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Presentació
m:at per la celebració
del Pla Especial
"!eC1.1O del MedI Natural del
So-..:t el lema · CoHserola, una
~ 1987·199r vtlrem
)Ctt.Jbo'e una expoSICió
~ en aquests deu anys de
-~ afegIda que el Parc
;:0;: E!Sva mstal·lar a la sala El
-N-.e1'1 del passeig de Gràcia de
'"'

M

je )')ro~ació

esIdf oberta a la participació i ens
'éiaer , exposar públicament
~: Ults , també, recollir els
ggenments í opinions personals
'i 0Cl() visitants que van desttJar

!A

scooeguts ens han obligat a
lli
avaluar la fema feta, els encerts i
'~-~--7" a me!oUrar la Identificació I
de la població envers el Parc, a
~ de les actuacions previstes
1 - constatar la implicació i el major
5 ar_ ,!arner¡¡s I de la ciutadanIa en
-..

FrUit d'aquestes reflexions i de les opinions

recollides. el Patronat ha enfocat els seus esforços
pnnopalment a anlcuiar i estructurar la perifèria,
tot recuperant I potenciant la natura i el paisatge
en les êrees de transició i contacte entre les ciutats
i el Parc. Per això s'han elaborat projectes en
aquesta línia que s'exposen en aquesta memòria.
Per ~r caldr.!!, però, la copartICipació intensa i
el compromls dels ajuntaments. i això ser.!! llUU
quan ma}!>f sigUI el nombre de ciutadans que
valon i es comprometi en la defensa de Collserola
D'aquí els esforços del Patronat en les tasques de
divulgació I educació ambiental.
En la mesura que aquest fet es produeixi,

podrem disposar d'un espai natural de qualitat a
l'abast de tOia la poblad6 metropolitana
Finalment, és obligat destacar els bons resu ltats
de la campanya de preverlCi6 d'incendiS
forestals. la pluJa, que no ha estat excessiva,
però sl molt ben repartida, ha complementat
posItivament els treballs de gestió.
Antoni Pérez Garz6n
Pr~r del Consell d'Administració
del PatrOflòt Metropolità del Parc de Collserola
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Presentación
Este 1997 se ha vi~to marcado por la celebración
del 10 ¡¡n¡versaria de la aprobaci6n del Plan
Especial de Ordenación y Protección del Medio
Natural del Parque de Collserola. Bajo el lema
·Collserola. una realidad compartida. 19871997" inaugwramos en octubre una exposición

con memorativa basada en estos diez años de
gestiÓn. Con la intenciÓ" a"'adida de Que el
ParQue se acercara a la dudad, la exposicióo se
¡nstal6 en la sala El Vienès (Edifi<io Enher), en el

paseo de Gracia de Barcelona.

la exposlción estuvo ablerta a la participación y
nos permitió conocer y exponer públicamente la
opinión de 29 entidades y. también, re<:oger tos
comentarios, sugerern:ias y opmiones personales
del S % de los 5.000 vlSitantes que qUlsleron

manlfestarse.
los 10 al\os transcurridos nos han obligado a
refleXionar. a evaluar la labor realizada -<:on sus
aciertos y desaciertos·; a establecer en qué
medida la población se identi fica con el Parque y
lo valora; a reonentar algunas de las aduaciones
previstas inicialmente, y a constatar la
Implicación y el interés -cada vez mayores- de
los ayuntamientos y de la ciudadanla en genoeral
Fruto de dichas refleXIOnes y de las opiniones
recogidas, el Patronato ha dirigida sus esfuerzos
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pnnClpalmente a articular y estrudurar la
periferia, medlante la recuperación y
potenciación de la naturaleza y el paisaje en las
zonas de transición y contacto entre las ciudades
y el Parque. En esta Ilnea, se han elaborado
proyectos que se exponen en esta memoria
Para lIevarlos a buen fin ser.!! preCIsa la
coparticipación Intensa y comprometlda de los
ayuntamientos, que ser.!! mayor en la medida
que aumente el numero de ciudaclanos que
valoran Collserola y se comprometen en su
defensa _De ahl los esfuerzos del Patronato en
ras labores de divulgación y educación
ambiental
Si estas circunstancias se hacen realidad,
podremos contar con un espaoo natural de
calidad para toda la población metropolitana
Para acabar, hay que destacar los buenos
resultados obtenldos por la campaña de
prevenCión de incendios ! orestales. La Iluvia, que
aunque no ha sida muy generosa se ha
repartido muy bien, ha complementado
positivamente los trabaJos de gestión_
Antoni Pérez Garzó n
Presidente del ConseJO de Administración del
Patronato Metropolitana del Parque de Collserola.
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fins al 28 _02,97
(2) fins al 1.06.97
(3) des del 2.06097 fins al 31.12,97

(1)

des del 21.04_97
fíns al 30 _11.97
des del 17.03.97
fins al 30.04.97
des de 1'1 ,03.97
(9) des de 1"1 _06.97

(4)
(5)
(5)
(7)
(8)

7

Centros del parque

Centres del Parc
Serveis Tècnics del Pat ronat Metropolità
del Parc de Collserola (1)
Centre d'Informació del Parc (2)
Ctra. de l'Església, 92
(Ctra. Vallvidrera - SI. Cuga t, km 4,7)
08017 Barcelona
(1) tel.: 280.06.72 fax 280.60.74
(2) tel .. 280.35.52 fax: 280.60.74
E-mail: p<ltronatOamb.es

can Coll. Cent re d'Educació Ambiental fI )
Centre de Documentació i Recursos
Educatius (2)
Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2
Apartat de correus 121
08290 Cerdanyola del Vallès
(1) tel.: 692.03.96 fax 580.76.54

(2) tel. 692 29 16 fax: 580.76.54
E-mail: cancoIlObcn.servicom.es

Mas Pins, Centré d'Edualció Ambiental
Ctra. de MollOs de Rel a Vallvidrera, km 8
08017 Barcelona
teL406 95 60 fax 405 84 52
E-mail: maspinsObcn.servicom.es
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7=

b.n::s , UIltS

C~~alMS

~OQI Clpitol V

.OQI OpHacions Cofrents

614.031.000 615.583.312

..

41XXl1XXl

1.546332 615.S8H32

,,..

6314798

2314798

6314798

3111541

144\.41

3132.\.4\

6.988.000

9.""7.m

2.459.139

9.441339

64l..O45.15& 645.386.692

3.341.534 64S38Un

9

Estat de despeses 1997
A. OptfKions correnu

CAPfTOCI. P.emuneriKKlS ~ pmonal
1300)1210

131001210

Consil;naò6
dtfinmVil

Estai
Contrtl

Executat m<uti6{%)

~de~

318436,077

100,00

163001210 foon.KlÓ drI peoooal
Tolil Cipitoll

CAPfTOL I. AdquIIUi de btn I !eMIS
104001210 llor¡uer ~ lNIong
20s001210 AnmdamenIS IotocClpQiorH

1.000.000

901.8re

901.808

90, 18

~ .733. m

449. 943.193

449.9013.293

97,66

g,ooo,cro

4800.141

4800.143

53,33

1411(XXl

L2!.l 047

1282041

~.~

(~ NiKiO 'IlIICW H ,

J6IXI1XlO
19,530

3600,000

1o\.JI G1pitolln

3.700.000

1.619.530

l.Iil9.S30

489004510 lransfer+ncta d,fusió cuttu ra

100.000

100,000

489005330 T,ans. .......' Mec!< Na\UI,J

100.000
4206,590

4206~

4206 590

100.00
100.00

Toti! CapitoIIV

4.609.690

4.&09.690

4.609.690

100,00

649.135.255 639.549.247

623.920.116

96,01

Intl'f~dedtmor~

349001210 De\pl'IagmaHwdoa

1600,1XlO

l00X~)

\9530

Total op«aOOns comnts

I¡¡

millora ~ medi r.llural

SO 580.00)

49,505.104

43.964.1 01

86.92

19,53

"..,

8,146,1XlO

8.003040

8,001040

98,25

Estil

Rep.Jr~ ~ I ,

~elifias

.....,,-

214001210 ,-iIOOrI5l m,¡nltnomerU
~ofiOO.¡

221001210 Submmtrame!l~
222001210 Comunicaoons
223001210

3.'iOO.1XXI
5,20JIXXI

1168659
5.193193

1168659
S,193m

11.637.260
6.200.000

26.:m.S09
6.126.184

16,372 .509
6,126.184

6641 01

62),1XXl

m .1XXI

227001210 Irrb.J1Is de l'Ielefa

11 595 ,380

11.)9).380

11.595.380

227011210 Treballs de ~
227061210 Estudis; trebaIs AG
227064320 Estuó5 i !rebals de

16556.616

16556616

16.556.616

1000.000

9'''00

650.1XX1

~O

..

"'

..

52080'5

9053

".,

92.83
98.81

111.296.264

165.74003

,--

"

59178,133

6250012 10 lnYfMrII fil fI'IOIlI.tn
TOI.I capitol VI

54 999.918
4,301117

36404475
3912615

\41.458.400 \4l.582.659

10\.486.3-41

70. 74

TotIII Oper~ dt UIj)iUoI

143-'58.400 \4l.582.659

101.486.3-41

10.74

TotIII pmwpost

793.293.655 7Il.131.906

125.407.m

"...

601004510

~fII~

601005330 IrwmiornfllMrdiHalura

2.1XXI.000
5)000,1XXI
) ,104400

"."..

L'l9O'iOB

9953
66,19
76.65

94. \1

100.00
100.00

~."
80.12

227065330

10

Executat txKIf(Ï6{%)

B. Operacions de Glpital

210005330 Rtparaoons. maoterumenl '

221XX11210

Contrtl

d,finmv.

I

"

212004320

btat

ConsignKl6

100000

3410012 10
318,436,077 318.436077

""""

cAPfrOL lo Desptsts filwlctrtS

91,&1

Valor~ió

ecorlÒmKa deli rt(UrJOS erums aplitats I adivit.ts del Patronat

Trebak de rl@\e¡.If\¡d 'CIctJpao5dflaM.!nc:omuMatdeMur.qz
dr t Aru Metr~ df l!.nftloI (MM)
~_IoreWb_fI¡r:t_()a.piatI

df "San:eIona Ama" (NM)

Serves I productes cWersos /IIXIf\jIS per ~ ~
Tobll'KUrJOS emrm:

5.800.00
1680000
21571000
29.053.000

Pressupost 1998
- :'-5$05
8. Operacions de elpita!
CNlTOL VI

Tr~ dt (apot.JI

lSO,IXXl.OOl

13 4SO.00)
l00,1XXI

--

. ""

Tot¡!

Capltol VII

Totlll

Oper~do"s

152.000.000

75,00(1

-,-~

75.00)

11.300.000
''''-':O!$

de "'pillll

Tot.! Pmwpost 1998

152.000.000
796.000.000

'_C""":S

_,,~ ;eMlMMloper~COIm11S

608,320,(0)
J.287.0CK)

S,093.OXI
620.700.000

lWUXlO

6.000.000
644.000,000

11

Despeses
B. Operacions; M ú pibll

601004320

Obíes d'oKOflÒlOOi'Iament' m,b.
Ml'E1I1r1R, NM. , ~11UCiom

601004510
~E~'Amblental 601005330
lnYmions M Medi N.-mnl
6250012\0
~ tn mo:itiiloln I fquipilmerl!
Total c.pltoI y¡--

(APIlO!. u
í{)4(imlo
205001210
2\0005330
.1\2004320
214001210
221001210
22200\210

AdQuISICIÓ de bf.ns , _

Total

ï1i9ül"dI!~
~1 fòtOO.ïPIidOíi'
~~I. ~tflllmenl di! miola del rrIl'Cb r.a! ....<lI
~KIÓ, mant~menl
.~ '1I'IoJ/IIrIIIme ~

drI Part

~IS

Comul1llACions

CAPITa. • ~ fr.atKl"!!
342001210
IntefeSlOI!Ierro'¡¡

3490012\0

~de~~

p!lYoJdes per li! millora del medi rIiI!uril
. Tr..:m~ oper.ri:rn ¡0tfeIIIS per li! mib.
del medi '10)1111"
TQtJI C.pi101 lV

900."
S175O.OOO
4.500,00
1200,000
16500000
6 4IXUXXl

o
100,000
\00.000

100,000

48900SBO

2 S8SOOO

l.OOO.1HXI
644.000.000

12

úpital

13O»eoo
5(},000.000
2,000.1XlO
152.000.000

152.000.000

7.l00000

Alws &ïíii$ f'lIan<:eres

TOlil C.pitol m

O~r..cion!

87000000

Total Pre!!lIpost: \998

7')6.000.000

Gestió juridico administrativa
r¡troducció

Documents comptdbles 1997

.. administratIVa és el mecanlsm¡>
r~ de funcionament del Patronat.
ar:tCUta en un sentit (entral-radial
r
~_ fi servei (('fllral d'AdmlniSlraci6,
oC.

"as5Qhment de les funCIons finalistes

~ de destinació. L'aplicaCió
~.es d'escala i l'esforç per contenir

i
/SIOnar adequadament la plantilla de l'Ens

dels serveis que presta, obliga a
coordinador que serveix a la
"'J: ,j"eiect'us.

Nombre

AutOritzacions i disposicions
de despesa
Factures comptabilitzades
Manaments de pagament
comptabilitzats
Manaments d'ingrés comptabilitzats
Relacions de pagament

6,657
3,786
6.573
484

112

"IÓ

;da' un servei

Ktualment, amb només dos lletrats
~sors de la gestió, un gestor de nòmines

I

.;)nal, un de comptabil ita t quatre suports

o'uslratius als serveis fi nalistes, un gestor
1un suport de règim Interior, pot
'T" .... tar-se la gestió administrativa de tot
amb una plantilla propera al centenar de

Gestió de recursos humans

ladors, i un pressupost que supera els VUlt-

Ambits de la gestió

Moviment contractacl6laboral de l'any 1997
Altes.
21
Baixes:
11
IncorporaCions procedents de l'Àrea
1
Metropolitana de Barcelona:
Trasllats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: 2
Excedència voIuntaria'
1

Gestió econòmica
Executió del pressupost
o .. que fa a l'estructura dels Ingres50S del

ydtronat, corresponents a l'any 1997, el
~ressupost continua reflectint la dependència
'",ancera de la nostra entitat respecte a la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, que aporta el
94,65% dels recursos, Quant a la resta dels
Ingressos, provenen, entre d'altres, de la
realització d'actIVItats d'educacl6 ambiental
(1,61%). del programa de Patrocini (1,57%), de
l'aportacl6 de l'Ajuntament de Barcelona per al
funcionament de Mas Pins (O,92%),d'interessos
dels dipÒSits en bancs i caixes d'estalvis (D,51 %)
i de les concessions administratives (O,3B%),
Referent a les despeses previstes en el
Pressupost de 1997, a 31 de desembre, l'estat
d'execució del mateix era del 91,44%.
El quadre següent recull l'activitat comptable de
['any:

La Plantilla funcional consolidada a 31 de
desembre de 1997 era la següent:
• laborals indefinits
- Funcionaris
- Treballadoo temporals
- Treballadors fixos dlscon!lnus
(març-novembre)
- Altres contractats temporals
(reforços al marge de la plantilla)

Total:

ES continua actuant sota l'Optica de
l'optimització dels recursos disponibles per tal de
contenir la despesa corrent en determinats
aspectes, com en els subministraments generals
-<ompany¡es de serveiS I matenal fungible-, la
neteja i vigil~ncia dels edificis dels SeNels
TècniCS. El control s'ha in1ensificat en aquells
punts dels serveis finalistes que denotaven
determinades febleses.

Gestió administrativa

Alltar9 de 1997, i per causes diverses -reforços
de servei, substitucions, noves incorporacions
etcètera- varen forma litzar-se 21 contractes
laborals de diversa naturalesa amb 18 persones.

::>.1_

, milions de pessetes.

Gestió de recursos materials

50
5
5
28
7
95

La tendènda actual de la gestió admmistratFva
con!lnua amb ordre decreixent amb tendència a
l'estabilització, D'una banda, es manifesta una
consolidaciO del Patronat com a ens de gestió
espeoahtzat. De l'altra ballda s'ha procedit a
ajustar determlllats processos de gestIÓ davant el
fet que l'evolució dels serveis públICS reclama
l'aphcació d'un especial esforç a controlar
adequadamen t els processos, a l'hora que es
rendlbi litza al màxim l'estructura administrativa i de
personal, sense que la tendència de Creixement
com a entitat prestadora de servets IfI'l)IlQui una
necessitat de creixement ~·Iimitat dels reC\JOOS
peoonals i de la despesa corrent.
Pel que fa a la tram itació administrativa, el nombre
d'expedients incoats al llarg de 1997 va ser de
473, la qual cosa comporta un decrement de 10
expedients (2% menys quE' l'any anteOor, 483
expedleflts). Aquesta pelita drsminu06 reflecteIX
l'estabilització del mate de gestió de l'Ens,
consolidada des de fa alguns anys al voltant de
l'activitat administratIVa exposada. La tendència de
gesti6 d'expedients queda reflectida al quadre
següent

Els costos de personal reals de l'any es
reflecteixen en les dades d'execucIÓ del Capitoli
del Pressupost --femuneracions de personal Les
quantitats que varen fer-se efectives sOn:
Retnbucions:
de personal laboral fix'
de personal laboral eventual:
Fons Social:
Assegurances del personal:
Seguretat Social:

Total:

•
318.436,077.21.313.921.14,749.334.300.000.94,306.3 44.449.105.676

•
'-~c_=-c_=--_=--=_'-o_:-o_:-c_:-c_=-c_=-c:_

--'

Evolució número d'expedient5 an}S 1987- 1997

13

L'activitat administrativa varia substancialment en
funció dels Serveis i del seu carê!cter, El Servei
d'Administració i Gestió va tramitar 245 expedients
al llarg de l'any, seguit de Medi Natural amb 91.
de Projectes i Obres amb 76 i de Divulgació amb
61. L'evolució de les tasques al llarg de l'any
continua una ¡fnia no uniforme. Es detecten piCS
d'acumulació de tasques en determinats mesos,
encara que aquesta tendència ès menys acusada
per al 1997 que en anys anteriors. conseq[Jència
de l'esfon; de programació que es rea litza des del
Servei, que condiciona l'actuació de la resta de
Serveis en línia o fina listes. El Servei amb major
uniformitat pel que fa a les tasques administratives
és el d'Administració. la resta de Serveis estan
subjectes a l'endegament de programes
estacionals i a l'inici i tancament de l'exercici a
començaments i finals d'any. Aquest fenòmen,
l'any 1997 reflecteix l'activitat administrativa
conforme es destaca en els quadres següents.

,--,----

Contractadó adm inistrativa

Coordinació juridico administrativa

El carê!cter prestador de serveiS i gestor públic del
Patronat. fa que la major part de l'activitat
administrativa tingui un contingut contr<lctU<lI. la
cootractació administr<ltiva h<l suposat e12S% dels
expedients tramitats al llarg de l'any 1997, el que
implica una disminució d'un 9% respecte l'exercici
anterior en relació a uns recursos similars.
L'<lctivitat de contractació administratIVa s'ha
repartit al llarg de 1997, de la seg[Jent manera.
T'pu5

Menor Neg<x,at Concurs

SubministramE'llt
Subministrament
amb f~brica
Consultoria
i assistèflòa

61

7

6

3

2

2

s,~

23

,...,
Qb"

"
9

Assegurances

106

5

,9,
28

Total

"

7

2

17

3
3

35
16

16

150

,

Aquest ~mbít de gestió, a més de comportar les
tasques corresponents a la tramitació
administrativa en general, contractació i
personal i ~rea econòmica, destaca en dos
vessants d'especial transcendència, la defensa
dels interessos del Patronat davant els tribunals
de justícia i la formalització de convenis de
col'laboració amb entitats i particulars per tal
d'optimitzar la gestió del parc, obtenir fonts de
finançament noves i desenvolupar programes de
formació i investigació adients a l'execució de les
preVisions program~tiques de l'ens gestor.
Contenciosos
Durant l'any 1997, l'assessoria Jurfdica ha
practicat el seguiment dels assumptes
contenciosos seg[Jents, els quals, a 31 de
desembre, es trobaven en l'estat de tràmit que
s'assenyala. (vegeu quadre)

Nombre d'expedients de contractes i tipus.

Proporció dels diferents tipus de contractació.

Nombre d'expedients 1i'amitació per serveis.

1-

'"

Nombre d'expedients. Evolució per mesos

Anys 1995·1997
La gestJó d'arxiu requereix a hores d'ara d'un
increment de medis i espai per poder Iractar
adequadament l'enorme quantitat de
documentació que es genera any darrere any. No
obstant això, continua avançant el programa
d'actualització de l'arxiu administratiu, que
comptava amb un retard acumulat per inexistència
de gestió d'arxiu enlre els anys 1987 i 1992.
14

Numero recurs! Tribunal Superior de Justiaa de Catalunya (T5JC)
Any d'ínici
Tipusl contingut
947190
UrbiJnlsllclExproplació finca forestal
l06!9l
UrbanisticlPla Espe.:;ial de Collserola
360192
Urbanlst,c/Adiv'lats extra<loves
40Z!92
UrbiJnistic/A(tivitats extractoves
633192
UrbanfsüdPla E5peCia l de Collserola
634192
Urbanlstic/Pla Especial de Collserola
111 Sl92
UrbanlsticIPla Especial de Sol i Aire
121 \192
UrbanisticIDedaració de ruina edifi(dció
1292192
UrbanlsticlPla Especial de Sant Medir
1333192
Urb"nlstic/Pla Espec,al de Sant Medir
1341192
UrbanfsitcJPIa Especial de Sol i Aire
55&f93
Admll1istratiUlModiflCad6 dels Estatuts del Patronat
836193
UrbanlstidSanoó per infracció urbanlstica
202S196
UrbanfstidExpropiiKió finca forestal
221197
AdministratiulRedamació ~t patrimooiiIl

Estai de tramitació
Formulades al·legac,ons I Con t,nua tI~mit
Sentènda favorable f Ferma
Sentència favorable f En tr~mit al IS.
Sentènc,a favorable I En tràmit al IS.
Sentència favorable I ferma
Sentència parcialment favorable I Ferma
Sentència favorable I ferma
Sentència pamalment favorable I En tràmit al T5.
SentènCia favorable / En tràmit al T.S.
Sentència favorable I Ferma
SentènCia favorable / En tràm it al 1$.
Sentència desfavorable I En tr~m i t al T5.
Sentència favorab le I En lI~m i t al T.S.
Contestada la demanda I Continua tr~mit
Contestada la demanda! Continua tr3mlt

Numfro re<:urs/
Any d'inici

Tribunal Suprem (iS)
Tipus! (ontingut

E,tat de tramitació

1296/94

UrbanlstidActivium e:«radives
Urbanlsticl?la Especial de Collserola
UrbanlstidA<tivitats extradives (PatrOflat)
UrbanlstidActivitats extradives (Contrari)
UrbanfstidActrviUlt5 extradives
Urbanlsticl?la Especial de 5-ant Medir
UrbanlstidSanciO per infracció urbiJnlstica
Urbanlsticl?la Especial de SOl i Aire
Urbanfslic/Dedaració de rufna edificac,ó
.l>dministratilJ'Modficació det; E5tatuts ~ Patronat

forma litzat recurs f Admès I En tr~mit
Sentència parcia lment favorable! Ferma
Formalitzat recul'l! Admès I En tr~mit
Resolució que do?dara desen el recurs del contrari
Formal itzat recUI'l / Admès! En tr~mit
Oposició a la demanda / En lr~mit
Oposició a la demanda! En tr~mit
Compareguts / En tràmit
Oposició a la demanda / En tràmit
FOi"malitzat re(Ur5 f Admès / En tràmit

7350194
50t7195
5017195
5024n5

:~m~~
23571%

36t9196
SOt4n6

Convenis

- Conveni amb l'empresa Citroen Hispania per
a la cessió d'un vehicle.

!
arg de l'any 1997 han cont inuat els
: -,)ÇI'rames de col-Iaboració amb institucions,
~-. tats públiqu es i privades per a l'execució
: ?':: udis i desenvolupament d'investigacions
a:::reçades a la protecció i conservació del parc,
:~"l també a la captació d'aportaCions
~nn6miques per al desenvolupament de
-='Ojectes i altres vies de coHaboracions
-..~'tuClonals dins del marc d!' cooperació
~:efadmin istrativa. Els resu ltats d 'aquest àmbit
'V g!'stló és el següent:

Universitats:
Conveni amb la Universitat Autònoma de
Barcelona per a les pràctiques d'alumnes de
Mestratge en Tecnologies de la Informació
GeogrMica.
• Conveni amb la Universitat Autònoma de
Barcelona per a la cooperac iÓ i estudi dels
models de simulaCiÓ del comportament dels
incendis forestals
- Conveni amb la Fundació Bosch Gimpera de
la Universitat de Barcelona per al projecte de
recerca "Els heteròpters a Collserola".
Conveni amb la Universitat de Barcelona per
a l'estudi de la fruglvoria .
- Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra per
a les pràctiques d'alumnes de la llicenciatura
de Dret.
o

=¡nocini:
~ Conveni amb Edicions Prim!'ra Plana S.A. p!'r
a a difusió del Parc d!' Collserola_
Conveni amb els Serveis Funeraris, S.A., pel
ofOjecte " Manteniment de la Salut al Bosc "
Conveni amb Televisió de Catalunya S.A. per
a la cessió d'espais publicitaris gratUlis.
- Conveni amb Torre de Collserola S.A. per al
manteniment i millora itineraris Font de la
Budellera .
Conveni amb Caja de Madrid per al patrocini
de la Campanya d'Observació i Seguiment de
la migració dels rapinyaires.
. Conveni amb l'empresa Hoechst Ibérica S.A.
per al finançament del " li Pla de seguiment de
ropalòcers al Parc de Collserola " .
Conveni amb l'empresa COBEGA S.A. per a
l'edició d!' publicacions divulgatives del Centre
d'Informació.
- Conveni amb l'empresa AGBAR per a la
Instal·lació d'una canonada amb tres hidrants,
per al dispositiu de prevenció d'incendis, entre
el Turó del Temp le i la plaça Mireia.
Conveni amb TABASA per al patrocini en
l'expos ició "Collserola, una realitat
compartida"
Conveni amb l'empresa ENHER per al
pa trocini en l'exposició "Collserola, una realitat
compartida" •
- Convent amb l'empresa FECSA per al
patrocini en l'exposició HCollserola ,una realitat
compa rtida u
Conveni amb l'empresa TIBIDABO S.A. per al
patrocini en l'exposició HColl serola. una realitat
H
compartida .
Conveni amb " Valenciana de Cementos
Portland " per al patrocini en l'exposició
"Collserola, una rea litat compartida".
- Conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya per al patrocin i en l'expOSICió
"Collserola, una realitat compartida".
Conveni amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya
per a l'ediciÓ de material i publicacions dels
Centres d'Educació Ambienta l.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

pràctiques de formació ocupacional_
- Conveni amb la Fundació privada Hospital
Santa Creu i Sant Pau per a la Instal-Iació d'una
bassa d'helICòpters a la zona de Can Ferrer.

Altres institucions:
- Pròrroga del Conveni amb l'Ajuntament de
Sant Feli u de Llobregat i la societat
colombicultora "Club de Palomos Deportivos"
per a la instal·lació i manteniment d'un camp
de vol de coloms.
Conveni amb l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès per a la cessió de l'exposiciÓ ~Foc al
boscH.
Conveni amb l'Ajun tament de Cerdanyola del
Vallès per a la cessiÓ de l'exposició "Collserola
una realitat compart ida"
- Conveni amb l'Ajuntament de Cerdanyola del
VallèS per a la recuperació i restaurac iÓ de la
Font de Sant Pau_
- Pròrroga del conveni amb el Club de Tennis
Ciutat Diagonal per al consum d'aigua de reg I
manteniment de l'àrea de lleure de Sant Pere
Màrtir.
- Pròrroga del conveni amb el Grup Català
d ' A~ellament per a l'estudi de la dinàmICa
poblacional d'ocells.
Conveni amb l'Escola de CapacitaciÓ Agrària
Forestal per a la realització de pràctiques
d'alumnes.
- Conveni amb l'Escola Viver Castell de Can
Foix per a la realització de pràctiques
d'alumnes.
- Conven i amb l'Escola Taller i Casa d'Oficis del
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la
realització de pràctiques d'alumnes.
- Conveni amb l'Escola Especial SI. Genís dels
Agude ll s per al manteniment d'una zona del
Parc i repob lació de Montbau.
Conveni amb l'Associació per a la PromociÓ i
InserciÓ Professional per a la realització de
o

o

o

o

Gestió urbanística, d'usos
i activitats al Parc
El Patronat, com a òrgan gestor del Parc, tè
encomanades, entre d'altres funcions de gestió, la
urbanlstlCa, peça clau d'execució del Pla Especial
d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural del
Parc de Collserola i que genera un gran nombre
d'expedients l'any, aixi com nombroses consultes
personals i telefòniques o petites intervencions
que no arriben a comportar la tramitació ulterior
d'un expedient administratiu_
Gesti6 urbanística
L'any 1997 van ser incoats i tramitats 27
expedients relatius a la gestió urbanística
directament vinculada a la execució del Pla
Especial d'Ordenació i de ProteCCIó del Medi
Natural del Parc de Collserola.
Aquests expedients varen generar l'elaboració de
23 informes preceptius dels previstos al Pla
Especial, a més d'altres informes vinculats a
expedients d'anys anteriors i nombroses
consultes urbanístiques al marge dels Informes
vinculats a expedients. En total es varen atendre
de l'ordre de 215 consultes personals o
telefòniques a més endegar la tasca de
coordinació de temes urbanlstics amb la resta de
Serveis Tècnics del Patronat i dels Ajuntaments
amb territori al Parc.
Pel que fa a la disciplina urbanística, varen
tramitar-se 10 expedients amb seguiment
complet, i nombroses denúncies de caire menor
adreçades directament als Ajuntaments
competents. A més cal afegir altres denúncies
no vincu lades a la disciplina urbanística.
En relació al total d'expedients del Patronat, la
actiVitat de gestiÓ urbanística implica ei 5,7% de
l'activitat administrativa de l'Ens.
Pel que fa a l'assessoria jurldica directa del
Servei, un altre àmbit consisteix en el suport
jurldic, coordinació i supervisiÓ del planejament
urbanístic i de la gestió urbanlstica, amb la
redacció dels documents corresponents i revisió
dels informes redactats en desenvolupament de
les previsions del Pla Especial d'Ordenació i de
Protecció del Parc de Collserola.
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Control i tutela d'activitats

Secretaria General

Assessoria jurídic.. general

Aquest vessant de la gestió del Parc comporta el
control i la tutela de les adivitats i els usos
promoguts per partICulars i entitats dins del
marc de la capacitat d'oferta lúdica, i la
preservació dels valors naturals de la serra.

El Servei d'Admmlstració I Gestió té
encomanades, per delegació, les func ions de la
Secretaria General. Les tasques fonamentals
desenvolupades són les que corresponen per
Imperatiu estatutari I legal a l'assessoria jurldlca
preceptiva a l'enlllal, i la tulela i aSSIStència dels
òrgans de govern del Patronat a més de
l'assessoria en matèria de reclamacions
administratives i conlenclosa--òdmInISlratlva.
Durant l'any 19971'actlvital d'aquests òrgans
del Patronat va ésser la següent.

La Secretaria General es responsabilitza de la
defensa Jurídica del Patronat. i exerceix les
func ions d'assessoria Jurldica al President del
Consell d'AdministraciÓ, a la Gerència i al
Consell d'AdministraCIÓ. Aquest àmbit
d'assessona comporta la redacció I preparació
d'informes especifics, amb caràder prevr a
moltes qüestions i problemàtiques que cal
afrontar des dels òrgans de govern del Patronat.
En altre ordre temàtic, s'han tramitat 12
recursos en via administrativa i 2 en via laboral,
en defensa dels rnteressos generals i del propi
Patronat

Aquests mecanismes de control han d'asse{jurar
l'eqUilibri entre dos principis:
1 Que el parc compleixi la func ió d'oferta
d'esbarjo com <I parc metropo lità.
2, Que es preservi la riquesa d'aquest pulmó
verd, de vit<ll importànaa per als més de tres
milions i mig d'habrtants de la regió
metropolitana.
El control d'actiVitats diverses sotmeses a la
tutela del Patronat ha comportat la tramitació
de 69 expedients al llarg de l'any 1997, el que
comporta el 14% dels expedients anuals. La
naturalesa de les adlVltats més nombfOses és
l'esportiva, se{juida de l'educativa i els
enregistraments cmematogràfics amb finalitats
comercials. La tutela del Patronat ha
d'entendre's sense perjudici de les competències
que corresponen a les altres administracions i
entitats amb competències concurrents. La
consolidació del Patronat com a ens gestor,
destaca pel fet que comença a estabilItzar-se el
paper que Juga en aquest àmbit de gestió.
Aquesta tasca de tutela és cada dia més
assumida pels usuafls del parc. L'any 1993 va
haver-hi un increment del 160% d'expedients
tramitats respecte a l'any 1992. Des del 1993
fins al 1997 l'increment ha estaI més progressru,
tal i com es reflexa al quadre se{jOent:

Gestió del patr imoni públic

Consell d' administració
La periodicitat de les sessions ordln(¡nes ha estat
bimestral. En total varen celebrar-se cmc
sessions ordinàries els dies 26 de febrer, 30
d'abril,I6 de Juhol, l'I d'octubre i el 26 de
novembre, en les quals es tractaren 172 punts
als diferents ordres del dia (136 resolutoris I 36
informatius) El 80% dels temes debatuts pel
Consell corresponen a actes de tràmit I
resolutoris relatius a l'adlvltat administrativa del
Patronat. Ai xò implica que quasi e129% dels
expedients tramitats al llarg de ¡'any han
comptat amb qüestions debatudes dinS el
màxim òrgan de govern de la nostra entitat.
Junta del Patronat
la Junta General es convoca ordinàriament un
cop a l'any. L'any 1997 va celebrar-se el dia 16
d'abril. En aquesta sessió s'exposa la memòria
d'adu3CÍOfls de l'any anterior i se sotmet a
debat el programa de l'exercici iniciat, amb Jes
previsions pressupost(¡ries. També és el fòrum de
debat de les qüestions amb major controvèrSlil i
adualitat que afecten o poden afectar .el futur
de la conservació del Parc.

Contrnua la IInia de gestió indirecta mitjançant
concessions admlnistratrves en determmats
sefVelS del Parc, fonamentalment a les àrees de
lleure. Directament el Patronat continua
desenvolupant aduacions de gestió i millora de
forestal del patrimOni públic, sense deSCUidar la
pelltica d'incentius per al desenvolupament de
plans de promoció privada, mitjançant
subvencions.

Evolució del nombre d'autotitzacions, anys
1989--1997.
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Enderroc urbanització i/·legal

Conservació dels sistemes naturals
Introducció
'rebaBs d'enguany del Servei del Medi

,ral han estat ma rcats per:
la forta empenta en les actiVitats de re<:erca,
especlalment en l';!Imb,! de fauna
per l"e;o;ecuci6 de les actua<ions dissenyades al
, "negral de Prevenció d'Incendis Forestab
e"~

campanya de \llgllancia, posant en funcionament
una part del dispositiu a partir del 24 de març
fins al 21 d'abril (4 torres, la central i l'equip
d'intervenció immediata)
A partir d'aquesta data el funcionament del
dispositiu de deteCCIó \la ser el normal fins al dia
28 de setembre, en què es va donar per
acabada la campanya de vJgllancia:

- ler la gestió forestal I dels sistemes naturals.
Mes
e destacar, alxf, les actuacions de realització de
franges de protecció i manteniment de
epoblacions_
l e~ercici s'ha caracteritzat per una baixa
"(Jdènci¡¡ d'incendis, afavorida per un bon

repartIment de 1e5 pre<ipitacions durant els
mesos càlids i una absència de situacions
Imalològlques eJCtremes

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Agost
Setem

dies

horall

10-20 h
10-20 h
30 11-21 h
31 11-21 h
16 11-2' h
15 10-20 h
28 10-20 h

9

31

hores Jornada hores mes
10

90

10
10

310
300
310
160
150

10

10
10
10

Total 160

Prevenció
Prevenció d'incendis
El DispoSItiu de Prevenció d'Incendis Forestals ha
estat actiu com cada any des del 1984. Est.!!
basat en la vigíl.!lncia fuea realitzada per guaites
de la plantilla del Patronat de Collserola situats
en 13 torres ¡ en una Central de Coordinació de
tot el Dispositiu.
Per a la realiu:aCló de les tasques que genera la
campanya, es pre<:isa d'un total de 33 persones
distribuides de la següent manera:
- 26 per atendre els dos torns corresponents a
cadascun dels 13 punts de \llgl~nCla .
- 2 persones per atendre els dos torns de la Base
de comunicacions de la Central del Patronat
- 1 persona per a la Central que realitza tasques
de suport al SIG I al sistema de detecció
automàtic d'Incendis.
- 4 persones per formar I·equip de suport
Mctor-I), que realitza diferents tasques
relacionades amb el dispositiu, alxl com la
intervenCió Immediata en incendiS gràCIes al fet
que (J(culen amb un vehicle equipat per a
l'extmció. Com a nOl/etat, aquest any s'ha dotat
l'equip de dues persones més per tal de poder
cobrir tot l'horari de vlgilancia de les torres.
Ateses les especials condicions meteorològiques
del's mesos de febrer i començaments de març
de l'any 1997, es \la deCidir avançar l'inici de la

1M Cerdanyola del Vall~:
Caml de la Riera de
Can Codina.(A09)
2.400 m
Caml de Can Coll
a Can Cerdà (A' 3)
1.700 m
Caml de Can Valldaura
100 m
Carni de la Sella d'en Fotjà
a Can Cata (AlO)
3.650 m
Carni del TQfrent de Sant Iscle (A05) 650 m
Carni de la Font
dels Caçadors (All)
1.300m
Subtotal =
9.800 m
TM Sant Feliu de llobregat:
Cami del Turó Rodó (E07)
Camí de la Riera de la Salut (E04)
Cam! de Santa Marganda (EI4)
Subtotal ::

2.000 m
1.950m
2.250 m
6.200 m

280

1600

Actuacions en matèria de prevenció
d'incendis
Arranjament I millora dels caminS per al pas de
vehicles de bombers'
Aquesta actuació es basa en l'arranJament del
ferm, en l'obertura de caixa de la vegetació
invasora i el reptis de marges de les lIies
pnncipals i estratègiques.
1M B.3rcelona:
Carni del Pas del Rel (B01).
2.'00 m
Caml del Pas del Rei al Portell
de Valldaura (B03)
2.100 m
Caml d'UniÓ del B03 a la finca de
Llars Mundet 450 m
Carni de Can Borni (COS).
1.800 m
Carni de Sant Llatzer (A03)
1.400 m
Caml de la repoblació de Montbau1.500 m
Caml de Finestrelles
750 m
Carni del Turó de Can Balasc
1.600 m
Caml de Can Balasc al Turó
de Can Balasc
400 m
(ami del Turó d'en Segarra des de
l'A06
1.100 m
Carni de la Torre Golf
500 m
Caml d'en Cors (E02)
500 m
Caml de Torre Baró (ADI)
1.000 m
Subtotal =
14.750 m

1M Molins de Rel:
Caml del Can Canaris
a Castellciuró (f07)
2.150 m
Caml de Castellciuró
a Santa Creu d'Olorda (F02)
2.500 m
Cami de Can Barça (F06) 1.300 m
Caml de Can Tintorer
a Santa Creu d'Olorela (F03)
3.100m
Caml de Can Campmany (FQ4)
l100m
Camí cie Can CastelI>JI (G04)
1650m
Carni de la CoJònia Montserrat
a la Rierada (GOS)
1 100 m
Caml al Coll del Amigonet (G08) 1.800 m
13.400 m
Subtotal
TM El Papiol:
Carni de Can Planes a les Escletxes
(G06)
2.850 m
Camí de les Escletxes a
la $ella d'en Rabassa (G02)
2.500 m
Carni de Can Maimó (G03)
1.000m
Subtotal ::
6.350 m
1M Sant Just Desvern:
Carni de Can Bell Solleig
a La Salut (EIS)
Caml de la Font Beca (E08)
Carni de Can Vila (E09)
Carni a la Pedrera de Can Vila a
Sant Feliu
Caml de Can Coscoll
Subtotal ::

300m,
6.600 m

T.M Tiana·
Cami a la Torre Alfa
Subtotal =

1.7oom
1.700 m

2.250 m
1.600m
1.750m
700 m
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TM Torrelles de Llobregat
Caml Pla de les Brwx:esPlanta compostatge
Subtotal:

TM Cerdanyola del Vallès·
Serra d'en FotjA (Creació)

2.000 m
2,000 m

T.M Santa Coloma de Cervelló·
Can Via (Creació)

2.4 ha
4,9 ha

T.M Montcada i Reixac:
Caml carener de Can CuiAs
Subtotal:

1.000 m
1.000 m

T.M Gavà:
Barri de Bruguers (Creació)

Total camins ;-

61.800 m

Total ha:

Construcció d'un pont nou al funicular de
Vallvidrera al caml de Can Borni que permet
el pas de vehicles pesats.
El Caml de Can Borni, pertanyt'nt a la xarxa
vilIrla bàSica de camins de prevenaó d'incendis,
(caml C05) té molta importànCia per al trànSit de
vehicles de bombers. Fins a l'any 1997, en el
punt on el caml travessa el Funicular dI>
Vallvidrera, hi ha hagut un pont d'¡><¡tructura
metAHica que r"IO oferia les condicions de
segurl>tat necessàries per al pas de vehicles
pesats, fins al punt que hi havia una indicació de
cArrega m'!!xima de 2 TM.
Aques t any es va real itzar la construcció d'un
nou pont reforçat del pont. actuació finançada a
par15 iguals entre el Patronat de Collserola i
l'Ajuntament de Barcelona amb un import total
de quasi 8 milions de pessetes.
Creació ¡ manteniment de franges de
protecció
Aquesta actuació es basa en la Iaia selectiva
d'arbrat i desbrossada de matolls en una
amplada mitjana de 25 metres a ¡'entorn de
zones urbanitzades i a banda i banda de camins
principals de la Xarxa BAsica, i en el
manteniment de rebrots en les franges
realitzades en anys antenors.
TM Barcelona:
Can Sauró,Mas Guimbau (Manteniment) 4,0 ha
Can Totxo-Can Tano (Manteniment)
2.4 ha
Turó d'en COfS (MantMimMt)
1.4 ha
Turó de l'Alzinar (Creació)
2,0 ha
Escola EspeCial Vil·la Joana (Creació)
1.1 ha
Observatori Fabra (C reació)
10,5 ha
Centre Informació PMPC (Creació)
15,0 ha
TTM.M Barcelona i Sant Cugat del Vallès:
Serra d'en Balasc (Creació)
6,B ha
T.M Molms de Rei:
Turó d'en QUIrze (Creació)
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1,6 ha

10,6 ha

62,7 ha

Manteniment de punts d'aigua existents
• Sistemes de dipòsits d'aigua amb hidrants
normalitzats pels bombers:

capçalera de Ciutat Meridiana, per cobnr ¡-.!!rea
de Nou Barris i Montcada i Reixac. Aixl mateix se
n-ha Mdegat una altra a la zona de Sant Llàtzer,
al districte d'Horla-Guinardó.
També es disposa d'una bassa de 12.000 litres
de capacitat li l'indret de Can Planes dins el
terme de Begues.
Instal-laCló de noves boques d'incendis al
Districte de Sarri.!! - Sant Gervasi I Horta
Guinardó dins el terme de Barcelona, i al terme
d'Esplugues de Uobregal.
l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat 11
boques d'Incendis noves en els barris del
Rectoret (1), Mas Guimbau (2), Mas Saur6 (1),
Vallvidrera (4) I carretera de les aigOes (3),
ampliant la millOfa iniciada l'any passat per
cobm una actuació eficaç dels vehicles de
Bombers, teniOt en compte la dificultat afegida
de tractar-se d·uns barris immersos en una zona
forestal, amb forts pendents i vials estrets.

Santa Creu d'Olorda. Barcelona
Can Calà. Cerdanyola
la Salut. El Papiol
FIOf de Maig. Cerdanyola
Plaça Mireia. Sant Just
• Basses per helicòpters bombarders:

El Patronat va instal-lar un hidrant a l'esplanada
de Can Borni -Ctra. BV1418- dins el districte
d'Horta GUiOardó, i 3 hidrants nous al carnI de
Plaça Mireia a Carretera de les Aigües, dins el
terme d-Esplugues de Llobregat.

En aquests moments (any 1997) el terme
municipal de Barcelona diSposa de S bas5es
operatives per a helicòpter que el Patronat ha
construït en els darrers 4 anys. Quatre d'elles estan
~tuades al vessant de llevant de la Serra de
Collserola i mdt properes al casc urbA, amb una
capacitat de 12.000 litres i una velocitat de càrrega
de 900 litreslminul. l'altra bassa, molt més gran
(400.000 litres), est.!! SItuada a Can Balasc, sobre la
vall CMlral de la riera de Va!Mdrera, I protegeix els
barris inleri0t5 de la citJtat.

Aixl mateix, el Parc d'Atraccions del Tibidabo, a
proposta del Patronat, ha instal·lat un nou
hidrant a la bifurcació de la carretera de
Vallvidrera al Tibidabo, aprofitant la bassa de
400.000 I creada amb les llOVeS muntanyes
fusses d'aigua

Aquest exercici s·ha insta lat una nova bassa

Sistema d'alerta meteorològica

li

la

Ha seguit funcionant el dispoSitiu d'alerta
meteorològica que es va dissenyar amb
l'objectiu principal de detectar les situacions
climatològiques més desfavorables i, per tant,
més perilloses_ per l'inici i posterior propagació
dels incendiS forestals.
En la definició d'aquest sistema d·alerta, els
factors més importants són els que es refereixen
als valors màxims que poden prendre algunes
variables meteorològiques abans d'esdevMir
perillosos. En aquest cas els factors determinants
han estat la velocitat i direcció del vent, la
humitat relativa i la temperatura.
Per tal d'establir el valor IImit a partir del qual es
determinar.!! l'estat d'alerta, s'han realitzat
nombroses medlcions de camp que han condUit a
l'establiment de les següents condicions d'alerta
mesurades al nivell 5 dI> la Torre de Collserola:

~..a! 00 ~ent superior a 4,5 mfs (~elocitat
::¡r.a durant 30 minuts o més) quan té
!'O)t;ents d'est a oest (dels 60 als 22oo),
'!IOC':a' del vent superior a 5,5 mfs (~e)ocitat
ra :::.:rant 30 minuts o més) quan té
txr.ents d'oest a est (dels 220 al 60<».
- R .,ferior al 40%
~ tura mitjana durant 30 minuts o més
~ _
- 26 graus

":lo2'Sures s'obtenen mitjançant la xarxa de
ambiental de l'Àrea Metropolitana de
'<I, rebent-se en temps real a la central
telE _::'fT'IunlC3(ions del Patronat. on es van
consultes cada 30 minuts,
vegada declarada una situació d'alerta es
X<"I':";'''llCa al Cap de Bombers de l'Ajuntament
:Ie 5a.rc:elona, que dóna les Instruccions per tal
:lUi! j ferents vehicles se Sltüin en Indrets
espeoal risc de la vessant barcelonina de la
e"'a de Collserola, L'objectiu és reduir al mlnim
:e"1ps d'arribada als possibles incendis gracies
J'-d situació d'espera en llocs espe<ialment
~tats pels incendiS o d'especial dificultat
,·,nCIÓ
;a

Desvern, Sant Feliu de llobregat. Montcada
i Reixac i Cerdanyola del Vallès
Després d'haver conclòs el PIPIF del municipi de
Barcelona, enguany s'ha treballat per ampliar-lo
als municipis a dalt ressenyats. Aquest treball és
la base per a la realitzaciÓ d'actuacions I
inversions que milloren i sistematitzen la
prevenciÓ i extinció d'incendis (camins, hidrants,
basses, franges de protecCiÓ, etc.). Actualment
s'estan elaborant els de Molins de Rei i El Paplot.
Millora de la coordinació dels cossos
d'extinció
Per tal d'aconsegUir una actuació més efec\IVa i
coordinada de l'extinCIÓ d'incendis es va
organitzar una Jornada de treball amb els
comandaments de Bombers de Barcelona i
Bombers de la Generalitat, Agents Rurals,
Gu.!!rdles Urbanes, Guardena I intervenció
immediata del Patronat. Fru it de les discussions
establertes, les actuacions posteriors d'extinció
s'han millorat en efdcia
Resultats de la Campanya de Prevenció i
Detecció d'incendis forestals

InCOrporació d'una nova estació
oneteorològi ca a la seu dels Serveis Tècnics
l.mb vista a millorar les dades meteorològiques i
-, panicular la rapidesa de resposta a una
vació d'emergència, el Patronat s'ha dotat
_ '\03 estació meteorològica que amplia la base
~formació I permet unes actuacions de caire
«'Ventiu molt més eficaces.
Con tinuaci ó de Ja pro va pilot del sistema de
dete<ció automatrca d'incendis mitjançant
Infraroigs
_'any 1997 el sistema BOSQUE va continuar
- ~I·Jat a la TQ(re de Collserola gr.!!cies a l'acord
:;..¡e el Patronat va establir amb l'empresa
aAZAN per tal de millorar la detecció i
localització dels incendiS, Aquest aparell
:.;msisteix en una cèmera de vIdeo infraroja,
)ffipJementada amb una de TV amb zoom, que
" i capaç de detectar petits focus de calor a
-1Olta dist.!!nCla, i un ordinador que processa
aquests senyals i discrimina si es pot tractar d'un
,nici de foc forestal. L'objectiu era adaptar, en
condicions reals, el funcionament i l'efectivitat
del sistema autom.!!tic a les especials
C1fcumst.!!nCles del Parc.
Ampliació del Pla Integral de Prevenció
d'Incendis Forestals (PIP1F) als municipis
d'Esplugues de llobregat, Sant Just
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Distribució per Ambirs de les superficies
cremades i del nombre d'incendis.
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Incen(j¡$ per municipis

Restauració de la vegetació
L'aspecte més Important de les tasques
realitzades en matèna de restauració vegetal és
el Que es refereix al manteniment de les
reforestacions real itzades en anys antenors.
Durant l'any 1997 s'ha continuat el programa
d'anys enrere, el qual consisteix en l'execució de
les següents tasques:
• Tractaments fitosan itaris
• Esporga de branques inferiors
- Col·locació o extracció de tutors segons
necessitats
• ReposiciÓ de marres i reg d'aquestes
Aquestes actuacions han estat rea litzades a les
repoblacions segOents:
TM Barcelona
Font del Bacall.!!
Turó dels Alcaldes
Font de Canyelles
Mirador de Torre Baró
Penitents
Torre Baró
Forat del Vent
Subtotal =

"

"

.

, h,

,'"

''''

27 ha
30 ha

'4h,
5h,
21 ha

TM Sant Feliu de Uobregat
Can Ferriol
Subtotal"

7 h,
7 h,

26 ha

AI llarg d'aquest any també s'ha col' laborat amb
ajuntaments I associacions per a la realització de
pet,tes repoblacions, aportant els arbres i donant
assessoramen t tècnic:

Total:

~

1h,
1h,

TM Sant Just Desvern
Font de la Beca
Can Baró
Subtotal",

TM Badalona
Can Ruti
Subtotal =

. .:::::C::
...
-~ .

Gestió dels sistemes
naturals

, h,
, h,
98 ha

Neteges d'.!!rees cremades
Consistents en la tallada de restes vegetals
cremats i la seva reincorporació al sòl mitjançant
trituraciÓ de residus:

"

TM Barcelona
Font del Bacallèl

1 h.

Aclarida i esporga sanitèlria
Tala d'arbres amb el fust trencat, escapçats,
torts, secs, inclinats, sense possibilitat de
recuperació i aquells la densitat dels quals faci
inviable el desenvolupament normal. Esporga de
les branques seques i trencades. Aquesta
actuació es realitza normalment en indrets on hi
ha perill de calguda d·arbres o branques sobre
persones o edificis, o en el cas de caiguda
d·arbres en camins forestals.
Mas GUimbau
Caml de Can Borrell
Cami de Torre Cendrera
Cami Can Borni
Camí de Can Salat a Can Planes
Camins de la Font Groga
Sant Medir
Flor de Maig
Font Vella, Parc de Vallvidrera
Camf An ti c de Vallvidrera
Pont del FunICular
Carretera del Tibidabo
Caml Can Valldaura a Font dels Caçadors
Can Portell
Carrer Artesania. Montbau
Budellera
Font Joana, Parc de Vallvidrera
Carretera de les Aigües
Escola Baloo, Montbau
Caml del Centre d'Informació del PMPC
Mas Pins
Pas del Rei

Llu ita contra els fla gells forestals
Duran! el 1997 s'ha continuat el programa de
lluita contra els flagells forestals. Aquest ha
conSistit, bèlsicament en el control de l'escarabat
perlorador dels pins, Tomicus desrruens, centrantse en dos aspectes: el seguiment visual de les
poblacions i la seva eliminació mitjançant punts
esquer. Per a la construcció d'aquests punts esquer
s'han utilitzat els troncs dels pins abatuts en tes
neteges de franges de vegetació contra incendis
forestals.
Referent a la procesSlonèlria del pi, Thaumetopoea
pityOCampa, s·ha real itzat el control anual de vol
de mascles adults mitjançant trampes de
feromones durant els mesos d'estiu. des de la
primera quinzena de juliol fins a primers d'octubre,
enregistrant-se un augment considerable en el
nombre de captures amb relació a I"any anterior en
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totes les zones estudiades excepte a Roquetes. i en
alguns casos -Vallvidrera, Can Canaris i Carretera
de les Aigües- els valors obtmguts són els més alts
de tot el període en què s'ha fet el segUiment
(1988-97). S'han realitzat tradaments amb
motxilla i mAquina polvoritzadora a les
repoblacions, èlrees de lleure i a les vores de
carreteres i camins més afectats, però atès el fort
augment poblacional s'ha contractat els serieis
d'un helicòpter amb el qual, el 30 d'octubre, es va
tractar una $uperlície de 400 hectèlrees de les
pinedes més afectades del Parc, sobretot a les
vessants de Barcelona i del Uobregat.
la importèlncia dels flagells forestals demana una
atenció constant, Ja sigui per les an teriors plagues
o pel seguiment d·altres plagues i malalties que
es controlen de forma natural, però que en
qualsevol moment poden afectar un nombre
considerable d·arbres. com poden ser la caparreta
de l'alzina o diferents tipus de fongs.

Manteniment de línies elèctriques
Tales i podes d·arbrat i manteniment de sendes
de zelador rea litzades per les companyies
elè<:triques durant l'any 1997 dins l'èlmbit del
Parc de Collserola i on el Patronat realitza la
tasca de marcatge i seguiment.
S·ha elaborat, amb les companyies, un estudi de
racional ització de Unies fixant el cost econòmic de
les actuacions. Fruit d'aquest estudi, s·han ret irat
els cables de lallnia, fora de seriei, CollblancCasabarba (FECSA), en ellram que va des de la
Ctra. de Molins de Rei a Sant Pere Mèlrtir.

Tractament fitosanitari contra la processionàtia

FECSA:
- Rubl-Sant Andreu 220 i 110 KV: tala, poda i
senda en els termes de Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola i Barcelona
- Derivació a ET Casa Blava 11 KV: repèls de
senda en el terme de Sant Cugat del Vallès
- Derivació a ET Potax 25 KV: tala i poda en el
terme de Molins de Rei
- Vallcarca 11 KV: tala, poda i senda en els
termes de Barcelona i Sant Cugat del Vallès
ENHER-HECSA:
-les Corts/EI Corte Inglés 2S KV i derivacions als
ccn 8057, 805B i 5639: tala. poda i senda en
el terme de Barcelona
- Rubl-Santa Coloma i Sant Just-Santa Coloma
220 Kv: repèls de senda, peanyes i accessos en
els termes de Sant Cugat del Vallès, El Papiol,
Molins de Rei, Barcelona. Montcada i Reixac i
Sant Just Desvern
- Mas Figueres-l'Hospitalet 110 KV: tala, poda i
peanyes en els termes de Sant Cugat del Vallès,
El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i
Sant Just Desvern
- Rubl-Sant Just i Rubí-Collblanc 220 KV: repas
de peanyes i accessos a torres en els termes de
Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Molins de Rei,
Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern
- Sant Cebrièl 25 KV: tala i poda en el terme de
Barcelona
- Santa Coloma-Sant Just 66 KV; tala, poda,
senda i peanyes en els termes de Barcelona i
Sant Just Desvern
- Montbau 2S KV: tala i poda en els termes de
Barcelona i Montcada i Reixac
REE:
- Rubl-Segues 400 KV: tala i poda dinS el terme
de Molins de Rei
Altres actuacions de millora per al medi natural
efectuades per les companyies elèctriques:
FECSA:
- Cerdanyola-Asland 110 KV: canvi d'una torre
metèll-lica en el terme de Montcada i Reixac

ENHER:
- Sant Feliu-Rubl 66 KV: canvi de suports de
formigó per torretes metèlf.liques en els termes
de San! Feliu de Llobregat, Molins de Rei, San!
Cugat del Vallès i Papiol
- Rubl-Collblanc 220 KV: ampliació de preses de
terra de torres en els termes de Sant Cugat del
Vallès, Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat

Potenciació de la fauna

Estudis
• any 1997 s'ha potenciat la Unia d'estudis
',¡,mistics amb vista a establir les bases per a la
gestió mercès a les informaCions recollides
També s'ha consta tat la necessitat de divulgar de
manera adient aquests treballs cientrfics en el
"larc d'unes Jornades obertes previstes per a
,nais de l'any 1998.

dades de 62 espèCIes entre les quals destaca el
grup de la fam~la dels nlnf.lilids amb un 62%
dels exemplars i quasi un 37% de les espècies.
Aquest treball palesa l'interès bioindicador de les
papallones I remarca la importància del
manteniment dels espais oberts amb vista a
preservar la biodiversitat del Parc.
- Tercer any de seguiment de les papallones
diürnes a la zona cremada del Turó d'en Fumet.
Aquest treball permetrtl en un futur pròxim
poder establir un patró de SUCCesSiÓ en la
recolOnització en les arees afectades per incendiS
forestals.

- Monitoring de l'avifauna: Seguiment
Quantitatiu de les poblaCions d'ocells nidificants i
h,vernants als diferents ambients del Parc.
Estructura, composició, riquesa i densitat (IOé
any consecutiu). S'ha continuat el seguiment de
l'aVifauna de les tlrees cremades l'estiu de 1994
amb relació a l'evolució estructural de la
vegetació. En aquest treball es constata la relació
entre l'avifauna i l'estructura de la vegetació i,
per tant, l'associació entre les diverses espèCIes I
els canvis prodUlts els darrers anys, que
btlsKament són l'increment de la component
forestal del Parc.

- Actualització del cattlleg rapinyaires diürns
nldiflcants a Collserola (6é any consecutiu). Per
tal de comptabilitzar la conservació de les
parelles nidifkants d'astor, aligot, esparver i
xoriguer s'han supeditat els calendaris de les
intervencions forestals (tractaments, franges de
prevenció d'incendis i manteniment de Ifnies
elèctriques) a l'època de cria dels rapinyaires.
Actualment se segueixen 4 nius d'aligot, 4
d'astor, 12 d'esparver i 4 de xoriguer, tot i Que
alguns d'ells estan Situats a la perifèria del Parc.

- Quart any de seguiment de papallones diürnes
II"Icorpelfat a la xarxa de monitoring (Butterlly
Monitoring Scheme - Pla de Segu¡ment de
Ropalòcers) Que es realitza en diferents indrets
de Catalunya. l'.lirea treballada a Collserola
consisteiX en un transecte a la finca de Can
Ferriol en la qual hi ha una representil(ió de les
diferents UOltats de vegetació del Parc de
Collserola En aquests quatre anys s'han recollit

- Novena campanya de seguiment de la
migració de rapinyaires al Parc de Collserola
Durant els mesos de setembre i octubre s'ha
realitzat una nova campanya d'aquest
tradicional seguiment. En el decurs de la
campanya de 1997 han estat comptabilitzats
1.224 ocells. les espècies més abundants han
estat, com és habitual, l'aligot vesper amb un
28% del total, seguit del xonguer amb un 17%

Charaxes jasius

Mustela mvalis

i de l'esparver i l'arpella amb un 15%. C(lda
l'atenció el baiX nombre d'observaCions de! mes
d'octubre, 284 ocells. Així doncs, les xifres
registrades se situen per sota dels valors
d'altres campanyes. El permanent anticicló al
Centre d'Europa que ha donat lloc a un pas
esglaonat i difós, explKaria aquestes dades
baixes. D'altra banda l'acceptaCió de les noves
instal·lacions del Turó de la Magarola ha estat
molt bona i anem cap als deu anys de
seguiment i divulgació de la migració de tardor
al Parc.
- Estudi ecològIC i faunIstic dels ortópters de
Collserola com a preses potencials dels
vertebrats i la seva relació amb la vegetació:
camps experimentals, prats sabanOides, mtlquia
j bosc de ribera. S'ha realitzat aquest treball
amb la finalitat de determinar la composició i
estructura de les poblacions d'ortòpters
presents a Collserola i la seva variació
temporal. S'han localitzat 27 espècies, algunes
de les quals són endemismes ibf>rics. la unitat
de vegetació més IOteressant per a aquest grup
ha estat els prats sabanOides d'albellatge.
- Inici de l'Estudi pluridisciplinari de la geneta.
l'any 1997 s'ha iniciat un treball sobre la geneta
o gat mesquer (Generta genetta) amb els
següents obtectius: completar el cooeixement de
l'estatus d'aquest carnlvor al Parc millorant la
base de dades del SigFauna. Caracteritzar i
tipificar les latrines i el seu us. Establir els
primers criteris de fotoidentificació a partir de
trampes fotogr.lifiques i vrdeos nocturns.
Aprofundir en l'estudi de la dieta. Millorar el
coneIXement de la dlstnbució temtorlal amb
t{lcniques de radioseguiment. Aquest treball es
va endegar en el marc del primer camp d'estudi
de tècniques d'estudi de la fauna a Collserola
realitzat al Centre d'Educació Ambiental de Mas
Pins el Juliol de 1997.
- Ha finalitzat la primera fase del treball:
"Introducció ai coneixement de la mostela
(Mustela nivalis) al Parc de Collserola. " Aquest
estudi s'ha realitzat utilitzant els mètodes de
captura-marcatge i recaptura i ha permès de
conèixer alguns aspectes de la biologia d'aquest
carnívor fins ara molt desconegut.
-l'any 1997 s'ha posat en marxa el mòdul de
fauna del SlgParc. El pnmer tema desenvolupat
ha estat la creació d'una base de dades
d'observacions puntuals i incidènCies associades.
L'aplicatiu creat permet d'obtenir els primers
productes Sig re ferits a la distribUCIÓ de
determinades espècies I d'algunes incidènCies
d'interès amb vista a la gestió, com ara el
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registre d'atropellaments d'animals salvatges
produïts a l'èmbit del Parc. L:any 1998 es preveu
desenvolupar altres productes Sig dins el mòdul
de fauna.
• Campanya de col'locació i seguiment col'lectiu
de caixes niu. L'any 1997 dins de la campanya
coordinada pel Parc s'han col·locat 112 noves
caixes niu per a insectívor que s'afegeixen a les
479 controlades l'any anterior. Un total de 22
grups de voluntaris han fet un seguiment de
591 caixes. Pel que fa als resultats de l'ocupació,
en destaca l'elecció massiva de les caixes de
forat petit per part de la mallerenga blava (Parus
caeruleus) i de les caixes amb forat estèndard
per part de la mallerenga carbonera (Parus
major).

• Atenent a la demanda de la Direcció General
del Patrimoni Natural del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, s'ha realitzat per part
del Servei de Medi Natural del Parc, un estudi
faunlstic complementari a l'estudi d'impacte
ambiental de la Carretera de les Aigües, tram
Mirador dels Xiprers-Turó del Temple (Sant Pere
Mèrtir). En aquest treball s'ha relacionat el
poblament faunistic del sector amb les
diferències de freqüentac ió humana observades
en l'èrea d'estudi.
• S'ha realitzat el Projecte tècnic de (an Balasc
pel que fa al Centre d'Assistència a la Fauna
Salvatge.
· S'han dirigit des dels Serveis Tècnit3 del Parc
diferents treballs de prèctiques d'empresa duts a
Geneta

terme per estudiants de Biologia i Ciències
Ambientals tant de la Universitat de Gitana com
de la Universitat Autònoma (UAB).
S'han desenvolupat diferents projectes de
col-Iaboració en forma de conveni:
Amb la Universitat de Barcelona (Departament
de Biologia Animal de la Facultat de Biologia):
• Estudi de la biologia i ecoetologia del toixó
(Me/es me/es) al Parc de Collserola. A més de

continuar amb el treball de camp amb la
participació de l'equip de voluntaris, els tècnics i
la guarderia del Parc, aquest any s'han seguit 3
animals equipats amb emissors per tal de poder
estimar el territori i localitzar els caus que han
utilitzat. D'altra banda, l'any 1997 s'ha estudiat
de manera intensiva el comportament dels
tOixons a la mstal-lació de Can Salasc que alxi ha
quedat en ple funcionament. El naixement de
diverses cries ha permès de realitzar interessants
observacions referides al cicle reproductor
d'aquesta espècie.
- Els heteròpters de Collserola. Aquest any s'ha
iniciat un estudi sobre els heteròpters o xinxes
de camp. amb els següents objectius: elaborar
un cens de les espècies d'aquest grup fins ara
molt poc conegut al Parc, analitzar la seva
biogeografia. relacionar les espècies amb els
diferents ambients presents al Parc, i utilitzar
amb vista la gestió, les capacitats bioindicadores
d'aquest grup d'insectes fitòfags. Aquest
programa plantejat amb vista a la realització
d'una tesi doctoral es desenvoluparè els tres
propers anys.
• Tercera fase de l'estudi de la fruglvona i dels
processos de dispersió de llavors per vertebrats
al Parc de Collserola. Aquest any l'estudi s'ha
centrat a saber el paper que juguen les espècies
de mamífers carnívors, com la guineu, en la
dispersió de llavors de plantes natives i exòtiques
que produeixen fruits carnosos. Aquesta
valoració s'està fent mitjançant el marcatge i
seguiment de les llavors trobades a les femtes de
carnivors i la determinació de l'èxit de
colonització de les espècies vegetals
disseminades.
Amb el Grup Catalè d'Anellament:
• Activitats d'anellament científic al Parc de
Collserola. S'ha dut a terme per tercer any
consecutiu la campanya d'anellament
emmarcada en el projecte d'Estudi sobre la
dinèmica poblacional d'ocells nidificants al Parc
de Collserola: Productivitat i relacions
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mediambientals. Aquest és un programa
internacional en el qual s'utilitza el mètode del
(CES) Constant Effort Site. El sector escollit per
dur a terme aquest treball és la finca de Can
Balasc.
• S'ha continuat el programa d'anellament
científic en el decurs del cicle anual als camps
experimentals d'ajut a la fauna de Can Ferriol i,
durant la migració de tardor, a les mèquies al
voltant del punt d'observació del Turó de la
Magarola i a Can Masdeu. i en caixes niu. Les
dades acumulades permeten establir l'origen i
destí dels individus anellats i posen en evidència
la gran importència de Collserola en les vies
migratÒries.
Museu de Ciències Naturals de Granollers:
• Estudi sobre la predació i dispersió de llavors
d'arbres mediterranis pel ratoll de bosc
(.Apodemus sylvaticus). El Parc ha donat suport
logistic a un treball experimental encaminat a
conèixer la importència del ratoll de bosc com a
agent dispersant i predador dels fruits dels
principals arbres mediterranis: alzines, pins i
roures.

Gestió i potenciació
• La situació cinegètica no ha sofert cap
modificació que reculli les sol·licituds de
regulació del PMPC En el decurs de la
temporada de caça s'ha continuat el seguiment
de camp de les 26 batudes de senglar
autoritzades pels SSTT del Departament
d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat
realitzades al Parc en el decurs de la temporada
de caça1996·1997 per tal d'obtenir dades
tècniques d' interès. El nombre de senglars caçats
en aquestes batudes ha estat de 31 (14 mascles
i 17 feme lles) mentre que el total de senglars
avistats en el decurs de les batudes ha estat de
100 individus, de manera que l'índex de
probabilitat de captura ha resu ltat ser 0,34.
• Ha continuat el programa d'adequació
d'hèbitats (recuperació i manteniment de les
feixes de conreu i realització de sembres
específiques, plantació de fruiters i establiment
de punts d'aigua, i seguiment de l'aprofitament
per part de la fauna).
• Dins del projecte de millora i extensió
d'ambients aquètics puntuals, s'ha efectuat un
control periòdic dels abeuradors artificials I de la
seva ocupació per part de la fauna, la qual cosa
ha permès constatar la idoneïtat i utilitat de les

roIes tant com per a abeuradors per ocells i
.. '<,l'S com per a punts de cria d'amfibis,
~tot del tòtil (Alytes obsterrkans).

continua de manera constant el treball dels

Accions de nete¡iJ per la brigada

En aquestes quantitats S'inclouen les
actuacions puntuals realitzades amb la
col·laboració ciutadana i institucional. del total
recolli t 9.710 kg ho ha estat pels Voluntaris
del Parc.

vdE.>s del Parc cie detecció i control exhaustiu

:€'Hs.. amb collaboradó dels agents forestals
a Generalitat, les Guàrdies Urbanes I el

També s'ha de reflectir la recollida de 560
pneumàtic¡ al carnI d'acces al cemenuri des de
Can Catil.

fOfIa. Se'n con trolen una cinquantena I
¡¡my s'han detingut 2 grups de furtius a
. .Just Desvern i a Barcelona.

Vigilància

)Urns de caça furtiva, tant de senglar com

Manteniment i neteja
del Parc
rere any s'ha augmentat l'esf()1"ç en les
de manteniment d'àrees de lleure,
'" han, senyalització, vegetació d'àrees molt
~üentades, etc. La imatge del Parc depèn
tes vegades de la qualitat d'aquestes
Jêracions cie tmlnteniment, ~5 per aj)(ò que
rant l'any 1997 s'ha dedicat una espeCIal
. ~llCió a aquests aspectes.
~ues

quantitat total de brossa I escombraries
..collides regularmen t a les papereres de les
rees de lleure, i a les VOC"es de camins i
...,<reteres, ha estat de 160.610 kg.

~oc

El servei de Guardes del Parc. en el seu cinquè
any d'eXistència, ha consolidat la seva tasca
diària de vigilància I control d'activitats ¡Hegals.
Durant el 1997 ha continuat la coHaboraClÓ
amb les guàrdies urbanes dels municipis, arnb
les patrulles d'agents rurals cie la Generalitat i
amb les patrulles de SEPRQNA de la Guàrdia
Civil, la qual cosa permet canalitzar moltes
denuncies I disminUir les realitzades directament
pel Parc
En resum, es pot dir que el Servei de Guardes
ha patrullat un total de 3.600 hores i ha
recorregut més de ~4,000 km du rant l'any
1997. ha cursat 200 informes·denuncia, ha
detectat 15 nous punts de caça furtiva i ha
actuat directament en els 38 Incendis que hi
ha hagut aquest any.
ACTUAoons ESPECIALS DE NETEJA DINS DEL PARC DE COLLSEROLA
KGS
QgS D'ACTUACCO
llOC

'GS

1.""
380

2.770 VOIootaris de CoIkeroIa

560
2.130
_

Pn~mà~(S

_

VoIunta~ de (oIlse~

_ _1340

_ _ 200_.

._.

980 VoIunta~ de Collserola

_ _1.550

-.1140 36 b:till~
2.020

___1.100.
460
"'''' EN
I KGS
_ _ _ _ _ _TOTAL

1.280
35.080
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Obres i Projectes
Introducció
Iy 1997 s'ha caracteritzat per un increment

/O'Stancial en la realització de projectes

\Culats a les èrees perimetrals del Parc, per tal
anar re lligant i articulan t els nuclis urbans amb
propi Parc. Aquests prOjectes són d'fndole ben
¡ersa i d'escales diferents des de 1<1

<uperact6 d'amplis territoris com la vall del
- rdanet o l'èrea de Can Cuills, fins a la
lplantació de petits elements en llocs

Projecte de quiosc informatiu ili la porta del
Parc a Cerdany ola del Vallès
De comú acord amb l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, s'ha realitzat el projecte
d'un quiosc informatiu a la cru\lla de la riera
Major i el carni de can Canaletes. El quiosc,
constrUlt amb fusta tractada a l'autoclau, servir~
per donar informació del Parc, de la riera Major I
de la ciutat de Cerdanyola del Vallès_ El seu
fmançament correr~ a càrrec de l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

..erimetrals. com els miradors de can Candeler i
:lel BeSÒ5, Aquests projectes han de constitUir la

>unta de llança de la futura ordenació global de

es penU·fles.

altre aspecte important en les realitzacions
'aques t any ha estat la tasca de manteniment i
lores de tot el patrimoni construil all/arg dels
:IetJ òn~ de funciOn(lmenl del Patronat.
lògicament, aquesta feina s'aniril incrementant
el futur, bllsicament per dues raons: l'una,
per renvelliment progressiu de les instal·laclons, i
l'altra, per l'augment continu del patrimoni.
!'fi

Finalment, el tercer aspecte substantiu ha estat
el de concloure el projecte i començar el procés
d'adjudicació d'un equipament Vital per al futur:
el centre de fauna de can Balasc.
Actuacions perifèriques
Finalització de la 1 ~ fase de la riera Major de
Cerdanyola del Vallès ¡ redacció del projecte
de la 2" fase
AI començament d'estiu es va fin.alitzar la ,.
fase de la riera MaJoL Aquesta va conSistir en:
neteJa, restauració i consolidació de la llera,
acondiciament i plantació dels marges; la
construcció d'una passera de formigó: el
moviment de terres i la conformació de l'~rea de
Canaletes i GUiera; la col· locació de les J\ilrxes
d'algues pluvials i d'electncitat; la conformació
dels «Imins, i la plant.Ki6 d'arbres, arbusts i
tapitzants. El prOjecte de la 2· fase consisteix en:
col ,locació del mobiliari, de l'iHuminació i de la
senyalització de les ~rees de Canaletes i GUiera;
la neteja i adequaCiÓ de la riera dels Gores;
l'adequació del turó de ca n'Oliver, amb el
tradament, consolidació i exhibició de les restes
iberes; el tractament de la porta de Parc a la
cruma del carnI de can Canaletes amb la nera, i
la realització de passeres de formigó.

Vista de "àrre de Cana!efes.

Projecte i adjudicació del mirado r de C<ln
Candeler. a Sant Just Desv ern
En un repetjó d'un turonet del vessant sud de
la vall de Sant Just s'organitza, a base d'elements de mobiliari del parc, un petit mirador
en la I¡nia d'intervencions de colonització de la
perifèria.
Projecte i adjudicaci ó del mirador del Besòs
a Torre Baró
Aprofitant un petit solar públic situat a l'extrem
oriental de Torre Baró, i aprofitant una vista
espectacular de la vall del Besós, es prOjecta un
petJt mirador amb els elements de mobiliari del
Parc.
Creadó d'una franj a de passejada i de
protecció als límits de Torre Baró (el Sant
Feliu de Codines)
Aprofitant l'enderrocament per part de
l'Ajuntament de Barcelona d'unes barraques (
horts 11·legals ubICats als limil s del Parc al barri
de Torre Baró, s'han realitzat uns treballs de

conformació topogrMica, tractament de la
vegetació i plantació d'arbres que,
complementat amb la coHocació de mobiliari I
de senyalització que es realitzar~ durant
l'exercici de 1998, convertl r~ aquesta zona en
una agradable ~rea de passejada, al mateix
temps que servir~ per al control i contenció dels
possibles incendis que s'hi puguin origlnar_
Projecte lIFE-Mediambient: Projecte
experimental per al tractament global de les
perifèries urbanes i industrials de l'Area
Metropolitana de Barcelona
Aquest ambiciós pro,ecte, que inclou tres grans
~rees de la perifèria del Parc, com són la vall del
Cerdanet a San Feliu del Llobregat, el vessant de
can Cuyàs a Montcada I Rei~ ac. i el Pan t~ de
Val l ~ i drera, planteja l'organització de la penfèrla
per aconseguir un ecotò clutat-camp
COflcretament, a la vall del Cerdanet es proposa
transformar 20 ha de terrenys sotmesos a una
antiga explotació d'~rids i OCUpilts per hortes
il-Iegals en una vall amb ~egetac i ó de bosc de
ribera lla creaCió d'hortes familiars amb
l'aprofitament de l'aigua pluvial mitjilnçant una
represa I un sistema autooom de reg programat.
AI veS5ant de can Cuy~s, a la vora d'una zona
Industrial i en uns terrenys alliberats
d'ocupaCions il- Iegals, es plan teja la rehabilitació
del paisatge vegetal amb la remtroducció de
vegetació mediterr~nia, experimentant amb la
col locació de filtres vegetals per tal de garantir
una transició harmónlca amb el paisatge
industrial Circumdant. Finalment, al PanM de
Val l ~ i drera es proposa, prèvia restauració de la
presa i el vas del pant~, l'establiment d'una zona
humida que permeti consolidar un h:ibitat per a
espècies aqu~liques i d'avifauna medllerr~nia.
Projecte de restaurant a l'àrea de lleure de
la plaça Mireia a Esplugues del llobregat
El projecte realitzat corregeix un prOjecte
anterior per tal d'adequar-lo al nou programa
derivat de l'experiènCia en la gestió de les Mees
de lleure amb restaurants. Ha estaI redactat pels
arquitectes Robert i Este~e Terra das i Muntar'iola.
Projecte i adjudicació de l' itinerari de
Vallvidrera a la font de Sant Ramon
Recollint una vella aspiraciÓ dels veins de
Vallvidrera, s'ha projectat la conformació de
l'antic cam! que anava de Vallvidrera a Santa
Maria de Vallvidrera, resseguint ei fondal que
dóna al torrent de Ja Budellera, tot paS5ant per
la font de Sant Ramon_ Elements puntuals de
mobiliari i senyalització completen l'actuacló_
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Manteniment i m illores
Projecte d'asfaltat del carni del Centre
d'Informació
la intensitat de transit vehicular que suporta el
camí que, des de la carretera BP-1417 mena al
Centre d'InformacIó del Parc, a l'escola
muniCipal Xiprer i al museu Verdaguer, va
aconsellar realitzar el prOjecte del seu asfaltat. El
projecte s'ha realitzat amb cura, definiMt una
secció mfOlma que faci compatible el pas dels
vehicles amb la passejada a peu, uns passos
d'aigua per prevenir problemes d'erosió i en fi,
tots els aspectes pertinents en un carni de
muntanya
Senyalització i mobiliari
Els nous dISsenys realitzats l'any 1996 de les
banderoles de fosa d'alumini i de les papereres i
barbacoes de fosa de ferro s'han implementat
massivament al llarg de 1997. Els nous elements
han representat un gran avenç tant en "estètica
com en la duresa i durabilitat de les peces, i, per
tant, el major cost s'ha vist compensat, i encara
s'en veur.'! mès en el futur, pels menor.;
manteniment i reposició. D'una altra banda, s'ha
continuat fent les reposicions I substitucions dels
elements que, per la lògica de l'ús i la
intempèrie, van deteriorant-se_
Remodelació i millores a l'edifici del Centre
d'Informació
S'han finalitzat les obres de millores i ajustos del
Centre d'Informació, i que han consistit
b.'!sicament en la redistribució de la zona de
recepció, PreSidència i Gerència, aixi com el
Servei d'Administració a la planta superior;
tancament de l'escala de comunicació
mitjançant paraments i porta de vidre, i també el
tancament de ta comunicació amb l'espai del
darrere el taulell d'informacIÓ a la planta baixa; i
condicionament per a llocs de treball, per al SIG
i per al cen tre de comandament de prevenCIÓ
d'incendis, a la planta del semisoterrani.
Remodelació i millores a l'edifici del Viver
de can Borni i canalització d'aigua potable
S'han realitza t les obres d'adequació de l'edifici
al programa d'usos que se li havia destinat, això
~, el de servir com a vestidors i centre dels
treballador.; de camp del Patronat _Amb aquesta
fi es varen COl1struir uns vestidOfs amb dutxes,
banys i lavabos tant per a homes com per a
dones, es va habilitar una sala com a centre de
trobada i es va pavimentar l'accés exterior
Igualment es va canviar el sistema de depuració
existent de pou mort per una fosa de filtre
compacte. Finalment, es varen fer les obres de
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portada d'aigua potable, de la qual no es
disposava.
Reforç estructural i restauració del pont del
funicular del Tibidabo.
l'antic pont del funicular del Tibidabo
presentava dos greus problemes: no havia estat
calculat per suportar unes c.'!rregues com les que
estava suportant en l'actualitat (camions de
bombers i altres vehides pesants), I la seva
estructura met.'!I·Iica estava en un procés de fort
deteriorament. Pel' tal de solucion.ar aquesta
situació, i donat el valor estètIC i històric de
l'elemen t, es va encomanar la redacció del
projecte de reforç estructural i restauració a
l'arqUitecte Eduard Riba de Palau, i es van
realitzar Jes obres corresponents.
Arranjament del sanejament del Centre
d'Educadó Ambiental deMas Pins i del
magatzem de Vista Rica
Les InstaHacions de sanejament horitzontal de
les dues finques es molt antiga i estava en males
condlCions_Per aixó, es va substituir part
d'aquestes xarxes, i també les fosses sèptiques
existents per compactes fosses-filtre.
Millores diverses a les àrees de lleure
A més dels treballs habttuals de reposició dels
elements de mobiliari I senyalitzaCiÓ que
precisen les .'!rees de lleure, a causa de l'intens
ús a què es veuen sotmesos, també s'han
realitzat altres millores. A la fon t de la Budellera
s'ha consolidat els talussos laterals amb murets
de pedra en sec_ S'han substituit dos bancs d'en
Forestier; s'han col'locat enfeixlnats i s'ha
realitza t plantació suplement.'!fla. A l'.'!rea de
Santa Creu d'Olorda s'ha construït una rampa
graonada amb travesses, d'accés al mirador dels
Ocells. finalment s'hi ha fet plantació
complement:lria de pins pinyer.; I d'arbusts. AI
llarg de l'any, es va completar l'arranjament de
les vores de les carreteres BV-1468, BP-1417 I
aV-1415.
In5tal,Iació d' una conducció d'aigua a la
Pla~a Mireia, a Sant Pere Màrtir
S'ha realitza t la canalitzaCió d'una canonada
d'aigua des de la xarxa de ia companYia d'al$l0es
ubicada al turó del Mont fins a la plaça Mireia,
passant pel tram de camí existent (600 m)
dotant-la amb 3 hidrants.

La Fon! de Sant Pau abans d'arran¡ar

Recuperació del patrimoni
Projecte i adjudicació de la rehabilitació de
can Balasc, 2~ fa se
S'ha realitzat el prOjecte de la fase final de la
rehabilitació de la masla de can Balasc per ta! de
adequar-la com a centre d'estudi I d'ajut a la
fauna salvatge, aixl com arxiu i magatzem.
Projecte I adjudicaci ó de la recuperació de la
font de Sant Pau, a Cerdanyola
A panlr de la troballa de les restes de la font de
Sant Pau per uns excur.;ionistes, s'ha redactat el
projecte de la seva recuperació.

~ de l'estudi per a la recuperació del
p.antà de Vallvidrera
començat a reahtzar els estudis
~ 19myena necessaris per tal de rehabilitar ¡
Jar la presa I el vas del pant.!!. D'aquesta
Icl es podr!! disposar una altra vegada d'una
Iderable superficie d'aigua i convertir tota
a en un santuari d'a~lfauna i en un
·Ient Indret per ~i sitar.

Sistema d'lnfonnac.ió Geogràfica (SIG)

........
e

'ant l'any 1997 es consolida el PrOjecte
_ Parc com a elna de gestió dels Serves TècniCS
_ Patronat.
"la distribuït la informació als serveis del
- lIronat per a la ~isualització i consulta de les
K1es que formen part del banc de dades del
~-qParc.

"'"

.- ....
."".
=

, ..
~""'-,_."'"'

--__..

la finalitzat [a primera versió de productes
ISlamitzats amb informació distribuïda en les
Irees de gestió de la fauna, guardena I de la
c¡estió de la senyalització.
Es realitza la producció del cat,)leg de cartografia
generada pel SigParc pels serveis tècniCS, amb
una mitjana de 30 impresSIons setmanals.
El SlgParc es realitza conjuntament amb el Servet
d'rnform3tKa de la Mancomunitat de MunICipIS
de ['Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Promoció, divulgació i educació ambiental
Introducció
D ns el marc de les Ifnies de gestiO del Patronat
1{'tropohtà del Parc de Collserola, el programa
d'educaCIó ambiental té com a objectius fer
·omprensible als ciutadans els valors naturals, en
especial els de Collserola, senSlbllrtzant-los de la
lecessital de la seva protecció i conservaCió, i
envers un canvi en les seves actituds davant del
medi natural.

.es eines que s'utilitzen per assolir aquests
objectius han estat sempre en funció dels seus
destinataris, per una part les escoles i, per una
altra, el públic en general.
Els objectiUS generals comuns s'han centrat en
els següents punts:
• Descobnr l'entorn en un primer contacte.

• Potenciar actituds positives_
• Donar a conèixer els valors naturals i de
patnmOnl.
• Acostar el ciutad.ll al funCionament de la
gestió I de les !Inles d'actuació del Parc.
Els equipaments del Parc en els quals s'ha
coordinat i dinamitzat aquest treball són:
- El Centre d'Informació
- Can Coll, centre d'educaci6 ambiental
- Mas Pins, centre d'educació ambienta!
- Centre de dorumentaci6 i recursos educatius
Per alavonr la partiCipació ciutadana i d'altres
sectors de la societat en les tasques de
conservaci6 del Parc, el Patronat compta amb
una organitzaCiÓ de VoluntarIS i amb el
Programa de Patrocim,
l'any 1997 s'ha destacat per la celebraCIÓ dels
10 anys de l'aprovació del Pla Especial
d'Ordenació I Protecció del Medi Natural del Parc
de Collserola, que tingué lloc 1'1 d'octubre de
1987,
Amb la idea d'apropar el Parc a la Ciutat es va
presentar l'expoSICIó IllIlerant · Collserola una
realitat compartida, 1987-1997", a la Sala ·EI
Vienès" a l'edifici seu de l'empresa ENHER Amb
el lema Un viatge a "interior del Parc: deu an)S
de gestió, un repte de futur,
Durant els qUinze dies en què l'e~posICló va
estilr il Barcelona, lil varen Visitar 5.000
persones. Les caraderlstiques diferencials de

l'exposició van ser la utilització dels mitjans
audiovisuals i la participilCió d'entitats diverses_
En total, Vilm obtemr la coHabofació de 29
entitats:
Amics de Collserola
Ar.w Histònc de Roquetes - Nou Barris
AsSOCiació de Propietaris i Veïns de Ntra_ Sra. de
la Salut
Associació de Vein5 de Montbau
Associació de Veïns de Santa Mariil de
Vill!vidrera-Mas Sauró
Associació Mediilmbiental GRODEMA
AssociaCiÓ per la PreservilCló del Patrimoni
Cultural de Sant Cugat del Vallès
Bicidot
Camp d'Aprenentatge Can Santol
Centre d'Estudis i Protecció de la Natura
(CEPNA)
Centre de Recerca EcològICa i Aplicacions
Forestals (CREAr)
Centft' Excursionista de Molins de Rel
Club d'Amics dels arbres per la Terra (Ars natura
et mundi)
Club de Velers de Collserolil
Club Muntanyenc Sant Cugat
CoI.lectiu Agudells
Col lectiu de Recerques Arqueològiques de
Cerdanyola (CRAC)
Collserola 10 - Centre d'Investigació per a la
Conservació dels Rapinyaires
Cft'U ROJa a Barcelona

Collserola, una rea/iral compartida

FederaCió Catalana de l'Esplili
Fòrum Terrassenc per a la protecció I ordenació
del medi nilturalr del pillsatge
Fundació EcoMediterrània
Grup Català d'Anella ment
Museu Verdaguer - Ajuntament de Barcelona
Penya Regalèssia
Servei d'Extinció d'IncendIS \ Salvament de
l'Ajuntament de Barcelona
Unió Excursionista de Catalunya d'Horta
UniverSitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Departament de Biologia Animal (Vertebrats)
A través dels comentaris al personal de

l'exposICiÓ, d'un llibre de suggeriments i d'un
pareU de plafons on enganxar les opinions, es
va fomentar la participació ciutadana per lai
d'establir un diagnòstic popular del Parc.
Al vol tant deiS % dels Visitants hi van fer
constar la seva opinió, Es van recollir 269
propostes. Es van transmure i agrupar per
facilitar-ne la lectura. Els dos blocs més
nombrosos de suggerrmenlS. que recullen el
40 % dels textos, són opinions sobre
l'exposició ¡ valoraCIOns generals del Parc de
Collserola. Independentment, les temàtiques
que van susCItar més polèmica van ser les
bicicletes. la caça. la ubicació de la presó
preventiva a Sant Llàtzer i els problemes de
neteja i vigilància. Hi van haver també
puntua1itzacions sobre la conservació d'alguns
elements del Parc, com Sant Adjutori o la Font
Groga
Cal afegir que durant els dies en que
l'exposició va romandre a la Sala ~EI Vienès·.
es va organitzar una taula de tertúlia diària,
amb la presèl1Cia dels diferents tècnics del
Patronat, i en les quals es van debatre els
següents temes:
Projecte s i obres:
Perllongació del Passeig de les Aigües
Sistema d'Informació Geogràfica
PrOjecte de restauració de la Riera Major de
Cerdanyola
Gestió del medi natural:
Pla Integral de Prevenció d'Incendis Forestals
de! municipI de Barcelona
Dispositiu de Prevenció i Detecció d'Incendis
Forestals
Gestió dels boscos públics i privats
Tècniques de recerca i gestió de la fauna Caça
I funivisme a Collserola
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Administració i gestió:
Parlem del pressupost. Els comptes clars
Federació Europea d'Espais Naturals i Rurals
Metropolitans i Periurbans
la defensa del Parc, l'aplicació del Pla Especial
Divulgació i Educació:
Portar Collserola a l'escola, a l'esplai, al centre
cívic..
Ús púbhc. Freqüentació versus consel"l'aCló.
Voluntariat ambiental. Exposicions, publicacions,
patrOCInis.
AI mes de desembre l'expostci6 es va traslladar a
l'Ateneu de Cerdanyola del Vallès amb el motiu
de la celebració d'unes Jornades sobre el lOè
aniversari del Pla Especial, que es van desenvolupar 5e90ns el següent programa'
* Ordenació i gestió d'un Parc FOfestal
Metropolità: Antecedents, present i perspectives
futures
• l'ordenació i protecció dels espais naturals
oberts. El context territorial de Collserola.

En el capltol de collaboracions amb al tres
administracions, hem de destacar la partiopació
en la redaCCiÓ del llibre de Cerdanyola del Vallès,
una publicació per fasctcles que posar.!! a l'abast
dels escolars un material de treball especlfic
sobre el tem1e muniCipal, una part del qual
forma pê!rt de Collserola. S'ha treballat també en
el PrOjecte Educatiu Riera de Sant Cugat que, un
cop restaurada, servirà de nexe i de porta
d'entrada al Parc. S'ha col laborat en la
coordinació de les administracions implicades i
en la preparació del curs per a monitors que es
dur.!! a terme la Pfimavera de 1998 amb la
coordinació de la UAS. S'ha participat també en
la Consultoria Tècnica de l'Assessoria d'Educació
Ambiental a fi de redactar l'Agenda 21 de
l'Ajuntament de Barcelona. El Parc ha col laborat
també en el grup de treball d'educaCIó
ambiental que est.l definint el Projecte Educatiu
de la Ciutat de Barcelona, a més de par1tcipar en
el Coosell de Coordinació Pedagògica del mateix
ajuntament.
En el capitol de relacions, hem de comentar que
s'han establer1lntercanvis tècnls amb
representants de:
- Associació de Mestres Rosa Sensat
- Depar1amento de Medlo Ambiente,
Qrdenación del Territorio y Vivlenda del
Goblerno de Navarra.
- Direcció Ger"lE!ral d'Educació Ambiental de la
Generalitat Valenciana
- EqUip de mestres d'Educació Ambiental
d'Alacant
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- Escola Tècnica Professional López Vicu!'la de
Barcelona
- Escola-Taller El Riu de Molins de Rei
- Granja Escola Jovent de Palma de Mallorca
- Parc Aix-en-Porvence ADES (França)
- Parque Natural de Urkiola (Pals Basc)
- Professors de Secund.!!ria xilens que
particip.!!ven en un curs de postgrau de la UAB
A través de correu o correu electrònic, hem
tingut contactes amb:
- Ajun tament de Castelldefels
- Ajuntament de Sabadell
- Ayuntamiento de Zaragoza
- Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre
- CEIDA de Bilbao
- Centres de Recursos de Barcelona
- Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Valladolid
- Centro de Investigaciones Ambientales de la
Comun¡dad de Madrid.
- Centro de Estudios Amblentales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Centro Nacional de Educación Ambiental
(Valsain-Segovia)
- Consejeria de Medlo Ambiente de la Junta de
Andalucfa
- Diputació de Barcelona
- Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao
- Fundació Catalana de l'Esplai
- Generalitat de Catalunya. Departament de
Medi Ambient
- Greenpeace
- Minlslerio de Medio Ambiente. DireCCión
General de Cahdad y Evaluación Ambiental
- Parc d'AtraCCions Tibidabo SA
- Parc de la Jacques Carti er (Québec-Canad~)
- Parc Natural de la Zona Vok.!!nica de la
Garrotxa
- Parque NaCional Marltimo Terrestre del
Archlpiélago de Cabrera
- Patronat Flor de Maig
- Societat Catalana d'Educació Ambiental
- Universldad Complutense de Madrid
- Universidad de Granada

laborat en la formaci6 d'uns 500 futurs
educadors. Per tal de col laborar en la formació
dels Joves, han fet pr~ctiqUes als Centres
educatius del Parc un total de 17 alumnes, que
hi han destinat 2.360 hores
Durant el mes de Juliol, amb la collaboració del
Servei de Medi Natural, es va oferir des de Mas
Pins un curs sobre Tècniques d'estudi de la
fauna de Collserola. Hi van participar 19
estudiants, la majoria umversrtafis, Ja que el curs
es podia convalidar com a crèdit de lliure elecció
per la Facultat de Biologia de la Universitat de
Barcelona. La valoració deC personal del Parc i
dels estudiants va ser realment molt alta, tant
per la novetat de les tèCniques utilitzades com
pels resultats.

Debatent els resultats del curs

El Centre d'Informació

Una par1lmpor1ant de les Intervencions
educatives s'ha dirigit als programes destinats a
les escoles i Inslltuts de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. Una altra par1, més diflcil de valorar,
s'ha destinat a la creació de nous materials
educatius, a la recerca i a la reflexió sobre temes
vinculats a "educació ambienta!

El Centre d'Informació del Parc es el lloc des
d'on es coordinen i dinamitzen les activitats
par1icipatives i educatives dels ciutadans
relacionades amb el Parc. Els seus obJectius són,
doncs, oferir una informació general bàsica I
practica (Indrets, possibilitats, transports, serveis,
etc.). suggerir activitats encaminades al
coneixement del Parc i dels seus valors i
promoure'n un ús educatiu i respectuós.

Una par1 de la tasca educativa s'ha dinglt als
estudiants de magisteri de les universitats de
Barcelona. A través de les sessions de
presentació del Centre, de les sessions de
did~ctica i dels perfodes de prilctiques. Hem col

les tasques del Centre d'Informació són:
l'atenció al públic, personal i telefònica, la
difusió de les activitats que es promouen des del
Patronat, a través de la premsa i dels diferents
ens d'informació ciutadans, l'actualitzaci6 del

~ori

de subscriptors del Burlletl del Parc i la
nda de les publicacions del Patronat.

_oferta del Centre d'Informació es comp!ementa
amb la possibilitat de realitzar, per part de les
escoles, visites gUiades que comprenen, a m~ de
ofE'rta habitual del Centre, la realització
j actIVItats de descoberta del medi a través dels
¡entits, o bé un recorregut en autocar pel Parc
~UE' es combina amb petites passejades a peu I
~ue és idoni per a grups de secundèria o grups
Jl"ganitzats d'entitats. Aquests itineraris els
:ondueillen monitors especialitzats.

El Centre d' Informació
els dies feiners
l'usuari d'entre

setmana~,

principaJment,

I escola. Per a l'escola, el Centre d'InformaCIó

esdevè una alternativa als CE'ntres d'Educació
Amb:ental del Parc, oferint propostes que
combinen el lleure i la didàctica, aixi (om
l'oportunitat de treballar temes especlfics (EGB),
temes de medi ambient o exemples de gestió
(BUP. COU i Escoles tallet). Enguany han viSItat el
Centre d'InformaciÓ mes de 15.000 alumnes,
dels quals gairebé 10,000 han realitzat alguna de
les activitats de descoberta que ofereill el Centre.
Any 1997
nombre VISitants
Alumnes preescolar
!.803
Alumnes Primèna i EGB
5.182
Alumnes ESO i BUP/COU
2.045
Alumnes FP
6 11
Casals I esplais
411
ViSites escolars sense concertar
5.690
Total
15.675

El Centre d'Informació
els dies festius
Els visitants tipus dels dissabtes I dies festius s6n
fam nies, prindpalment amb nens petits, i
E'xcursiomstes. UllS vénen cercant informació.
amb ganes de gaudir de l'entorn que se'ls
ofereix, i amb la intenci6 de passar el mati;
d'altres, els caminadors, vénen sobretot cercant
novetats en itineraris ja sia a peu o be en
bicicleta, noves èrees arranjades, etc. per poder
continuar descobrint llocs a la serra. L'horari
d'atenció al públic és de 9,30 a 1S h_

pnmavera
estiu
lardor
Total

!
4.344

29
29
27
109

3_406
6.64 1
19.813

Valia pena remarcar l'increment de Visitants
respecte l'any anterior en 1.849 persones més, i
això Significa que l'oferta del Centre desperta
l'interès dE'I ciutadè

Passejades guiades
i altres act ivitats
Nits d'astronomia; sessions d'iniciació a
l'obsel'\laci6 del cel ¡ els cossos celests. Se
celebren dos dIVendres aJ mes a Mas Pms i al
Centre d'lnformació_ Durant el 1997 se'n varen
fer 30 amb un total de 890 participants.
Enguany la meteorologia ha estat protagonista,
en el senot que ha impedit portar a terme
moltes de les actiVitats programades,

Co/lseroId-Tour: passejada per la serra que
combina l'autocar i el passeiç a peu_ Activitat
adreçada a tot tipUS de grups organitzats
(escoles, esplais, casals, etc) Se n'han fet 9,
amb una participació de 360 persones,
Conèixer el Parc de prop: activitat adreçada a
grups familiars I similars, que preten, mitjançant
la realització d'una petita activitat, explicar el
perquè de la conservació del Parc. Aquesta
activitat es du a terme els dissabtes al mati,
enguany hi ha participat vora d'un miler de
persones.

Campanyes
i col·laboracions
• Novena Campanya de rapinyaires de 1'11 de
setembre al 12 d'octubre. Aquesta campanya de
seguiment i observaci6 de la migraci6 de
rapinyaires ha suposat la consolidació d'aquesta
Iniciativa com a campanya de particlpaci6
col·lectlva, Molts dels observadors casuals s'han
implicat progressivament en el segUiment, fins i
tot aportant,hi dades. Han estat vora els 1,500
participants. entre coHaboradors actius i
interessats,

Fulletó

~Coneix els

voluntans

• Campanya de col·locaci6 de caixes-niU, ja
tradicional al Parc. Cal recordar que es tracta de
la primera campanya en la qual varen parlldpar
col-Iaboradors voluntaris,

Materials divulgatius
Com a elna de difusió bàsica, s'edita
trimestralment el Butlletí del Parc, on es
reflecteixen tant les actuacions del Patronat com
els diferents esdevemments o noticies que fan
referència a Collserola_ El Butlletl es de suscripci6
gratuíta i actualment es fa arribar a prop de
17,000 adreces, entre persones interessades i
organl5fl1es I Instltuoons_
Enguany s'han editat les seçüents publicaCions i
audiovisuals- El curs al Parc _Petita publicaci6 destinada a les
escoles i entitats, que explica totes les
possibilitats educatIves i de lleure que ofereix el
Parc.
- OIplic Campanya ObservaCió Mlgraci6
Rapinyaires
- 8utlleti (35, 36, 37 I 38)
- Memòria de Gestl6 1996
'Catèleg de l'exposici6 nCollserola, una realitat
compartida"
- Programa i cartell de l'exposlci6 "Collserola,
una realitat compartida"
- Reedició del fulletó del Parc de Collserola
,Fullet6 ·Coneill els Voluntaris", versió catalana
i castellana.
- Bosses E'stampades amb l'anagrama del Parc
amb ocasió del 1Dè aniversari,
- VIdeo: "Treballar a Collserola" que tracta sobre
les tasques dels treballadors del Patronal al
Parc.

- Audiovisual "A peu per Collserola", muntatge
audiovisual sobre els usos de lleure al Parc.
Ambdós productes han estat editats amb motiu
del lOè aniversari del Parc, i formen part de
l'exposició ·CoIlserola, una realitat compartida"
Un repte Important que hi haVia plantejat era la
posada 'en IInia' de la Web del Part. Es va
donar a conèixer coinCidint amb la inauguració
de l'exposició. S'hi pot trobar informació sobre
Indrets, sobre els sistemes naturals del Parc ,
sobre els programes educatius i sobre l'oferta
d'activitats. Tanmateix, s'anirll ampliant I
actualitzant contínuament. L'adreça és:
httpl/pmpc.amb.es.
En l'apartat d'e~posiclons, ja hem esmentat el
muntatge de l'exposició commemofatiVa dels 10
anys de Pla especial. ·Collserola. una realitat
compartida". Aquesta exposició estil concebuda
amb l'objectiu d'llInerar pels municipis de 1"lIrea
metropolitana de Barcelona. Amb el lema Un
viatge a l'interior del Parc es divulguen 10 anys
de gestió d'aquest e5p<11 I"IiItural i es presenten
els reptes de futur que cal assolir els propers
anys. L'exposició s'estructura de la següent
manera:
- un audiovisual que mostra el Parc avuI.
- un reportatge de video que reflectei~ el dia a
dia dels serveiS tè<nics.
- un espai que a través de textos i imatges
recorre els deu anys de gestió.
- un fòrum obert a la participació ciutadana.

Can Coll, Centre
d 'Educació Ambiental
Com en els anys antl'fiors, l'oferta de Can Coll
als escolars s'ha organitzat a través de dos
programes. anomenats genèricament
·Apro~i macions· i "Experimentem". Les
Aproximacions han girat al voltant de cinc grans
temes: geografia, vegetació, fauna, histÒria i
món rural. Les activitats Experimentem han
focalitzat l'atenció en Collserola, al bosc i a la
granja . Els programes de Didactica i les Sessions
de presentació s'ha desenvolupat i!mb li!
participació d'estudiants universitaris.
A més, i per tal de aprofitar els recursos que
la maSia, s'han dut a terme una sèrie de
programes de visita, de curta durada, centrats
en el coneixement del sistema de vida rural del
segle passat i unes sessions de conel~ement dels
anlmi!ls de granja adreçades als infants de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys),
oferei~
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preparació a la JOrnada de collaboració amb el
Parc o les activitats finals de compromls amb la
plantada d'arbusts al pati de l'escola i els tallers
organitzats a l'escola pels pares a partir de la
recuperació de mobles vells. Per tal de donar
suport a l'activitat, es va trebòllar en la
recopilacIÓ de materials dins d'una carpeta
temàtICa que s'incorporarll a la Co/lecció
Carpetes.

El Parc de Collserola on-line
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Els mestres que han pres part en alguna de les
activitats les han preparat conjuntament amb els
educadors del Centre les sessions de dissabte o
dilluns,
En total, han treballat a Can Coll, durant una
Jornada del curs escolar 96·97 un total de
12.703 alumnes d'EduCiKió Infantil i Primllria
amb els seus mestres, Mereixen una menció
destacada les sis escoles d'educaCIÓ especial que
han cregut interessant treballar a Collserola En
total, 178 alumnes amb 47 profesSOf'i.

S'ha col laborat també amb el ServI'! Local del
Catalll de Cerdanyola del Valies per tal de
publk:ar un article mensual al TOT Cerdanyola.
Per Sant Jordi es van recollir en una petita
publicaciÓ tots els articles de l'any.
Els diumenges, Can Coll ha servit com a punt
d'Informació del Parc de Collserola. Durant l'any
hi ha hagut 2.750 visitants que han fet 71 Ylsites
a la casa guiades per voluntaris.
Per tercer any, durant els mesos més freds, s'han
ofert també 9 visites gUiades a l'obsel''latori
d'ocells hIVernants, amb una participadó de 93
persones acompanyades per 29 voluntaris,

Mas Pins, Centre
d 'Educació Ambiental

Com a novetat didllctica, cal citar
l'experimentació del Programa Cuidem la Terra,
cuidem Collserola, amb 1'l'5(ola Sant Martf de
Cerdanyola del Vallés, El treball de collaboraclÓ
va ser intens i fructífer, des de les sessions de

l'oferta d'activitats del centre s'ha organitzat
aquest any a partir de dos programes, amb un
total de set propostes de treball diferents: les
Descobertes i InvestigaCions, amb propostes
concretes sobre la vegetació, la fauna i els
aspectes geogrMics,

Aprenent a Cuidar la Terra

Com a fet remarcable, cal citar la in<orporació
d'un tècniC de l'Ajuntament de Barcelona,
gr.kies a l'ampliaciÓ del conveni eXistent entre
ambdues entitats. Aquest és l'iniCI d'una nova
Unia de treball i col·laboració amb la qual es
pretén portar a terme conjuntament diferents
projectes educatius.
En total, el nombre d'alumnes que han treballat
a Mas Pins, durant l'últim curs. ha estat de
3.7 12 repartits en 137 activitats, Tots els
professors responsables dels grups fan una
sessió de treball prèvia al centre, I ai~ò ha
representat força sessions preparatòries durant
l'últim curs,
Com a novetat, pel que fa a materials didàctics.
s"ha publicat el dossier de mestres de la
Descoberta de la fauna,

Els caps de setmilnil i èpoques de vilcilnces
escolilrs, el centre se9uel)( acollint grups de
treball que porten a terme el seu propi
programa. Durant l'any, s'hiln acollit 17 grups,
élmb un total de 358 persones, que hiln realitzat
43 dies d'estada
Procedència dels alumnes de Can Coll i Mas Pins
pi curs 1996-1997

Bilrcelonil
Cerdanyola del Vallès
Esplugues del Uobregat
Molins de Rel
Sant Cugat del Vallès
Silnt Feliu del llobregilt
Sant Just Desvern
Altres Poblacions
Total

Durant el curs 96·97 es va enllestir la
bibliomòbil, unil biblioteca illnerilnt que forma
part del programa educatiu Cuidem la Terra,
cuidem Collserola, Aquest material, Juntament
amb l'exposició Un lloc en el món va estar a
l'escola Sant Mart! de Cerdilnyola del Vallès
durilnt el mes d'ilbril. Van treballar els dos
recursos uns 200 alumnes amb les seus
professors.

7571
3.277
953
99

679
100
183
3.644
16.506

Els voluntaris del Parc
Any rere any les actuaCions dels voluntaris tenen
més acceptació. La difusió del Parc a través dels
itineraris guiats -durant el 1997 els voluntaflS
guies-intèrprets han guiat gairebé 5.000 usuarisi la partICipació en fires i sessions de debats I
taules rodones I mltJélns de comUniCació, han
propiciat que la difusió de l'organització per pan
dels voluntaris i del Parc hagi estat creixent. La
consolidació del Club de Voluntaris també ha
estat un fet SignifICatiu enguany.

Durilnt el curs 96-97 el sel'\lei hil estilt obert al
públic de 10 a 14 h. els dies feiners, El CDRE ha
atès un total de 295 consultes personals,
telefòniques, per COHet.I, fa)( o correu electrònic.
les consultes han implicat 499 préstecs.

Tasques de difu sió:

53 %
24 %
18 %
5 0/0

El préste<: de material audiovisual és un SE'rvei
amb força demanda Els vIdeos del Parc s'han
cedit en 96 ocasions, un 25 % de les quals s'ha
demanat des dels CRP Una altra IInia de
materials en préstec són les colleccions de
diapositives de producció pròPia, que s'hiln cedit
67 vegades per facilitar la preparació de les
activitats.
Per tal que la informació sobre Collserola estigui
dlspooible pel" a tots els centres educatius de
l'~rea metropolitana de Barcelona, s'han lliurat
un total de 63 paquets de publicacions a les
escoles, instituts, biblioteques i centres de
recursos que ho han demanat.
l'e)(posició Itinerant Foc al bosc! va estar
e)(posada durant els mesos de març i abril a
Granollers i durant el mes de maig a Cerdanyola
del Vallès. l'e)(posició Collserola una realitat
companida va estar a Cerdanyola del Vallès
entre l'li i el28 de desembre.

Durant l'any s'ha treballat també en l'elaboració
de la normat.....a d'ús i accés il la documentació
del Centre de Documentació i Recursos
EducatiUs, de cara a la seva publicaCiÓ definitiva
al BOP.

La bibliomòbil en acció

Centre de Documentació
i Recursos Educatius

Procedència de les consultes
Escoles (professors i mestres)
Estudiants universitaris
Biblioteques, Ajuntaments i CRP
Altres

Aquest curs es va organitzar una segona trobada
de coordinaCIÓ amb tè<:nics municipals
d'educació dels Ajuntaments de Parc. Aquest
cop, es van afegir a la convocatória els tècnics
de medi ambient Hi van participar representants
de Cerdanyola, Montcada i Reixac, Esplugues,
Sant Just De5Vern i Sant Feliu del llobregat.

La biblioteca comptava a final d'any amb 3,249
documents registrats. A més, s'han rebut
regularment 40 publicacions penòdiques i 3
butlletins de sumaris.
Per tal de mantenir la relació amb els mestres,
les escoles, els grups i tes institucions que
s'interessen per aprofundir en et Parc de
Collserola i amb els serveis d'informació que
poden difondre el CORE, s'ha enviat informaCIÓ
a 413 adreces, destacant tes escoles que han fet
consultes al CORE, els centres de recursos
pedagògics i les biblioteques de 1'.!Irea
d'influència del Parc, les rev istes d'educació, les
admimstracions i els grups amb qui es manté
intercanvi de publicacions, etc.
Durant l'any s'ha fet dive~es sessions de
presentació del servei, directament a Can Coll, o
bé a cursos d'educadors ambientals, CRP i
escoles d'estiu.

Itineraris guiats
* A l'entorn del CI. de VallVidrera
* Visita a l'interior de la Masia de Can Coll
• Observació d'ocells des de la feIXa de Can Coll
• Excursions de mit)il jornada
* Excursions de tota la jornada
• Passejades gent gran
• Guiatge de grups
• A l'entorn del CI. de Vallvidrera. Llevat
d'alguns dies que el visitant del Centre
d'informació no sol licitava aquests itineraris,
l'flguany s'han fet un centenar d'itinerariS guiats
i Interpretats. Uns 456 usuaris han estat atesos
per 148 voluntariS. Això fa una mitjana de 3
usuaris per voluntari.
- A Can Coll (interior de la masia): 2.750
visitants que han fet l'itinerari guiat. Cada
voluntari guia 2B persones per terme mitj.!l per
cada Jornada de SE'rveL
- Aguait de la Feixa dels Ocells: 147 VISitants
(gener, febrer, novembre, desembre) Fa una
mitjana de quatre visitants per voluntari,
- Mitja ¡ornada'
la Vall de Valfvidrera (2 vegades)
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Tasques de gestió forestal

- inventari forestal, seguiment fitosanitari,
repoblacions i ocells_

Neteges
Una mitjana de 20 voluntariS per acció han
desbrossat les immundkll!S dels següents 100:
Carretera de l'Arrabassada-Zoonosi,
Carretera Cerdanyola-Pas del Rei,
Cami Can Borrell,
Carretera de Cerdanyola-Fan FatJó,
Caml Font de Can Mallol,

2_770 k.g

1_660 k.g
2_170 k.g
2.130 kg

980 k.g

Total: 9.710 kgs. Un voluntari ha recollit, doncs,
100 k.g aproximadament en cada neteja

Inventari forestal
Els cill( grups d'Inventari (30 voluntaris en total)
han treballat en les parcelles properes al CJ. de
Vallvidrera. Han fet 45 parcelles_
E/s voJuntarts ajuden a mantenir net el Parc
Gr-6 (2 vegades)
Barcelona als peus (del Coll de Roquetes a
Vallvidrera)
Volta al Tibidabo
verdaguer I Collserola
De Sant Feliu a La Floresta
La Vall de Sant Just
La Floresta - Mas Pins - Pantà de Vallv1drera
Caslllo de l'Arrabassada (2 vegades)
Vallvidrera - Sant Pere Màrtir - Pedralbes
Ruta de les fonts
Masies particulars de Collserola al vessant del
Uobregat
Parc de Cervantes - Sant Just
Itinerari de la Budellera
Parc de Cervantes - Vallvidrera
Valldoreix - El Papiol
A les sortides de mitja jorn<ld<l hi han partiCipat
B50 excursionistes
• Tota la jornadaDe Torre Baró al Puig Madrona

Gr-92
Hi han participat 60 excursionistes
• Passejades per a gent gran:
De Les Planes a La Floresta
Masia i reserva de f<lun<l de Can C<ltà
Hi han participat 45 persones jubilades
Al tres itiner<lris: Centre Excursionista Pontsicà
(90 persones)
UEC d'Igualada (80 persones)
El servei d'itineraris guiats i interpretats ha atès
un total de 4,748 usu<lris
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formacions espedalitzades
El grup d'ocellaires ha dut a terme dues sortides:
als Alguamotls de l'Empordà i al Centre de
recuperació de Rapiflyalres de Torreferrussa,
El voluntans especialistes en inventari forestal
han tingut una sessió de treball amb membres
del CREAF.

Repoblacions
Una vintena de voluntaris repartits en quatre
grups han fet el seguiment fenol6g1C a Can
Furriol, Sant Pere Màrtir, Font de la Beca, Forat
del Vent. Ca n'Abadal, Roquetes, Torre Baró i
Montb<lu. Dur<lnt el 97 han estat elaborant un
herbarI. S'han fet 30 sorti des de seguiment.
Seguiment fitosanitari
S'han continuat fent el seguiment de les zones
afectades per l'escarabat barrinador i per la
processionària_ Una dotzena de voluntaris han
fet els controls de trampes, prenent-ne dades i
elaborant materials de les observacions.
Els ocells de Can Coll
Els voluntaris que donen a conèixer els ocells de
can Coll als usuaris que viSiten la Masia també
fan un segUiment dels ocells que veuen_ En
quantifiquen el nombre, caracteristiques, etc., en
un full de presa de dades on es reflecteixen les
observacions efectuades cada diumenge_

Intercanvis
~ Amics del Jardl Botilnic. Visita al centre
d'Informació de VaHvidrera i Itineran a la
Budellera
o Els VOluntaris de l'Ajuntament de l'HospItalet
visiten Can Coti, guiats per 8 voluntariS del Parc.
o Una trentena de voluntaris van visitar el
Museu de Zoologla_ Van tenir l'oportunitat de
veure el tafler de preparació d'animals dissecats,
el departament de comportament animal,
l'exposició -Vida sota terra-, la Biblioteca, entre
altres dependències.
o la Presidenta dels Am ics del Arbres va gUiar
un nombrós grup de voluntariS en un itinera ri
especialitzat en els arbres com a energies
vlves_
o Un grup de voluntaris del Delta de l'Ebre
van passar un cap de setmana participant en
les tasques pròpies dels voluntaris al Parc i en
les activitats del Club de Voluntaris.

Participació sessions de treball,
taules rodones
• Jornades de Gestió de Parcs i Espais Naturals,
celebrats al PNIN de l'Albera, on es v<ln tractar
temes de voluntariat

Aforament
Durant els dos darrers dissabtes I diumenges
d'octubre, 30 voluntaris van fer aquesta tasca
puntual col.laborant amb els serveis tècnics de
Medi Natural. l'acció es va dur a terme en dos
llocs: al Passeig de les Aigües crUllla caml de Can
Borni I a la fi d'aquest mateix Passeig, a sota de
Sant Pere Màrtir.

o Jornades de Formació als voluntans de
l'associació d'Amics del Jardí Botànic

o Reserva de La Biosfera Hitoy Cerere, a Costa
Rica partICipació especial en temes relacionats
amb interpretació amblent<lL

Formacions

o El Voluntariat pel Medi Ambient a Catalunya,
organitzat per la Fundació Solidaridat UB

Formació bàsica ¡nicial als voluntaris de la
setena promoció
AI llarg d'aquest anys, s'han fet dues form<lcions
de seguiment per a les següents tasques·

• Participació a la dasse: El paper dels voluntaris
en l'EducaciÓ Ambiental. CUf5 d'Educadoo
Ambientals de Formació Ocupacional Organitzat
per fundació Ecomediterrània.

• Setmana del Medi Ambient a Ciutat Badia

• Sessió de treball: Sensibilització i Participació'
=;nes cap a la sostenibilitat. Organitza fundació
Ecomedlterrània

Activitats del Club de Voluntaris

• Rddio Estel: Entrevista al Programa Un Pals a la
·,AotxiUa.

A finals d'aquest any, el Club de Voluntaris ha
dut a terme la segooa assemblea. S'han
consolidat les vocalies cie suport de gestió,
cultura, arxiu, festes, excursions i divulgació
histÒficocultural de Collserola.

• Ràdio Quatre: Entrevista sobre els itineraris
gUiats i Interpretats al Parc

Visites i col·laboracions amb altres Pau s

Exposicions i fires
• Collserola una realitat compartida. 18
voluntaris van partiCipar durant els dies no
festiUS, donant suport en l'aspecte d'informació,
acolliment, se<retana, etc.

• nMostra d'Associaoons de VoIuntanat; Mercè
97.Una trentena de voluntarIS van fer taSQues
d'informació a l'estand ublCal a la Plaça de
Catalunya, durant els 6 dies de la fira, que
enguany tenia per lema: Contra Racisme, Cultural

• Collaboració amb el Parc Natural del Delta de
l'Ebre en el cens anual de les aus mortes a les
platges del delta.
• Els voluntaris del Delta ens van Visitar el 25 i
26 d'octubre. Van estar allotjats a Mas Pins i van
fer les activitats previstes per tal de conèixer el
Parc i les tasques que hi fan els voluntaris.
• Sortida de dos dies al Cadl·MolxerÓ. Allot,ats
al Coll de Pal. van Visitar el centre d'lnfOfmació I
van fer dos ItmerarlS gUiats
• Excursió al Montseny, visitant tres centres
d'informació i fenl un parell d'itineraris guiats.
Festes
S'han celebrat les festes de la Primavera i la de
Nadal. El Club va organitzar un conjunt
d'adivitats complementàries a la Trobada de
Voluntans del dia 20 de setembre, També va
endegar la festa de la Castanyada durant la
sortida del Montseny.

Publicacions
Durant l'any 97 ha editat 4 números de l'Erola
-butllet! adr~at als voluntaris i entitats
mteressades- que ha anat acompanyats d'un
monogrllfic referent als Itmerans dissenyats i
guiats pels voluntaris

Programa de Patrocini
VOJuntafls a la Fira de Iè Mercè 1997

Nova promoció i renovacions
de compromisos
* Es van incorporarr 21 nous voluntaris
pertanyents a la setena promoció.
• Van renova r compromls: 10 volu ntaris de la
primera, IOde la segona, 30 de la tercera, 17
de la quarta, 6 de la cinquena i 16 de la setena.

L'obJecliu de conservar i millorar Collserola, com
a futur gran parc metropolità, esdevindria una
tasca inabastable si no s'hi imphquesSln tots els
elements de Ja societat ciutadans, administració,
entitats i empreses privades. Per aconsequlr el
suport d'aquest important SKtor de la sOCietat
el de les empreses, el Patronat Metropolità del
Parc de Collserola disposa des de l'any 1993
d'un Programa de Patrocini que aplica amb tres
objectiUS principals·
• L'obtenció de recursos suplementaris que
permetin assolir nous prOJedes en els diferents
tlmbits del Parc (el medi natural, el patrimoni
arqUitectònic, la divulgació i l'educació
ambiental).

• la ImplicaCiÓ d'un nou col·lectiu social,-les
empreses, els seus directiUS I treballadars-, en la
voluntat de conservació del Parc.
• la difUSIÓ I comumcaCló dels projectes
patrocinats i de les empreses patroclf1ddores
com una nova eina de promoció dels valors del
Parc entre els ciutadans de f'êlrea metropolitana
de Barcelona

Activitats del Prog rama el 1997
L'activitat del Programa de Patrocini de l'any
1997 s'ha estructurat en gran part al voltant
dels actes de celebració dels deu anys
d'eXIstència del Pla Especial de Collserola l,
especialment de la realització de l'exposició
~Colfse.rola, Uf1d realitat compartida"
la incorporacIÓ de cmc noves empreses
patrocinadores, alxl com la renovació dels
convenis amb les entltals que col· laboren amb el
Parc des de l'mici del Programa de Patrocini,
assenyala la seva consolidació com un dels
projectes de mecenatge mediambiental més
reconeguts dins i fora de Catalunya.

DIVUit entitats I empreses han signat el 1997
convenis que han permès donar suport i
continuïtat a diferents projectes de conservació,
millOfa i difusió del Parc.
A l'hora de valorar el suport de les empreses,
ens cal diferer\Ciar les aportacions econòmiques
de les realitzades en productes i serveis.
Programa de Patrocini 1997
Aportacions econòmIques
Aportacions en productes
I serveis

21.573.000.-pts

Total absolut

34.043,OOO,-pts

12.470.000.-pts

Activitats de comunicació del Programa de
Patrocini
En el marc del Pla de comuniCació del Patronat
de Collserola, el Programa de Patrocini té un pes
especlflC molt important, acompanyant l'objectiu
pnncipal del Pla que és la difUSió dels valors
naturallstics, socials i educatius del Parc.
L'exposició "Collserola, una realitat compartida"
fou el marc triat com més idon i per difond re
enguany l'act i ~ i tat del Programa de Patrocini,
representada en uns plafons on hi figuraven
totes les entitats col·laboradores del Parc des de
l'any 1993. L'exposició va romandre a Barcelona
3S

del 24 d'octubre al 9 de novembre, per anar a
continuació a Cerdanyola del Vallès, Durant tot
l'any 1988 es podr.ll visitar en un seguit de
municipis de 1'.lIrea metropolitana de Barcelona,
iniciant-se a Esplugues de Uobregat,
Els patrocinadors de l'exposició, entitats totes
elles amb una presència històrica important en
¡'.lImblt geogrMic del Parc, varen ser presents a
l'acte d'inauguració, el 24 d'octubre, on
l'Alcalde de Barcelona, Exc. Sr, Joan Clos, els feu
lliurament d'un guardó commemoratiu.
Amb l'objectiu de donar ressò als projectes
patrocinats i fer arribar als ciutadans de
Barcelona i la seva .lIrea metropolitana la
identitat de les entitats col·laboradores del Parc,
el Patronat compta amb la important collaboració dels mitjans de comunicació, els quals,
des del començament, han ofert el seu suport
als objectius del Patronat i del Programa de
Patrocini.
En aquest sentit. la principal eina de difusió
durant 1997 ha estat la p.llgina mensual, "la
Ventana de Collserola", publicada per El
Periódico de Catalunya, on es tracten temes
d'actualitat del Parc, s'ofereixen els serveis del
Centre d'Informació i s'hi esmenten els prOjectes
i les entitats patrocinadores; des del novembre
es publica, també, en catal.ll: La Finestra de

Collserola,
Per la seva part, el Butlletí trimestral del Parc ha
explicat el desenvolupament de cadascun dels
projectes en la seva secció dedicada al Programa
de Patrocini.
Els programes tem.lltics dedicats al medi ambient
de TeleVisió de Catalunya i TeleVisió Espanyola
han dedicat espais al Parc de Collserola i als
projectes que s'hi desenvolupen, apropant
d'aquesta manera la identitat de les empreses
coJ.laboradores al conjunt de la societat.
En el capitol de difusió del propi Programa, el
Patronat de Collserola va ser convidat a explicar
la seva experiència de patrocini en el Curs sobre
Gestió de patrocinis Impartit per l'Escola
d'Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, Aixl mateiX, el Patronat a principIS de
l'any 1997, va fer arribar a totes les entitats i
empreses que formen part del mailing del
Programa, el nou cat.llleg del Programa de
Patrocini, document que recull les experiències
del període 93-96, així com els objectius per al
proper trienni.
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Projectes patrocinats al Parc de Collserola
durant l'any 1997
El contingut dels projectes patrocinats pertanyen
als diferents .lImbits de conservació del medi
natural, millora d'infrastructures i difusió dels
valors del Parc, que duu a terme el Patronat de
Collserola.

<C>
CAIXA DE CAT... wNY'"

Torre de Collserola
Millora i manteniment de l'itinerari de la
Budellera, que uneix el Centre d'InformaCiÓ amb
la Torre de Collserola_
Serveis Funeraris S,A,
Tractaments fitosanitaris per al control de plagues forestals

;

1Il1~

Ediciones Primera Plana ( El Periódico de
Catalunya) i Televisió de Catalunya
Campanyes de difusió del Parc de Collserola
, del Programa de Patrocini
Enher
Fecsa
Valenciana de Cementos Portland
Parc d'Atraccions Tibidabo
Ferrocarrils de la Generalitat
Túnels i Accessos de Barcelona

Sony
Torre de Collserola
Exposició "Collserola, una realitat compartida"
Ca¡Ka d'Estalvis de Catalunya
Publicacions per als programes educatius dels
Centres d'Educació Ambiental del Patronat
Caja de Madrid
Campanya anual d'observació de la migraCió
d'aus rapinyaires
Hoechst Ibèrica
IV Pla de seguiment de papallones diürnes
(Burterfly Monitoring Scheme)
Coca Cola, Cobega
Publicacions divulgatives del Centre d'Informació
Aigües de Barcelona
Instal·laCló de la canonada entre el Turó del
Temple i la Plaça Mireia

!

~

Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya
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Citroen Hispania
Cessió d'un vehicle de suport al Serves Tècnics
CoHaboracions:
Torrespapel
El Corte Inglès
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Presupuesto 1997
Estada de ¡ngresos
A. OpHxiones corritfttH
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Estada de gastos 1997

,-

EjKutado Ejecuó6n ('l"

130001210

~~~personaI

l.KIoralfitO

318,436077

318,436.077

l1S,436.0n

100,00

131001210 Retribuooots de personal
1600)1210

libara! f'ltn!ual

249:88 II)S

21313921

.1 1313921

85.30
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15,315 720
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n,"
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~~
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3.363780
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100.00
93,96

1300.000

I 221.531

1.221.531

lJSS,OOO

2.226,099

2225.(199

180.192.306

181,296.264

165.741.303

96.35

91,68

'''000
1680.1XXl

29,053,000

Presupuesto 1998
Ingresos
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Gastos
B. Ope'iciones de Capital

A. Ope'~ciones cornenle5

CAPITOli

Remunefaoones de peoonal
13(0)1210
R~ribllClOIIe'i de f'erIonal
160001210
Seguridad Sooal
160051210
fondo Soda'
162051210
163001210
Total Capftol l

3>0.700.(0)
100.500,OCXI
15,650,000
225000
\.025.000
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100,000

Total ~p~u!o III

100.000
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-atris tr.wi~ comeot!'Sa PmplNS

315000

pnvada, pa,a la rnep,¡ del medio natura'

100.000

'''''''""'''>ll"Oc- T¡anSferencias operaciones comentes para la r1l€!OIa
del media !\atural
Total Caprtulo IV
TotiJ Oper~ Cor~ntn
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2,585 ,000

3.000.000
644.000.000

TOlal Ope.acionO!S Capit<ll

152.000.000

Total Pmupue1to 1998

796.000.000

Gestión jurídica administrativa
Introducción

Documentos cantables 1997

la gestión administrativa es el mecanlsmo que
estructura todo el funclOf1è1miento del

Aut~ Y dlsposlCiones

Patronato, que se artkula en un sentida centralradial de organización. El servicio central de
Administración, permlte alcanzar las funciones
final istas de los servicios de destino. la
aplicación de economías de escala y el esfuerzo
de contenClón y dimensionamiento adecuado de

Gesti6n de recursos materiales

Numero

Se sigue actuando desde la perspectiva de la

de gasto
Facturas contabihzadas
Órdenes de pago contabilizadas
drdenes de ingresos contabilizadas
Relaciones de pago

optimizaci6n de los recurws disponibles a fIO de
contener el gasto comente en determinados
aspectos, como los suministros generales
-compal'ilas de servicios y material fungible-, la
limpieza y vigilancia de los edilicios de los
servicios técnicos. El control se ha intensificado
en aquellos puntos de los servicios finalistas que
mostraban cierta debilidad.

6.657
3.786
6.573
484
112

la plantilla del Ente en func ión de los servicios
que presta obliga CI consolidar un servicio
coordinador que sirve al resto de efecHvos.

Gestión de recursos humanos

AsI, actualmente con, únicamente, dos letrados
supervisores de la gestiOn, un gestor de
n6minas y personal. uno de contabilidad, cuatro

A lo largo de 1997 -y por diferenles causas
(refuer2os de servicio, sustituciones, nuevas
incol'pOfaciones. etcétera)- se formatizaron 21
contratos laborales de diversa naturaleza con 18
personas.

apoyos admmistratrvos a los servicios flnalistas,
un gestor de archivo y un apoyo de r~imen

Intenor, puede completarse la gesti6n
administrativa de toda el ente, con una plantilla
pr6xima al centenar de trabajadores y un
presupuesto que supera los ochocientos
millones de pesetas.

Ambitos de la gestión
Gestión económica
Eje<udón del presupuesto

Por lo que se refiere a la estructura de los
ingresos del Patronato correspondiente al aflo
1997, el presupuesto sigue mostrando una gran
dependencia financiera de la Mancomunidad de
Municipios del tlrea Metropolitana de Barcelona,
organismo aut6nomo que aporta el 94,65 % de
los recursos liquidados. En cuanto al resto de
ingresos, prOVlenen, entre otms, de la
realizaci6n de actlvidades de educación
ambiental (1,61 %); del programa de patrociOlO
(l,57 %.l, de la aponaci6n del Ayuntamiento
de Barcelona al funcionamiento de Mas PinS
(0,92 %), de Intereses de los dep6sitos en
bancos y caJas de ahorm (0,51 %) Y de las
concesiones admlnistrativas {O,38 %l.
En lo referente a los gastos previstos en el
presupuesto de 1997, a 31 de
diciembre, el estado de eJecuci6n del mismo era
del 91,44 %.
El sigulente cuadro recoge la actividad contable
del aflo:

MOVImienlo de conlrataci6n laboral del anc 1997
Altas
Balas
Incorporaciones procedentes del Area
Melropolitana de Barcelona:
Traslados al tlrea MetropOlitana de Barcelona:
Excedencia voluntaria'

21
11
1

2
1

la plaotilla funcional consolidada a 31 de
dlCiembfe de 1997 era la Slguienle:
- laborales indefinidos
- Funcionaries
- Traba¡adores temparales
- Trabajadores f¡jos discontinuos
(marzo-noviembre):
- Dlres contratados temparales
(refuer2os al margen de plantilla)
Total:

50

5
5
28

7
95

Gestión administrativa
La tendencia actual de la gesti6n administratIVa
sigue en orden decreciente con visos de

estabIhzao6n. Por un lada, se manifiesta una
consohdaci6n del Patronato como ente de gesti6n
especializada; par Olm, se ha procedida a ajustar
determlnados procesos de gesti6n ante el hecho
de que la evoIuci6n de los servicios públicos
reclama dedicar un especial esfuer20 en controlar
al mtlximo los procesos, al mismo tlempo que se
rentabiliza al m.1ximo la estructura administrativa y
de personal, sin que la teodencia de crecimiento
como entidad que presta servicios implique un
necesano crecimiento ¡limitada de los recursos
personales y del gasto corriente.
En ruanto a la tramitaci6n administrativa, el
número de expedientes incoados a lo largo de
1997 fue de 473.10 que comporta una
disminuci6n de 10 expedientes (el 2 % meners que
al ar'lo antenor: 483 expedientes). Esta peQueIIa
disminuci6n reflE'J3 la estabilizaci6n del marco de
gesti6n del enle, consolidada desde hace unos
al'\os en torno a la actlVidad administrativa
expuesta. la tendencia de gestión de expedientes
queda refle¡ada en el cuadro siguiente.

Los costos de personal reales del aflo se relleJan
en los datos de eJecuci6n del caprtulo 1del
presupuesto ·remuneraciones del personal-.
las cantldades que se hiciefOn efectivas 500:
Retribuc:iones:
de personal laboral fiJO:
de personal laboral eventual:
Fondo social:
Seguros del personal:
Seguridad Social:
Total:

318.436.077.-

21.313.921.14.749.334.300.000.94.306.344.449.105.676

Evoludón del numero de expedientes,
años 1987-'997
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La activtdad administrativa varia S1JStanciall1'lef1te en
funci6n de los servicios Yde !oU caraner. El SeMao
de Administraci6n YGesti6n tramltó 245
expedientes a lo largo del año. seguido de Medio
Natll'aI con 91, de Pmyectosy Obrascon 76 y de
Divulgación con 61 La evoIución de los trabajos en
el transcurso del año no es unrfoone. Se detectan
mementos de rJ"Ià¡Qma acumulación de tareas en
determinados meses, aunque esta tendencia resulta
menos acusada en 1997 que en años anterlO!'es,
como consecuenda del esfuerzo de prograrnación
que se realiza desde elServiòo. Que condiciona la
actuación del resto de servicios en I¡nea o finalistas.
EJ sefVicio con mayor unrformidad. en CUClnto a su
label" administrativa. es el de Administración. El
resto de seMcios dependen del inICio de programas
estaoonaIes y del inicio y aerre del ~ a
prlIlCIpios y a fil'\Clles de año.
Este fenómeno, en el año 1997, reHe,a la actrvidad
administrativa, tal como se llace peltente en los
cuactos sigulentes.

Contratad6n administrativa

Coordinad6n jurtdico-administrativa

So car.kter' de prestador de seMcios y de gestor
pUblico cor*oYa que la mayor pelrte de la actividad
administrativa del Patronato tenga lI'l contenido
contractual. La contratación admu"listrawa generó el
25 % de los eJrpedientes tramtados durante el aoo
1997,loqueimpka una dismnudón del 9 %
respecto al ejerddo anterior con recursos similares. La
actMdad de contratación adminIStrativa se ha
distribuicSo de la siguiente manera a lo largo de 1997:

Este .!Imbrto de la gestióo, ~s de comportar
las labores correspondientes a la tramitación

Tlpo

Menor N<'qD<r.ldo (onwrs.CI Total

7

,

74

2

2

7

", ,•
,

,,

lS
16

",

""""""

Suministro
COll f.1brica

c_"'"

y asistencia

S

""""

23

Ob"

"'"~

Total

2

'"
Número de expedien res de contf<Jt05 y tipo.
28

o:::

16

"
,

'SO

administratIVa en general, contrataciÓl1 y
personal y .lirea económica, destaca por dos
aspectos de especial trascendencia: la defensa
de los II1tereses del Patronato ame los tribunales
de Justicia y la formalizac ión de convenies de
colaboración con entidades y p<lrticu lares a fin
de optimizar la gesti6n del Parque, obtener
nuevos fondos de linanciación y desarro llar
programas de fo rmación e investigación
adecuados a la eJecución de las previsiones
program.titlcas del ente gestOL
Contenciosos
Durante el al'\o 1997. la asesoria jurldica ha
practicado el seguimiento de los contenciosos
siguientes, que el 31 de diciembre se
encontraban en el estado de tramite que se
seflala:

-=-

'·1
•
NÚmtfO;;¡;;"~;;;;;"'T"'·"'""=Suptrior dt JrMidI cie c.u.luÑl (TSJQ
Ma cie inicio
Tipol contenil!o

NUmero de expedientes. Tf<JmitiKión ¡xx.servJOos
~

,.

•
•
•

•

~,I/Io,.

~uh~~&~~~
IJI H lpn
i

• •1/10. ,
a,l/Io,.

~

Número de expedtentei EvoIudón por meses.
Mo5 1995·1997
HO'{ por hoy, la gestlÓn de archiva requiere un
incremento de medios y de espacio a fin de poder
tratar adecuadamente la enorme cantidad de
documentaclÓn que se genera ai'lo tras aM, Sin
embargo, conllnúa avanzando el programa de
actuahzaclÓfl del archivo administrativa, que
acumulaba un retraso por inexistencia de gesti6n
de archivo entre los aflos 1987 y 1992
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UrbaMlicc.{xp~
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UrbanistlccPlan Especioll de CoI5eroia
Urb.ln!strcolActMt¡(jes ex!raclrvas

finca forestal

!,','~¡2

Urbanls!ic:oIActMtades e~troKtivds
Urban~ti<oIPIan Espec ial de Collserola

;1118192
1211192
lZ92192

U~~dennnaedificaci6n

.

..,~

Urbanlstico.lPlan Espec.a l de Collserola
Urbanlsticor'Plan Espec ial de Sol y Aire

UrbanfstirolPlan Especial cie sant Medir

hudodetrJ~

fonnl,l~ a~ I En tr~'"'te
Sen!tnelo1 favor.~ I Firme

Sen!tner.l laVOfa~1 En tr~mlte al lS.
Senlern:i.1 fdVOfab le( En lr~mlte di lS
Sen!encr.l laVOf~ble I Firma
Senlenci.1 parclalmente favorable I firme
Sentenci.1 favorable I f irme
Sentencia patCialmente fiNOl"abIe I En!r.Yrute di lS.
SenttnCia favorable I En tr~mrte l'O et 15.
Sentencia favorable I FIrme
Sentl'OO<l fal'Ofabll! I En !r~mrte allS.

1333."':12

UrbanfsttcolPlan Especial de Sant MedIr

1341192

Urb.lnMc(ll1'\.!n Especial de

666'33

~E!t.Jl.a~

SIra"ca ~/Ú1Ir.ÍT11!R1liT5.

83f>0'33

Urbanistrr::oISanci6n por rnfraco6n urbal\lrt>(A

St-ntetKia favorable I En ~lJ1liTS.
(ontes~ la demrJrrda I ContInUa ten

Sol y AIre

202&'96
UrbanfstrcOr'E~ finc.l forestal
111N1
~~patmn'1aI
Hir_
recurso Tnbunal Superior (lS)
Ma de inicio
TipoJ con!enido

'''61''

7350194
SOt 7195
5017195

5024195
9514195

:0231196
2357196

'''''"''
50""

Urbanfshc:G"ActMtades extrotCtrvil'l

Ul'banfsl>corPIan E!pecial de CoIlserol.J
Urbanfsti<dActJVitades edliKl.1VdS (Pdtron'¡!lo)

UrbarústJOOlActivitades e~roKtivas (Contr~rio)
Urbanfst>coIActMtades extriICtrv~s
UrbanfstkolPlan E~i.11 de Sant Med ir
Urbanfst>c~ncón por InfriICción urbanrstlCol
Ur!)anfsticoi'Pl.Jn EspeoaJ de Sol y AIre
~ad6n de runa eóIicaci6n

-_-..

tr~mlte

(~I¡¡ demn;la/(mInJiIlJ1 ~

Esudo de trlmitKiólr

Fofmalitzm rECUrso I Admlbdo I En tr.1mrte
SentetKlo1 parclalmente laVOfable I f irme
Formalitudo IECurso I Adm itldo I En tr~mrte
ResoIlICión que ded.:lra desrerto el recurso del contrano
formahtzado IEC~rso! Adm itido I En tramite
OposIc:IÓI1J la demanda I En tr~m i te
OposIc:ión a la dern.lllda f En tr~m lte
Compareodos I En tr3mrte
0p0s0Xrn a la demanda f En 1T.lmIe
~ ornrso f Adnkb/Ú111M*

Convenios
Duran1e el ai'lo 1997 se ha proseguido con los
programas de colaboraci6n con instituciones,
entidades públicas y privadas para la eje<uci6n
de estudios y el desarrollo de Investigwones
encaminadas a proteger y conservar el Parque,
asl como a reca bar aportaciones económicas
para el desarrollo de los proredos y ouas vlas
de colaboraci6n instituciona en el marco de la
cooperacl6n interadministratlva. El resultado
de este :imblto de gesti6n ha sido el siguiente.
Patrocinlo:
- Convenlo con EdlCiones Primera Plana SA
para la difusi6n del Parque de Collserola.
- Convenio con los Servicios Funerarios, S.A.
para el proyecto ~Mantenimiento de la Salud
en el bosque~
- Convenio con Televisión de Catalui'la S.A.
para la ceslón gratuita de espacios
publicitarios.
- Convenio con Torre de Collserola S.A. para el
mantenlmiento y mejora itlnerarios Font de la
Budellera.
- Convenio con Caja de Madrid para el de la
Campai'la de Observaci6n y Seguimiento de la
migración de las aves rapaces.
- ConvenlO con la empresa Hoechst lbérica
SA para la financiación del ~II Plan de
segulmlento de ropalòceros en el Parque de
Collserola ~

- Convenio con la empresa COBEGA S.A. para
la edición de publicaciones divulgativas del
Centro de Información
- Convenio con la empresa AGBAR para la
instalación de una tuberfa con tres hidrantes,
para el disposltivo de prevención de incendios,
entre el Tur6 del Temple y la plaza Mireia_
- Convenio con TABASA. para el patrocinio en
la exposición "Collserola, una realitat
compartida" .
- Convenio con la empresa ENHER para el
patrocinio en la exposición "Collserola, una
realitat compartida"
- Convenio con la empresa FECSA para el
patrOClnio en la exposición ~Collserola, una
realitat compartida " .
• ConvenlO con la empresa TIBIDABO S.A. para
el patrocinio en la exposición "Collserola, una
realitat compartlda~
- Convenlo con Valenciana de Cementos
Portland para el patrocinlo en la exposición
"Collserola, una real itat compartida".
- Convenio con Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya para el patrocinlo en la exposición
"Collserola, una realitat compartida"
- Convenio con la CaJa de Ahorros de CatalUlia

para la edlCión de matertal y publicaciones de
los Centros de Educación Ambiental.
- Convenio con la empresa Citroên Hispania
para la cesión de un vehIculo.

Insefd6n Profesional para la rea~zaci60 de
prkticas de forrnaci6n ocupacional.
- Convenio con la rundaci6n privada Hospital
Santa Creu ¡ Sant Pau para la instalaci6n de una
balsa para helic6pteros en la zona de Can Ferrer.

Universldades:
- Convenio con la Universidad Autónoma de
Barcelona para las pr.kticas de alumnos de
Maestrfa en tecrJ()jogfas de la InfOl'lT'l<Ki6n
GeogrMica.
- Convenio con la Universidad Aut6noma de
8afCeIolla para la cooperao6n y estudio de los
modeIos de simulaci6n del com¡x¡rtamiento de los
incendiO'S forestales.
- Convenia con la FundaclÓn Bosch Gimpera de la
Universidad de Barcelona para el proyecto de
investigación "los heter6pteros en Collserola"
- Convenio con la Univel>idad de Barcelona para ej
estudio de la fruglVOr!a.
- Conveoio con la UnlVefSidad Pompeu fabra para
las pr.ktJcas de alumnes de la licenciatura de
Derecho.
Otras institlKiones:
- Prórroga del Convenio con el Ayuntamlento de
Sant Feliu de Uobregat y la sociedad
colombicu~ora ' Club de palomos de$Xlrtivos'
para la insta1ad6n Y mantenlmiento de un campo
de vuelo de palomas
- Convenio con el Ayuntamlento de Cerdanyola
del Vallès para la Ce5lÓn de la exposici6n "Foc al

""".

- Convenio con el Ayuntamiento de Cerdanyola
del Vallès para la cesiÓ!1 de la exposición
HCoIlserola, una realldad compartida H.
- Convenio con el Ayuntamiento de Cerdanyola
del Vallès para la recuperaci6n y la restaurad6n de
la Font de Sant Pau.
- Pr6noga del convenia con el dub de tenis Ciutat
Diagonal para el consumo de agua de riego Y
mantenimiento de la zona de recreo de Sant Pere
M~rtlr.

- Prórroga del Convenia con el Grup Catal"
d'Anellament para el estudio de la din:imica
pobladonal de aves
- Convenio con la Estuela de Capacitaci6n Agrana
Forestal para la realizaci6n de Pfkticas de
alumnos.
- Convenia con la EscueIa Vrver Castell de Can Foix
para la realizad6n de PfOCticas de alumnes.
- Convenio con la Escola Taller y Casa d'OfICis del
Consell Comarcal del Bai~ Uobregat para la
rea lización de pr:idicas de alumnos.
- Convenio con la Estuela Especial SI. Genis dels
Agudells para ej mantenimiento de una zona del
Parque y la repoblaci6n de Montbau.
- Convenio con la Asooaci6n para la Promoci6n e

Gestión urbanlstica de usos
y actividades del parque
El Patronato, como Ófgano gestor del parque, es el
encargado, entre olras funciones de gesti6n, de la
urbanfstica, p¡eL1 clave de la ejecud6n del Plan
Especial de Ordenaci6n Yde Protección del medlO
Natural del Parque de Collserola, y que genera un
buen numero de expedlentes al año, asr como
numerosas consultas personales y telefónicas o
pequei'las interveociones que no lIegan a
com¡x¡rtar la tramltaci6n ulteriof de un e>q)ediente
administrativa.
Gestión urbanística

En 1997 fueron incoados y tramitados 27
expedientes relativos a la gesti6n urbanrstica
dlrectamente vinculada a la eJKución del Plan
Especial de Ordenación y de Protecó6n del medlO
Natural del Parque de Collserola.
Estos e~pedientes generaron la elaboración de
23 mformes preceplJVOS de los previstos por el
Plan Especial, adem:is de otros informes
vincula dos a expedlentes de aMs antenores y
numerosas consultas urbanlsticas, al margen de
los informes vincula dos a expedientes. En total,
se atendieron del orden de 215 consultas
personales o telefónicas, adem~s de poner en
marcha la labor de coordinación de temas
urbanfsticos con el resto de SeMcios TEknicos
del Patronato y de los ayuntamlentos con
territorio en el Parque.
Por lo que a disciplina urbanlstica se refiere, se
tramitaron 10 e>q)edlentes con seguimiento
completo, y numerosas denunoas de menor
car.kter dirigidas directamente a los ayuntamlentos
competentes. AcIem.is, hay que ariadir otras
denuncias no vinculadas a la disciplina urbanfstiCa
Respecto a la suma de eKpedlentes del Patronato,
la actividad de gestlÓfl urbanistiCa representa el
5,7 % de la adivldad administrativa del Ente.
En cuanto a la asesorla Jurldica directa del ServICIO,
otro :imbito consiste en el apoyo Jurídico,
coordinación y supervisión del planeamiento y la
gestJ6n urbanlsticos, con la redacci6n de los
documentos COCTeSpondientes y revisi6n de los
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InfOfl'T'leS redactados ell el marco del desarrolo de
las previsiones del Pl.Jn Especial de Orclenaci6n Y
de Protecci6n del Parque de CoIserola.
Control y tutela de actividades
Este aspecto de la gestión del Parque comporta
el control y tutela de las actividades y usos
promOYidos por pòrticulares y en\ldades dentro
del marco de la capaodad de oferta lúdica y la
preservación de los valores naturales de la sierra.
Estos mecanismos de control han de asegurar el
equilibrio entre dos principlOS:
1. Que el parque cumpla la función de oferta de
entretenimiento como parque metropolita no.
2. Que se preserve la riqueza de este pulmón
verde, de vital importancia para los mas de tres
mlllones y medio de habitantes de la regi6n
metropolitana.
El control de actividades diversas sometidas a la
tutela del Patronato ha comportado la
tramltaClón de 69 expedientes a lo largo del ar'lo
1997, lo que representa el14 % de los
expedientes anuales. La naturaleza de las
actlvidades mas numerosas es la deportiva,
segUida de la educativa y de las grabaciones
cinematograficas con finalldad comercial. La
tutela del Patronato no va en detrimento de las
competencias concurrentes que corres.pondan a
otras administraciones y enlidades. La
consolidación del Patronato como ente gestor
destaca por el hecho de que empieza a
estabilizarse el papel que desempel'la en este
aspecto de la gestiÓn.
Los usuanos del Parque asumen, cada dia m<is,
esta labor de tutela. El al'lo 1993 se prodUJO un
incremento del 160 % de eKpedlentes
tramitades en compòrac.ión con el al'lo 1992.
Desde 1993 hasta 1997 el Incremento ha sido
mas progresivo. como se pcne de manifiesto en
el sigulente cuadro:

Secretaria General

Asesaria jurldiu general

El Servicio de Administraci6n y Gesti6n tiene
encomendadas, por delegación, las funciones de
la Secretaria General. Las prinClpales !areas
desarrolladas son las que vienen asignadas por
imperativo estatutario y legal a la asesorla
jurldica preceptiva a la entidad, y la tutela y
asistencia de los 6r9anos de gobierno del
Patronato. ademas de la asesoria en mate ria de
reclamaciones administrativas y contenciosa
administratIVa. Durante el al'lo 1997 la actividad
de estos 6rganos fue Ja sigUlente

La Seuetarla General se hace responsable de la
defensa jurldlCa del Patronato, yeJerce las
funciones de asesorar lurldicamente al
Presidente del ConseJo de Administración, a la
Gerencia y al Consejo de Adminlstración. Esta
función de asesorla con lleva la redacción y
preparaci6n de mformes especificos, de manera
previa a muchas cuestiones y problematicas con
las que han de enfrentarse los 6rgaOO5 de
gobierno del Patronato.
En Olro orden tematico, se han tramltado 12
recursos por via administrativa y 2 por via
laboral, en defensa de los intereses generales y
del propio Patrona to.

Consejo de administración
La periodicidad de las sesiones ordinarias ha sido
bimestral. En total se celebraron cinco sesione$
ordinarias los dlas: 26 de febrem, 30 de abnl, 16
de Juho. 1 de octubre y 26 de noviembl'e, en
cuyos 6td~1"S del dia se Irataren 172 puntes
(136 resolutorios y 36 mformèltrvos). El 80 % de
los temas debatidos por el COn5eJo CO!Tespondeo
a actas de tramite y resolutoOos relativos a la
actividad administrativa del Patronato. Ello implica
que casi el 29 % de los expedlentes tramitados a
lo largo del al'lo son cuestiones que han sida
debatidas por el maximo Ól"gano de gobierno de
m.estra entidad.
Junta del Patronato
La Junta General se convoca ordmariamente una
vez al al'lo. En 1997 se celebr6 el dia 16 de
abril. En esta sesi6n se presenta la memoria de
actuaciones del al'\o anterior y se somete a
debate el programa del eJercicio iniciado, con las
previsiones presupuestarias. También es el forum
de debate de las cuesliones de mayor
controversia y actualidad que afectan o pueden
afectar al futum de la conservaci6n del Parque

Gestión del patrimonio pública
Proslgue la IInea de gestlón Indirecta mediante
conceslones adminislratlvas en determil1<ldas
servicios del Parque. basicamente en \as ZOI1<lS
de recreo. Directamente. el Patronato continúa
desarrollando actuaciones de gestión y meJora
forestal del patrimonio público, sin olvidar la
polftica de incentivos para el desarrollo de
planes de promoci6n privada mediante
subvenciones.

...
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EvoIución del número de aurorizaciones. al'kls
1989-1997
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- 8utflerí (35, 36, 37 Y 38)

El Parc de Collserola on-line ______

• Memoria de gesti60 1996
- Catalogo de fa exposid6n -C~lserola . una realitat
compartida" ,
• Programa y cartet de la exposici6n "Collserola,
unarea~t~~·

-_
....
---

- Reedició del fullet del Pal'( de Collserola
- Fullet ·Conèixer els VoIuntans", versió catalana y

castellana
- BoIs.as estampadas con el anagrama del parque
con ocasi6n del 10" aniversano
- Video: "Treballar a Co11seroia" que traia sobre la
labor de los trabajadores del Patronato en el
Parque.
- Audiovisual" A peu per Collserola". Montaje
audiovisual sobre los usos reaeativos del Parque.

Ambos productos han sido editados con motivo del
10" aniversano del Parque, y forman parte de la
exposici6n ·Collserola, una rea lidad compartida ",

Un reto importante que estaba p!anteado era el de
paner "en linia" la W€b del Parque. Se dlO a
conocer coinoclieodo coo la inauguraci6n de la
e¡¡posiciÓfl. En ella se puede encontrar informaci6n
sobre lugares concretos. sobre los sistemas
naturales del Parque, sobre los programas
edUCòtivos y sobre la oferta de actrvidades. Sin
embargo, la web se ira ampliando y actualizando
continuamenle. La dirección es:
hnpJ/pmpc.amb.e5.

En el apartado de exposiciones, ya hemos
rnencionado el montaje de la exposid6n
conmemorativa de los 10 a!'los de Plan Especial,
"Collserola, una realitat compartida", Esta
ex.posici6n se ha coocebido con el objetivo de que
que haga un itinerario por los municipios del Mea
Metropojitana de Barcelona, Sap el lema NUn
viatge a l'interior del Parc" se divulgan 10 ar.os de
gesti6n de este espacio natural, y se presentan los
rems de futulO que hay que akanzar en los
próxirnos af'los, La exposid6n se estructura de la
Slgulente manera'
- un audicwlsual que muestra cómo es el parque

"".

- un reporIiIJE! de video que reReja el dia a dia de

•

-
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Can Coll. Centro
de Educación Ambiental
Como en ar'ios anteriores, la oferta de Can Coll
a los escolares se ha organizado a través de des
pragramas denominades genèricamente:
"Aproximaciones " y "Experimentemos", Las
"Aproximaciones" han girada en torno a cinca
grandes temas: geografia. vegetación, fauna,
historia y mundo rural. las actividades de
"Experimentemos ' han centrada su atención en
Collserola, en el bosque y en la granja. los
programas de Didktica y las 5esiones de
presentaci6n se han desarro1lado con la
participación de estudiantes unlversilarios.
Ademas, ya fin de aprovechar los rewrsos que
ofrece la masIa se ha experimentado una setie
de programas de viSita de breve duración,
centrades en el conocimlento del sistemas de
vida rural del sigla pasado y unas sesiones de

Aprendiendo a Cuidar la Tierra

II
)

conocimllffito de les anlmales de granja dirigldas
a los nlr'ios y nir'ias de educaClón infantil (0-3
aMs). les maestros que han tornado parte en
algunas de las actividades las han preparado
con¡untamente con los educadores del Centro
en las sesiones de sabado o lunes.
En lotal, han trabaJado en Can Coll, durante
una Jornada del curso escolar 1996-1997, un
total de 12.703 alumnos de Educación Infantil y
f'Jimaria con sus maestros, Merecen una
mención destacada las seis escuelas de
educaClón espe<ial que han creldo de interès
trabaJar en Collserola. En total. 178 alumnos con
47 profesores.
Como novedad dldtlctlCa hay que Citar la
experimentación del programa NCuidem la terra,
cuidem ColIserola N con la escuela Sant Mart! de
Cerdanyola del Vallès. El trabajo de colaboración
fue intensa y fructJfero, desde las sesiones de
preparación hasta la Jornada de colaboraclÓn
con el Parque o las actlvidades finales de
compromlSO con la plantada de arbustos en el
patia de la escuela y los talleres organizados en
la escuela por los padres a partir de la
recuperación de muebles viejos. A fin de apoyar
Ja activldad se trabaJó en hacer acOplO de
material~ en una carpeta lematica que se
ifICorporara a la CoI,/ecció Carpetes.
Tambièn se ha colaborado con el Servida local del
Catalan de Cerdanyola del Vallès con el objetJVO de
publicar un articulo mensual en el TOT Cerdanyola
Por Sant Jordi se recogió en una peql.lel'la
pub!icación Iodes los artlculos del al'lo
los dommgos, Can Coll ha servida de punto de
informadón del Parque. Durante el a!'lo ha
habido 2.750 visitantes Q\Je han hecho 71 visitas
a la casa guiadas por volunlarios_
Por tercer al'lo, durante los meses mas Irfos se
han ofrecido tambièn 9 visitas guiadas al
observatorio de aves hlbernantes, con una
partiClpaci6n de 93 personas acompal'ladas por
29 voluntarios.

los servidos té(:nlCos.

- un espacio que a través de textes e Imagenes
repasa los drez aflos de gestiOn,
- Un forum abierto a la partiClpaOOn dudadana.

Mas Pins. Centro
de Educación Ambiental
La oferta de actividades d~ Centro se ha

organizado este año a partir de dos programas,
con un total de siete propu~tas de traba¡o
diferent~.las "Descobert~" y las
"lnvestigacionsN, con propoestas concretas 500re
la vegetaa6n, la fauna y los aspectos geograflCos.
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Como heçho destacable, cabe dtar la

l'lCorporación de un técnko del Ayuntam.ento de
Barcelona, gracias a la ampliación ~ convemo
existente entre ambas entidades_ Este es el indo
de una nueva Ifnea de trabajo '1 coIaboraci6n con
la Que se prelende llevar a cabo conJuntamenle
diversos proyect05 edUCiltivos,
En lotal, el numero de alumnos que han trabaJado
en Mas Pms durante el ultimo curso ha sldo de
3.712, repartld05 en 93 actividades. Tod05los
profesores responsables de los grupos haçen una
sesión de trabaJo previa en el centro, lo que ha
representada muchas seslones preparatonas
duranle el ultimo curso.

Parque SE' han ce(Mo en 96 ~ones, un 25 %
de las cuales a los CRP Olra linea de ffia!ena1es de
préstamo son las coIecciones de diaposl!Pv¡f.; de
prodlKd6n propia, que se han deJado 67 VE'(es
para facilitar la prep.1raclÓn de las actividade5.
A fin de que la mformaci6n sobre CoIl5E'fola esté
dispJnible en todes los centros educativos del area
metropolitana de Barcelona, 63 paquetes de
pubhcaciones se han entregada a las escue/as,
institutos '1 centros de recursos que lo han
salicitado

Ourante el af'lo se han hecho drversas sesiones de
presentación delSE'r\licio, directamente en Can
Coll, o bien a OJrsos de educadores ambientales,
CRP y escuelas de verano.

Como nO'Yedad en materiales did<ktic05, se han
publicada los dossIerS ~ maestros de Descoberta
de la fauna

Este curso SE' organizó un segundo eocuentro de
coordinación con técnicos munic:ipa!es de educadón de los ayuntamientos del Parque. Esta vez SE'
al'\ad¡eron a la convocatona los técnicos de medlO
ambiente. Pal'lJ(Jparon representantes de
Cerdanyola, Montcada I Reixac, Esplugues, Sant
Just Desvefn y Sant Feliu de Llobregat.

Los fines de semana, y durante las vacaciones

escolares, el centro sigue acogienclo grupos de
trabaJO que llevan a cabo su propio programa_
Ourante el aoo SE' ha acogido a 17 grupos, con un
total de 358 personas, que han realizado 43 dlas
de Visita,

A lo largo del aM se ha trabaJado también en la
elaboración de la normaliva de uso y acceso a la
documentación del centro de DocumentaClón y
Recursos Educawos con vistas a su definitiva publicaclÓn en el BOP

Procedencia de los alu mnos de Can Coll y Mas
Pins el curso 199&-1997
Barcelona
Ce«Ianyola del Valies
Esplugues del L.Jobregat
Molins de Rei
Sant Cugat del Vallê$
Sant Feliu del L.Jobregat
Sant Just Desvern
Olras poblaciones
Total

7.571

3.277
953

Los voluntarios del parque

99

679
100
183
3.644
16,506

Centro de Documentación
y Recursos Educativos
Ourante el OJrso 199&-1997 el seMOO ha estada
abterto al públlCO de 10 a 14 h los dias laborables.
El CORE ha atendida 295 consultas (personales,
telef6nic.as, por carreo o fax). Las Cor6Ultas han
ImplICada 499 préstamos.

Procedencia de las consuJtas
Escuelas (profesores y maestrosl
Estudiantes universitarios 24 %
Bibliotecas, Ayuntamient05 y CRP
Dtros

A fin de mantener la reJación con los rnaestros, las
escuelas, los grupos 'llas instituciones que se interesan por profundizar en el Parque de CoIl5efola '1
con los servidos de información que puede difundir el CDRE, se ha enviado infoonadón a 413
dnecoones, destacanclo las escueIas que l'Ian
hecho coosultas al CORE, los centres de recursos
pedagóglCOS 'llas bibliotecas del ¿¡rea de influellcia del Parque, las revistas de educación, las adrTllnis!raciones 'llos grupos con los que se mantlene
intercamblO de publicaciones, etc

53 %
18 %
5%

El préstamo de material audlOllisual es un servido
con mudla demanda_ los videos del Parque del

fi bIbIiomol;Nl en acdón

la exposioón rtinerante ',Fuego en el bosque!· SE'
e~pusa durame los meses de marzo '1 abril en
Granollers '1 durante el mes de mayo en
Cerdanyola del Vallés. la exposición ~Co/lserola,
una realirat compartida' permaneo6 en
Cerdanyola del Vallés entre el 11 Ye128 de
diciembre.

Ourante el 0JfS0 199&-1997 SE' deJÓ listo el bib!iomóvil. una biblIOteca I!lOerante que fOlTTlèl pane
del programa educ.atillo 'Cuidem la Terra. cuidem
Co11seroia" Este matenal, Junta COll la elq)OSición
• Un Ikx:: al món' pemaneció en la escueIa Sant
MartJ de Cerdanyola del Vanes durante el mes de
abril. TrabaJllron en los dos recursos unos 200
alumnes con sus protesores
La biblioteca contaba a final de al'lo con 3.249
documentos fe9lstrados_ Ademas, SE' han reciblda
regularmente 40 publicaciones peri6dicas y 3 boIetines de sumarios.

Ma vas al"lO las actuaaones de los voIuntarios
tienen mejOl' aceptación. La difusi6n del PllfQue a
través de los rtinerarios guiades -durante 1997105

va/untaries gUIas-ll1térpretes han gUiada casi a
5.000 usuarios- 'lla partlClpación en fines y
sesionas de debates y mesas redondas '1 medK>S de
comunicadón, han propiciada que la dífusi6n de la
organización de los voluntarios y del Parque ha'1a
Sida crec.ente La consolldación del Club de
VoIun tanos también ha Sldo un hecho Slgmficauvo
del aoo.
Labores de difusión:
ttlnerarlos gUlados:
"En torno al CI de Vallvidrera
"Visita al interior de la masia de Can Coll
"Observa06n de avt'5 desde Ja terraza de Can Coll
"Excursiooes de media Jornada
"Excursiones de Jornada completa
"Paseos con gente mayor
"Guia de grupos
- En los alrededores del C-'. de Valtvidrera Excepto
en alguf"IOS dlas en que el visitante del Centro de
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Aforamiento
Durante los dos úl\lmos s.ibados y damingos de
octubre, 30 voIuntanos hlCieron esta labor puntual
colaborando con los servicios técnicos de Medio
Natural. La acción se lIevó a cabo en dos puntos: el
auce entre el Paseo de las Aguas Y el camino de
Can Borni, yal f!fla! de ese paseo. bato Sant Pere

'Toda la JOrnada:
De Torre Baró al Puig Madrona GR-92
Han partlCipado 60 excurSIQnlstas

·Paseos para gente mayor:
De les Planes a La Floresta
Masfa y reserva de fauna de Can Cata
Han participada 45 personas jubiladas

~rtu"_

Otros Itlnerarios: Centro Excursionista Pontsicd (90
personas)
UEC Igualada (80 personas)
El servicio de ItJneranos guiados e mterpretados ha
atendida un total de 4.748 usuarios.

Labores de gestión forestal
Los voIuntatios ayudan a mantener /impia el Parque

InfonTlêlOÓO no soIiotaba estos itinerarios, este al'to
se han llevado a cabo un centenar de ItJneranos
gulddos e Interpretados. Unos 456 usuarios han
SIdo atendidos por 148 voIuntarios. Un promedio
de 3 usuarios por voluntario_
• En Can Coll (interIOr de la masia): 2.750 visitantes
que han hecho elltJnerano guiada. Cada
~untafio guia a 28 peflOIlolS por téfmino ffieÓlO
por cada jornada de seMCio.
• Hide de las Aves: 147 visitantes (enero, febrero,

noviem bre, diciembre). Un promedio de cuatro
visltan tes por volun tano.
· Media jornada:
Valle cie Vallvidrera (2 ve<:es)
GR-6 (2 ...eces)
Barcelona a los pies (del Coll de Roquetes a
Vallvidrera)
Vuelta al Tibidabo
Verdaguer y Collserola
De 5aflt Fe/iu a La Floresta
El valle de Sant Just
La Floresta-Mas P1ns-Pantano de Vallvidrera
Casino de la Arrabassada (2 veces)
Vallvidrera-Sant Pere M~rtir-Pedralbes
Ruta de las fuentes
Maslas particulares de CoHseroIa en la vertiente del
Uob"",t
Parque de Cervantes-Sant Just
litinerario de la Budellera
Parque de Cervantes-Vallvidrera
Valldoreix-EI Papiol
En las salidas de media jornada han partICipada
850 excurYüni$tas
60

Umpiezas
Un promedio de 20 ..o...ntallOS por aa:i6n ha-lletlrodo
i"vnu"dcias de los sigl*?l'1tes lugares del Parque:

Carretera de i'Arrabassada-ZOOOOSI,
Carretera Cerdanyola-Pas del Rei,
Camino Can Borrell,
Carretera de CerdanyoJa-Fan Fa~ó,
Camino Font de Can Mallol,

2.770 kg
1.660 k9
2.170 kg
2.130 Io:g
980 kg

Total: 9.710 k9. Cada voIuntario ha recogido,
pues, 100 Io:g aproJOmadamente en cada limp¡eza.
Inventario forestal
Los cinco 9rupes de inventario (30 ~oluntarios en
total) h<!n trabajado en las parcela5 pJ"óxlmas al CI.
de Vallvidrera. Han cubierto 45 parcelas.
Repobladones
Una ~ntena de ~untarios, distriooldos en cuatro
grupes, han hecho el seç¡uimiento fenol6gico en:
Can Furrie!, Sant Pere Màrtir, Font de la Beca, Forat
del Vent, Ca n'Abadal, Roquetes. Torre Saró y
Montbau_ Durante 1997 se h<! elaborada un heI'banc. Se h<!n hecho 30 salidas de seguimlE'flto.
5eguimiento fitosanitario
Se ha contlnuado con el s.eguimiento de las zonas
afectadas por escarabajo perforador y por la
procesionaria. Una docena de voluntarios han
controlada las trampas, tornando datos y
elaborando matenales de las observaciones.
Las .. ves de Can CoU

Los voIuntarios que dan a conocer las aves de Can
Coll a los usuarios que visitan la Mas/a también
hacen un seguimiento de las aves observadas:
cuanliflcan su número, caracterfsticas, etc. en una
haja de retoglda de datos que retleja las obsefVàdones reahzadas cada domingo.

Formaciones
Formación basica inicial para los voluntari05
de la séptima promoción
Este al'lo se han ImpartJdo dos form.KlOrleS de
segulmiento para las SlÇu¡enles labores:
- Inventario forestal, seguimiento frtosanitano,
repoblaciones y aves.
Formaciones especializadas
El grupo espetlilhzado en aves ha reallzado dos
sahdas: A los AiguamOlls del Arnpurd.in y al Centro
de Recuperaci6n de Rapaces de Torreferrussa. los
YOIuntarios especialiStas en inventana forestal han
tenido una sesi6n de trabaJo con miembros del
CREAF.

Intercambios
• Arnlgos del Jardln Botamco. VISita al centro de
Infoonación de Vallvtdrera e itinerario a la
Budellera.
• Los vdunta rios del Ayuntamiento de Hospitalet
viSltan Can Coll guiados por S vduntarios del
P",,~

·Una lreIntena de voIuntanos viSltaron el Museo
de Zoologia. Tuvieroo la oportunidad de V('( el
taller de preparaci6n de animales dtsecados. el
departamento de comportamlento animal, la
exposición "Vida baiO tierra". la Biblioteca, entre
otras dependencias.
-La presidenta de E/s amics del arbres guió a un
numeroso grupo de voIuntarios en un itinerario
especializado en los arboles como energias vivas_
'Un grupo de voIuntarios del Delta del Ebro
participaron durante un fin de semana en las
tareas de los ~oluntarios del Parque y en las
actJVidades del Club de Voluntarios.

Participaci6n en sesiones de
trabajo y mesas redondas
• Jornadas de Gestión de Parques y Espacios
Naturales, celetxadas en el PNIN de la Albera,
donde se uataron lemas de voluntanado.

"Jornadas de formación a los voluntanos de
Amics del Jardl Bot.!lnic.
'Semana del Medio Ambiente en Ciudad Badía.
• Reserva de la BIOsfera Hiroy Cerere, aen Costa
Rica: participaclón especial en temas
reladonados con interpretación ambiental
'El Voluntanado po!" el Medio Ambiente en
Cataluña, organizado por la FundaClón
Solidarldad UB.
'Parttapación en la dase: El papel de los
voluntarios en la Educación Ambiental. Curso de
Educadores Ambl(>ntales de Formación
Ocupacional Organizado por fundació
Ecomedlterr.!lnia,

• 11 Muestra de Asociaciones de VoIuntariado
Mercè 97. Una trentena de voIuntarlOS
reallzaron labores de Información en el estand
si tuado en la plaza de Catalunya durante los
CIOCO dfas de feria, que este año tenfa como
lema: Contra Racismo, Cultura!

Nueva promoci6n y
renovaciones de compromisos
'Se incorporaron 2 t nuel/os voluntaflos
pertenecientes a la séptima promoción.
'Renovaran compromlSO: 10 voluntarios de la
primera, 30 de la tercera, 17 de la cuarta, 6 de
la qUinta y 16 de la séptima,

Actividades del Club de Voluntarios
'Sesión de trabalo: SenslbilizaClón y
participación:
Instrumentos para la sostenibihdad, OrganlZa
Fundació Ecomediterr.!lnia
'RadiO Estel: Entrevista en el programa Un pafs
a la motxilla.

A flnales de este aM, el Club de Voluntarios ha
I!evado a cabo w segunda ~mblea_ Se han
consolidado las vocaJias de apoyo a la gesllÓn,
cultura, archlvo, fiestas, excursiones y
dlvulgación hlstóriço-cultural de Collserola.
Visitas y colaboraciones con otr05 parques
'Colabofación col el Parque Natural del Delta
del Ebro en el censo anual de aves muertas en
las playas del Delta
"Los voluntarios del Delta nos visitaran el 2S y el
26 de octubre. Se alojaron en Mas Pins y
Ilevaron a cabo las labores previstas para
conocer el Parque y las tareas que desarrollan en
~ los voluntarios
"Excursión de dos dias al Cadi-Moixeró,
AloJados en Coll de Pal, vlsltaron el centro de
IOformación y realizaron dos itinerarios guiados.
• E~CU rS1 Óf'l al Montseny, Visltan tres cen tros de
información y recorren un par de itinerarios
guiados.

Voluntanos en la Fira de la Mercè 1997
'Ràdio Quatre: Entrevista sobre los itJnerari05
guiados e interpretades en el Parque

fi.stas
Se han celebrada las fiestas de la Primavera y la
de Navldad. El Club organizó un conjunto de
actlVldades complementaflas al Encuentro de
Voluntaflos del dfa 20 de septiembre. En la
salida al Monl5eny tamblén se pUSO en marcha
la fiesta de la Castai'lada.

disei'lados y guiados paf los voluntarios

Programa de Patrocinio
El objetivo de conservar y mejorar Collserola,
como futura gran parque metropolita no, seria
una tarea Inabordable si no se implicaran en ello
t~ los elementos de la sodedad ciudadanos,
Administración, entidades y empresas pflvadas.
Para conseguir el apoyo de este Importante
sector de la sociedad que son las empresas, el
Patronato Metropolitano del Parque de
Collserola cuenta, desde 1993, con un Programa
de patrocinio que se aplica coo tres obJetlvos
fundamentales:
'Obtención de recursos suplementarios que
permltan llevar a cabo nuevos proyectos en los
distintos ambitos del Parque (medio natural,
patrimonio arquitectónico, divulgación y
educación ambienta~,
'la impllCación de un nuevo cOlectlVO SOCial-las
empresas, sus directlVos y trabajadores- en la
volun tad de conservación del Parque.
'la dlfusión y comunicación de los proyectos
patrocinaoos y de las empresas patrocinadoras
como una nueva herraml(>nta de promOClón de
los valores del Parque entre los dudadanos del
area Metropolitana de 8arcelona.

Actividades del Programa en 1997
La actividad del Programa de PatrOClnlO en 1997
se ha estructurado en gran parte en torno a los
actos de celebración de los diez aMs de
existencia del Plan Especial de Collserola y,
especialmente, de la rea lización de la exposición
"Collserola, una rea litat compartida".
La incOfporación de cinco nuevas empresas
patroonadoras, asl como la renovación de los
convenios con las entldades que colaboran con
el Parque desde el iniCIO del Programa de
PatrOClnio, sei'lala su consolidación como uno de
los proyectos de mecenazgo medioamblental
mas reconocidos dentro y fuera de Catalufia.

Exposiciones y ferias

Publicaciones

DleclOCho entidades y empresas han firmado en
1997 convenios que han permmdo apoyar y dar
contmuldad a diversos proyectos de
conservación, mejora y difUSlón del Parque

' ·Collserola, una realitat compartida" ' 18
voluntarios participaron durante los dfas
laborables, apoyando en el aspecto de
información, acogida, secretaria, etc.

Durante 1997 se han edltado 4 números de
Erola -boletln dirigido a los voluntarios y
entidades interesadas --que se ha acompai'lado
de un monogrMico referente a los Itmeranos

A la hora de valorar las aportaciones dlflg idas al
Parque por parte de las entidades
patrocmadoras. hemos de distinguir entre las

"

econ6micas y las reaiizadas
productos y servicios.

med~nte

Programa de Patrodnio 1997
Aportadones económicas
Aportaciones en prodUdos
y servidos

12,470.00Q,·pt5
21.573.000,-pts

Total absoluto

34,043,OOO.-pts

Acciones de comunicad6n del Programa de
Patrocinio
Las dlferentes acciones de comunicación del
Patronato desarrolladas durante 1996 se han
onentado ha<ia dos obJehvos b,}Slcos: la difuS!ón
de los valores naturalisticos, educativos y soclales
del Parque de Collserola y la comunicación del
Programa de Patrocinio, dando a conocer las
entidades patroclnadoras y 105 proyectos
patrocinades en los dlShntos ,}mb!tos del Parque,
La exposición "Collserola, una realitat
compartida" fue el marco considerada como
mas Idóneo para difundlr este año la actividad
del Programa de Patrocinio, representada en
unos platones en que figuraban todas las
entidades que han colaboc"ado en el Parque
desde 1993. la exposición permaneció en
Barcelona entre el 24 de octubre y el 9 de
noviembre, para trasladarse, a contlnuación, a
Cerdanyola del Vallès. Durante 1998 podr,} ser
visitada en una serie de municlpios del area
Metropolitana de Barcelona, inicianclose en
Esplugues de Uobregat.
Los patrocinadores de la exposiCI6n, todos
entldades con una presencia histórica
importante en el amblto geogrMico del Parque.
estl.J'Vieron presentes en el ado de Inaugura<ión,
el 24 de octubre, en que el alcalde de Barcelona,
Excmo. Sr. Joan Clos les entregó un galardón
conmemorativo,
Con el objetlVO de dar eco a los proyeetos
patrocinades y de hacer llegar a los dudadanos de
Barcelona y de su .'irea metropolitana la Identldad
de las entidades que colaboran en el Parque, el
Patronato cuenta ccn la importante colabora<lón
de los medlOS de comunicaclÓll, los cuales, desde
el principIO han ofrecido del Programa de
PatrocinlO han dada su apoyo a los obJetlV05 del
Patronato y del Programa de Patroonkl.
En este sentldo, la principal herramienta de
difusión durante 1997 ha sido la pagina mensual
"La Ventana de Collserola", publicada por El
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PeriódiCO de Cataluna,
donde se tratan temas de actualidad del Parque,
se ofrecen kls servlClos del Centro de Información
y se mencionan los proyectos y las enti<lades
patrocinadoras., óesde noviembre se publICa
tamblên en catalan: "/..ò Finestra de Co11seroia"
Por su parte, EI8utlletl trimestral del Parque
expone el desarrollo de cada uno de los
proy&tos patrocinados, ademas de indUir una
sección dedicada al Programa de PatrociOlo,
Los programas tem,}tlCos dedicades al medio
ambiente de Televisió de Catalunya y de
Televisión Espanola, han dedlcado espaClos al
Parque de Collserola y a los proyectos que en él
se desarrollan, acercalldo de esta manera la
identidad de las empresas colabcradoras al
conjunto de la socledad.
En el capitulo de difuslón del propio programa,
el Patronato de Collserola fue invitado a
explicar su experienCla de patroclmo en el curso
sobre gestlón de patroclOlOS Impartldo por la
Escuela de Adminlstraclón Pública de la
Generalitat de Catalunya, Asimismo, el
Patronato. a principios del a1'lo 1997, hizo
llegar a todas las entidades y empresas que
forman parte del mailing del Programa el
nuevo catalogo del Programa de Patrocinio,
documento que recoge las experiencias del
perlodo 1993-1996, as! como los objeti vos para
el próximo tnenio
Proyectos patrocinados al Parque de
Collserola durante el año 1997
El contenido de los proyectos patrocina dos
pertenecen a los diferentes ,}mbitos de
ccnserva<ión del medlO Mtural, me¡ora de
IOfraestructuras y difusión de les valores del
Parque, que lleva a cabo el Patronato de
Collserola.
Torre de Collserola
MeJora y mantenim'ento del itinerario de la
Budellera, que une el Centro de Información con
la Torre de Collserola,
Serveis Funeraris S.A,
Tradaments fitosanitaris per al control de
plagues forestals
Edidones Primera Plana ( El Periódico de
Catalunya) y Televisió de Catalunya
Campar.as de dlfusión del Parque de Collserola y
del Programa de PatroclnlO,

Enher
Fecsa
Valen(iana de Cementos Portland
Parc d'Atraccions Tibidabo
Ferrocarrils de la Generalitat
Túnels I Accessos de Barcelona
Sony
Torre de Collserola
Exposlclón ~Collserola, una realitat compartida"
Caja de Ahorros de cataluña
PublicaCiones para los programas educatlvos de
los Centros de Educadón Ambiental del
Patronato.
Caja de Madrid
Campana anual de observaClón de la mlgraCl6n
de aves rapaces
Hoe<:hst Ibèrica
IV Plan de Segu,miento de mariposas dlurnas
(BurterfJy Moniroring 5cheme)
Coca Cola, Cobega
Pubhcaciones d ivu lgat i~as del Centro de
Información
Aguas de Bar(elona
Instalación de la tuberla entre el Turó del Temple
y la plaza Mireia
Ciuoen Hispania
Cesi6n de un vehiculo de apoyo al SefVicio de
Medio Natural
ColaboraClones:
Torrespapel
El Corte Inglés
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