000

Coolret

190.000.000

185.328,816

190.000.000

138.169,482

60.000,000

27.992.390

440.000.000 351,490.688

Esta!
execució

79.88

CAPíTOL VIII. Vaúació d'actius financers
858-11.5 BestretesOejpersonal

150,1)(X)

150.1)(X)

Total Capítol VIII

150.000

150.000

100

Total operacions de capital

440.155.000 351.540.588

79.89

Tetal pressupost despeses

564,986.160 470.070,838

83.20

948.91 Devolució d'operacions de treSOferia
i)éns territorials

3000

946.91

25&<52 Contractació béns i serveis
vinculats a prevel1Ció d'incendis

menors en edificacions
Total Capitol VI

Consignació
definitiva

CAPiTQL IX. Variació 00 passius financers

"....1 Contractació béns i selVejs
vinculats a l'actuació urbanística

CAPíTOL VI. Inversions reals

o

258-71.8 Contractació béns ¡ serveis
vinculats a la divulgació,

""'.,

259-11.5 Mres despeses de funcionament
2m2.5 AdQuisició de material vinculat
a medi Mlural

274-64,2 Material per a equipament ~
Patronat (mobiliari i exposició
del Centre d'Informació)
Total capltolll
CAPiTOL III. Interessos per ope;acions de crèdit

323.91
326.91

Interessos béns territorials
Interessos d'empreses
comercials. ir.dustries
i financeres

Total Capitol JII
Total operacions comnts

8

2.000

2.000

ACTUACIONS
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Gestió jurídico administrativa

Introducció
La tasca efectuada abasta els aspectes següents:
• Gestió del patrimoni de sòl forestal de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. S'ha continuat una tinia d'adquisició de finques quan
era necessari per al desenvolupament de projectes o seguint criteris d'oportunitat i bon preu.

Fondal de la riera de Can Coll

• Elaboració, conjuntament amb les altres unitats, de propostes per al desenvolupament de determinats aspectes fonamentals en la gestió del Parc que necessiten de l'acord de la Generalitat (Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Política Territorial i Obres Publiques).
• Desenvolupament de tasques de planejament, en concret de correcció de l'expedient de Modificació del Pla General Metropolità dins l'àmbit del Parc de Collserola, d'acord amb la resolució del Conseller que la deixava en suspens.
• Tutela de les activitats privades segons les competències d'informe previ atorgades pel Pla Especial del Parc de Collserola. Aquesta praotica, que s'ha desenvolupat de forma habitual, pren una importància particular en determinats temes
que tenen una especial rellevància pel conjunt del Parc.
Cal assenyalar que, gradualment, les diferents Administracions locals comencen
a tenir el costum de sol·licitar informe del Patronat en allò que és de la seva competència i també ho fan, cada cop amb més freqüència, els particulars o empre-.
ses amb propostes d'ús o activitat dins del Parc. El costum és lluny, però, d'estar
consolidat i es fa necessari reclamar, de tothom, que saf· liciti f'autorització corresponent a l'activitat proposada per a poder orientar l'actuació i fer-la compatible amb el Parc quan és possible.

Adquisició de sòl
Si bé la tasca d'adquisició de sòl no ha estat important pef que fa al volum de
les adquisicions, si que ho ha estat pel que fa als indrets adquirits. En concret
es tracta de:
• Torrent de Can Coll, adquisició de 1,31 ha necessàries per a completar la propietat pública de l'indret on calia desenvolupar el projecte de l'àrea de lleure. Les
qualificacions urbanistiques són d'Equipaments (7 a) i Lliure permanent. El cost
aproximat ha estat de 5 milions de pessetes.
• Diverses finques situades en Parc Forestal per valor d'll ,66 milions:
Penitents (Barcelona): 3,36 milions.
Vall pineda (Molins de Rei): 0,3 milions.
Forat del Vent (Barcelona): 4 milions .
La Rierada (Molins de Rei): 1 milió.
Fon! de la Beca (Sant Just Desvern): 3 milions.
• S'ha elaborat la documentació administrativa necessària per a l'expedient expropiatori que tramita l'Ajuntament de Sant Just Desvern de les finques necessàries per a l'execució del Projecte d'àrea de lleure de Sant Pere Màrtir (Sant Just
Desvern). S'ha consignat la quantitat de 7 milions de pessetes per al seu pagament amb una proposta al jurat d'expropiació de 4 ptes.lpam 2 .
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Propostes per al desenvolupament del Parc
Conjuntament amb la unitat de Medi Natural s'han elaborat propostes de contingut jurídica-tècnic per al desenvolupament de diversos temes del Parc.

Proposta d'Ampliació de la Reserva Natural de la Font Groga
El Consell d'Administració del Patronat en la seva sessió de 10 de març de 1989
acordà sol· licitar, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'ampliació de
la Reserva Natural de la Font Groga. mitjançant instancia de data 9 de maig de
1989 elevada als Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agrícultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Reserva Nafural deia Fom Groga

Amb la proposta s'adjuntà la Documentació Tècnica (Projecte per al Desenvolupament de la Reserva Natural de la Font Groga) on s'avalava l'interès i necessitat de la seva ampliació en funció de l'!nterés naturalístic de les àrees properes.
Aquesta proposta compta amb l'acord tècnic de la Direcció General i, actualment,
està pendent precisar el contingut del Decret on es defineix la Gestió.

Gestió forestal, estassada sota les línies d'alta tensió i regulació de la caça
En relació amb aquests temes, s'adreçaren propostes a la Direcció General del
Medi Natural per a un replanteig de determinats aspectes de la reglamentació
general no adequats al cas singular de Collserola i per a una coordinació d'actuacions entre el Patronat i la Direcció General del Medi Natural.
Durant l'any es concretaren acords en relació al Tractament de la vegetaciÓ sota
les línies d'alta te nsió i a la Tutela de la Gestió forestal, el detall de les quals es
descriu en l'apartat corresponent. És en cu rs la definició final de la Regulació de
la caça a Collserola. El desenvol upament detallat del procés el trobareu al capitol
destinat a Intervencions en els Sistemes Naturals.

Planejament
Durant l'any es desenvoluparen els treballs tècnics necessaris per poder acomplir les condicions fixades pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, que deixà en suspens l'aprovació de la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit del Parc de Collserola.

Unis d'sits tensió

La tasca ha estat llarga ja que va caldre actualitzar el Planejam~nl des de l'any
1976 però, a la fi, s'ha acabat aquest any 1990.
L'aprovació definitiva d'aquesta modificació dotarà de compieta coherència el Pla
Especial en relació al Pla General Metropolità, eliminant els lleugers desajustos
entre l'un i l'altre, a més d'incrementar en un 10 % les àrees qualificades de sistema general (Parc Forestal) en detriment d'altres qualificades de sòl no
urbanitzable.
La modificació inclou la requalificació restringida del Sector Les Planes-Can Fio,
a Sant Cugat del Vallès, que el Pla Especial de Collserola ja incorporava com
Avanç de Planejament.
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Tutela de les activitats privades
Conjuntament amb les diferents unitats s'ha efectuat el seguiment de les propos~
tes d'activitat al Parc.
Activitat habitual
Com a tasca general i en funció de les competències urbanístiques derivades del
Pla Especial, el Patronat ha anat efectuant els informes urbanístics previs a les
llicències o permisos d'activitat sol· licitats dins del Parc de Collserola. En concret
han estat les següents:
Mina Berta

Informes urbanístics
Vinculats a companyies de serveis, traçats i acondiciament (3).
Moviment de terres en espais agrícoles (2).
Obres i activitats en edificacions tradicionals (5).
Informes intervencions forestals
Sol·Hcitud de permisos de tala d'arbres (5) de les quals dos derivaren cap a l'execució de Plans Tècnics.
Autoritzacions per a activitats al Parc
Acampada (10), Activitats eqüestres (2), Activitats festives (2), Filmacions (1)
Temes especials
Finalment cal subratllar els següents temes d'especial transcendència pel Parc
que han tingut un seguiment i dedicació específics.
a. Seguiment i informes sobre la Modificació del Pla Especial per a la construcció
de la Torre de Telecomunicacions de Collserola, així com dels projectes d'Urbanització per a millorar, segons el criteri del Patronat, la integració del Projecte
en l'entorn i reduir-ne l'impacte.
b. Seguiment i proposta de conveni per a reconduir, dins dels límits de la legalitat
urbanística, l'explotació de granit de la pedrera .. Mina Berta» que avui s'efectua
en l'àmbit del Parc de Collserola i el Cementiri de Roques Blanques. L'empresa
es comprometia a l'elaboració d'un projecte de restauració paisatgística, amb els
costos al seu càrrec en el qual els moviments en la topografia del terreny fossin
únicament els necessaris per aconseguir una bona restauració vegetal.
Alhora, per a compensar la legalitat urbanístíca infringida, l'empresa cediria, com
a sòl públic, aquell que es deriva de l'aplicació de la llei de Protecció de la legalitat Urbanística. Aquest conveni es troba pendent de ratificació per part dels Ajuntaments de Sant Cugat i del Papiol i de l'Entitat Local Menor de Valldoreix.
c. Seguiment de les tasques de restauració paisatgística de les obres de la PerI!ongació del Túnel de Vallvidrera, que, dins de la ferida que representa en el medi natural una obra de la importància que ens ocupa, es porten a terme amb un
esforç i atenció que permeten esperar una minimització de l'impacte ambiental.
d. Informe favorable, d'acord amb el Planejament vigent , de la via d'accés al Cementiri del Nord, després d'haver proposat les correccions necessàries al projecte original. Seguiment de l'evolució de les obres.
e. Col·laboració en la definició de les bases de! Concurs per a la reutilització dels
Esfèrics d'Horta i participació en el seu desenvolupament fins aconseguir una
proposta final d'interès per a la ciutat ¡ el Parc, que s'elevà a la Junta de Ja Mancomunitat. Finalment aquesta via de desenvolupament fou desestimada per l'Ajuntament de Barcelona que so¡'¡icità el desmantellament dels Esfèrics.
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Intervencions sobre els
sistemes naturals

Introducció
La caracteristica central de les tasques de gestió sobre els sistemes naturals ha
estat la de la continuïtat de la linia desenvolupada en anys anteriors.
Cal subratllar els següents aspectes inèdits:
• Millora del dispositiu de prevenció d'incendis (Iorres de guaita, nova localització repetidor), major durada temporal, creixement de les reunions de coordina-

ció, etc.
• Inici d'experiències de repoblació forestal amb plantes més joves (cost inferior) en àrees poc freqüentades.

Torra de guaita

• Discussió detallada amb les societats de caçadors i la Generalitat de Catalunya sobre la Proposta de Regulació Cinegètica a la Serra de Collserola.
• Tutela directa de les activitats forestals privades, coordinades amb la Direcció
General de Política Forestal de la Generalitat, mitjançant l'elaboració de Plans
Tècnics de Gestió Forestal, finançats parcialment pel Patronat.

Prevenció
Prevenció d'incendis
L'objectiu de la campanya anual és el de la prevenció, vigilància i coordinació
de la lluita contra incendis. El seu abast és metropolità, és a dir sobre els àmbits
de les serres del Garraf, l'Ordal, la Marina i Collserola situades dins de l'àrea
metropolitana.
• Disposa de 14 torres de guaita (una més que l'any anterior) distribuïdes en el
territori que vigilen en dos torns, de sol a sol, des de primers de maig a finals d'octubre. Aquesta xarxa està connectada per ràdio i els seus avisos són rebuts pel
conjunt del dispositiu d'intervenció:
Bombers de Barcelona i de la Generalitat.
Guàrdies Urbanes dels diversos municipis.
Govern civil i Protecció civil.
D'aquesta forma la localització de l'incendi és immediata i la intervenció molt
ràpida.
Per a millorar l'eficàcia del dispositiu, s'efectuen reunions mensuals durant lacampanya, que aborden els diferents problemes que es produeixen.
Alhora el Patronat subministra ajuts de material als membres del dispositiu (Ajuntaments , Protecció civil) per a millorar la seva eficacia.
Tenint en compte el gran nombre d'incendis que s'inicien a l'àrea metropolitana,
els resultats pel que fa al temps d'arribada a l'incendi, a la superfície mitjana cremada o a la superfície total són, en general, satisfactoris.
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Participants a les reunions de coordinació:
Institucions
SEIS Generalitat de Catalunya
SEIS Ajuntament de Barcelona
Servei de Prevenció d'incendis de la Direcció General del
Medi Natural de la Generalitat
Mossos d'Esquadra
Govern Civil

Màquina estelladora de restes vegetals

Cami arranjat

Municipis
Sant Feliu de Llobregat
Sant Just Desvern
Badalona
Corbera de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Cervelló
Cerdanyola del Vallès
Sant Boi de Llobregat
Tiana
Sant Cugat del Valies
Barcelona (Districtes Vè i Vilà)
El Papiol
Sant Climent de Llobregat
Molins de Rei
Gavà
Sant Quirze del Vallès
Ripollet
Castelldefels
Pallejà

Vigilància
El Parc no disposa de guarderia pròpia i la feina de vigilància és encomanada
a la Guàrdia Urbana.
Para!·lelament a les reunions de prevenció d'incendis es realitzen, mensualment,
reunions de coordinació per abordar la problemàtica de vigilància i prevenció de
les diferents infraccions que incideixen en el medi natural:
• Abocament de deixalles.
• Tales ¡¡·Iegals.
• Caça incontrolada o il·legal , etc.

Intervencions en la vegetació
Gestió dels boscos públics
La intervenció en els boscos públics ha anat associada, aquest any, a l'arranjament dels camins per a la prevenció d'incendis i Ja passejada. D'aquesta forma
les intervencions en eJ traçat i ferm dels camins es completen amb la neteja de
la vegetació de contorn que, si no és així ,queda abandonada. S'estableix, d'aquesta forma, una franja amb inferior càrrega de foc que pot afavorir la defensa contra
l'incendi i, alhora, oferir al qui passeja una imatge més bella del bosc que travessa.
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Durant l'hivern 1988 i la primavera de 1989 s'arranjaren els contorns dels camins
de servei de les finques públiques de Santa Margarida (Barcelona) i Can Ferriol
(St. Feliu) en una superfície de 6 km (aproximadament 12 ha). Es retiraren també
tots els arbres secs i caiguts d'una zona de 6 ha que va ser especialment afecta·
da per les nevades de 1986.
Atès que la campanya d'incendis cada any és més llarga i que aquest fet impe·
deix la cremada de restes, s'adquirí una estelladora per a poder efectuar aques·
tes tasques amb continuïtat.

Gestió dels boscos privats
Es continua la tutela de la gestió dels boscos privats. Amb aquesta finalitat i d'acord
amb les prescripcions del Pla Especial del Parc de Collserola i amb la Declaració
de Forests Protectores efectuada per la Generalitat de Catalunya, es reclama la
redacció de Plans Tècnics de Gestió Forestals per a totes aquelles finques situa-

Aprofitament forestal

des al Parc amb una superfície superior a 25 ha.
Els criteris per a la redacció d'aquests Plans Tècnics són comuns amb la Direc·
ció General del Medi Natural (Politica Forestal) i la seva tramitació és consensua·
da. El Patronat n'efectua un informe previ ¡ procedeix, un cop aprovat el Pla , al
marcatge de les finques amb personal propi.
El 1989 s'inicià el marcatge de Can Santoi (30 ha) i s'elaborà el Pla Tècnic de
Can Castellvf (80 ha) i de Can Planes (80 ha).

El Consell d'Administració del Patronat acordà la possibi litat d'atorgar una subvenció fins alSO % del cost d'elaboració del Pla Tècnic , que completi la que pOl
atorgar la Generalitat.

Repoblació a l'sr9a de la Font de la Beca

Restauració de la vegetació
la repoblació forestal d'extenses zones sense arbres té per objectiu la protecció
dels sòls i la reconfiguraci6 del paisatge. Els criteris generals que orienten els
projectes de repoblació són: la conservació de la diversitat de la vegetació, la co·
herència amb l'ús futur de la replantació i les relacions visuals entre l'àrea a repo·
biar i el seu entorn.
La cartografia de la coberta vegetal, en termes d 'estructura de les formacions
i de la seva composició florística, és una tasca prèvia a l'elaboració del projecte
de reforestació. Als indrets amb sòls precaris, de pendents forts i molt assolellats,
es proposa la plantació de pi pinyer, mentre que als vessants obacs i amb sòls
més profunds s'afavoreix la introducció de pi blanc, alzines, roures i sureres. El
poblament no és homogeni en termes d 'edat, sinó que als indrets significatius
(itineraris de passejada, indrets d'estada) s'i ntrodueixen exemplars adults per tal
de configurar una imatge paisatglstica més definida.
Les plantacions s'han fet manualment, clot a clot. La supervivència posterior dels
plançons s'ha assegurat mitjançant el manteniment i el reg periòdics.
Amb aquesta tècnica, durant l'any 1989, les noves intervencions efectuades amb
personal directament contractat pel Patronat han estat les següents:
• Completat i reposició de la finca de Can Ferriol (Sant Feliu de Llobregat).
• Inici de la repoblació a la Vall de la Font de la Beca (Sant Just Desvern), prepa·
ració de clots, etc., 5 ha.
• Recuperació de superficie cremada a Torre Baró (Barcelona), 4 ha.
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Alhora s'han efectuat les tasques de reg i manteniment en repoblacions efectuades en anys anteriors (Can Ferriol, Font del Bacallà, Forat del Vent, Torre Baró,
Can Baró) al mateix temps que s'efectuen les tasques al viver de Can Borni.
Atès el paper que juga aquest viver com a lloc de creixement de la planta adquirida, cal assenyalar la millora de la infrastructura de l'indret, amb la realització de
murs i la instal·lació d'un sistema de reg per microaspersors amb programador, etc.

Vehicle per a tractaments fitosanitaris

A finals d'any s'inicia al Parc de Sant Mateu (Santa Coloma de Gramenet) la repoblació d'una superficie de 23 ha amb arranjament dels camins que estructuren
l'àrea, mitjançant la introducció d'arbres de mesura més reduïda i amb mecanització de les tasques de desbrossat i realització dels clots. Empresa adjudicatària: Talher.

Tractaments fitosanitaris
Durant l'any 1989 es continuen els tractaments mitjançant agents biològics per
tal de combatre la infecció de processionària del pi (Thaumatopea pityocampa)
que afecta les pinedes, particularment les de repoblació. L'efecte dels tractaments
s'ha avaluat a partir del control de les poblacions de l'insecte a les àrees tractades. Aquest control s'ha realitzat mitjançant un mostreig amb trampes de
feromones.
La superfície tractada l'any 1989 ha estat de 200 ha, emprant el criteri d'actuar
sobre les àrees on el seguiment va mostrar l'existència de poblacions amb risc
de plaga.

Mitigació d'impactes al torrent del'Espinagosa

D'altra banda, la pedregada que caigué sobre Collserola el mes d'agost produí
una forta lesió als pins en determinades àrees, fet que ha provocat l'aparició d'una
plaga de Blastophagus destruens, que ha anat creixent.
L'any 1989 s'efectuà una intervenció de retirada d'arbres greument afectats per
la pedregada i la consegüent plaga de l'insecte, a més d'efectuar-ne un seguiment als diferents indrets de Collserola. El resultat d'aquest seguiment ha permès detectar la tipologia detallada del flagell i la gravetat de la situació que ha
obligat a continuar les intervencions el 1990.

Mitigació d'impactes
A partir de l'acord amb la Direcció General de Política Forestal per al tractament
específic a Collserola de la zona situada sota les línies d'alta tensió es desenvolupa, al llarg del 1989, un treball encara no finalitzat d'estudi línia per línia, amb
la finalitat de definir el tractament necessari a efectes de seguretat però que alhora redueixi de forma important l'impacte i Ja superfície d'aquests tractaments.
L'empresa ENHER ha encarregat aquest estudi a càrrec seu i es preveu la seva
finalització durant el 1990.
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Potenciació de la fauna
Estudis
• Continuació d' un seguiment quantitatiu de les poblacions d'ocells nidificants
i hivernants als diferents ambients del Parc.
• Primer seguiment quantitatiu de la migració de tardor de rapinyaires i altres
ocells planadors en el seu pas pel Parc.

• Aproximació a la biologia de reproducció dels pàrids (mallerengues) en
caixes-niu.
Tudó (Columba paJumbus)

• Inici del seguiment de la població d'esquirols del Parc mitjançant itineraris.
• Anàlisi de l' alimentació de l'òliba fTyto alba) a partir de les egagròpiles.
• Elaboració de l'original de -Comunitats d'ocells al Parc de Collserola .. , de propera aparició en la col·19cci6 Recerca .

Regulació de la caça
L' any 1989 el Consell d' Administració del Patronal acordà plantejar a la Generalitat de Catalunya una proposta de regulació cinegètica a Collserola que avancés, de forma substancial , en el camí de la desaparició de la caça al Parc, però
que alhora tenia en compte la problemàtica específica de les diferents societats
de caçadors actualment existents a la zona,
La proposta del Patronat consisteix en la declaració de noves Zones de Seguretat a les àrees més urbanitzades i freqüentades del Parc, així com l'establiment
de dos Refugis de Fauna Salvatge que corresponen a les Àrees Naturals que es·
tableix el Pla Especial de Collserola.
Aquesta proposta es va discutir en sessions plenàries a les quals, a més de la
Generalitat i el Patronat , hi assistiren representants de les Societats de Caçadors
i de la Federació Catalana de Caça. S'acordà, a partir de la proposta del Patro·
nat, discutir amb cada una de les societats de caçadors sobre el terreny.
Aquesta tasca s 'ha anat efectuant al llarg de 1989 fins a configurar una proposta
definitiva.
Simultàniament , i amb efectes pràctics immediats s 'acordà, amb la Societat de
Caçadors de Cerdanyola del Vallès , l'establiment d'unes àrees de seguretat al
voltant de Can Coll , atesos els conflictes que hi pot haver amb les escoles i els
visitants del Centre d 'Educació Ambiental de Can Coll.

InslsHsció de caixes-niu

Quedà també senyalitzada la zona de seguretat que correspon al terme munici·
pal de Barcelona.

(nstal.lació de caixes-niu i tasques de sensibilització
Instal·laci6 de caixes-niu i menjadores
S'han dut a terme actuacions puntuals per a potenciar la fauna a Collserola. En
concret, durant els primers mesos de l'any, s'efectuà la col·locació de caixes-niu,
lasca en la qual hi participaren uns 20 grups de voluntaris formats per particulars, escoles, entitats i grups d'estudi i defensa de la natura. En total es col·locaren unes 500 caixes (300 per a ocells insectívors i diverses caixes-niu i caixes·
17

cau per a xoriguer, òliba, esquirol, rat-penat i eriçó). Cada grup es fa càrrec d'un
nombre de caixes-niu i després n'efectua el seguiment, assessorat per un tècnic
del Patronat.
ParaHelament es duu a terme la campanya d'instal·lació de noves menjadores.

Treballs de manteniment a la Budellera

Alliberament d 'ocells
Com aspecte singular cal assenyalar que a fi nals de 1988 ¡ principis de 1989 s'all iberaren al Parc de Collserola (Turó d'en Cors, Can Coll) 930 ocells (caderneres
i d'altres) la primera vegada i 185 ocells (gafarrons) la segona, procedents de decomisos efectuats per la policia holandesa. Aquesta ,a través de la Societat Holandesa de protecció dels ocells, informà a la Societat Espanyola d'Ornitologia
(S EO) la qual es posà en contacte amb el Patronat per al seu alliberament a la
serra de Collserola.
Migració de rapi nyaires
Finalment, als mesos de setembre i octubre s'efectuaren activitats d'observació
de rapinyaires, que tingueren una bona participació d'afeccionats. Aquestes les
trobareu descrites més extensament a l'apartat de Divulgació.

Manteni ment del Parc
AI llarg de l'any es consolidà la tasca habitual de manteniment del Parc amb un
escamot format per un responsable i quatre persones amb dos vehicles.
La tasca encomanada és el manteniment de les àrees de lleure i de les intervencions de camins, miradors, etc. que es van finalitzant.
A finals d'any s'inicià la contractació d'empreses per efectuar els aspectes més
específics, com la neteja de voreres de carreteres.
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Elements construïts

Introducció
El desenvolupament de Collserola com a Parc a través dels seus elements construïts abasta una multiplicitat d'aspectes tots ells necessaris per a una configuració equilibrada.
Els trets centrals de l'any 1989 han estat:
Adequació de grans àrees del Parc, com un tot integrat. L'exemple més clar serà
el Parc de Vallvidrera, on es revaloritzen la vegetació i els itineraris d'una àrea
que acull el Centre d'Informació del Parc i que integra itineraris estructurats com
el de la Budellera.
Conjuntament amb aquesta gran peça es finalitza el Mirador de Torre Baró, es
completen les àrees de Santa Creu i de La Salut a partir de les seves experiències de funcionament i s'adeqüen indrets menors però necessaris com l'àrea
d'acampada de Can Coll .
Sobre la xarxa viària s'efectuen un conjunt d'intervencions; A les carreteres principals , neteja i tancament del contorn i adequació de miradors. Acondiciament
de pistes forestals i camins de passejada. Senyalització dels itineraris a peu del
Parc ¡ tancament dels camins d'us exclusiu per a vehicles de servei i veïns del Parc.
Es continua la política d'adequació d'edificacions per als Centres d'Educació Ambientat del Parc, millorant la instal ·lació inicial de Can Coll i endegant la restauració del seu edifici principal.

Mirador de Torre Baró

Finalment , s'inicien polítiques de restauració d'indrets alterats mitjançant aportació de terres i posterior tractament.

Àrees de lleure
Mirador de Torre Baró
Al llarg del 1989 es finalitza l'obra del Mirador de Torre Baró, iniciada el 1987.
Es tracta d' una llenca del terreny llarga i estreta, el qarrer coll de Collserola a
l'est , emmarcat pels barris de Roquetes i Torre Baró. Es també fita arquitectònica significativa per als accessos a la ciutat des de Girona i el Vallès. Els objectius
principals del projecte, atesa la singularitat de l'indret, han estat, en primer lloc,
els de conligurar una plaça urbana enlairada, on el paper de mirador damunt la
Barcelona Nord , el Maresme i el Vallès Oriental és primordial. En segon lloc restaurar l'antiga edificació de Torre Baró, símbol del barri , com un indret visitable
que dóna una nova dimensió a la visió de l'entorn. 1finalment urbanitzar de forma
adequada el passeig i l'aparcament al darrer tram de la carretera de les Roquetes. El Districte de Nou Barris col·laborà en l'execució de les escomeses
elèctriques.

Font Joana el Perc de Vallvidrera

Parc de Vallvidrera (1a fase)
S'inicia aquest any l'acondiciament del Parc de Vallvidrera-Vil·la Joana (1 a fase)
que correspon a l'adequació d'un Parc organitzat, on es localitza el Centre d'Informació del Parc de Collserola, i que serà capaç d'acollir un bon nombre de visitatns que l'usin com un jardi dins del gran bosc.
L'area que es tracta és, fonamentalment, la que queda al nord-est de la carretera
de Vallvidrera a Sant Cugat. L'èmfasi principal està posat en la passejada i l'esta19

da als replans tranquils, on es pot gaudir de la riquesa de la vegetació. Completen l'interes del parc la visita al Centre d'Informació i al Museu Verdaguer.
La facilitat d'accedir-hi mitjançant el transport públic (Ferrocarrils de la Generalitat) el configuren com un Parc de visita dominical per excel·lència a més de preveure una visita escolar prou nombrosa.
El tractamenl que s'hi fa és el de completat i revalorització de la vegetació , d'adequació i rehabilitació dels indrets i fonts existents que procedeixen de l'antiga finca i de definició dels àmbits d'accés.
Àrea d'acampada

a Can

Coll

A ponent de la carretera s'ha adequat, en aquesta primera fase, un itinerari pel
fondal fins a relligar amb l'accés a ViI·la Joana, mitjançant l'eliminació dels esbarzers i la potenciació de la vegetació de ribera.

Completat de les existents
La utilització d'àrees de lleure finalitzades en anys anteriors ha permès detectar
necessitats tant pel que fa a completar l' adequació de l'entorn , o a la correcció
de determinades solucions, com pel que fa a la restauració d'elements malmesos.
a. En el cas de Santa Creu d'Olorda, es finalitza l'obra iniciada el 1988 amb reordenació dels aparcaments, tractament del vessant posterior de l'ermita, tancament del túnel de Ja pedrera i restauració d'elements de l'àrea de picnic . Alhora,
analitzat el risc de despreniments de la pedrera, es tanca a l' ús públic per a fer
el seguiment dels moviments de les parets (equip Universitat Politècnica de
Catalunya).
b. En el cas de La Salut, la problemàtica ha estat més gran i ha calgut destinar
esforços a la reconducció d'aigües pluvials, la formació d' embornals al cami de
pujada, la reconstrucció dels fogons i de les instal·lacions d'aigua i la consolidació de talussos i murs. En aquest cas l' agressió exterior ha estat molt alta. Queda
pendent per al 1990 un projecte de jardineria.
c. També s'ha adquirit material (bancs, taules, papereres) per a anar completant
l'equipament de les àrees existents.

Àrea d'acampada de Can Coll
Dins de la línia d'oferir serveis al Parc en àrees prèviament acondiciades es desenvolupa el Projecte d'àrea d'acampada al costat de Can Coll. La intervenció
ha estat dotar-la, d'una banda, de comunes, dutxes i piques d'aigua i, de l'altra,
de fogons, mostradors, taules i bancs per a menjar, a més d'aplanar l' indret,
configurar-hi el prat, acondiciar els accessos i completar la vegetació arbòria.

Xarxa viària i senyalització
Vies principals del Parc
Es continua la politica d'arranjar els contorns de les carreteres , amb la finalitat
de millorar la seva qualitat ambiental , d'evitar que es converteixin en abocadors
de runa i d'oferir indrets adequats a la visió panoràmica on puguin aturar-se els
vehicles.
a. Mirador de l'Arrabassada
(Barcelona-Districte d'Horta)
Es finalitza aquest any l'obra d'acondiciament del mirador que s'inicià l'any ante20

rior, S'ha configurat una esplanada lateral a la carretera com a espai per a l'estada i visió de la Barcelona de l'Eixample, des del port fins al Tibidabo, passant
per Montjuïc i el Delta del Llobregat. Alhora s'ha organitzat un aparcament per
a 25 vehicles.
b. Miradors de la Font Groga
(Sant Cugat del Vallès)
També s'ha finalitzat l'obra dels miradors de la Font Groga. Es tracta de 3 esplanades situades una a continuació de l'altra, just al costat de la Reserva Natural
de la FonI Groga, des d'on es pot gaudir de visions llunyanes cap al Vallès i de
visions properes sobre la vegetació de la Reserva. Disposen d'una àrea d' aparcament , separada de la carretera per vegetació, i de zones per seure. S'ha assajat una nova solució de baranes de protecció.

Mirador de la Font Groga

c. Neteja, tancament i plantació de la carretera d'Horta a Cerdanyola
Aquesta carretera ha patit contínuament l'abocament de runa , mobles i cotxes
per part de ciutadans que no usen els serveis municipals. Aquest any passat es
finalitzà el projecte de neteja, tancament amb perfil metàl ·lic (doble ona) i plantació dels contorns per evitar l' abocament.
La carretera ha millorat la seva imatge , tot i que continua existint una pressió important de restes que l'embruten. Per a mantenir-la en bon estat es destina una
quantitat per a la seva neteja mensual.

Xarxes de pistes forestals i de servei
Dins de la política d'anar adequant les pistes forestals per a l'us de vehicles i els
camins de passejada i de servei, al llarg d'aquest any passat s'han finalitzat diverses obres.

Itinerari de

la Budellera

Distingim 3 nivells d'execució:
a. Pistes forestals per a l'us del vehicles , amb poc trànsit. El ferm és de terra,
disposen de cunetes naturals o de formigó, guals per a l'expulsió de l'aigua i
senyalització .
L'any passat es van finalitzar les de Papiol-Valldoreix-Vallpineda i la del Revolt
de la Paella-carretera d'Horta.
b. Principals pistes de servei, on el tractament és similar als anteriors.
Es finalitzà l' antic cami de Vallvidrera.
c. Camins de servei i passejada, sense motonivellació ¡ amb adequació puntual
dels passos d'aigua. Es prioritzen els de servei de bombers i vigilància .
S'executen , a l' àmbit del Parc de Collserola, els de Can Borrell a Sol i Aire; Can
Ferriol , Vall de Sant Feliu , Can Tintaré; i Forat del Vent i Torre 8arÓ.
I a diversos indrets de la Serralada de Marina i del Garraf , dins la campanya de
prevenció d'incendis. amb uns 14.000 m lineals.

Camins de passejada estructurats
Dins del Parc de Collserola, hi ha àrees de bosc on és prevista pel Pla Especial
una superior utilització.
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En aquestes àrees cal adequar els indrets planers amb capacitat d' acollida però,
alhora, es fa necessari arranjar amb una cura especial els itineraris de passejada
que els uneixen i els connecten amb el transport pÚblic i les àrees d'aparcament
al costat de la carretera.
Amb aquest esperit, durant l'any 1989 es finalitzà l'execució del Projecte dels Itineraris de la Budellera, que uneix el Coll del Turó de Vilana (Tibidabo) fins a ViI·la
Joana (Baixador de Vallvidrera), passant per la font de la Budellera, Ca N'Estisora, Can Mandó, etc. , ¡ que inclou un aparcament de vehicles al revolt de les Monges.

Seya",tzació de pista forestal

L'objectiu ha estat revaloritzar la percepció de la vegetació i del paisatge dels
dos fondals. Això s'ha aconseguit mitjançant un traçat sensible al relleu , que ha
aprofitat en un 60 % els camins existents, i alhora amb un tractament acurat de
la vegetació dels marges del cami.
Aquest projecte ha estat elaborat pels Seveis Tècnics del Patronat MetropoJJtà
del Parc de Collserola.

Senyalització i control de camins
A. Senyalització
L'any 1989 continua la tasca de senyalització del Parc.
Les directrius han estat les següents:

5efiyahtzació de passeig

1. Senyalització de passejades. Queda pràcticament finalitzada a tot el Parc i només resta per realitzar en aquells indrets on hi ha discrepàncies amb els veïns
o indefinició de la seva localització.
Ha incorporat els senyals dels senders de gran recorregut i, en col·laboració amb
Movibaix, senyals específícs per als itineraris a peu editats.
2. La resta de senyals (urbans, interurbans, vies per a vehicles internes al Parc
i informació .. in situ») s'ha anat incorporant als diferents projectes que s'han
desenvolupat.
3. Inici d'una experiència d'afitar els camins que conformen l'estructura de passeig del Parc.
B_ Control de camins
Aquest any s'inicia la tasca de regular la circulació, impedint el pas dels vehicles
en les àrees on la seva presència és inadequada: s'efectua mitjançant la col· 10caci6 de pilones i cadena a l'inici dels camins de servei. La política desenvolupada és la d'intervenir només al voltant dels projectes acabats i on hi ha una problemàtica especifica , però s~nse generalitzar la intervenció on no hi ha problema.
L'acord amb els veïns o habitants dels diferents indrets és fonamental.

Edificacions
Continua la política de restauració o realització d'edificacions que han de jugar
un paper en la difusió i educació ambiental del Parc. Alhora s'han desenvolupat
unes tasques menors per evitar l'enrunament d'aquell patrimoni edificat que no
disposa, encara, de finançament definitiu. Els trets centrals de l'activitat són:
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A. Centre d'Informació del Parc i Seu del Patronat
Amb la filosofia de posar a disposició del públic en un mateix punt tota mena d'informació sobre el Parc, des de les qüestions pràctiques més elementals fins a
consultes tècniques, es va proposar reunir en un sol edifici el Centre d'Informació i les dependències dels Serveis Tècnics.
Aquest queda localitzat a la carena central del Parc de Collserola, entre els edificis de Vil·la Joana i de l'escola Xiprer. Se situa dins del bosc, amb una escala
domèstica, i integra l'era i les terrasses amb horts i palmeres existents.
L'edifici es compon de tres cossos amb orientació diferent i es proposa en dues
plantes, més una planta subterrània d'ocupació parcial. La planta baixa estarà
ocupada per zones de caracter públic com sala d'actes, sala d'exposicions, recepció, bar, etc. , que constitueixen el Centre d'Informació pròpiament dit, i la planta
superior, destinada a les oficines tècniques i administratives del Parc de Collserola.

Edifici de la Seu del Patronat i Centre
d'Informació del Parc

L'accés es farà utilitzant un cami existent actualment que comunica directament
amb l'antic edifici de Vil ·la Joana.
El projecte i la direcció han estat efectuats per Víctor Rahola, arquitecte i l'obra
ha estat construïda per Contractor, SA
B. Can Coll. Centre d'Educació Ambiental
Es finalitza el projecte per a la restauració de l' edificació principal de Can Coll
i s'adjudiquen les obres , que s'inicien a primers de 1990,
La rehabilitació té com a objectiu l'adequació de la planta baixa com a museu
del món rural, l'adequació de les sales del primer pis per a realitzar les diferents
aproximacions d'estudi del Parc i l'acondiciament del segon pis com a biblioteca
i laboratoris. Es consolida l'estructura i es substitueix la coberta. Amb caràcter
d'urgència es consolidà a principis d'any una zona de l'edificació que quedà
enrunada.
C. Edificacions auxiliars. Can Coll
S'han finalitzat al llarg de l'any obres menors destinades a fer possible alguna
de les aproximacions previstes al programa pedagògic del Centre. En concret finalitzen les obres d'adequació de la granja per a la visita i treball escolar.
S'han efectuat també obres de manteniment a la Casa Gran de la Salut de Sant
Feliu,

Mitigació d'impactes
Dins de la !inia de corregir intervencions no desitjades al Parc de Collserola que
han deixat unes empremtes de gran impacte visual , en finalitzar l' any s'adjudicà
la restauració topogràfica de la zona de la Plaça Mireia (Sant Just Desvern) com
un primer pas per a poder endegar el Projecte d' adequació de l'àrea l'any 1990.
L'homogeneïtat de les terres i la tutela que s'ha efectuat, així com l'oportunitat
del moment, han possibilitat la reconfiguració topogràfica a un cost econòmic baix.

Projectes
Per al desenvolupament d'aquestes obres s'ha encarregat a diversos professionals els estudjs i projectes necessaris, Per a l'any 1990 són previstos els de Sant
Pere Màrtir, l'Area de lleure del Torrent de Can Coll i el Parc de Vallvidrera 2a fase.
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Divulgació

educació ambiental

Al llarg de 1989 les activitats de Divulgació i Educació Ambiental al Parc de Collserola s'han centrat en tres grans línies d'actuació:
• Consolidació d'una mínima xarxa d'equipaments del Parc, amb l'ampliació del
programa del Centre d'Educació Ambiental de Can Coll, l'inici d'activitats a Mas
Pins com a Centre per a la Descoberta de Collserola (obertura gener 90) i la preparació del Centre d'Informació del Parc, per a ser posat en funcionament la primavera del 90.

Can Coll. Centre d'Educació Ambiental

• Organització d'activitats de participació ciutadana, tant pel que fa a la conservació i manteniment del Parc (campanyes de neteja, caixes-niu), com a la seva
descoberta, mitjançant la promoció de formes de gaudir-lo poc conegudes (itineraris a peu, observació de rapinyaires), amb la doble finalitat d'aconseguir una
coJ.laboració cada cop més nombrosa i organitzada de voluntaris que donin suport al Parc i la d'encoratjar el ciutadà normal a fruir del Parc en els aspectes
més oblidats i interessants: l'observació i el gaudi de la natura.
• Continuació d'una línia de comunicació amb el públic mitjançant l'elaboració
¡ difusió de publicacions referides al Parc. Es consolida el butlletí trimestral de
distribució gratuïta que arriba a partir d'aquest any a les escoles, i se n'elaboren
de noves vinculades als diferents temes i activitats (itineraris a peu, etc.). S'inicia
la col ·lecció Recerca, d'àmbit més especialitzat, amb estudis particularitzats sobre determinats temes.
Amb aquestes activitats i amb la col·laboració dels mitjans de comunicació, Collserola comença a assolir una presència ciutadana important i necessària per aconseguir l'estima, col·laboració i bon ús del Parc. No es tracta d'estar de moda, sinó
d'arribar al ciutadà i proposar-li unes utilitzacions que l'animin a conèixer i gaudir
Collserola, amb el respecte i estimació que fa falta per assegurar-ne la conservació.

Centres d'Educació Ambiental
Can Coll
A, Activitat escolar
AI llarg del curs 88-89 s'han desenvolupat dos temes d'estudi sobre la Serra: Aproximació geogràfica, des de l'inici, i Aproximació a la vegetació, a partir del mes
d'abril.
Activitats amb els més petits

L'experiència del curs fou molt positiva pel que fa al nombre d'alumnes i a la valoració per part dels usuaris. En aquest sentit, el programa d'activitats s'avaluà mitjançant una enquesta en la qual més del90 % dels mestres exposà la seva satisfacció respecte a la selecció i exposició dels continguts i la metodologia de treball
utilitzada. Pràcticament la totalitat de mestres troben molt positiva [a relació establerta entre els monitors, els alumnes i els mestres.
Pel que fa a la participació assistiren 6.675 alumnes en 144 visites, la major part
en l'Aproximació geogràfica, amb una ocupació diària gairebé completa, llevat
de vagues i imprevistos; predominà l'escola pública (60 %) enfront de la privada
i la participació de Cerdanyola i Barcelona per damunt dels altres municipis.
El curs 1989·90 Collserola Centre d'Interès és el títol que engloba les activitats
escolars. Aquest curs, el programa s'amplia amb dues activitats més. D'una banda s'afegeix a les dues aproximacions existents (vegetació, geografia) una nova
«Aproximació al món rural" i, de l'altra, s'inicia una activitat per a nivells Preescolars i inicials anomenada «Experimentem Collserola...
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Amb motiu d'aquesta ampliació, es posa en marxa una part dels camps de conreu i s'adequa la granja avícola i conillera situada al costat de l' edifici pedagògic .
Alhora , el nombre d' educadors passa a ésser de 4 (un d'ells com a col ·laboraciÓ
de l'Ajuntament de Barcelona) a més del Coordinador del Centre.
Es desenvolupen, doncs, des de l' inici del curs les tres Aproximacions , cada una
de les quals s'ha dissenyat en tres nivells (3r-4t, Sè-6é i 7é-8è) amb continguts
i metodologia diferents, ¡ el programa «Experimentem .. per als més petits. Cada
dia, de dimarts a divendres, es reben uns 120 alumnes, amb dues o tres aproximacions simultànies. Els dissabtes es presenta la metodologia i el material pedagògic als mestres que participaran en les futures visites. Els dilluns són dies de
coordinació de l'equip pedagógic i preparació de material. Alguns s' han dedicat
a grups especials (disminuïts psíquics , particularment) o bé a la formació d'estudiants de magisteri i pedagogia. La col·laboració amb les Escoles i Facultats de
formació del professorat és molt positiva i, a més, ha donat com a resultat la col·laboració d' un estudiant en pràctiques durant el primer trimestre del curs 1989-90.

Mas Pins. Centre per a la Descoberta de
Collserola

B. Altres activitats
• Vine amb els pares.
Per tal d'apropar les activitats de Can Coll a un sector més ampl i s'ofereix als
alumnes la possibilitat de mostrar als seus pares allò que han après. Per aquesta
raó dissabtes, diumenges i festius al matí (11 h a 15 h) hi ha personal que rep
els grups familiars. Es pot llogar material i es dóna informació general. Alguns
caps de setmana s'han organitzat xerrades monogràfiques.
• Escola d'Estiu Rosa Sensat: Cinc matins a Collserola (3 al 7 de juliol).

TOl estudiant 18 vegelació

Hi participaren una desena de mestres que s'aproximaren al coneixement de Collserola i a la metodologia emprada al Centre d'Educació Ambiental.

Mas Pins
AI llarg d'aquest any es preparà, d' acord amb l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament
de Barcelona, la posada en marxa del Centre de Mas Pins.
El programa inicial fou ambiciós: preparar estades de formació medioambiental
per als nivells de BUP i Universitaris (Magisteri , etc.). Es preveié una subvenció
del MOPU , com experiència pilot dins de l'estat espanyol, que finalment no fou
concedida.
Sense renunciar a aquest objectiu , d'altra banda necessari i possible a mig termini , es plantejà per a l'any 1990 posar en marxa MAS PINS com un Centre per
a la Descoberta de Collserola. La qualitat i bon estat de les instal ·lacions així
ho aconsellaren i a finals del 89 es preparà la difusió, les infrastructures, el monitoratge, etc. per al seu inici el gener de 1990.

•

Amb aquesta finalitat , es signà un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona Que
col·labora en les despeses fixes que ja suportava quan Mas Pins estava sense us .
L'oferta és d'una casa d'estades que permet, mitjançant uns itineraris a peu per
l'entorn proper, un descobriment de la realitat del Parc de Collserola. Està adreçada a grups escolars , associacions i, fins i tot, a visitants forasters que vulguin
conèixer la ciutat i el seu entorn. Aquesta experiència ha promogut també la preparació d'un itinerari en autocar per a la descoberta de Collserola.
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Activitats de participació
AI llarg de l'any s'ha incrementat el nombre d'activitats destinades a donar a conèixer el Parc, promoure'n una bona utilització i alhora fomentar la coHaboració
en les tasques voluntàries de manteniment.

Activitats de participació

Deixalles: un problema

a resoldre

a. El Movibaix, Moviment Educatiu en el temps lliure Infantil i Juvenil del Baix Llobregat, és una organització que aplega a la vora d'un centenar d'entitats juvenils
d'aquesta comarca.
El dia 9 d'abril, amb l'assessorament i la col·laboració de l'Ajuntamem de Sant
Feliu i del Patronat, més de 300 joves d'aquest Moviment van dur a terme una
acció directa de neteja a la vall de la Salut. Organitzats en grups, aquests joves
recolliren unes vint tones de residus sòlids i les dipositaren en contenidors. S'inslal·laren, a més, dues papereres noves i quedaren desbrossades i a punt per ferhi noves feines les fonts de Can Ferriol i Can Parellada i el forn del calç.
b. S'ha iniciat al llarg d'aquest any la col·laboració amb el cos de voluntaris forestals, tant pel que fa a tasques de vigilància com de restauració de fonts.
Ultra això, el dia 9 de juny van dur a terme una acció de neteja de l'entorn de
Santa Creu d'Olorda on, tot i el bon estat general de l'indret, la gran pressió humana que suporta, sobretot els caps de setmana, provoca la presència i, amb
el temps, l'acumulació de deixalles a les parts perifèriques del bosc on no arriben
normalment els serveis de neteja.
c. A començaments de l'any 1989 quedaren enllestides les obres de neteja ¡ acondiciament de les voravies de la carretera d'Horta a Cerdanyola. Per sensibilitzar
l'opinió pública del greu problema que suposen els abocaments incontrolats es
dugué a terme una campanya entre els dies 4 i 12 de març, en què prengueren
part, ultra el Patronat, les Guàrdies Urbanes de Barcelona i de Cerdanyola. La
Guàrdia Urbana aturava els cotxes i uns joves voluntaris, de l'Escola-Taller de
Molins de Rei, repartien als conductors un fullet amb un text breu que informava
de la neteja, dels llocs on abocar deixalles i feia unes recomanacions i advertències.
Es repartiren uns 7.500 fullets ¡ es comptà amb el suport de la premsa que publicà informació sobre la neteja de la carretera i la mateixa campanya.

Col-locació de caixes-niu
El contingut cenlral de l'activitat col·locació i tutela de 500 caixes-niu ha quedat
reflectit en el capítol d'intervencions en els sistemes naturals; cal subratllar no
és els grups que participaren en la campanya:
Club Muntanyenc de Sant Cugat, Centre Català d'Ornitologia, Depana, Adena,
Arba, Voluntaris Forestals de Torre Baró, Voluntaris Forestals de Cerdanyola, Cementiri Roques Blanques.
Escola Taller de Molins de Rei, Escola de Natura Can Santa i (Molins de Rei), Escola de Natura Mas Pins (Barcelona).
Escola la Farga (Sant Cugat), Escola Avenç (Sant Cugat), Escola Montflorit (Cerdanyola), Escola Xiprer (Vallvidrera), Escola Nabí (Vallvidrera), Escola Osi
(Barcelona).
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Alumnes de l'Escola Serraperera (Cerdanyola), Alumnes de l'Escola Mediterrània (Cerdanyola). Particulars diversos.

Camps de treball d'estiu
Per segon any consecutiu, i en col·laboraciÓ amb l' Institut Català de Serveis a
la Joventut, s'han dut a terme a Collserola dos torns de Camps de Treball. Durant
tot el mes de juliol, mig centenar de jçwes entre 14 i 18 anys, acompanyats de
tres monitors i un cuiner. van ocupar l' Area d'Acampada de Can Coll tot just acabada de posar en condicions.
Enguany la feina s'ha centrat en la instal·lació d'una Àrea de Lleure infantil a Can
Coll i en la construcció de material auxiliar per al Centre: incubadores, ponedores de gall d'indi, gàbies de recria, etc.

Camp de treball d'estiu üuliol 1989)

De cada jornada es dedicaven unes quatre hores al matí a la tasca tècnica, mentre que les tardes es destinaven al lleure i al coneixement de la Serra de Collserola. El primer torn va centrar la seva recerca en la flora i la fauna, mentre que el
segon grup s'aplicà al coneixement de la Serra a través dels mitjans de transport:
a peu, corrent, en cotxe, a cavall ... i en l'avió del Tibidabo.

Observació de rapinyaires
En el decurs dels mesos de setembre i octubre, es va dur a terme la primera campanya de seguiment ¡ divulgació de la migració de rapinyai res.
AI Turó de la Magarola o del Maltall es va instal·lar un punt fix d'observació equipat amb plafons explicatius de les espècies de rapinyaires més freqüents en el
decurs del pas migratori per Collserola. Durant tot el període que va durar la campanya es va fer, per primera vegada, un seguiment regular del fet de la migraciÓ
per part d'un ornitòleg, Dani Diaz, que juntament amb J.L. Ramera i altres companys ja havien realitzat observacions des de feia dos anys a la Serra.

Observació del pas de rapinyaires pel Parc

Les activitats de divulgació es dugueren a terme bàsicament els caps de setmana inclosos entre el 9 de setembre i el 8 d'octubre.
El nombre de participants va ultrapassar els 250, alguns d'ells eren naturalistes
membres de diverses associacions com DEPANA, AD ENA, Centre Català d'Ornitologia i altres, els quals van participar directament en el seguiment de la migració; bona part dels visitants, però, eren persones poc o gens experimentades
en aquest tema.
Dins d'aquestes activit.ats, el dia 29 de setembre, a les 7 de la tarda, a la Seu
de l'Institut d'Estudis Catalans es va celebrar la conferència "La migració de rapinyaires", a càrrec de l'ornitòleg Joan Real , amb assistència d'unes 50 persones.

~

En el total de la campanya es varen observar al voltant de 1.600 rapinyaires que
pertanyen a una vintena d'espècies totes elles de gran interès. Després de l'èxit
d'aquesta iniciativa tant des del vessant científic com divulgatiu , és previst tornar-hi
aquest any.

Dia de Collserola "Descobrim Collserola a peu"
L'any anterior el motiu central va ser la neteja, enguany es va pensar en la descoberta a peu del mass(s. Es tractava d'encoratjar els ciutadans a la utilització del
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Parc a través de la passejada, tant pel que comporta d'evitar l'ús del cotxe pels
problemes que hi genera una presencia important de vehicles , com pel que té
de descobriment del Parc i dels seus indrets enfront d'usos més passius.
Per aconseguir-ho es proposaren dues activitats:
• uns itineraris a peu durant els quals es col·laboraria en el marcatge de camins i en la coJ·locació de cadenes ; i

• la ci rculació d 'autobusos amb caràcter experimental per les tres carreteres
de carena del Parc.
Activitats dol Dia do Col/serola, novembre
1989

Una novetat important en relació a l'any 88 fou la decisió de descentralitzar l'acte
final i celebrar-ne tres en lloc d'Ún. Això tenia per finalitat evitar l'ús excessivament massiu d'un indret i també que Ja participació organitzativa de cada municipi fos més concreta i efectiva. A més dels representants dels municipis i districtes
prengueren part en la preparació de la jornada representant de diverses entitats.
Es difongué l'objectiu de l'acte a través dels mitjans de comunicació i amb la distribució de 10.000 cartells.
AI llarg del dia circularen tres línies d'autobús per les tres carreteres de carena
del Parc: la de Sarrià a Molins de Rei , Ja de Gràcia a Sant Cugat i la d'Horta a
Cerdanyola. El conjunt d'usuaris que prengueren bitllet fou de 1.538; considerant els viatges de retorn , l'ocupació mitjana se situa en un 36 % , xifra que denota una considerable acceptació i que fa pensar en la possibilitat d'establir un servei permanent els dies festius. Els usuaris eren obsequiats amb un plànol guia
de la Serra, que els era facilitat pels joves voluntaris que feien de cobradors-guia
i que provenien del grup .. Geni de Pau» de l'Hospitalet i de la Creu Roja de Ja
Joventut.
Els itineraris organitzats foren 10, que partiren dels diferents municipis i districtes i acabaren en tres indrets.
A Santa Margarida de Valldonzella hi confluïren els caminants provinents de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat,
als quals s'uniren grups de L'Hospitalet ¡ de Sant Vicenç dels Horts. En conjunt
feren la caminada més de 600 persones i encara se n'afegiren unes quantes a
l'acte final , on els organitzadors havien preparat una suculenta sardinada.
AI baixador de Vallvidrera hi arribaren els grups que venien de Sant Cugat del
Vallès i dels districtes barcelonins de Sarrià-Sant Gervasi i d'Horta-Guinardó.
Aquests darrers foren víctimes d'una negligència (no els passà a recollir l'autobús que era previst), cosa que els distorsionà la jornada i els feu arribar molt tard .
El tolal de caminants fou d'unes 300 persones que , en arribar a l'indret, foren
obsequiats amb postres de músic i vi dolç.
A Can Coll hi feren cap els grups procedents del districte barceloní de Nou Barris
i de les poblacions de Montcada i Reixac i de Cerdanyola del Vallès. La xifra de
caminants ultrapassà les 600 persones a les quals s'afegiren entre 300 i 400 més
a Can Coll , que hi havien anat pel seu compte.
Un dels al ·licients de la passejada era la col·laboració en la senyalització de camins: es col·locaren unes 150 fi tes i algunes cadenes de tancar el pas als vehicles . Els caminants foren obsequiats amb el regal del dia consistent o bé en una
samarreta de Collserola o bé amb l'edició de 6 itineraris per la Serra.
Finalment es pogué observar també una major quantitat de persones passejant
pel Parc com a resposta espontània a la convocatòria.
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El balanç del dia, pel que fa a la resposta del ciutadà, fou moll positiu, tant el que
es refereix als itineraris organitzats, com el de la utilització dels autobusos que,
a primeres hores del mati, desbordaren les previsions.

<

També s'ha de destacar l'encert que ha suposat conferir un important paper organitzatiu als municipis i districtes, sobretot pel que té de major implicació en els
aspectes que toquen la gestió i divulgació del Parc.
Pel que fa als aspectes organitzatius caldrà millorar-ne alguns per evitar errors
com el de l'itinerari d'Horta, la feble formació dels monitors, ja que pràcticament
no hi hagué temps, o l'organització dels actes li naIs que requereixen un esforç
superior: tenim un any de coll per subsanar-ho perquè aquest sigui un èxit.

'. ...

~

,

"o

•""w
"o

u

~ ~~ •
Publicacions
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Altres
Inauguració de la Torre Baró, que tingué lloc el dia 16 de juny ¡ permeté efectuar
una visita a les obres que s'estaven realitzant al Parc o que ja es trobaven finalitzades: miradors, camins, Centre d'Educació Ambiental de Can Coll.
El ressò que tingueren a la premsa permeté donar a conèixer el Parc i els seus
serveis.

Divulgació. Publicacions i exposicions
Publicacions
A. Dins la línia de donar a conèixer el Parc i alhora suggerir formes adequades
de gaudir-lo, s'ha desenvolupat una tasca d'edició de materials que ha abastat
els següents temes:
• Fullet divulgatiu del Mirador de Torre Baró. Quadríptic del qual se n'ha fet una
edició de 50.000 exemplars de distribució gratuïta amb motiu de la seva
inauguració.
• Itineraris a peu 1-6.
Carpeta de 6 itineraris amb forma de quadriptic que s'adreça al públic interessat
a conèixer la Serra. Se n'ha fet un tiratge de 10.000 exemplars i s'han posat a
la venda al preu de 300 ptes. Sortiren a la llum pública amb motiu del dia de
Collserola.
• Fullet divulgatiu de l'Àrea d'Acampada de Can Coll, que conté la normativa
i les condicions d'ús. Díptic amb el mateix format que els fullets d'indrets. Edició
de 20.000 exemplars de distribució gratuïta.
• Es reediten els fullets de La Salut de Sant Feliu de Llobregat i Santa Creu
d'Olorda.
B. Vinculat a diferents activitats específiques, s'han editat els següents materials:
• Cartell per a la Campanya d'incendis, 10.000 exemplars de distribució gratuïta
i col·locació a les 3 serres metropolitanes. Inici de col·laboració amb Caixa de
Barcelona i Caixa de Pensions per a la col·locació en les seves sucursals.
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• Cartell pel Dia de Collserola, .. Descobrim Collserola a peu .. , 10.000 exemplars
de difusió en botigues, etc. S'edita també el bitllet dels autobusos i 22.000 adhesius de .. Collserola a peu ...
• Tríptic per a la campanya d'Observació de rapinyaires efectuada als mesos
de setembre-octubre, 4.000 exemplars de difusió gratuïta.
• Tríptic «Benvinguts», editat amb motiu de la trobada anual de l'Associació de
Marxes a Cavall de Catalunya celebrada a Can Coll, 2.000 exemplars.
• Fullet .. Collserola neta .. que, amb un tiratge de 8.000 exemplars, s'emprà per
a difondre la tasca de neteja efectuada a la carretera d'Horta a Cerdanyola i encoratjar el ciutadà en la seva conservació.
C. S'inicia aquest any la col·lecció .. Recerca».
Es tracta d'uns quaderns on es posen a l'abast del públic professional interessat.
i de forma resumida, estudis efectuats al Parc sobre diferents aspectes naturallstics. Han sortit editats els dos primers números:
• Edafologia de la Font Groga. R. Cruarias i altres. Estudi detallat del component edàfic d'aquest paratge.
• L'estructura del bosc de la Font Groga. J . Canadell i R. !rizar. Estudi sobre les
característiques ecològiques del bosc d'aquest paratge comparant-lo també amb
formacions semblants d'altres indrets de la Mediterrània.
D. ButlleU del Parc de Collserola.
Continua la tasca d'edició del butlleU trimestral (núm. 3 a16) que es difon gratuïtament a les entitats. col·lectius, institucions, etc. , interessades en el Parc de Collserola així com als cíutadans que ho sol· liciten. A partir del núm. 4 (juny 1989)
s'ha fet arribar a totes les escoles d'EGB, BUP i FP de l'Àrea Metropolitana. El
tiratge actual és de 4.000 exemplars.

Exposicions
Per a donar a conèixer el Parc i els seus serveis es participà en l'exposició ..Viure
a l'Hospitalet- efectuada amb motiu de l'any del medi ambient a La Farga de l'Hospitalet del Llobregat (6 al12 de març). També es col·labora en una exposició efectuada per Biorama a Cerdanyola del Vallès (6 al 12 de febrer).
Alhora el Parc de Collserola, com a espai natural gestionat pet Patronat Metropolità, s'incorpora a l'exposició sobre Parcs Naturals que ha elaborat la Generalitat
i que recorre diverses poblacions i localitats catalanes.
Finalment, a finals d'any es prepara una exposiciÓ sobre Collserola per a participar a la Fira Natur 90 a Sevilla, prevista per al gener d'aquest any en curs. Es
tracta d'una Fira on es posen en comú diverses experiències en la gestió d'espais naturals i en intervencions sobre el medi ambient, tant institucionals com
particulars.
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PRESSUPOST 1990
Programa d'actuació

Introd ucció

A més d'aquestes grans ¡¡nies, que poden veure's més concretades en el pressupost de l'any, ambicionem per aquest any 1990
dos grans objectius:

El Pressupost de l'any en curs reflec teix un. esforç important, per
part de la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de
Barcelona, per dotar al Parc de les inversions necessàries per al
seu desenvolupament. Cal subratllar ¡'increment de la despesa
d'inversions, que passa dels 440 milions, previstos el 1989 (351 ,5
real) als 730 milions i el fet que aquesta previsió es troba dins d'un
programa global d'inversió que dota de continuïtat la tasca anual.

• L'aprovació, per part de la Generalitat, d'una Regulació de la
Caça a Collserola que permeti posar en marxa un programa de
potenciac ió de la fauna.

Pel que fa al programa d'actuació, cal subratllar. dins de la continuïtat en les linies de treball d'anys anteriors,)a política d'adequació per a la freqüentació de peces importants del Parc previstes
al Pla Especial, l'obertura a ple rendiment del Centre d'Informació i la consolidació d'una pràctica participativa.

• La declaració, també per part de la Generalitat, de l'ampliació
de la Reserva Natural de la Font Groga per a poder disposar, en
un termini breu, d'un àmbit protegit més ampli, ordenat segons
un Pla Rector d'Us i Gestió que a través d'una gestió directa permeti la conservació j la difusió naturaJistica.
Com a objectius a mig termini cal posar damunt la taula la definició precisa de la Norma d'Us de! Parc i !a possibilitat d'introduir,
de manera estable, el transport públic els dies festius.

Estat d'i ng ressos
A, Operacions corrents

B. Operaci ons de capital

CAPiTOL III. Taxes i aHrl<S Ingrl<SSOS
300.01
300.02

Venda de publicaciOns
Venda de t>éns

343.01

Preus per la utilitzacJó pri'lativa o aprofrtaments
especials dïnstaJ.lacions publiques del Parc de
(;ojlserola

343.02

Preus per la utilització dels serveis cuHurals üo
de temps lliure i ensenyaments especials
Preus per l'ocupaci6lemporal dels espais
públics per a la realitzad6 d'aC1iv~ats
cinematOQraliques o similars al Parc de
(;ojlserola
Altres ingressos imprevistos

352.00

399.00
Tolal Capitoll!1

CAPiTOL IV. Transferències corrents
400,00
Transferències MMAMB per r>peraoollS
corrents
420.00
a

Allres transferències

300.Il00
350.Il00

200.Il00
1.500.000

148.560,200

6000
148.586.200

CAPITOL V. lngressos patrimonials
520.00 Interessos de dipòsits en caixes i bancs
541.00 ProdtK:te de l'arrendament de finques nistiques
5SO.00

ConceSSKlr\S administratives

559.00

Altres concessions i aprofitaments especials

Tolal Capitol V
Total operacions correnls

l

a
Altres transferències
780.00
Tatal Capítol VII

10.000
730.010.000

CAPrrOL VIII. Variació d'aC1ius financers
830.00

1.Il00
1.Il00
2.352.00

730.000.000

720.00

Bestretes al personal

Tolal Capital VIII

48000
Total Capital IV

CAPíTOL VII. Transferències de Capital
700.00 Transferències de la MMAMB per operacions de capital

1.Il00
1.000

CAPiTOL IX. Variació de passius financers
910.00
910.01
917.00

Préstecs a curi termini d'ens pIlblics
Préstecs a mig i llarg term ini d'ellS públics
Préstecs a curi termini d'empreses come rcials, industr¡aJs o
financeres
917.01 Préstecs a mig i llarg termini d'empreses comercials, ir.dustrials o
financeres
Total Capílol IX
Total operaclons capital
Tolal Ingressos

500
500
500
500
2.000
730.013.000
882.852.200

1.000.000
500
900.Il00
500
1.901.000
152.839.200
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Estat de despeses
A. Operacions corrents

B. Operacions de capital

CAPiTOl I. Remuneracions de persooal

CAPrrOL VI. Inversions reals

"

~.2

Adquisició de sòl

601-43.2

Obres d'acondiciament i millora
- Àrees de lleure i ediFICacions
A. Àrea de lleure Torrenl de Can Coll
B. Consignació plurianual edificaCIÓ Can Coll
C. Escomeses Àrea Torrent de Can Coll
O. Elements complementariS exterior i resta
e<lificis Can Coll

CAPíTOL 11. AdqUIsICió de t>é ns i selV9is
2IJ5.12.1

Arrendaments fotocopiadores

211).53.3

ReparaCions, manleniment i consel'laci6
vinculats a la millora del medi natural

214-12.1

Reparacions i manteniment dels vehICles de
servei

1.300.000

E Parc de Vallvidrera (2a fase)

5.500.000
500.000

F2 Reserva Nalural Font Groga (95 M any 1991)

W12.1

Despeses d'oficina

2.000.000

G. Adequació Font Moguera

221·12.1

Subminis1raments

222·12.1

Comunicacions

2.500.000
2.000.000
1.000.000

H. Miradors. Arranjament de carreteres
(10 M any 1991)

Transports, missatgeria

224--12.1
22&12.1
22&45.1

Assegurances

asO.()()()

Despeses diverses

750.000

227·12.1
22743.2

227·53,3

231·12.1

Despeses de promoció i difusió cu ltural,
exposicIOns, divulgació i educació ambiental
Treballs realitzals per ahres empreses (serveis
generals)
ES1Udis, projec1es i treballs tècnics vinculars a
l'actuació urballistca

501·51.1

3.500.000
2.000.000

metes

1.000,000

Total Capitol l!l

J. Projectes 90-91
K Completat àrees de lleure

1.000.000

Estudis, projectes i treballs tècnICS vinculats a
la millora del medi natural
Locomoció i trasllats

I. Àrea d'acampada

L. Rehabilitació masies I edificacions

23.500.000

601·53,3

310.02

Interessos crédits d'empreses comercials,
il'ldustrials o financeres

311.01

Despeses de formalització, modificació i
cancelació 00 crèdits d'ens publics

1.250.000

311.01

Despeses de formalització, modificació i
cartcelació de crèdits d'empreses comercials,
industrials o financeres

Tolat Capitol III

500
500

500
2.000

Altres Iransferèr.cies corrents a Entitats Locals
menors per a la millora del medi natural

1000

479--53.3

Altres transferèrtcies corrents a empreses
privades per a la millora del medi nalural

Total CapilollV

5.000.000

10.000.000

B. AdequacIÓ camins urgenrs per a Incelldis

15.000.000
13.500,000

InversIOns en Medi Na1Ural

290.000.000

A. Repoblació d'àrees desforestades

175,000.000
39.000.000

C Tractament de neleja selectiva sotaoosc
(Voravies camil\S. comorns àrees urbanes)

14.000.000

D. Personal prevenció il\Cendis

50.000.000

E. Projecles, estudis

6.000.000

F, Material prevenció d'incendis

6.000,000

Adqui~ció

material de transport

1.500.000
123.500.000

700.51 .1

Tr31\Sferènctes a la MMAMB per operaciOns de
capital

Total Capitol VII

6.500.000
6.500.000

500.000

1Il00
503.000
152.839.200

""00

Bestretes

Total Capítol VIII

UJOO
t.OOO

CAPiTOL IX. Variació de passius financers
910.00

Amortització de préstecs a CIlrt Termini d'ens
pliblics

3.000

911 .00

Amortització de préstecs a mig i llarg lermini
d'ens pliblics

3 000

912.00

AmortitzacIÓ de prestecs a curt termini
d'empreses comercials. industrials o financeres

3000

913.00

Amortització de préstecs a mig i Itarg termini
d'empreses comercials, illdustrials o financeres

Total Capítol IX
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15,000.000

CAPiTOL VII I. Actius financers

468-53.3

Total operacions corrents

11.500.000

CAP!TOL VII. Transferències de Capital

1.000

Altres transferències corrents a fam~ies i
instnucions sense linal~at de lucre per a la
millora dal medi natural

20.000.000
4.000.000

500

Alt res transferències corrents a Ajunlaments
per a la millora del medi nalural

489-53.3

624·12.1

50.000.000
15.000.000
20.000.000

38.500,000

Total Capilol VI

CAPíTOL IV. Transferèr.cies corrents

0162·53.3

5.000.000

98.000.000

A. Senyalilzació

8. EqUip bàsiC

48.650.000

Interessos crédits d'ens publics

1O.00Q.OOO

Millora viall1at, enlorns i obres menors en
edificacions

e Adequació camins loresla1s acabat definitiu

CAPíTOL III. Interessos per operacions de crédil
310.01

383.500.000
100.000.000
30.000.000

FI Sani Pere Martir
(1a fase) (plunanuaQ30 Many 1991 )

223-12.1

10.000 000

3000
12.000

Total operacions de capital

730,013.000

Total pressuposI

882.8 52.200

