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1.1. Assemblea General
1.2. Comissió Executiva
1.3. Consell Consultiu
1.4. Consell Científic Assessor

Memòria de Gestió 2020

Assemblea General

—

Presidència
Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Vicepresidència
Ada Colau Ballano
Presidenta de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
Ferran Miralles Sabadell
Director General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya

Vicepresidència executiva
Xavier Paz Penche
Alcalde de Molins de Rei

Secretaria
Marcel.lí Pons Duat
Glòria Vendrell Garrido
Antoni Puigarnau Puigarnau

Intervenció
Joan Romagosa Rebulà
Montserrat Martí Rovira

Tresoreria
Lluís Malavia Muñoz
Antoni Puigarnau Puigarnau

Membres
Per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
Ada Colau Ballano
Xavier Paz Penche
Belén García Criado – suplent

Per la Diputació de Barcelona

Per la Generalitat de Catalunya

Membres

Ferran Miralles Sabadell
Maria Mercè Santmartí Miró –suplent

Per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona

Pels ajuntaments
Oriol Serratusell Basachs
Ajuntament de Montcada i Reixac

Antoni Farrero Compte
Raimon Roda Noya – suplent
Josep Maria Carrera Alpuente
Rafael Bellido Cárdenas – suplent

Carlos Cordón Núñez
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Per la Diputació de Barcelona

Eloi Badia Casas
Enric Gornés Cardona - suplent
Ajuntament de Barcelona
Josep Perpinyà Palau
Ajuntament de Sant Just Desvern
Manuel Leiva Velazquez
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Francesc Duch Altet
Alba Gordó Vilaseca - suplent

Francisco Javier Gomar Martín
Martí Domènech Montagut – suplent
Jordi Padrós Selma
Jordi Torrents Romero – suplent

Per la Generalitat de Catalunya
Maria Mercè Santmartí Miró
Antoni Gumbau Parra – suplent
Maria Pery Ventosa
Lluís Balaguer Blasi – suplent

Pels ajuntaments

Alex Herrero Basangé
Ajuntament de Molins de Rei

Oriol Serratusell Basachs
Ajuntament de Montcada i Reixac

Pilar Díaz Romero
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Eulàlia Mimó Viader
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Joan Borràs Alborch
Albert Querol Lacarte – suplent
Ajuntament del Papiol

Frederic Ximeno Roca
Francesc Jiménez Gusi – suplent
Ajuntament de Barcelona

Entitat convidada

Josep Perpinyà Palau
Ajuntament de Sant Just Desvern

Susana Herrada Cortés
Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix

Comissió Executiva

—

Manuel Leiva Velázquez
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Francesc Duch Altet
Alba Gordó Vilaseca - suplent
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Pilar Díaz Romero
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Presidència
Xavier Paz Penche
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Núria Marín Martínez
Francisco Javier Gomar Martín – suplent
Josep Tarín Canales
Pere Pons Vendrell – suplent
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Albert Querol Lacarte
Joan Borràs Alborch – suplent
Ajuntament del Papiol
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Assistència tècnica
Marià Martí Viudes
Director gerent
Marcel·lí Pons Duat
Glòria Vendrell Garrido
Antoni Puigarnau Puigarnau
Secretaria
Joan Romagosa Rebulà
Montserrat Martí Rovira
Intervenció
Lluís Malavía Muñoz
Antoni Puigarnau Puigarnau
Tresoreria

Consell Consultiu

—

Membres

Ajuntament del Papiol
Albert Querol Lacarte
Jordi Bou Compte
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Manuel Leiva Velázquez
Ajuntament de Sant Just Desvern
Just Fosalva Sanjuan

Associació SOS LA RIERADA
Anabel Pellicer de Carli

ADENC
Xavier Jordà Sanuy
Joan Cuscó Borrás
Associació Can Pujades
Nicolas Pirotte
Karel Geldhof
Salvador Ferran
Associació de Veïns Can Rectoret
José Luis Lorente Alonso

Àrea Metropolitana de Barcelona
Pendent de nomenament
Diputació de Barcelona
Carles Dalmases
David Carrera Bonet

Associació de Masies de Collserola
Josep Ramon Vilagut Macià
Manuel López Prados

Ajuntaments

Associació de Veïns de Santa Maria
Vallvidrera - Mas Sauró
Maria Garrés Vidal
Pilar Rodríguez Portal

Ajuntament de Barcelona - Districte Horta
- Guinardó
Eduard Vicente Gómez
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Eduard Sanz García
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Eulàlia Mimó Viader
Ajuntament de Molins de Rei
Alex Herrero Basangé
Ajuntament de Montcada i Reixac
Oriol Serratusell Basachs
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Alba Gordó Vilaseca
Francesc Duch Altet

Associació Fes Fonts Fent Fonting
Marcel Oliveres Jené
Ignacio Fita Rodríguez
Joan Calvet Borull

Entitats (*)

Associació Collserola Verda
Pere Aceiton Marín
Joan Carles Riera Castro

Ajuntament de Barcelona - Districte les Corts
Sara Jaurrieta Guarner
Albert Basas Parcerisas

Associació de Veïns i Veïnes de Montcerdà
del Bosc i altres
Jesús López Pérez
Emilio Zapata Calero
Marta Voldú Martí

Associació de Veïns de Mont d’Orsà Vallvidrera
Roser Argemí Abadal
Damià Gibernet Pahissa
Associació de Veïns de Sant Just Desvern
Jaume Taxé Fàbregas
José Miguel Sebastián
Associació de Veïns i Propietaris
del barri de Mas Guimbau-Can Castellví
M. Antònia Ferrer Solé
Sònia Quintana Cayuelas
Carolina Gil Chamorro
Associació de Veïns i Propietaris Sol i Aire
Carolina Oliva Arias
Silvia Patricia Crespo Melches

Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
(CEPA)
Eva Mas Trepat
Laia Izquierdo Pintado
Centre d’Estudis Santjustencs
Maria Quintana Cortés
Pere Aceitón Marín
Centre Excursionista de Catalunya
Antoni Olivella Cunill
Centre Excursionista Els Blaus
Jordi Campos Nogueres
Albert Arbós Arqués
Club Velers Collserola
Josep Closas i Solà
Collserola Sport, Respecte i Ciclisme
Ismael Kadiri Bleda
Xavier Serret Avila
Andrés Morales Escalera
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CCOO)
Laura Diéguez Ferrer
José Manuel Jurado Villena
Consorci Parc Natural de la Serra
de Collserola
Marià Martí i Viudes
DEPANA
Alonso Pallí Aguilera
Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix
Susana Herrada Cortés

(*) Les entitats del Consell Consultiu tenen un vot, encara que hagin designat més d’un representant.
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Federació d’Associacions de Veïns
de Sant Cugat del Vallès
Josep Lluís Salazar Máñez

Societat Caçadors l’Harmonia d’Horta
Juan Carlos Montagut Viñas
Santiago Cortés Alarcón

Consell Científic
Assessor

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona
Jordi Bigues Balcells

Societat Catalana d’Educació Ambiental
Diego Teruel Roca
Ricard Puig Moreno

Presidència

Federació d’Ecologistes de Catalunya
Josep Lluís Moner Tomàs

Societat Catalana d’Herpetologia
Jordi Roca Burón

Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya
Antoni Pardinilla Rovira

SOM COLLSEROLA
Savador Ferran Raubert
Miquel Roset Sala

Fundació Catalana de l’Esplai
Pendent de nomenament

Unió de Pagesos Baix Llobregat
Ramon Figueras Garriga
Josep Cuscó Moyes

Òmnium Cultural (Territorial Baix Llobregat)
Pendent de nomenament
Fundació Privada Sant Cugat
Joan Gaya Beltran
Grup d’Estudis Locals Sant Cugat
Domènec Miquel i Serra
IAAC -Institute For Advaced Architecture
Of Catalonia
Vicente Guallart Furió
Institució Catalana d’Història Natural
(ICHN)
Jorge Mederos López
Institut Català d’Ornitologia (ICO)
Marc Recasens Anton

Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament, Ajuntament de Barcelona
Victor Molinet
Joan Pedreny Abella
Santiago Rovira Vallhonesta
Societat de Caçadors de Sant Just Desvern
Pedro Martín González
Fernando Moret Hinojosa

Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola
Joan Vilamú Viñas

Vicepresidència

Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia
Pendent de nomenament
Universitat Autònoma de Barcelona
Jordina Belmonte Soler
Universitat de Barcelona
Facultat de Biologia
Antoni Gómez Bolea

Universitat de Barcelona - CREAF
Santiago Sabaté Jorba

Membres
Institut de de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) - Universitat
Autònoma de Barcelona
Robert Savé Montserrat (a partir del 10 de
desembre de 2020)
Universitat de Barcelona – Departament
d’Ecologia
Núria Bonada Caparrós (a partir del 10 de
desembre de 2020)
Universitat de Barcelona – Departament
de Botànica
Antonio Gómez Bolea (a partir del 10 de
desembre de 2020)

ENTITATS OIENTS
Amics de la Natura de Sant Feliu de
Llobregat
AVV del Barri de Mas Fortuny

Secció Excursionista “SEAS”
M. Teresa Reverter Salas

—

Associació de Veïns del Barri de Montbau
AVV d’Esplugues
Club Muntanyenc Sant Cugat
Col·lectiu Agudells - Ecologistes en Acció
Catalunya
ETSAV

Institució Catalana d’Història Natural
(ICHN) - Consell de Protecció de la Natura
Josep Germain Otzet
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) - Universitat Autònoma de Barcelona
Martí Boada Juncà (fins al 10 de desembre de
2020)
Louis Lemkow Zetterling (fins al 10 de desembre
de 2020)
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
Gil Gorchs Altarriba (fins al 10 de desembre de
2020)

Federació Catalana de Caça
Societat Caçadors l’Ardilla, Cerdanyola
del Vallès
Jaume Estapé Martín
Marcelino Hernández Honorato

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF)
Josep M. Espelta Morral (fins al 10 de desembre
de 2020)

La Nova Fita
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2. Pressupost 2020

Consorci del Parc Natural de la Serra de de Collserola

Pressupost d’ingressos per al 2020
A1. Operacions corrents
CAPÍTOL III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

34200

Ingressos per serveis educatius

55.000,00 €

34901

Preus públics per ocupació privativa d'espais públics

20.000,00 €

34903

Ingressos per activitats realitzades al Parc

1.500,00 €

34909

Altres preus públics

2.000,00 €

36000

Vendes

6.000,00 €

39000

Altres ingressos

8.000,00 €

39901

Anuncis de concurrència pública

2.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

94.500,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45001

Transferències de la Generalitat de Catalunya

140.000,00 €

46100

Transferències Diputació de Barcelona

46201

Transferències Ajuntament de Barcelona

46202

Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei

46208

Transferències finalistes conveni dinamització local agropecuària

46209

Transferències altres ajuntaments

46400

Transferències AMB

47001

Transferències d'empreses privades no finalistes

2.564.891,28 €
398.275,05 €
8.000,00 €

151.000,00 €
2.613.816,28 €
64.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

25.000,00 €

5.964.982,61 €

INGRESSOS PATRIMONIALS

52000

Interessos

55000

Concessions

5,00 €
98.070,82 €

TOTAL CAPÍTOL V

98.075,82 €

Total operacions Corrents

6.157.558,43 €

B. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
61900

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Venda d'immobilitzat

100,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

100,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

76100

Transferències de la Diputació de Barcelona

76204

Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

48.990,00 €
15.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VII

63.990,00 €

Total operacions de capital

64.090,00 €

Total pressupost d’ingressos 2020

6.221.648,43 €
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Pressupost de despeses per al 2020
A1. Operacions corrents
CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

8.9200.10100

Retribucions bàsiques personal directiu

82.761,63 €

8.9200.12000

Sous del grup A1 - funcionaris

129.525,45 €

8.9200.12001

Sous del grup A2 - funcionaris

199.319,27 €

8.9200.12003

Sous del grup C1 - funcionaris

141.753,09 €

8.9200.12004

Sous del grup C2 - funcionaris

201.744,61 €

8.9200.12006

Triennis-funcionaris

140.398,39 €

8.9200.12100

Complement destinació-funcionaris

387.345,17 €

8.9200.12101

Complement específic - funcionaris

610.474,66 €

8.9200.12103

Altres complements - funcionaris

460.218,33 €

8.9200.12700

Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari

16.609,42 €

8.9200.13000

Retribucions bàsiques - personal laboral fix

153.735,75 €

8.9200.13002

Altres remuneracions - personal laboral fix

341.297,63 €

8.9200.13100

Retribucions bàsiques - personal laboral temporal

5,00 €

8.9200.13102

Altres remuneracions-personal laboral temporal

5,00 €

8.9200.13700

Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral

8.9200.16000

Seguretat social

3.100,00 €

8.9200.16200

Formació i perfeccionament del personal

12.000,00 €

8.9200.16205

Assegurances

22.000,00 €

739.278,51 €

8.9200.16208

Ajuts socials

19.715,92 €

8.9200.16209

Fons social

31.556,86 €

TOTAL CAPÍTOL I
CAPÍTOL II

3.692.844,69 €

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.1720.20300

Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge

1.1720.20400

Lloguer de material de transport

9.9200.20500

Lloguer de fotocopiadores i equipament d'oficina

1.1720.20800

Lloguer de la Torre de Collserola

2.000,00 €
5,00 €
5.785,88 €
14.500,00 €

1.1720.21000

Reparació i manteniment general Medi Natural

66.1901,17 €

1.1720.21200

Reparació d'edificis i altres construccions

265.164,00 €

1.1720.21300

Reparació i mant. de maquinària, Instal·lacions tècniques i utillatge

1.1720.21400

Reparació i manteniment d'elements de transport

3.000,00 €
35.000,00 €

1.1720.21500

Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure

5.000,00 €

9.9200.21500

Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina

4.142,82 €

9.9200.21600

Reparació i manteniment d'equips per a processos d'informació

1.1720.21900

Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions

23.965,82 €
4.500,00 €

9.9200.22000

Material d'oficina

1.1720.22001

Publicacions Servei Medi Natural

14.322,00 €

2.3260.22001

Publicacions UPDEA

2.800,00 €

9.9200.22001

Publicacions Servei AC

1.841,40 €

470,00 €

9.9200.22100

Consum electricitat

56.858,16 €

9.9200.22101

Aigua

42.000,00 €

1.1720.22103

Combustibles i carburants vehicles i maquinària

31.000,00 €

9.9200.22103

Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil)

12.000,00 €

1.1720.22107

Vestuari

7.000,00 €

13

Consorci del Parc Natural de la Serra de de Collserola

1.1720.22105

Equips protecció individual (EPI)

9.9200.22106

Productes farmacèutics i material sanitari

9.9200.22200

Servei de telefonia fixa

9.9200.22201

Postals

5.000,00 €
521,73 €
25.575,00 €
3.066,67 €

9.9200.22203

Servei d'internet

6.649,50 €

9.9200.22205

Telefonia mòbil

11.253,00 €

9.9200.22209

Missatgeria

1.636,80 €

1.1720.22400

Assegurances de vehicles

9.000,00 €

9.9200.22401

Assegurances

18.904,91 €

9.9200.22500

Tributs estatals

1.000,00 €

9.9200.22501

Tributs de les Comunitats Autònomes

9.9200.22502

Tributs de les Entitats locals

10,00 €
3.000,00 €

9.9200.22601

Representació

2.3260.22602

Comunicació i publicacions

35.000,00 €

7.000,00 €

9.9200.22603

Publicacions a Diaris Oficials

5.000,00 €

9.9200.22604

Jurídics, contenciosos

1.500,00 €

2.3260.22608

Voluntaris i participació ciutadana

3.000,00 €

2.3260.22619

Despeses funcionament Can Coll

10.000,00 €

2.3260.22629

Despeses funcionament Centre d’Informació

6.000,00 €

1.1720.22699

Despeses diverses Medi Natural

4.500,00 €

2.3260.22699

Despeses diverses Servei d'UPDEA

9.9200.22699

Despeses diverses administració

12.000,00 €

1.1720.22700

Servei de neteja del medi natural

210.000,00 €

9.9200.22700

Servei de neteja edificis

112.500,00 €

5,00 €

9.9200.22701

Servei de vigilància i seguretat

130.209,76 €

1.1720.22706

Estudis i treballs tècnics - Medi Natural

153.645,47 €

2.3260.22706

Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental

25.000,00 €

9.9200.22706

Estudis i treballs tècnics - Administració

68.337,66 €

2.3260.22799

Suport extern equipaments Servei d'UPDEA

8.9200.23010

Dietes del personal directiu

135.000,00 €

8.9200.23020

Dietes del personal no directiu

0.9120.23100

Locomoció dels membres dels òrgans de govern

8.9200.23110

Locomoció del personal directiu

8.9200.23120

Locomoció del personal no directiu

5.000,00 €

9.9200.23300

Altres indemnitzacions

2.000,00 €

500,00 €
3.500,00 €
102,00 €
800,00 €

TOTAL CAPÍTOL II
CAPÍTOL III

2.209.473,74 €

DESPESES FINANCERES

9.920.35200

Interessos de demora

9.920.35900

Altres despeses financeres i de gestió bancàries

5,00 €
500,00 €

TOTAL CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
8.920.46100

505,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Transferències corrents Diputació de Barcelona

5,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV

5,00 €

Total operacions corrents

5.902.828,43 €
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A2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

1.1720.60000

Inversions en terrenys

5,00 €

1.1720.60900

Altra inversió nova en infraestr. i béns d'ús públic

5,00 €

1.1720.61900

Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús públic

1.9330.62200

Edificis administratius i altres construccions

158.000,00 €
15.000,00 €

1.1720.62300

Maquinària, instal·lacions i utillatge

45.505,00 €

1.1720.62400

Elements de transport

26.500,00 €

9.9200.62500

Mobiliari i equipament d'oficina

10.000,00 €

2.3260.64000

Inversions immaterials Servei d'UPDEA

1.1720.64009

Altres inversions immaterials

9.9200.64100

Aplicacions informàtiques

2.3260.62500

Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA

14.500,00 €

9.9200.68600

Equips per al procés de la informació

40.000,00 €

3.000,00 €
5,00 €
6.300,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI

318.820,00 €

Total operacions de capital

318.820,00 €

Total pressupost de despeses 2020

6.221.648,43 €
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Correspon al Servei d’Administració i Contractació les funcions estructuradores del funcionament
de l’ens gestor del Parc, amb l’objectiu de facilitar els procediments per tal que es puguin assolir les
funcions finalistes dels altres serveis.
Gestiona els programes següents:
1. Assessoria jurídica
2. Assistència als òrgans de govern i de consulta
3. Gestió comptable
4. Recursos humans
5. Gestió del patrimoni
6. Suport als serveis finalistes
7. Serveis centrals
8. Convenis amb administracions, entitats públiques i privades
9. Arxiu
10. Transparència i administració electrònica
L’any 2020 ha estat, sens dubte, condicionat per la crisi sanitària mundial. En aquest sentit, des del
Servei d’Administració i Contactació es va contribuir activament a la posada en marxa de metodologies
de teletreball a l’organització.
Si bé l’any 2019 va ser un exercici en què l’espai de treball administratiu va continuar compaginant
la gestió quotidiana dels programes esmentats amb un impuls rellevant als objectius inherents
a les polítiques de transparència de les administracions públiques del nostre entorn, ha estat l’any
2020 quan s’ha pogut comprovar definitivament l’eficàcia d’haver implementat l’administració
electrònica, que ha permès des de l’inici de la pandèmia poder teletreballar i mantenir el Servei en ple
funcionament, amb l’esforç que ha representat adaptar-se a aquesta nova realitat i donar compliment
i resposta als objectius necessaris per al funcionament del Consorci.

Assessoria
jurídica

—

L’assessoria jurídica del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola té com a funció bàsica
assessorar i donar suport tècnic en matèria de la
seva especialitat, tant a nivell intern (altres serveis
i unitats del Consorci), com a nivell extern (entitats
locals i altres institucions i organismes, i usuaris
en general), així com establir les directrius per
a la redacció, tramitació i arxiu de les resolucions
juridicoadministratives, informes i qualsevol altre
tipus de documentació complementària.
Proposta de modificació dels Estatuts
del Consorci per tal d’incloure l’EMD de
Valldoreix, com a membre de ple dret
L’Assemblea General del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, en la sessió ordinària
de 10 de desembre de 2020, va adoptar, amb el
vot favorable de la majoria absoluta de membres,
l’acord de modificació dels vigents Estatuts del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola,
per tal d’incloure l’EMD de Valldoreix, com
a membre de ple dret.
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Amb la incorporació de l’EMD de Valldoreix
la composició dels membres de ple dret de
l’Assemblea General seria la següent: 1 membre
de la Generalitat de Catalunya, 2 membres de
la Diputació de Barcelona, 2 membres de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, 1 membre de cada
ajuntament adherit al Consorci i 1 de l’EMD
de Valldoreix. Pel que fa al nombre de vots, el
representant de la Generalitat de Catalunya i els
dels ajuntaments i l’EMD de Valldoreix tindran
1 vot cadascun i els de la Diputació de Barcelona
i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran
3 vots cadascun. El total de vots serà de 23.
Així mateix, en l’acord de l’Assemblea General es
va sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
que dugui a terme les actuacions materials per
a l’execució de l’anterior acord, previstes a la
legislació i que siguin comunes a tots els ens
consorciats.
En conseqüència, per tal d’uniformitzar el tràmit
de modificació dels Estatuts, s’ha demanat a les
entitats consorciades que els seus respectius
òrgans de govern adoptin l’acord per tal d’aprovar
la modificació d’aquests Estatuts.
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Recurs relatiu al rebuig a les activitats
militars dins de l’àmbit del Parc
L’Assemblea General del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, en sessió de data de
20 de juny de 2016, va aprovar una resolució de
rebuig a les activitats militars dins de l’àmbit del
Parc, donat el caràcter de Collserola com a espai
d’oci, lleure i activitat física per a molts ciutadans
i la presència de 13 centres educatius en el seu
entorn. Aquesta resolució demana el cessament
d’activitats de l’exèrcit a Collserola.
A petició del Consorci, l’Assessoria Jurídica de
la Direcció de Serveis Jurídics de la Diputació
de Barcelona, de data 19 de juliol de 2016, va
emetre un informe en què es conclou que en el
marc normatiu actual l’ús merament esportiu
o d’entrenament de les forces armades s’ha
d’autoritzar, com qualsevol altre ús col·lectiu
esportiu, amb les limitacions que es considerin
oportunes, quant a l’exhibició d’armes o d’iti
neraris, per raons de compatibilitat amb altres
activitats, usuaris del parc o la proximitat de
centres educatius. Que el Pla especial d’ordenació
i protecció del medi natural del Parc de Collserola
no preveu res respecte a l’ús militar del Parc, la
qual cosa no impedeix que el futur Pla especial per
a la protecció del medi natural i del paisatge reguli
sobre aquesta qüestió.
El 5 d’octubre de 2016, el Jutjat Contenciós
Administratiu 11 de Barcelona va comunicar
al Consorci la interposició del recurs número
333/2016F, per part del Ministerio de Defensa
contra el Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola i demana la suspensió de l’executivitat
de l’acte recorregut. A la vista dels antecedents
el Consorci va comparèixer en defensa dels seus
interessos.
L’advocat del Consorci va presentar al·legacions
a la sol·licitud del Ministerio de Defensa
d’ampliació de recurs contenciós-administratiu
contra els acords següents:
• El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona de 28 de setembre de 2016
va aprovar prohibir l’exercici de pràctiques
militars al Parc Natural de la Serra de
Collserola ratificant així els acords d’aquest
Consorci i del Parlament de Catalunya.
• El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 29 de setembre de 2016, va aprovar
una moció, presentada pel Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés de la Diputació de rebuig i supressió
de les activitats militars al Parc Natural de

Collserola i instar a la modificació de les
Ordenances del Parc de Collserola en aquest
sentit.
Posteriorment, la nostra defensa jurídica va
sol·licitar que es desestimés l’acumulació
sol·licitada per la part demandant per ex
temporaneïtat. El 3 de maig de 2017, el Jutjat
Contenciós Administratiu 11 de Barcelona va
resoldre ampliar el recurs administratiu, segons la
pretensió del Ministerio de Defensa.
El 16 de maig de 2017 el Consorci va interposar
un recurs de reposició contra la interlocutòria
del Jutjat de 3 de maig de 2017, que el Jutjat va
desestimar el 14 de setembre de 2017.
El 17 de maig de 2018 el Consorci va presentar
un escrit al Jutjat en què se sol·licitava que es
desestimés íntegrament el recurs contenciós
administratiu i es dictés sentència en base als
raonaments següents exposats pel Consorci:
• L’absència de cap acte exprés de prohibició
d’ús del parc per part de tropes militars.
• L’autorització expressa del Consorci de totes
les peticions realitzades pels comandaments
de la Caserna del Bruc i la modificació de les
Ordenances del Parc de Collserola en la qual
es preveu expressament l’ús del parc per part
de tropes militars i altres cossos de seguretat
públics i privats.
Els Ajuntaments del Papiol, Cerdanyola del
Vallès, Barcelona i Sant Cugat del Vallès van
presentar al Jutjat escrits d’al·legacions en els
mateixos termes que anteriorment ho havia
fet el Consorci. L’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat va presentar l’escrit desistint com a part
codemandada.
Amb posterioritat, tant la Diputació de Barcelona
com l’Àrea Metropolitana de Barcelona van
comparèixer com a entitats codemandades.
En data 30 d’octubre de 2020, el Jutjat del
contenciós-administratiu número 11 de Barcelona
va dictar sentència 165/2020, d’inadmissió del
recurs 333/2016F, interposat pel Ministerio de
Defensa contra l’acord adoptat per l’Assemblea
General del Consorci de 20 de juny de 2016,
l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de
Barcelona de 29 de setembre de 2016 i l’acord
del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona de 28 de setembre de 2016, que
aprovava una resolució de rebuig a les activitats
militars dins de l’àmbit del Parc, donat el caràcter
de Collserola com a espai d’oci, lleure i activitat
física per a molts ciutadans i la presència de 13
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centres educatius en el seu entorn i es demanava
el cessament d’activitats de l’exèrcit a Collserola
i demanava la suspensió de l’executivitat de l’acte
recorregut.
La sentència resol que no s’admet el recurs
contenciós-administratiu interposat pel Ministerio
de Defensa, sense condemnar a costes cap de les
parts. La resolució es fonamenta en què el recurs
es va interposar contra una activitat no susceptible
d’impugnació, ja que no es té constància que cap
de les premisses contingudes als acords impugnats
hagin derivat a una actuació material, el que
corrobora la finalitat merament de declaració
política, mancada de conseqüències jurídiques.

en sessió de 2 de desembre de 2016, va aprovar
donar conformitat a la proposta d’ordenança
per a la regulació de la circulació de bicicletes al
Parc Natural de la Serra de Collserola i traslladar
aquesta proposta d’ordenança als Ajuntaments
consorciats, a efectes de la seva tramitació
i aprovació.
El 20 de desembre de 2016 es va notificar aquest
acord als Ajuntaments consorciats, juntament amb
el text de les ordenances aprovades i els mapes
annexos.
Durant tot l’any 2017 es van mantenir contactes
amb els responsables de cadascun dels ajun
taments per conèixer l’estat del tràmit.

Aprovació d’ordenances i reglaments
Aprovació d’ordenança per a la
circulació de bicicletes al Parc
La regulació recollida en aquestes ordenances
indica unes pautes de comportament que té per
objectiu fer compatible l’ús de la bicicleta amb l’ús
a peu del parc i la protecció del patrimoni natural
del parc, però en els aspectes de circulació, i en
concret pel fa a l’ús de les bicicletes, cal incorporar
a les ordenances municipals dels nou ajuntaments
amb àmbit dins del Parc Natural de la Serra de
Collserola facultats sancionadores que permetin
corregir actuacions il·legals o prohibides pel que fa
l’ús de la bicicleta al Parc. Cal tenir present que el
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
no disposa de policia als efectes de vetllar per
l’aplicació de l’ordenança.
Amb la col·laboració tècnica de l’empresa
PERONA-Estratègies de mobilitat sostenible, SL,
es va redactar una proposta d’ordenances per
a la circulació de bicicletes dins del Parc Natural
de la Serra de Collserola. Aquesta proposta es
van sotmetre a estudi de l’Assemblea General del
Consorci.
L’Assemblea General del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, en sessió celebrada en
data 3 de desembre de 2013, va aprovar restar
assabentada de la proposta inicial d’ordenança per
a la regulació de la circulació de bicicletes al Parc
Natural de la Serra de Collserola, que s’annexava,
i obrir un tràmit de consultes als ens consorciats
per a la formulació de suggeriments i esmenes.

L’estat de les actuacions relatives a l’aprovació de
l’esmentada ordenança per part de cadascun dels
ajuntaments, a data 31 de desembre de 2020, és
la següent:
Ajuntament del Papiol. La Junta de Govern
Local, en sessió de 6 de novembre de 2017,
va adoptar l’acord d’iniciar les actuacions per
a l’elaboració de l’ordenança.
Ajuntament de Barcelona. Des de l’Àrea
de Mobilitat i Infraestructures d’Ecologia Urbana
consideren que aquesta ordenança no és
contradictòria amb la seva Ordenança de circulació
de vianants, si bé des del Consorci es considera
que no és suficient per regular la circulació de
bicicletes al parc de Collserola.
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
El ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el
text de l’ordenança el 19 de març de 2018. Durant
el termini informació pública es van presentar
al·legacions. El text definitiu es va aprovar pel
ple de l’Ajuntament el 15 d’octubre de 2018.
Prèvia a la publicació de l’anunci oficial es va dur
a terme una matinal informativa i una campanya
de divulgació d’àmbit local.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?b
op2018&12/022018024695.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/7795/1723263.pdf

Dins d’aquest termini, l’Ajuntament del Papiol
va presentar el 31 de març de 2014 un escrit de
suggeriments i esmenes a la proposta d’ordenança.

Ajuntament de Sant Just Desvern. El
ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el text
de l’ordenança el 28 de març de 2018. Durant el
termini informació pública no es van presentar
al·legacions.

En aquest context, l’Assemblea General del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola,

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?b
op2018&04/022018008723.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/7881/1744885.pdf
Ajuntament de Molins de Rei. El ple de
l’Ajuntament va aprovar inicialment el text de
l’ordenança el 28 de juny de 2018. Durant el
termini d’informació pública no es van presentar
al·legacions.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?b
op2018&10/022018020708.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/7744/1710724.pdf
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
El ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el

text de l’ordenança el 19 de setembre de 2017.
El termini informació pública finalitzà l’11 de
desembre de 2018.
https://bop.diba.cat/temp/07_022019013019.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/7931/1756734.pdf
Seguiment i control de la defensa
jurídica del Consorci
Pel que fa al seguiment i control de la defensa
jurídica del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola, s’ha realitzat l’escaient coordinació
dels plets en marxa de l’any 2020, que es resumeix
el quadre inferior.

Recursos en tràmit a 31 de desembre de 2020
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Núm. Recurs /
Any d’inici

Número Exp. CPNSC

Tipus / contingut

Estat de tramitació

947/90

179/96-AG

Urbanístic / Expropiació finca forestal al Papiol

Pendent execució sentència

2019/183-AC i
2018/187-MNT

Interposició de recurs contenciós administratiu contra
la Resolució de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 25 d’abril
de 2019, que desestima el recurs d’alçada contrari a
l’adopció de mesures necessàries per tal de garantir
l’execució de l’ordre de paralització dels treballs d’aportació i estesa de terres a l’àmbit de l’activitat extractiva a
la Pedrera Berta

Continua tràmit aportació de proves

123/2016

Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona
Núm. Jutjat
7

11

12

4

Número
recurs / Any
inici
482/2014

333/2016

157/2018A

410/2018-F

Número Exp.
CPNSC

Tipus / Contingut

Estat de tramitació

2014/037-AG

Urbanístic / Reclamació ocupació per part de l’Administració de dues peces de terra situades al nord del terme
municipal d’Esplugues de Llobregat

Continuen els tràmits judicials i d’aportació de proves
per les parts

2011/238-AG
(B)

Recurs del Ministeri de Defensa contra la resolució de
rebuig a les activitats militars dins de l’àmbit del Parc,
adoptada per l’Assemblea General en data 20/6/2016

Sentència 165/2020 d’inadmissió del recurs interposat pel Ministeri de Defensa contra l’acord adoptat per l’Assemblea General
del Consorci, en data 20 de juny de 2016, l’acord adoptat pel
Ple de la Diputació de Barcelona, de 29 de setembre de 2016
i l’acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, de 28 de setembre de 2016

2018/249-AC

Recurs ordinari 157/2018A interposat contra les obres
de pavimentació en el camí adjacent a la plaça Rotary
Internacional Club, on hi ha l’encreuament de dues
rieres, en la finca propietat de la part actora

Sentència 64/2020 desestimatòria per a l’Administració, en el recurs presentat per la propietat contra les obres de pavimentació
en el camí adjacent a la plaça Rotary Internacional Club, on hi ha
l’encreuament de dues rieres, propietat de la part actora
i la imposició de costes a la part demandada fins a un màxim de
1.000 €, per tots els conceptes

2019/102-AC

Recurs ordinari contra el decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Molins de Rei número 1263, de 17 de
juliol de 2018, que declara nul·la i en conseqüència
il·legalitzable la parcel·lació d’una finca, ordenant la
restitució dels terrenys a la situació física i jurídica
anterior a la segregació de la finca

Compareixença del Consorci al Jutjat
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Núm. Jutjat
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inici
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Número Exp.
CPNSC

Tipus / Contingut

Estat de tramitació

2019/132-AC

Recurs ordinari contra el decret de la Vicepresidència
Executiva del Consorci, de 12 de març de 2019, de
resolució del contracte d’execució de les obres corresponents al “Projecte de sanejament i recuperació de
terrenys ocupats per activitats marginals al sector NordOriental del PNSC (terme municipal de Montcada
i Reixac) - 2016”, per culpa del contractista

Continuen els tràmits judicials i d’aportació de documentació per
les parts a requeriment del Jutjat.
La quantia fixada en el present recurs és de 113.998,50 €

El Consorci compareix en aquests recursos.
L’any 2020 continua el tràmit

El Consorci compareix en aquests recursos.
L’any 2020 continua el tràmit

5

143/2019

2

536/2019
519/2019
535/2019
518/2019

2020/077-AC

Recurs contra les resolucions del Consell Metropolità
de 30 d’abril de 2019 d’aprovació provisional del Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge
a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

2

419/2019
420/2019
421/2019
422/2019

2020/077-AC

Recurs contra les resolucions del Consell Metropolità
de 30 d’abril de 2019 d’aprovació provisional la Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Parc Natural de la
Serra de Collserola

Assistència als
òrgans de govern
i de consulta

—

Activitat dels òrgans
de govern
Assemblea General

El Consorci és una entitat local i, per tant, els
seus òrgans de govern es renoven aprofitant la
renovació dels nostres ajuntaments a partir de les
eleccions municipals. Les darreres es dugueren a
terme el 26 de maig de 2019. A partir d’aquí, el 15
de juny d’aquell exercici es constituïren la majoria
d’ajuntaments dels nostre entorn.
El 25 de juliol fou el torn dels òrgans de govern
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que
uns dies abans, l’11 de juliol, es constituí el Ple de
la Diputació de Barcelona.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de
deliberació i decisió del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola.
Durant l’any 2020 es van dur a terme dues sessions
ordinàries, en dates 9 de juliol i 10 de desembre.
A més d’altres que s’expliquen en diversos apartats
d’aquesta memòria de gestió, dels diversos
assumptes tractats sobresurten el següents:
Sessió de 9 de juliol

Assemblea General,
sessió de de 9 de juliol de 2020

Amb aquests antecedents, en data 21 de
novembre de 2019 s’iniciaren els treballs del
nou equip de govern, constituint-se l’Assemblea
General renovada en sessió d’aquell dia.
En aquest sentit, cal fer esment de l’entrada en vigor
durant l’exercici de 2019 d’un nou text d’Estatuts
del Consorci, la qual cosa va comportar, entre
d’altres novetats, la modificació i reducció dels
membres de dos dels òrgans de govern col.legiats,
l’Assemblea General i la Comissió Executiva. El
primer passà de 39 a 14 membres i el segon de
20 a 15 membres. Aquesta reducció implica també
la ponderació dels vots dels membres d’algunes
de les entitats que conformen el Consorci (Títol
III. Articles 9 i 15) https://portaldogc.gencat.cat/
utilsEADOP/PDF/7652/1683488.pdf
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Aprovació de la reducció dels
cànons del contracte administratiu
d’arrendament dels serveis de
restauració i de les concessions del
Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola
La reducció aprovada afecta set negocis que van
haver d’adaptar la seva activitat a les restriccions
de la COVID i tenia per objecte facilitar la
recuperació econòmica dels concessionaris que
presten un servei públic al Parc.
Aprovació de la reserva del dret
a participar en procediments
d’adjudicació a centres especials de
treball d’iniciativa social i a empreses
d’inserció

Memòria de gestió 2020

Administració i contractació

El Consorci vol continuar implicant la seva política de
contractació administrativa a l’afavoriment d’aques
ta tipologia empresarial en el vigent marc legal.

seu Pressupost General per a l’any 2021 integrat,
entre d’altres, pel del Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola.

En aquest sentit i pel que fa a l’exercici de 2020,
va aprovar la determinació d’un import mínim
de de dos-cents tres mil quatre-cents catorze
euros amb noranta-set cèntims (203.414,97 €),
IVA inclòs, per a la reserva del dret a participar
en procediments d’adjudicació corresponent als
centres especials de treball d’iniciativa social i a
les empreses d’inserció, tal com s’estableix a les
disposicions addicionals 4a i 48a de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Comissió Executiva
La Comissió Executiva és un òrgan operatiu
l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els
mecanismes de posada en marxa de les decisions
preses en l’Assemblea General.
L’any 2020 es van desenvolupar la sessió
constitutiva en data 2 de juliol, una altra
d’extraordinària i urgent en la mateixa data i una
d’ordinària el 10 de desembre.

Sessió de 10 de desembre
Proposta de modificació dels Estatuts
del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola amb motiu de la
incorporació de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix
La integració de l’EMD de Valldoreix al Consorci
comporta que cal modificar els Estatuts de
l’entitat.La pertinent tramitació s’inicià en aquesta
sessió de l’Assemblea General.
Aprovació de les bases i convocatòria
pública per a la provisió del lloc de
treball de director-a gerent-a del
Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola
La convocatòria que es va presentar ja s’havia
sotmès a aprovació el novembre de 2019, però
en aquell moment es va demanar d’ajornar-ho per
poder analitzar més acuradament l’assumpte, ja
que tot just acabava d’iniciar-se un nou mandat
corporatiu.
Les bases preveuen la constitució d’un tribunal
format per membres de la Diputació de Barcelona,
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la
Generalitat de Catalunya i del mateix Consorci per
tal d’analitzar les candidatures presentades.
Aprovació de la proposta de
pressupost del Consorci per a 2021
Es va aprovar una proposta de pressupost
perquè l’aprovació definitiva correspon a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, entitat a la qual està
adscrit el Consorci, de conformitat amb la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració
local. La previsió d’ingressos per l’any 2021 és de
6.166.600€, €.
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en la seva sessió de 22 de desembre de
2020 va adoptar l’acord d’aprovació definitiva del

De la relació d’assumptes estudiats en aquella
sessió, sobresurt l’aprovació dels informes relatius
a l’aprovació provisional de la Modificació puntual
del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc
Natural de la Serra de Collserola i a l’aprovació
provisional del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola.
Sessions de 2 de juliol
En una primera sessió es declarà constituïda la
Comissió Executiva, integrada per les persones
relacionades en l’apartat relatiu a la composició
del òrgans de govern d’aquesta Memòria de
Gestió. Tot seguit es desenvolupà una sessió
de treball. De la relació d’assumptes estudiats,
sobresurten els següents:
Articular un protocol de substitució de
baixes i de l’elaboració d’un pla per a la
renovació i manteniment de la plantilla
del Consorci
S’explicà que es proposa articular aquest protocol
davant la previsió que en els propers anys es jubili
al voltant del 25 % de la plantilla. Amb aquest
protocol es vol donar resposta a una petició del
Comitè de Seguretat i Salut, que ha constatat
que el fet que no es cobreixen les baixes causa
estrès a la plantilla, la mitjana d’edat de la qual
és força alta. Finalment, s’assenyalà que l’aplicació
d’aquest protocol dependrà de la disponibilitat
pressupostària del Consorci.
Aprovació de l’informe relatiu a la
preservació i millora dels valors ecològics
de Les Escletxes, t.m. del Papiol
Es constatà a l’informe elaborat que l’ús intensiu
actual comporta una amenaça a la biodiversitat
de la zona i el risc d’espoli de fòssils per
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La Comissió executiva en la sessió de 2 de juliol de
2020 aprovà l’informe relatiu a la preservació
i millora dels valors ecològics de Les Escletxes
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col·leccionistes; hi ha un risc, no detectat fins ara,
de caiguda de blocs, que cal estudiar acuradament
per fer les actuacions corresponents; també hi ha
el risc que es produeixi una ampliació i gradual
ocupació dels polígons industrials del voltant.
En aquest context, després d’analitzar la
documentació i vist el marc legal a complir, la
proposta és fer un projecte d’ordenació de tot
l’àmbit.
Aprovació de l’informe relatiu a la
valoració de la proposta presentada
pel col·lectiu CSRC (Collserola Sport,
Respecte i Ciclisme)
A l’informe emès, la conclusió de la valoració
tècnica de la proposta de CSRC, que es
desenvolupa en dos documents, és desestimar-la
per les raons següents:

Reunió telemàtica del Consell Consultiu
el 28 d’octubre de 2020

• A les Consideracions prèvies i anàlisi de
zones ENPE es fa una comparació amb espais
d’Escòcia i Canada que no són equiparables
al Parc de Collserola, ni per la seva extensió,
ni per la seva protecció, ni per la freqüentació.
Es detecta, a més, una confusió quant a les
figures de protecció i les competències dels
òrgans gestors dels espais naturals; una
simplificació del que és l’impacte ambiental,
amb unes afirmacions no contrastades ni
documentades i contràries a informes i estudis
disponibles; i una arbitrarietat i inexactitud
respecte a les dades de freqüentació i de
percepció de la ciutadania.
• Quant a la proposta de creació del Trail Center
Barcelona, no es fa referència als objectius de
la declaració de parc natural, a la legislació
vigent i a la motivació tècnica per regular
l’activitat ciclista –no de la btt- al Parc.
Tampoc es tenen en compte els interessos dels
altres usuaris i no s’esmenten altres centres
solvents que tenen experiències rellevants en
la pràctica esportiva recreativa d’una manera
sostenible i respectuosa amb el medi.
Sessió de 10 de desembre
De la relació d’assumptes tractats, a més dels
explicats a l’apartat Assemblea General de la
mateixa data, sobrersurt el següent:
L’ús públic al Parc: especial referència a
la problemàtica de les bicicletes
En el decurs de la sessió es va constatar que
s’havia produït un creixement exponencial de
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l’ús públic al Parc, la qual cosa ha d’implicar una
reflexió i una presa de decisions conjunta quan
es reprengui la normalitat post Covid. En aquest
sentit, es va demanar que tots els ajuntaments
tinguin aprovades les ordenances relatives a l’ús
de la bicicleta al Parc, per poder fer actuacions de
manera coordinada en tot l’àmbit de Collserola.
L’objectiu és doble: la preservació de l’entorn i la
convivència entre els usuaris.

Consell Consultiu
L’any 2020, el Consell Consultiu es va reunir en
tres ocasions: el 22 de juliol, el 28 d’octubre i el
18 de desembre.
Sessió de 22 de juliol
En el decurs d’aquesta sessió, es va presentar
i debatre el Projecte d’urbanització del sector
industrial Les Llicorelles (tm de Molins de Rei) i
el Projecte de l’Anella Verda – Xarxa de camins
pel bosc de La Floresta (tm Sant Cugat del Vallès
i Barcelona). També van ser objecte de discussió,
entre d’altres qüestions, l’ús de la bicicleta al Parc
i l’execució de treballs forestals en l’època de
nidificació dels ocells.
Sessió de 28 d’octubre
El 28 d’octubre de 2020 va tenir lloc una sessió
extraordinària adreçada a analitzar l’estat de la
riera de Vallvidrera. En el decurs d’aquesta reunió,
la senyora Marisol Felip Benach va presentar un
estudi relatiu a la valoració de l’estat ecològic de
la riera, elaborat per investigadors de la Facultat
de Biologia de la Universitat de Barcelona. Així
mateix, es va donar compte de les actuacions
desenvolupades pel Consorci en aquest àmbit,
al llarg de diversos exercicis, i es presentar una
primera versió del projecte de recuperació del tram
baix de la riera, redactat per l’enginyeria INGESCO
en compliment de les determinacions recollides
al Pla Parcial Urbanístic del sector industrial Les
Llicorelles. Finalment, la Plataforma Cívica per a
la Defensa de Collserola va posar de manifest les
agressions sofertes per la riera i va traslladar al
Consorci una demanda de solucions per revertir el
seu estat de degradació.
Sessió de 18 de desembre
A la sessió d’hivern del Consell Consultiu, es va
acordar elevar als òrgans de govern del Consorci
els documents relatius a la situació de la riera
de Vallvidrera presentats en la sessió de 28
d’octubre de 2020, amb l’objectiu de debatre’ls i
iniciar urgentment un pla integral de conservació
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d’aquest espai fluvial. També va ser objecte
d’anàlisi, entre d’altres, l’estratègia de prevenció
d’incendis i protecció al Parc, i es va donar compte
de la renovació del Consell Científic Assessor i de
l’estat de tramitació de l’aprovació definitiva del
PEPNat.

Consell Científic Assessor
El decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració
del Parc Natural de la Serra de Collserola i de
les reserves naturals parcials de la Font Groga
i de la Rierada - Can Balasc, estableix la creació
d’un Consell Científic Assessor que té per objectiu
assessorar, a partir del coneixement científic,
l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions
a portar a terme. En aquest sentit, pertoca al
Consell Científic Assessor:
• Formular propostes de millora de la gestió del
Parc Natural per a un millor assoliment dels
seus objectius.
• Formular propostes per a la recerca en l’àmbit
del Parc Natural.
• Emetre informes sobre els afers que els altres
òrgans del Parc Natural sotmetin a la seva
consideració.
• Ser informat regularment dels plans, els
projectes i les actuacions duts a terme en la
gestió del Parc Natural.
Durant l’any 2020 es va dur a terme una sessió
ordinària.
Sessió de 20 de juliol
En el decurs d’aquesta sessió, es va incidir de
manera especial en l’estat de degradació de la riera
de Vallvidrera. També es va plantejar la necessitat
de renovar la composició d’aquest òrgan i es va
donar compte de les actuacions dutes a terme
en el darrer any, entre les quals cal destacar els
treballs per pal·liar els efectes dels temporals de
gener i abril de 2020, i els corresponents a l’inici
de la redacció del Perímetre de Protecció Prioritària
del Parc, en col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya.

Gestió comptable

—

L’àmbit de Gestió Econòmica té com a finalitat
principal la gestió del pressupost de l’entitat i de
totes les obligacions que se’n deriven, entre altres:
•
•
•
•

Gestió de tresoreria
Comptabilitat pressupostària
Comptabilitat financera
Liquidació d’impostos, presentació de
declaracions informatives i altres gestions
amb l’Agència Tributària
• Confecció i lliurament d’informació
a organismes oficials
• Inventari de béns
• Preus públics
• Facturació
• Altres qüestions amb transcendència econò
mica en funcionament del Consorci
Una altra tasca que es fa a Gestió Econòmica és la
confecció i actualització del quadre de control dels
convenis que el Consorci té subscrit amb altres
entitats.
L’exercici 2020 s’ha caracteritzat per una situació
de pandèmia que ens ha portat la implementació
del teletreball. Aquest fet ha provocat la necessitat
de fer tots els treballs de manera telemàtica.
Des del 15 de gener de 2015 a Gestió Econòmica
rebem factures electròniques dels proveïdors. Des
de 2019 s’utilitzen eines del Consorci AOC per
a la signatura i gestió de documents electrònics.
Tot això que anàvem incorporant a la nostra rutina
diària s’ha vist imposat i generalitzat l’any 2020,

Distribució segons font d’ingressos, 2020
Recursos propis
2%

Altres
3%

Generalitat de
Catalunya
2%

Ajuntaments
12%
Diputació de
Barcelona
40%
AMB
41%
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per tal de poder dur a bon terme la nostra feina
i la de tot l’equip d’administració.
Passar de l’Administració en paper a l’Administració
electrònica, així com la gestió dels contractes per
adaptació a la nova normativa, ens ha obligat
a repensar els circuits administratius i a adaptarnos a uns altres ritmes de feina. Per sort l’equip
del Servei d’Administració i Contractació ja fa
uns quants anys que treballem en un espai comú
de la xarxa que ens permet compartir, consultar
i aprofitar els treballs d’uns i altres, facilitant-nos
la feina en general i en gran mesura el pas a la
gestió electrònica de les tasques administratives.
Per a la realització de les tasques de gestió
econòmica utilitzem les eines de comptabilitat,
gestió d’actius i càlcul del cost efectiu dels serveis
de SICALWIN (AYTOS) que ens proporciona la
Diputació de Barcelona, treballant en la xarxa
d’aquesta entitat amb ajuntaments i altres ens de
l’Administració Local.

Fonts de finançament principals del
Consorci i importància relativa, 2020
Entitat

%

Taxes i altres ingressos

0,54

Transferències corrents

97,47

Ingressos patrimonials

1,21

Alienació d’inversions reals

0,00

Transferències de capital

0,78

Total

100,00

El Consorci està adherit al Conveni ASGEL de la
Diputació de Barcelona, mitjançant el qual tenim
accés a suport comptable, gestió econòmica
local, gestió patrimonial, formació, participació en
fòrums i altres eines de treball del nostre àmbit.

Pressupost 2020
El pressupost inicial de l’exercici 2020 és de
6.221.648,43 €, el que suposa un increment de
2,86 % respecte el de 2019. Un cop incorporats
els romanents i majors ingressos mitjançant les
modificacions pressupostàries corresponents, el
pressupost passa a tenir una consignació definitiva
de 6.556.021,49 €. L’execució del pressupost ha
estat del 98,3 % pel que fa als ingressos i del 92,1 %
pel que fa a les despeses.

Aportacions del ens consorciats, 2020
Entitat

Aportació (€)

%

Àrea Metropolitana de Barcelona

2.613.816,28

42,64

Diputació de Barcelona

2.613.000,00

42,62

Ajuntaments consorciats

749.532,80

12,23

Generalitat de Catalunya

154.000,00

2,51

6.130.349,08

100,00

Total
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Pressupost d’ingressos
De conformitat amb l’article 25 dels Estatuts,
el Consorci, per a la realització del seu objecte
i finalitats, disposarà dels recursos següents:
•
•
•
•

Aportacions de les entitats consorciades
Productes del seu patrimoni
Rendiments dels seus serveis
Subvencions i altres ingressos de dret públic
o privat
• Emprèstits i préstecs
• Altres recursos que puguin establir-se d’acord
amb la Llei
El pressupost d’ingressos recull els recursos
financers de l’entitat. L’any 2020 les aportacions
dels ens Consorciats han estat de 6.130.349,08 €.
Això suposa un 97,24 % del total d’ingressos.
Altres fonts de finançament són les aportacions
d’entitats col·laboradores, els preus públics del
parc i els ingressos patrimonials.
El 100 % dels ingressos del Consorci es destinen
a despeses no financeres.
La gestió del pressupost d’ingressos ha
suposat la comptabilització de 369 operacions
pressupostàries.
Pressupost de despeses
Les despeses executades l’any 2020 sumen un
total de 6.039.612,27 €, distribuides en despesa
corrent, per un import de 5.913.362,58 €
i inversions per 128.249,69 €.
La partida de despesa corrent més rellevant és
la que correspon a despeses de personal, que
suma un total de 3.760.171,43 €. La segueix
la de despesa corrent en béns i serveis, amb
2.153.084,43 €.Les despeses financeres són
mínimes, 106,72 €. Cal tenir en compte que el
Consorci no té endeutament.
Sobre les inversions, cal destacar l’adquisició
d’un vehicle per 31.800 €, equips informàtics per
18.728 € i part de la reposició del paviment i d’una
escala de fusta en l’àmbit del pantà de Vallvidrera,
amb un pressupost total de 32.303 € i executat
a 2020 per 18.016. Les inversions han comportat
l’alta de 80 fitxes d’inventari, de les quals 71
són d’elements nous i 9 són millores sobre béns
existents.
La gestió del pressupost de despeses ha
suposat la comptabilització de 4.582 operacions
pressupostàries.
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Recursos humans

—

Organigrama
Durant l’any 2020 s’ha aprovat un nou organigrama
del Consorci, per acord de l’Assemblea General,
reunida en sessió de data 10 de desembre de 2020,
pel que s’ha creat una Secció de Medi Natural dins
del Servei de Medi Natural i Territori, una Oficina
d’Assessora Jurídica dins el Servei d’Administració
i Contractació i una nova reestructuració orga
nitzativa dins del Servei d’Ús Públic, Divulgació i
Educació Ambiental, que s’adapta a la realitat de
les necessitats organitzatives presents.

En desenvolupament d’aquest nou organigrama,
durant aquest exercici s’ha cobert el lloc de treball
de cap del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació
Ambiental, per jubilació recent de l’anterior
titular; també s’han incorporat tres nous tècnics
a aquest servei. Malauradament, una d’aquestes
incorporacions ha estat motivada pel decés del
treballador senyor Joan Cueto.
Finalització dels processos selectius relatius a:
dues places d’oficials de l’escala d’administració
especial –serveis especials–; un lloc de treball de
tècnic auxiliar agroforestal, un de tècnic auxiliar
d’informació, un d’oficial d’obres i manteniment,
un de tècnic informàtic qualificat, un de cap de
Secció de Medi Natural pel torn promoció interna.
Pel que fa al torn lliure, s’ha completat l’oferta

Plantilla funcional consolidada
el 31 de desembre de 2020
Personal directiu

1

Laborals fixos

3

Funcionaris

50

Funcionaris interins

6

Treballadors temporals a temps parcial

0

Treballadors fixos discontinus

5

Treballadors fixos a temps parcial

1

Total

66

ORGANIGRAMA DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 2020
ASSEMBLEA GENERAL
COMISSIÓ EXECUTIVA
DIRECCIÓ - GERÈNCIA
CONSELL CONSULTIU

SERVEI DE MEDI NATURAL I TERRITORI
SECCIÓ DE MEDI NATURAL
PREVENCIÓ D’INCENDIS

CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR

SERVEI D’ÚS PÚBLIC, DIVULGACIÓ
I EDUCACIÓ AMBIENTAL
ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC
ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ
MESURES REGULADORES

PLA AGROPECUARI

DISPOSITIUS DE SEGUIMENT I CONTTROL

GESTIÓ DFORESTAL
ESTACIÓ BIOLÒGICA I CONSERVACIÓ AMBIENTAL

COMUNICACIÓ

RECURSOS HUMANS
SUPORT ADMINISTRATIU SERVEIS I GERÈNCIA
ARXIU
TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS

CONTRACTACIÓ

SENYALITZACIÓ

OFICINA DE TERRITORI I MANTENIMENT

COMPTABILITAT I GESTIÓ ECONÒMICA

PUBLICACIONS
WEB I MATERIALS MULTIMEDIA

VIGILÀNCIA I CONTROL

SERVEI D’ADMINISTRACIÓ I CONTRACTACIÓ

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL

CONVENIS

PATROCINIS

PROJECTES I URBANISME
MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS

INFORMACIÓ I EDUCACIÓ
INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL VISITANT

MANTENIMENT D’AREES D’ESTADA

EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

MANTENIMENT DE SISTEMES HIDROGEOLÒGICS

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I TRANSPARÈNCIA
SUPORT ALS ÒRGANS DE GOVERN I CONSULTIUS
OFICINA D’ASSESSORIA JURÍDICA

DOCUMENTACIÓ I RECERCA

ASSESSORIA JURÍDICA
NETEJA I LOGÍSTICA
PATRIMONI
CARTOGRAFIA I SIG
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Distribució de la plantilla segons gènere
i grup profesional amb data 31/12/2020
Grup profesional

Dones

Homes

Gerència

0

1

A1 Tècnic/a superior

2

5

A2 Tècnic/a mitjà/na

12

5

C1 Tècnic/a auxiliar i d’administració

5

9

C2 Aux. d’administració i de suport,
guarda forestal, oficial conservació
i operari/a

4

22

AP Subaltern/a i operari/ària

0

1

23

43

Total
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pública d’ocupació de l’any 2018 per cobrir una
plaça del grup C, subgrup C1, d’administratiu/va.
S’han iniciat els procediments referents a la
provisió de diversos llocs de treball de personal
funcionari, corresponents al torn de promoció
interna: llocs treball de tècnic de gestió d’educació
ambiental per al CEA Can Coll i de tècnic auxiliar
d’administració electrònica i transparència.
A més, en el tancament de l’exercici estaven en
marxa l’oferta externa interadministrativa per
a un lloc de treball d’Enginyer de Monts, la creació
d’una borsa de treball per a vigilants de prevenció
d’incendis (reforç, DPI) i el lloc de treball de
director-a gerent-a, amb la persona que l’ocupa
actualment en situació pròxima a la jubilació.

Plantilla

Evolució de la plantilla en percentatges
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

La plantilla del Consoci durant l’any 2020 ha
experimentat variacions, es van produir tres ju
bilacions, un decés, diverses incorporacions, en
especial per atendre la campanya de prevenció
d’incendis i reforçar la part tècnica del Servei d’Ús
Públic, Divulgació i Educació Ambiental.
Aquesta és la plantilla de personal consolidada
a 31 de desembre de 2020:
El Consorci compta amb una plantilla de molt
poca temporalitat i amb una funcionarització
progressiva:

2010
Fixos

2015
Temporals

2020
Funcionaris

Mitjana persones treballadores segons
tipus contractació, 2020

COVID 19
Cal ressaltar que atesa la pandèmia causada pel
COVID 19 s’ha hagut de dur a terme una sèrie de
mesures i adaptacions en la gestió de RRHH:
Comunicats sobre les mesures que afecten al
personal del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola en relació a la prevenció i control de
la infecció pel SARS-CoV-2 en els que es prioritza
el treball a distància, les reunions via on line
i es donen pautes de prevenció, deixant el treball
presencial per a les persones que per necessitats
del servei sigui imprescindible.
• Permisos a través de declaracions
responsables per a l’atenció de menors
o ascendents a càrrec dels treballadors
o treballadores: quinze sol·licituds ateses; sis
per aïllament preventiu i nou per tancament
de centres educatius.
• Establiment de serveis mínims.
• Enquestes de satisfacció de teletreball.
• Informe Pulsecovid amb l’objectiu de donar
compte a la Direcció una visió de com estan
vivint els equips la situació de treball en temps
de pandèmia, per tal d’impulsar mesures
correctores o mantenir les que s’estan fent
i no deixar a ningú enrere.
• Autoritzacions per al desplaçament al centre
de treball.
• Baixes laborals: s’han comptabilitzat 166
dies de baixa en 10 persones: 7 d’elles per
infectar-se del virus i 3 per confinament
domiciliari obligatori.

Nombre de dies de baixa per Covid19 dels treballadors durant l’any 2020
80
71
70
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33

62,5

30

12,5

Personal laboral
Personal laboral

23

20

Personal funcionari
Personal funcionari
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Gestió del patrimoni

—

Gestió del patrimoni públic
El Parc Natural de la Serra de Collserola té un
àmbit territorial de 8.170 hectàrees que inclou
part dels nou municipis consorciats, de les quals un
40% (3.232 hectàrees) són de propietat pública.
El patrimoni del Consorci està constituït per béns
adquirits per qualsevol títol legítim i pels béns que
li puguin adscriure els ens consorciats per a les
finalitats pròpies de l’entitat. Per a gestionar aquest
patrimoni els Estatuts del Consorci atribueixen
a l’entitat la competència de la formació del
patrimoni de sòl públic i la seva gestió, amb la
facultat d’adquirir, reivindicar, permutar, gravar
o administrar tota classe de béns i la d’assumir
titularitats fiduciàries o dominicals de disposició.

Un dels objectius de patrimoni és formalitzar
jurídicament la gestió ordinària que duu a terme
el Consorci de les finques públiques del Parc.
En aquest sentit, i atès l’acord adoptat per la
Comissió Executiva del mes d’abril de 2012, que va
donar conformitat a la proposta de gestió forestal
unificada i va acordar sol·licitar l’adscripció de l’ús
i la gestió les finques forestals públiques dels ens
consorciats a favor del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, durant l’any 2020 s’ha
continuat el procés iniciat pel que fa als tràmits
d’identificar, sol·licitar i acceptar l’adscripció de
l’ús i la gestió de finques públiques dins l’àmbit
del Parc.
En resum l’estat actual de les finques adscrites o
cedides al Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola a 31 de desembre de 2020, és el
següent:

Estat actual de les finques adscrites o cedides al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola a 31 de desembre de 2020
Titular

Nom finca
La Salut

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Terme Municipal

Can Messeguer

Sant Feliu de Llobregat

Can Farriol
Ca n'Abadal

Ajuntament Cerdanyola del Vallès

Can Coll

Cerdanyola del Vallès

Sant Just Desvern

14,01
0,32

Can Merlès

16,46

Ca n'Oller

Montcada i Reixac

Sector NO

El Papiol

Ca n'Amigonet
La Magarola
La Salamandra i altres

Àrea Metropolitana de Barcelona

240,65
1,00

Can Cortés / Can Candeler (2)
Primera Font de la Beca

Ajuntament del Papiol

88,92

71,97

Penya del Moro

Ajuntament de Montcada i Reixac

14,15
46,26

Can Baró
Ajuntament Sant Just Desvern

Superfície (ha)
24,22

(1)

Sant Cugat del Vallès

7,20
20,01
28,30
57,01
25,29

Bosc Llarg i altres

17,68

Font Budellera / Ca n’Estisora

24,11

Can Mallol

54,56

Massó / Fontanilles / Bosc Gran
Quinta Vilajoana / Sots d'en Cardona

Barcelona

31,17
162,32

Torre Baró

69,14

Santa Creu d'Olorda

21,20

29

Consorci del Parc Natural de la Serra de de Collserola

3. ACTUACIONS

Estat actual de les finques adscrites o cedides al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola a 31 de desembre de 2020
Titular

Nom finca

Terme Municipal

Ca n'Amigó de Dalt

51,37

Ca n'Amigonet
Ajuntament de Molins de Rei

76,49

Can Campmany

Molins de Rei

8,53

Castell Ciuró

1,45

Sant Medir

11,62
Sant Cugat del Vallès

Bosc de Can Puig
Font Groga (1 i 2)

34,29
36,08
73,22

Can Calopa de Dalt

101,50

Can Pasqual

28,99

Bosc Llarg

6,72

Castell Fortí - Laberint d’Horta

29,49

Portell Valldaura

3,67

Forat del Vent - Can Gasparra
Can Cuiàs o turó Merlès

Barcelona

16,70
25,22

Torre Santa Margarida

57,30

Can Balasc

76,08

El Pantà (edifici del guarda i zona adjacent)

0,78

Can Borni (zona forestal)

4,80

Paratge La Manya (³)

8,13

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i EMD de Valldoreix

Can Montmany

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Can Julià

Sant Cugat del Vallès i El
Papiol

Can Cases

73,40
30,50

Sant Cugat del Vallès

Can Bova

9,34
45,04

Flor de Maig

Diputació de Barcelona

48,44

Turó del Quirze (part)

Can Ribas

Ajuntament de Barcelona

Superfície (ha)

Cerdanyola del Vallès

34,78

Quadra de Sant Bartomeu

Molins de Rei

Turó de la Qúestió

Barcelona

24,76

3,60

Muntanya Tarrida

Barcelona

9,78

Bosc Mundet

Barcelona

6,44

Can Cortés-Can Candeler (*)

Sant Just Desvern

Total

16,75

1.991,21

(1) El 26 de novembre de 2018 finalitzava el període de vigència del conveni de cessió de la finca. El 19 de novembre de 2018 l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat va autoritzar l’adscripció provisional i l’ús a favor del Consorci de l’esmentada finca.
(2) L’Ajuntament de Sant Just Desvern és titular del 32,70% i la Diputació de Barcelona del 67,30% de la superfície de les finques de can Cortés i can Candeler.
(3) El mes de març de 2019, l’Ajuntament de Barcelona va adscriure l’ús com a parc forestal de les finques a la zona coneguda com “El Merendero de la Maña” que li van
ser cedides per la Fundació Familiar Catalana. Es tracta d’una zona, dins del Parc Natural, molt a prop de la ciutat de Barcelona i envoltada de terrenys de titularitat pública,
que es va omplir de construccions il·legals i des del districte d’Horta Guinardó es van realitzar actuacions d’enderroc i restauració dels terrenys. Amb aquesta operació s’ha
incrementat en 10 ha la zona pública, la qual cosa permet garantir millor la protecció de l’espai natural.
Es continuen les negociacions amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal de buscar la fórmula correcta a fi de poder gestionar les
finques públiques forestals de Can Borrell a Sant Cugat del Vallès, Torre del Bisbe a Sant Feliu de Llobregat i Can Cuiàs a Sant Just Desvern; totes elles de titularitat de la
citada administració pública.
Per altra banda, s’estan continuant els tràmits per tal d’identificar altres finques forestals públiques dins l’àmbit del Parc Natural i amb interès per al Consorci, per poder
sol·licitar als ens consorciats la seva adscripció.
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Gestió de finques públiques
Adquisició de finques forestals
En l’àmbit de la gestió per a ampliar les finques
forestals de titularitat pública al Parc Natural, en
data 22 de juny de 2011 es va signar un contracte
de compravenda amb pagament ajornat de la
finca situada al paratge del Forat del Vent, al terme
municipal de Cerdanyola del Vallès, a la vegada
que es va deixar sense efecte el contracte d’opció
de compravenda signat en data 19 de març de
2007. Es tractava d’una finca amb valors naturals
però amb la presència de tres edificacions fora
d’ordenació. Mitjançant l’esmentat contracte es va
rebaixar el preu del cost per hectàrea, a la vegada
que es manté el compromís de la propietat de
desallotjar els ocupants de les edificacions, mentre
que el Consorci es fa càrrec del seu enderroc,
possibilitant el retorn del sòl al seu destí originari
de parc forestal.

patrimonial de la finca inscrivint la titularitat
d’aquesta finca a nom del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola i al mateix temps
regularitzar la relació contractual d’arrendament
de l’edificació ocupada.
Actuacions en l’àmbit de Patrimoni
Des de l’àmbit de Patrimoni s’han dut a terme
converses i negociacions amb propietaris i altres
administracions:

En data 22 de juny de 2011 es va desallotjar
la primera de les edificacions i el 20 de juny de
2012 la segona. Ambdues edificacions han estat
completament enderrocades i s’ha procedit
a restaurar la realitat física alterada. Pel que fa a la
tercera i darrera edificació sense desallotjar es va
presentar una demanda contra el seu ocupant, per
part del propietari, després de resultar infructuoses
totes les gestions encaminades a resoldre el tema
de forma amistosa.
El 29 de gener de 2014, el Jutjat de Primera
Instància 4 de Cerdanyola del Vallès va admetre
a tràmit la demanda presentada per la propietat
contra l’ocupant de la tercera edificació
(procediment ordinari 8/2014. Secció B2, Jutjat
Primera Instància 4 de Cerdanyola del Vallès). El
15 de juny de 2015 el Jutjat va dictar sentència
desestimant íntegrament la demanda.
En aquest sentit, davant la impossibilitat actual
de desallotjar els ocupants d’aquesta tercera
edificació, el Consorci va regularitzar la situació

• S’ha plantejat la cessió temporal o adscripció
dels terrenys on està ubicada la font de Santa
Eulàlia, a la finca propietat de la Fundació
Privada de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, al terme municipal de Barcelona,
dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de
Collserola, en el districte d’Horta-Guinardó
del terme municipal de Barcelona, amb una
superfície gràfica total segons el Cadastre de
509.328 m².
• Se segueix en contacte amb els representants
de l’Arquebisbat de Barcelona per cercar una
solució per poder regularitzar la situació de
la finca de Santa Creu d’Olorda, de la seva
propietat.
• Amb els responsables del Districte de Les
Corts-Pedralbes de l’Ajuntament de Barcelona
se segueix buscant una solució per resoldre
la situació d’alguns edificis propietat de
l’Ajuntament de Barcelona, edificacions fora
d’ordenació existents en el sector comprès
entre el passeig de les Aigües i el carrer Font
del Lleó, al Dte. Les Corts-Pedralbes.
• Se segueix en contacte amb el Servei de
Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona a fi
d’intentar resoldre la situació d’alguns edificis
propietat de l’Ajuntament de Barcelona que
actualment es troben ocupats il·legalment
o en situació irregular.
• Segueix en estudi i valoració l’oferta
presentada per la propietat en relació
a diverses finques al Turó de Montcada. S’està
pendent de resoldre qüestions referides a la
delimitació exacta de les finques registrals, en

Finques propietat del Consorci a 31 de desembre de 2020
Nom de la finca

Municipi

Superfície (ha)

Can Casanova

Cerdanyola del Vallès

El Terral

Molins de Rei

57,86
0,92

El Pantà de Vallvidrera (cua del pantà)

Barcelona

0,28

Passeig de Les Aigües

Barcelona

0,27

Parcel·la a Cal Notari

Barcelona

0,64

Total ha

59,97
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concordança amb les parcel·les que consten
a les corresponents descripcions cadastrals.
• Tècnics de la Sub-direcció General
d’Ordenació de l’Espai de Comunicació
Audiovisual de la Direcció de Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya
s’han posat en contacte amb el Consorci
respecte a la situació jurídica i administrativa
del centre emissor de radiodifusió ubicat a la
carretera d’Horta a Cerdanyola, Km. 8, des
de la qual es difonen serveis de comunicació
audiovisual de televisió digital terrestre i de
radiodifusió sonora que no gaudeixen dels
títols habilitants preceptius. Segons informació
extreta del cadastre aquesta antena es troba
en terrenys propietat del Consorci.
• El Consorci ha dut a terme un estudi per
avaluar la possible adquisició de parcel·les
privades a la zona de Les Escletxes, al terme
municipal del Papiol. Els motius pels quals es
planteja aquesta possible adquisició són:
1. La seva situació estratègica dins l’àmbit del
Parc Natural, molt propera a la zona urbana
2. L’àmbit està qualificat de Sistema de parc
forestal de Collserola (clau 29co PGM)
3. La seva singularitat geològica, reconeguda
com l’únic registre representatiu al Baix
Llobregat de les successions marines
esculloses coral·lines i algals del Miocè mitjà
de la semi fossa del Vallès-Penedès
4. Aquesta singularitat geològica afavoreix
l’existència d’espècies de flora i fauna gairebé
úniques a Collserola, i algunes d’elles inclús
en un àmbit territorial molt superior
5. La manca de regulació dels usos i activitats
de lleure ha degradat els valors naturals de
l’espai

6. El risc geològic que suposen els blocs de
roques inestables, agreujats per l’activitat
d’escalada, amb risc de caiguda de fragments
de roca
• S’han iniciat els tràmits per donar d’alta al
Registre de la Propietat l’edifici del restaurant
de Santa Maria de Vallvidrera.
Concessions
Durant l’any 2020 el Consorci va adoptar les
següents resolucions referides a les concessions:
Degut a l’aturada de l’activitat econòmica i en
haver-se declarat l’estat d’alarma pel Govern de
l’estat espanyol per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, Reial
decret 463/2020, de 14 de març, els concessionaris
es van veure obligats a tancar el seus negocis i,
en conseqüència, amb impossibilitat de l’execució
negocial normal. És per aquest motiu que el
Consorci va considerar adequat i necessari reduir
l’import dels respectius cànons, per tal de permetre
el seu equilibri econòmic.
Aprovar la subrogació de la titularitat de la
concessió administrativa per a gestionar la finca de
Can Ferriol, propietat de l’Ajuntament Sant Feliu
de Llobregat, a favor de la Cooperativa Integral La
Rural de Collserola SCCL, en lloc de l’Associació
Integral de Recursos La Rural de Collserola.
La situació actual pel que fa a les concessions
administratives que té aprovades el Consorci és la
següent:

Concessions administratives del Consorci aprovades a 31 de desembre de 2020
Objecte de la concessió

Emplaçament i municipi

Adjudicatari

Vigència

Explotació del bar-restaurant i del quiosc-bar

Àrea de lleure de Can Coll, Cerdanyola del Vallès

Can Serdà 2, SL

31/12/2031

Explotació del bar-restaurant

Masia de la Salut, Sant Feliu de Llobregat

Masia de la Salud, SL

Explotació i manteniment del restaurant berenador

Área de lleure de Santa Creu d'Olorda, Barcelona

Mavel Santa Creu 18, SLU

31/12/2028

Quiosc de l'àrea de lleure

Àrea de la Salut, a Sant Feliu de Llobregat

Merendero La Salud, SL

31/12/2025

Bar ubicat a l'àrea de lleure

Àrea de lleure de Sant Pere Mártir, Esplugues de Llobregat

Altius Team, SL

25/4/2025

Bar-berenador ubicats a l'àrea de lleure

Àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera, a Barcelona

El Racó de Collserola, SL

1/12/2034

Gestió de la finca de Can Ferriol, propietat de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Can Ferriol, a Sant Feliu de Llobregat

Associació Integral de Recursos La Rural de Collserola, SL

20/5/2054

Bar-restaurant del Centre d'Informació

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

El Racó de Collserola, SL

31/7/2021

(¹) S’està iniciant l’estudi i l’elaboració dels plecs d’una nova concessió.

32

31/12/2020 (¹)

Memòria de gestió 2020

Administració i contractació

Llicències que té concedides el Consorci a 31 de desembre de 2020
Objecte de la llicència i terme municipal

Vigència

Llicència d’ocupació a precari de la Masia de Can Balasc, al tm de Barcelona

31/12/2021

Llicència d’ocupació a precari de la nau d’ovelles de ca n’Oller, al tm de
Montcada i Reixac

Des de l’1 de gener de 2020
fins a la data d’adjudicació
d’un nou procediment obert

Llicència d’ocupació a precari de la masia de Can Coll, al tm de Cerdanyola
del Vallès

4 anys a partir del 30 de
maig 2018, prorrogable fins
un màxim de 12 anys

Llicència d’ocupació temporal i a precari per desenvolupar una activitat
apícola a diverses finques públiques al Parc

Fins al 31 de desembre de
2020, prorrogable fins a un
màxim de 12 anys

Llicència d’ocupació a precari de l’àrea agrícola de Can Salat, al tm de
Molins de Rei

Fins al 31 de desembre de
2021, prorrogable fins a un
màxim de 12 anys

Suport als serveis
finalistes

—

En el quadre següent es relacionen tots els
contractes adjudicats l’any 2020. S’inclouen els
contractes menors amb publicitat amb recepció
d’ofertes a la plataforma de contractació.

Contractes adjudicats pel Consorci l’any 2020
Preu adjudicació
(€, IVA exclòs)

Exp.

Objecte del contracte

1

2020/
001-AC

Adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Responsabilitat civil i Danys d’edificis) del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) -2020 i 2021

AA

20/01/2020

30.894,48

Zurich Insurance
PLC Seguros Catalana Occidente,
SA de Seguros
y Reaseguros, SU

Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
adjudicat pel Consorci pel Desenvolupament Local

AA

28/02/2020

46.942,15

Endesa Energia
SAU
Sociedad Estatal
de Correos y
Telégrafos, SAU

2

2020/
052-GE

Adj.

Data
adjudicació

N.

Adjudicatari

3

2020/
058-GE

Adhesió del CPNSC al contracte de serveis postals tramitat per la Diputació de Barcelona: 2018-2019 i 2020.

AA

07/04/2020

480,00

4

2020/
105-AC

Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals LOCALRETMEET
del Consorci Localret

AA

14/05/2020

0,00

5

2020/
197-AC

Adhesió a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) - 2021

AA

04/11/2020

0,00

Ferrer & Ojeda

6

2020/
197-AC

Adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Vida) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) - 2021

AA

04/11/2020

*29.553,62

Vida Caixa SAU
de Seguros y
Reaseguros
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Preu adjudicació
(€, IVA exclòs)

N.

Exp.

Objecte del contracte

Adj.

Data
adjudicació

7

2020/
108-AC

Servei de vigilància de la salut per a les persones treballadores del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Men

15/06/2020

10.330,57

Quirón Prevención, SLU

8

2020/
123-MNT

Elaboració d'estudis faunístics

Men

02/07/2020

11.759,70

Patronat Municipal Museu de
Granollers

9

2020/
147-MNT

Redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de finques públiques
del Parc Natural de la Serra de Collserola

Men

09/07/2020

6.700,00

Ecafir, SL

10

2020/
163-MNT

Subministrament de material i servei de serralleria per al Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola

Men

02/10/2020

9.917,35

Samartec 98, SL

11

2020/
176-MNT

Tractament de la població de la processionària del pi mitjançant insecticides (2020)

Men

20/10/2020

3.997,12

Arboricultura
Urbana i Paisatge, SL

12

2020/
033-MNT

Obres d'execució del "Projecte d'adequació de l'espai del mirador de
Finestrelles i del camí d'accés, Fase I, al terme municipal de Barcelona,
districte de Les Corts"

Men

27/11/2020

20.128,97

Tec Raul, SL

13

2020/
211-MNT

Contractació de les assegurances del parc mòbil del CPNSC - 2021

Men

23/12/2020

4.712,78

MGS Seguros y
Reaseguros, SA

14

2020/
236-MNT

Subministrament de 2 armaris rack per al nou CPD del Consorci el Parc
Natural de la Serra de Collserola

Men

31/12/2020

4.208,00

CSI, SL

15

2020/11MNT

Pla d'erradicació del Paramisgurnus dabryanus

Men

28/05/2020

6.400,00

Sorelló, estudis al
medi aquàtic, SL

16

220/
119-MNT

Subministrament d'elements de senyalització

Men

10/06/2020

12.396,70

Chaper, SL

17

2020/
118-MNT

Reparació de maquinària forestal

Men

10/06/2020

8.264,46

Vicreu, SA

18

2020/
135-MNT

Subministrament de material de fusta per al Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola

Men

11/08/2020

8.264,47

Maderas Cunill,
SA

19

2020/
156-AC

Subministrament de mascaretes per al Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola

Men

20/10/2020

4.132,23

Gersa Informàtica, SL

20

2020/
137-MNT

Reposició de l'estructura i paviment de l'escala de fusta de l'àmbit del
Pantà de Vallvidrera (edifici Elies Rogent)

Men

10/11/2020

26.696,82

Kollatec, SLU

21

2017/
108-MN

Contractació de les obres de reparació de la xarxa viària de prevenció
d'incendis - Modificació

M

20/03/2020

9.111,57

EMB, SL

22

2020/
013-MNT

Obertura de franges de prevenció d'incendis forestals de la urbanització
de Vallpineda (tm de Molins de Rei) - 2020

O

15/05/2020

42.007,77

Talher, SA

23

2019/
266-MNT

Contractació del manteniment de franges urbanes de prevenció d'incendis
forestals al terme municipal de Barcelona

O

08/06/2020

187.417,04

Talher, SA

24

2020/
142-MNT

Manteniment extern de les àrees de lleure (2021-2022) (contractació
reservada)

O

10/12/2020

93.996,20

Passar Via, EI, SL

25

2020/
122-DA

Serveis per al desenvolupament de diferents programes del Servei d'UPDEA

O

10/12/2020

223.140,50

LaVola 1981 SAU

26

2020/
113-AC

Servei auxiliar per al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Contractació reservada a centres especials de treball d'iniciativa social i
d'inserció laboral.

O

10/12/2020

56.700,00

Can Cet, Centre
d'Inserció Socio
Laboral, SL

27

2020/
088-MNT

Servei de manteniment dels sistemes agroforestals mitjançant pastura a la
zona nord oriental del Parc Natural de la Serra de Collserola

OS

19/05/2020

16.466,67

José Antonio
Montoya Moreno

28

2020/
083-MNT

Ús de l'agrobiodiversitat com a eina de valor afegit per a les produccions
agrícoles del PNSC

OS

07/09/2020

11.570,24

Fundació Privada
Miquel Agustí

29

2020/
168-MNT

Aclarides de millora als boscos públics de Molins de Rei i manteniment de
les franges de camins de Molins de Rei i Valldoreix

OS

28/10/2020

33.427,44

Treballs Forestals
Presegué, SL

30

2020/
169-MNT

Manteniment de la secció de servei de diversos camins de la xarxa viària
de prevenció d'incendis del Parc Natural de la Serra de Collserola

OS

16/10/2020

34.710,44

Lacyca Projects
and Services, SL
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Administració i contractació

Preu adjudicació
(€, IVA exclòs)

N.

Exp.

Objecte del contracte

Adj.

Data
adjudicació

31

2020/
081-MNT

Treballs forestals per pal·liar els efectes del temporal Gloria (tm de Molins
de Rei i Sant Feliu de Llobregat)

OSS

20/05/2020

19.008,26

Arico Forest, SLU

32

2020/
029-MNT

Treballs de fusteria per al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

OSS

30/06/2020

8.264,46

Francisco Álvarez
Cánovas

33

2020/
166-AC

Subministrament de material informàtic per al Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola

OSS

06/10/2020

24.793,39

Amador Morales
Torres

34

2020/
162-MNT

Adquisició d'un vehicle per als Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

OSS

14/10/2020

26.692,54

Casacuberta
Automòbils, SL

35

2020/
180-AC

Subministrament de material informàtic per al Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola - inversió 2020-

OSS

10/11/2020

15.249,67

Asseco Spain, SL

36

2020/
167-MNT

Obres d'execució del "Projecte de redistribució de la planta semisoterrani
de l'edifici del Centre d'Informació" Lot 1

OSS

10/11/2020

31.800,00

Expert Line, SL

37

2020/
167-MNT

Obres d'execució del "Projecte de redistribució de la planta semisoterrani
de l'edifici del Centre d'Informació" Lot 2

OSS

10/11/2020

13.450,00

Expert Line, SL

38

2020/
194-AC

Servei de gestió de nòmines del personal del Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola

OSS

09/12/2020

10.750,00

Lleal Tulsà Assessors, SL

39

2020/
170-MNT

Obres d'execució del "Projecte d'arranjament del mur corb situat al jardí
de la senyora de la masia de Can Coll al Parc Natural de la Serra de
Collserola"

OSS

09/12/2020

59.288,06

Tec Raul, SL

40

2018/
096-AC

Servei de vigilància, manteniment de les instal·lacions de seguretat, connexió a la CRA i servei de vigilància de verificació personificada als edificis
gestionats pel CPNSC - Pròrroga lots 1, 2 i 3 fins a 31/12/2021

P

02/07/2020

95.033,02

Pycseca Seguridad, SA

41

2018/
207-MNT

Subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del CPNSC
(Pròrroga 2021)

P

08/10/2020

25.619,84

Petroport, SL

42

2019/
181-AC

Servei d'assistència tècnica i manteniment preventiu i correctiu de l'equip
informàtic del CPNSC -Pròrroga 2021

P

30/11/2020

38.280,00

Anco Sistemas de
Gestión, SA

43

2019/
058-MNT

Treballs de paleta al PNSC

P

15/12/2020

80.909,39

Senagua, SA

44

2019/
266-MNT

Contractació del manteniment de franges urbanes de prevenció d'incendis
forestals al terme municipal de Barcelona - Pròrroga 2021

P

17/12/2020

187.417,04

Talher, SA

Adjudicatari

Sistema d’adjudicació: O: obert; OS: obert simplificat; OSS: obert simplificat sumari; Men: Menor tramitat a la Plataforma de contractació; AA: adhesió a acord marc;
P: pròrroga; M: modificació
* impostos inclosos

Import total dels contractes segons el tipus
de procediment, 2020

Import dels contractes segons la tipologia,
2020

Subministraments;
223.229,53 €

Menors;
524.207,18 €

Obres;
206.368,74 €

Oberts;
946.639,05 €

Serveis;
1.041.247,96 €
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La relació dels contractes menors adjudicats l’any
2020 es pot consultar a l’enllaç: http://bit.ly/
CPNSC_CM2020
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3. ACTUACIONS

Serveis centrals

—

Aquest departament del Consorci també desplega
activitat operativa directa cap a l’exterior pel que
fa referència a compres i serveis de manteniment
de l’equipament, serveis administratius i sub
ministraments.
En aquest sentit, es pot citar a tall d’exemple la
seva participació als treballs tècnics de preparació
i supervisió d’expedients relatius al servei de
vigilància d’edificis, de consergeria, de neteja,
de missatgeria, postals, d’adquisició de material
d’oficina o d’assegurances, entre d’altres.
Així, s’assenyalen de manera rellevant els proce
diments tramitats següents:

Mascaretes per al personal al servei del Consorci

• Durant el primer trimestre de l’any 2020 es
va tramitar l’adhesió a diferents assegurances
destinades a les entitats locals de Catalunya
del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM). Concretament,
aquest Consorci es va adherir a:
• Servei de mediació d’assegurances adjudicat
a favor de Ferrer & Ojeda.
• Assegurança de responsabilitat civil
adjudicada a favor de Zurich Insurance PLC
• Assegurança de danys d’edificis adjudicada
a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Unipersonal
• Assegurança de Vida per als treballadors
del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, adjudicada a Vida Caixa SAU de
Seguros y Reaseguros.
• De les diferents contractacions que promou
el Consorci pel Desenvolupament Local,
a principis de l’any de 2020 es va tramitar
l’adhesió a l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica.
• També es tramità l’adhesió al contracte de
serveis postals gestionat per la Diputació de
Barcelona.
• Per últim, pel que fa a les diferents
adhesions, es va tramitar la relativa al servei
de videoconferència pels als ens locals
LOCALRETMEET del Consorci Localret, a fi de
donar així resposta a les noves necessitats de
reunió causada per la COVID-19.
• Al mes de febrer s’adjudicà, mitjançant
contracte menor tramitat per la Plataforma
de Contractació Pública de Catalunya, la
renovació del manteniment del programari
ArcGis a favor d’ESRI ESPAÑA SOLUCIONES,
SL per un import de 7.008,32€, IVA inclòs.
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• A la primavera de l’any 2020, es va tramitar
l’adjudicació d’un contracte menor per la
Plataforma la contractació de l’ampliació
de garantia de diferents equips informàtics.
Aquest contracte va ser adjudicat a CALPUR
SERVICIOS INFORMATICOS, SL per un import
de 5.955,09 €, IVA inclòs.
• Al mes de juny, s’adjudicà el servei de
vigilància de la salut i revisions mèdiques de
les treballadores i treballadors del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola
a l’empresa QUIRÓN PREVENCIÓN SLU, amb
un import de 12.500€. En aquest contracte
s’ampliaren les revisions complementàries
a disposició del personal.
• Durant la tardor de 2020 es tramità,
mitjançant un procediment obert simplificat
sumari, la contractació del subministrament de
material informàtic, per als anys 2020
i 2021, per al manteniment del parc informàtic
i les necessitats diàries actuals de teletreball
i connexió remota. Aquest servei s’adjudicà
a AMADOR MORALES TORRES (AMTEC), amb
un import per ambdós anys de 30.000€, IVA
inclòs.
• Al mes de novembre de 2020, s’adjudicà,
mitjançant contracte menor tramitat a través
de la Plataforma de Contractació Pública de
Catalunya, el subministrament de mascaretes
per al personal al servei del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola a GERSA
INFORMATICA, SL, per un import de 5.000€
(IVA inclòs).
• També, al mes de novembre de 2020, es va
tramitar un procediment obert simplificat
sumari per al subministrament de material
informàtic per al Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola. Aquest procediment
es va adjudicar a ASSECO SPAIN SL, amb un
import total de 18.452,10€, IVA inclòs.
• També, durant el 2020, es va tramitar un
procediment obert per a l’adjudicació del
servei auxiliar dels edificis gestionats pel
Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola per un període de dos anys,
prorrogables dos anys més. Aquesta
contractació es reservà a centres especials de
treball d’iniciativa social i d’inserció laboral.
S’adjudicà a l’empresa CAN CET, CENTRE
D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL, SL amb un
import d’adjudicació de 68.607€ (IVA inclòs).
• A finals de l’any 2020, es va adjudicar,
mitjançant un procediment abreujat sumari,
un expedient de servei de nòmines per a l’any
2021, prorrogable un any més, a LLEAL TULSÀ
ASSESSORS, SL per un import de 13.007,50 €
(IVA Inclòs).

Memòria de gestió 2020

Administració i contractació

• Al mes de desembre es tramità la contractació
menor, mitjançant la Plataforma de
Contractació Pública, del servei especialitzat
d’assistència directa als usuaris en la
implantació del mòdul d’expedients ERES 2.0
i de l’e-administració, per tal de donar suport
als treballadors en aquesta nova etapa de
l’administració electrònica al Consorci. Aquest
contracte s’adjudicà a AGTIC CONSULTING SL
per un import de 15.000€, IVA inclòs.
• A més d’aquests procediments, també es van
aprovar les pròrrogues del servei de vigilància
als edificis gestionats pel CPNSC i el servei
d’assistència tècnica i manteniment preventiu
i correctiu de l’equip informàtic del CPNSC.

Convenis amb
administracions,
entitats públiques
i privades

—

Al llarg de l’any 2020 han continuat els programes
de col·laboració amb institucions, entitats
públiques i privades per a l’execució d’estudis
i desenvolupament d’investigacions adreçades
a la protecció i conservació del parc, com també
a la captació d’aportacions econòmiques per
al desenvolupament de projectes i altres vies
de col·laboracions institucionals dins del marc
de cooperació interadministrativa. Bona part
dels resultats d’aquest àmbit de gestió queden
reflectits en els capítols referits a les altres unitats
funcionals de l’entitat.
Tots seguit s’assenyalen els vigents durant l’any
2020.

Convenis de cooperació científica i tècnica signats el 2020
Universitats
Dotació
econòmica

Data
signatura

Expedient

Col·laboració pràctiques alumnat

No

25/7/2013

2013/177-AG

Universitat Autònoma de Barcelona

Marc específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats
col·laboradores pel còmput de crèdits

No

11/02/2013
i 07/03/2013

Fundació Pere Tarrés

Conveni de col·laboració per a la realització de
pràctiques formatives

No

Universitat de Barcelona

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat
de Barcelona en entitats col·laboradores

Universitat de Barcelona

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat
de Barcelona en entitats col·laboradores.

Universitat de Lleida

Conveni de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes.

No

Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni especific de cooperacio educativa per a
la realitzacio de practiques academiques externes
(curriculars) en entitats col laboradores.

No

Entitat

Projecte associat

Universitat Pompeu Fabra
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Data signatura i
organ aprovació

Termini

25/7/2013

VE

2/10/2020*

2013/077-AG
11/02/2013
i 2009/220i 7/03/2013
DA

VE

2/10/2020*

7/10/2014

2014/166-AG

30/9/2014

VE

2/10/2020*

No

18/3/2015

2015/078-AG

18/3/2015

VE

2/10/2020*

No

05/05/2015 2015/078-AG 22/04/2015

VE

2/10/2020*

02/05/2016 2016/094-AG 27/04/2016

VE

Fins a final
d'any, prorrogable per
un màxim de
quatre anys.

19/6/2020

VE

14/04/2020
a
30/06/2020

2020/103-AC 19/6/2020

Consorci del Parc Natural de la Serra de de Collserola

3. ACTUACIONS

Ens consorciats
Entitat

Projecte associat

Dotació
econòmica

Data
signatura

Diputació de Barcelona

Actuacions contorns carreteres provincials en sòls de
propietat o de cessió d’ús públic

No

9/11/1988

Generalitat de Catalunya, Dep.
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Centre de la Propietat Forestal

Promoure la afiliació dels propie-taris privats al
Centre de la Propietat Forestal, així com la redacció
de projectes d’ordenació o plans de gestió i millora
forestal

No

1/03/1995

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Conveni marc acord de custòdia del territori del
Ajuntament de Cerdanyola del Valles.
Bosc Gran
EGN i LGN
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Execució del projecte del passeig de les Aigües (tram
Ajuntament de Barcelona
7: carretera d’Horta – Can Ferrer)
Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania

Ocupació temporal per a la instal·lació d'un repetidor de telecomunicacions en un espai de la masia
de Mas Pins

Generalitat de Catalunya, Conselleria
de Medi Ambient i Habitatge. DipuIncorporació de la Generalitat de Catalunya al
tació de Barcelona. Mancomunitat
CPNSC
de Municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona

Expedient

Data signatura i
organ aprovació

2012/090-AG 17/06/1988

Termini

VE

2/10/2020*.

24/05/1994

VE

2/10/2020*

No

16/11/2006 2005/236-AG 27/06/2006

VE

2/10/2020*

No

26/01/2007 2007/093-AG 23/01/2007

VE

2/10/2020*

No

05/02/2007 2006/290-AG

12/12/2006
i
24/04/2007

VE

2/10/2020*

No

16/03/2009

2007/142AG

16/03/2009

VE

2/10/2020*

302/93-AG

Diputació de Barcelona

Encomanda de gestió de l’assistència de la gestió
econòmica del CPNSC

No

22/09/2009

2007/235AG

23/07/2009

VE

2/10/2020*

Consorci del Parc de la Serralada de
Marina

Desenvolupament material didàctic interactiu sobre
la vegetació de la Serralada de Marina

No

03/12/2009

2009/139DA

02/12/2009

VE

2/10/2020*

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Gestió integral finca Can Coll i col·laboració en la
protecció i difusió dels valors patrimonials del parc
de Collserola

No

21/09/2010

2003/247AG

21/09/2010

VE

Indefinit

Diputació de Barcelona

Col·laboració encomanda de gestió en matèria de
prevenció de riscos laborals

No

20/12/2010

2010/179AG

20/12/2010

VE

2/10/2020*

Ajuntament de Barcelona, districte
de Sarrià-Sant Gervasi

Finançament i execució projecte restauració torrent
Espinagosa

No

20/12/2013 2011/233-PO 20/12/2013

VE

02/10/2020*

Generalitat de Catalunya, Dep.
d’Agricultura, Ramaderia Pesca,
Alimentació i Medi Natural; Dep. de
Territori i Sostenibilitat. Àrea Meteropolitana de Barcelona

Conveni interadministratiu de col·laboració per a
la formulació, redacció i tramitació del PEPNat i
modificació puntual del PGM d’acompanyament al
pla especial

No

01/10/2014

2014/031ITU
2012/007AG

22/07/2014

VE

02/10/2020*

Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Montcada i Reixac i Consorci del Besòs

Conveni de col·laboració per a la instal·lació del
centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona

No

05/11/2014

2014/137AG

22/07/2014

VE

02/10/2020*

Diputació de Barcelona

Conveni adscripció al CPNSC de determinades
finques situades en gran part en l’esmentat parc
natural, per al seu ús i gestió

No

20/05/2015

2010/212AG

15/07/2015

VE

Fins extinció
termini.
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Administració i contractació

Entitat

Projecte associat

Dotació
econòmica

Data
signatura

Expedient

Data signatura i
organ aprovació

Termini

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Conveni del projecte d’arranjament i millora dels
itineraris de visites guiades del poblat ibèric de
Ca n’Oliver

No

05/11/2015

2011/203AG

05/11/2015

VE

2/10/2020*

Ajuntament de Barcelona, ajuntament de Montcada i Reixac, el
Consorci del Besòs

Addenda al conveni de col·laboració per a la instal·
lació del centre d'acollida d'animals de companyia
de Barcelona de data 05/11/2014

No

17/05/2016

2014/137AG

07/04/2016

VE

Finalització
del conveni
principal

Propietaris finca Can Catà, Cementiris de Barcelona, SA

Conveni per connectar la finca de Can Catà amb la
xarxa d'aigua del Cementiri de Collserola

No

20/06/2016

2016/072AG

23/02/2016

VE

20/06/2036

Institut d'Arquitectura Avançada de
Catalunya

Conveni de col·laboració

No

11/07/2016 2016/110-AC 11/07/2016

VE

11/07/2017
+ Pròrroga 3
anys.

Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB)

Conveni de col·laboració per a l’ús de les borses
de treball

No

24/01/2017

2017/026AG

24/01/2017

VE

Màxim 4
anys data
signatura

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Conveni de col·laboració en relació amb el projecte
de servei comunitari

No

14/12/2017

2017/055DA

10/11/2017

VE

31/12/2020

VE

Dos anys
data signatura i màxim
dos anys
més prorrogable

Conveni de col·laboració per l’ús d'un cobert temAjuntament de Sant Cugat del Vallès.
poral per un ramat a la finca de Can Montmany
EMD de Valldoreix. Sra. SC
(Valldoreix)

No

22/12/2017 2018/043-AC 29/01/2018

Ajuntament de Barcelona

Conveni interadministratiu per a la realització,
manteniment i gestió de franges urbanes de prevenció d'incendis forestals i per al control de seguretat 374.275,05
i seguiment del pantà de Vallvidriera en el terme
municipal de Barcelona

19/03/2018 2018/045-AC 01/03/2018

CE

2 anys data
signatura i
possibilitat
prorroga 2
anys màxim

Ajuntament de Barcelona, Sant
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Cerdanyola
del Vallès, Sant Just Desvern

Conveni de col·laboració per la promoció de la
transició agroecològica a Collserola 2018-2020

107.000,00

31/05/2018 2018/046-AC 12/11/2018

VE

2018, 2019,
2020

Ajuntament de Molins de Rei

Conveni per a la realització i manteniment de
franges de protecció en zones urbanitzades, neteja
de vegetació de vials i de solars de propietat municipal i la realització d'estudis i projectes sobre el
medi natural.

15.768,20

05/10/2018 2018/177-AC 04/10/2018

VE

2018, 2019,
2020 i 2021

Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Montcada i Reixac

Addenda al conveni de col·laboració per a la instal·
lació del centre d'acollida d'animals de companyia
de Barcelona de data 5 de novembre de 2014

No

08/01/2019

2014/137AG

19/10/2018

VE

Fins data
finalització
actuacions
(màxim
2/10/2020)

Consorci d'Educació de Barcelona

Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Eduació de Barcelona i el CPNSC en relació amb el
projecte de servei comunitari

No

17/06/2019

2017/055DA

17/06/2019

VE

17/06/2023
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3. ACTUACIONS

Projecte associat

Dotació
econòmica

Data
signatura

Expedient

2019/055DA

Data signatura i
organ aprovació

Termini

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Institut Narcís
Monturiol

Acord de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball. Alumne/a: CSC

No

12/11/2019

12/11/2019

DG

18/11/2019
06/03/2020

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Esc. Familiar Agrària Quintanes

Acord de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball. Alumne/a: NTB

No

14/11/2019 2019/107-AC 20/01/2020

VE

08/01/2020
15/05/2020

Àrea Metropolitana de Barcelona

Protocol d'actuació pel qual es regula la col·
laboració en l'exercici per delegació de la competència de protecció de la legalitat urbanística
a l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

No

10/01/2020

2019/240MNT

21/11/2019

AG

Vinculada a
la delegació
de competències

Ajuntament de Barcelona

Conveni de col·laboració per l'arranjament del
Mirador de Finestrelles i accessos , dins del territori
municipal de la ciutat de Barcelona.

25.229,79

28/11/2019 2019/163-AC 27/11/2019

VE

31/12/2020

Ajuntament de Molins de Rei

Conveni entre l'Ajuntament de Molins de rei i el
CPNSC per a: la realització i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades, neteja de
106.909,56
vegetació de vials i de solars de propietat municipal,
i la realització d’estudis i projectes sobre el medi
natural.

03/03/2020

2018/177MNT

16/01/2020

VE

2020

Escola Familiar Agrària Quintanes

Acord de collaboració per a la formació práctica en
centres de treball. Alumne NTB

No

26/02/2020 2019/107-AC 20/01/2020

VE

08/01/2020
a
15/05/2020

Institu Vall d'Hebron

Acord de collaboració per a la formació práctica en
centres de treball. Alumne JJB i OGC

No

26/02/2020 2019/107-AC 18/03/2020 VE

Consorci d'Educació de Barcelona

Aprovació del protocol de conveni de col·laboració
entre el CPNSC i el Consorci d’Educació de Barcelona

No

05/05/2020

2017/055DA

05/05/2020

VE

4 anys

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Escola Viver
Castell de Sant Foix

Acord de col·laboració per a la formació práctica en
centres de treball. Alumne MMB

No

09/01/2020

2019/049DA

27/03/2020

VE

11/02/2020
fins
02/04/2020

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Escola Viver
Castell de Sant Foix

Acord de collaboració per a la formació práctica en
centres de treball. Alumne OCZ

No

09/01/2020

2019/049DA

27/03/2020

VE

11/02/2020
fins
02/04/2020

SOC. CIFO Santa Coloma

Acord de collaboració per a la formació práctica en
centres de treball. Alumne LIT

No

16/09/2020

2019/049DA

VE

30/09/2020
fins
28/10/2020
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Altres
Entitat

Projecte associat

Dotació
econòmica

Data
signatura

Expedient

Data signatura i
organ aprovació

Termini

Espacios Constructivos 2003, SL

Ocupació de finca privada

No

11/01/2007

2005/222AG

28/11/2006

CE

Indefinit

Propietaris finca Can Ferrer

Ocupació de finca privada als tm de Barcelona
i Cerdanyola del Vallès

No

26/01/2007

2007/093AG

23/01/2007

VE

Indefinit

Mir Pous Girona, S.L.

Ocupació permanent part finca instal·lació torre
prevenció incendis Alfa

No

22/12/2009

2004/128AG

15/12/2009

AG

Indefinit

Hormigones y Bombeos Soluciones,
SAU. D.i P. i B.D.

Gestió de la finca del polígon 15, parcel·la 20, de
Barcelona

No

04/05/2011

2003/196AG

28/04/2011
01/06/2011

AG

Indefinit
mentre la
finca estigui
inclosa dins
del PNSC

La Clota SL

Gestió d’una finca dins l’espai natural de Garraf

No

03/06/2011

2004/128AG

24/04/2012

AG

Indefinit

LGN i EGN

Gestió, restauració i conservació dels valors naturals
de la finca de Can Catà

No

21/12/2011

2011/195AG

21/12/2011

VE

02/10/2020*

CREAF

Utilització conjunta de l’estació biològica del Parc

No

30/01/2012

2011/234AG

21/12/2011

VE

02/10/2020*

Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya

Pomoció de l’excursionisme, les activitats pedestres
i el respecte al patrimoni natural i cultural del país
i l’establiment de la gestió de la xarxa de senders
senyalitzats en l’àmbit del PNSC

No

08/02/2013

2013/069AG

31/01/2013

VE

02/10/2020*

Promociones Formativas e Informativas, S.A. (IUSC)

Convenio de colaboración de prácticas profesionales
Promociones Formativas e Informativas, S.A. (IUSC)

No

16/12/2014

2014/180AG

21/11/2014

VE

02/10/2020*

JCA

Conveni entre el CPNSC i els propietaris de la finca
registral número 4071, al Turó de Montcada, terme
municipal de Montcada i Reixac

No

24/12/2014

2014/182AG

24/12/2014

VE

Mentre durin
les obres

JVM

Conveni per a l’autorització de la pastura a les finques públiques de Can Ferriol i Torre Abadal a Sant
Feliu de Llobregat i Can Salat a Molins de Rei

No

24/02/2015

2014/030MN

24/02/2015

VE

Un any,
prorrogable
a quatre
més

EBM i MLBM, Propietat de la finca
4071, al Turó de Montcada

Conveni per les actuacions necessàries per sanejar
i recuperar els terrenys ocupats per activitats marginals

27/02/2015

2014/182AG

VE

Mentre durin
les actuacions de
sanejament
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Projecte associat

Dotació
econòmica

Data
signatura

Expedient

Data signatura i
organ aprovació

Termini

Fundació Natura

Acord de col·laboració per a la custòdia i valorització de boscos d’alt valor natural i la implementació
d’itineraris forestals terapèutics en el PNSC

No

02/10/2015

2015/127AG

17/09/2015

VE

02/10/2020*

AH i TH, propietaris de la finca Villa
Paula

Conveni per disposar d’una bassa pels equips
d’extinció forestal i camí d’accés dins la finca de
Villa Paula

No

02/10/2015

2013/176AG

18/03/2014

VE

Quatre anys,
renovable
automàticament

Escola Gravi SCCL

Conveni per a la realització d’actuacions de divulgació, conservació i getió d’espais naturals
a Collserola

No

14/03/2017

2017/055DA

17/02/2017

VE

Quatre anys

Col·legi Padre Damián Sagrados
Corazones de Barcelona

Conveni per a la realització d’actuacipns de divulgació, conservació i gestió d’espais naturals a
Collserola

No

14/03/2017

2017/055DA

17/02/2017

VE

Quatre anys

Societat Ramaders de la Vall de Sant
Just SCP

Conveni de col·laboració per a l’aprofitament de
dejeccions ramaderes a la finca pública de Can Baró

No

31/03/2017

2017/091MN

31/03/2017

VE

Quatre anys

Societat Ramaders de la Vall de Sant
Just SCP

Conveni de col·laboració per a l’autorització de la
pastura a les finques públiques de Can Baró, les
Fatjones, Penya del Moro, Font Beca, Can Candeler,
Can Cortès i Can Merlès a Sant Just Desvern i de la
Salut a Sant Feliu de Llobregat

No

31/03/2017

2017/091MN

31/03/2017

VE

Quatre anys

Associació Collserola Verda

Conveni per a la realització d’actuacions de divulgació, conservació i gestió d’espais naturals
a Collserola

No

21/03/2018

2017/055DA

06/07/2018

DG

Quatre anys

Fundació Privada els Tres Turons de
Barcelona

Conveni per a la realització d’actuacions de divulgació, conservació i gestió d’espais naturals
a Collserola

No

22/03/2018

2017/055DA

16/03/2018

VE

Quatre anys

Centre d’Esplai Loyola de Sant
Cugat del Vallès

Conveni

No

06/04/2018

2017/055DA

16/03/2018

VE

Quatre anys

Fundació Ciutat i Valors

Conveni per a la realització d’actuacions de divulgació, conservació i gestió d’espais naturals
a Collserola

No

10/04/2018

2017/055DA

16/03/2018

VE

Quatre anys

Europarc Federation

Agreement between Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola and Europarc Federation

No

24/04/2018

2018/089-GE 19/04/2018

VE

Quatre anys,
prorrogables

Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural (DEPANA)

Conveni per a la realització d’actuacions de divulgació, conservació i gestió d’espais naturals
a Collserola

No

30/04/2018

VE

Quatre anys
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Entitat

Dotació
econòmica

Projecte associat

Data
signatura

Expedient

2013/165AG

Data signatura i
organ aprovació

Termini

JAMM

Conveni de col·laboració per a l’aprofitament de
dejeccions ramaderes a les finques de Can Coll
i la Salut

No

10/05/2018

18/04/2018

VE

Un any
prorrogable
quatre anys
màxim

Centre de Recerca Ecològia i Aplicacions Forestals (CREAF)

Acord de col·laboració per a la utilització conjunta
de l’estació biològica del Parc, per al seguiment
i control de les poblacions de l’ailant al Parc

No

17/05/2018 2011/234-AC 17/05/2018

CE

02/10/2020*

Associació Fes Font Fent Fonting

Conveni per a la realització d’actuacions de divulgació, conservació i gestió d’espais naturals
a Collserola

No

30/06/2018

2017/055DA

16/05/2018

VE

Quatre anys

Interprende-Bosquescuela i el
CPNSC

Acord marc de colaboració

No

22/07/2019

2019/274DA

14/11/2019

VE

Dos anys
prorrogables
dos més

* Órgan d’aprovació: CE: Comissió Executiva; AG: Assemblea General; VE: Vicepresidència Executiva, GE: Gerència

De conformitat amb la clàusula 49.h) de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la durada
dels convenis no pot ser superior a 4 anys, tot i que es
pot prorrogar, previ acord de les parts, per un període de
4 anys més.
La mateixa llei (disposició addicional 8a) preveu que els
convenis vigents subscrits s’hi hauran d’adaptar en un
termini que va finalitzar el 2 d’octubre de 2019 (3 anys
des de l’entrada en vigor de la llei).

Arxiu
—
En el decurs del present exercici l’Arxiu
Administratiu del Consorci ha continuat prioritzant
els seus recursos en consultes i préstecs, així com
en la recepció de documentació.

Transparència
i administració
electrònica
—
Transparència
Tant la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre,
com la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre,

ambdues relatives a la transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableixen un
seguit d’obligacions envers les administracions
locals, per tal de donar a conèixer la seva activitat.
El dret d’accés a la informació pública és un dels
eixos bàsics d’aquesta normativa i es configura
com a veritable dret subjectiu dels ciutadans, que
complementa la informació que el ciutadà té al seu
abast per via de la publicitat activa a través del
Portal de Transparència.
La informació pública es defineix com tota la que ha
estat elaborada per l’Administració i la que aquesta
tingui en el seu poder com a conseqüència de la
seva activitat o de l’exercici de les seves funcions,
inclosa la que li subministrin la resta de subjectes
obligats d’acord amb l’establert per les lleis.
La lleis regulen el procediment específic d’exercici
d’aquest dret d’accés, incloent-hi les causes
d’inadmissió de les peticions d’accés a la informació
i els límits materials que el restringeixen.
Estableixen que les administracions públiques han
d’adoptar les mesures organitzatives necessàries
per tal de garantir el compliment del dret d’accés
a la informació pública i han d’establir sistemes per
a integrar la gestió de les sol·licituds d’informació
en l’àmbit de la seva organització interna. Així com
l’obligació a què els subjectes inclosos en el seu
àmbit d’aplicació promoguin i facin les adaptacions
organitzatives, procedimentals i de règim intern
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que calguin, per tal d’ajustar llur activitat i complir
amb els preceptes de la normativa.
Actualment s’està tramitant l’elaboració del
Projecte de decret pel qual s’aprovarà el Reglament
de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Aquest Reglament
té com a finalitat garantir una implementació de la
Llei més homogènia, efectiva i exhaustiva, clarificar
conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes
interpretatius, així com l’elaboració dels contingut
de les obligacions de publicitat activa mitjançant
l’aprovació de criteris interpretatius.
En aquest context, el Consorci forma part de
l’Agència de Transparència de l’AMB, que té com
a finalitats promoure i coordinar accions de foment
de la transparència, mitjançant la formació, la
creació i l’adaptació de protocols interns, la
construcció de nous indicadors, l’enfortiment de
l’ètica pública i el treball transversal amb els actors
públics i privats.
El Pla d’Actuació Metropolità 2016-2019 de
l’AMB preveu, entre altres, establir instruments
metodològics per materialitzar el bon govern,
el govern obert, la transparència i la rendició de
comptes de l’AMB i les entitats vinculades, així
com definir els indicadors de compliment de la
transparència.
En aquest marc, l’Agència de la Transparència ha
desenvolupat la Monitorització de la Informació,
la Publicitat Activa i la Transparència (MIPAT), una
metodologia pròpia adaptada al sector públic
metropolità. A partir de l’anàlisi de la informació
publicada al web de cada organisme, la MIPAT
pretén avaluar el compliment de les obligacions
de publicitat activa i proposa de forma prioritzada
les mesures correctives a aplicar. Per al seu efecte,
es defineixen 160 paràmetres en matèria de
publicitat activa, prioritzats en cinc nivells segons
rellevància per a la transparència i bon govern.
Al 2017 l’Agència de la Transparència va escollir el
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
com a una de les primeres entitats en aplicar-li
aquesta metodologia d’anàlisi nova, la MIPAT.
Com a conclusions finals, l’Agència de Transpa
rència va recomanar centrar la millora de la pu
blicitat activa en un seguit d’aspectes prioritaris,
emmarcats en tres àmbits:
• Ampliació dels continguts imprescindibles per
complir.
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• Millora de l’accessibilitat a la informació,
separant informació divulgativa i de gestió
i ordenant l’espai de transparència.
• Reforç dels enllaços a informacions que són
objecte de publicitat activa en d’altres portals.
El Consorci, amb la recepció de l’informe MIPAT,
es compromet a treballar per a la millora dels
indicadors de publicitat activa de cara a afrontar
la següent monitorització per part de l’Agència de
Transparència.
Representants del Consorci han assistit durant
l’any 2019 a diferents sessions de l’Agència de la
Transparència de l’AMB amb l’objectiu d’ampliar
i aprofundir coneixements.
Al 2017 l’Assemblea General del Consorci del Parc
de Collserola va aprovar l’adhesió al Programa
Demèter, l’instrument per a la transparència en
l’equitat de gènere i la innovació en el bon govern
impulsat per l’Agència de la Transparència de
l’AMB.
Amb l’adhesió del Consorci al Programa Demèter
es compromet a reforçar els principis de legalitat,
equitat i promoció de la igualtat i subscriu els
compromisos següents:
• Incorporar la dimensió de gènere en totes les
dades, fomentant-ne la transparència i accés
• Detectar els obstacles en l’accés de les dones
a càrrecs directius
• Impulsar la formació continuada
• Establir mesures de protecció davant
l’assetjament sexual i per raó de sexe
• Impulsar condicions especials en la
contractació pública per a empreses amb
mesures d’igualtat
• Avaluar l’impacte de gènere
En aquest context, el 18 de setembre de 2019,
l’Assemblea General del Consorci va aprovar
el “Primer Pla d’Igualtat de dones i homes
del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola”. El Pla i la Diagnosi es van comunicar
a tot el personal del Consorci i es pot consultar al
portal web de l’entitat i al Registre Públic de Plans
d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya: https://
treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/
consulta/admonpublica/barcelona/
Aquest treball es presentà en una sessió divulgativa
organitzada per l’Agència de Transparència de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 27 de
novembre de 2019, formant part d’una sessió de
Diàlegs de transparència referent a les polítiques
d’igualtat en el marc del Programa Demèter.
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Durant el 2020 el Consorci ha continuat treballant
per tal de donar compliment a les mancances
detectades en el referit informe MIPAT,millorar la
informació que ofereix a través del seu propi Web
i del portal de la transparència de l’AOC i generant
contingut degut per exemple a l’ús d’eines com
e-Tauler o el perfil del contractant. Mitjançant el
Full de Ruta que s’ha definit per avançar en la
implantació de l’administració electrònica es duran
a terme actuacions en l’àmbit de la transparència
com ara:
• Publicar al Portal de Transparència les actes de
les sessions dels òrgans de govern i enviar-les
a la Generalitat.
• Publicar al Portal de Transparència els
convenis despersonalitzats des de 2015.
• Revisar el contingut publicat al perfil del
contractant i al tauler d’edictes segons el
termini de publicació aplicable.
• Elaborar un Catàleg d’interoperabilitat
consumidor i productor i publicar-ho.
• Elaborar i aprovar un Reglament marc
d’administració electrònica.
De cara al 2021 hi ha prevista una nova reunió
amb l’equip del MIPAT de l’AMB per tal d’avaluar
la situació actual del Consorci en relació als ítems
avaluables per aquest programa en el marc de la
transparència.
Les normatives vigents en matèria de Protecció de
Dades i Seguretat de la Informació són d’obligat
compliment i el seu incompliment pot ocasionar
seriosos perjudicis econòmics i d’imatge.
L’entrada en vigor, el 24 de maig de 2016, del
Reglament Europeu de Protecció de Dades
introdueix el principi de Responsabilitat Proactiva
i exigeix establir mesures de seguretat que
garanteixin i permetin demostrar el compliment.
En aquest sentit, l’any 2018 es va contractar
l’empresa Mallafré Consultors, S.L.U, especialitzada
en matèria de dades i seguretat de la informació,
per dur a terme l’ adequació i el compliment
per part del Consorci a la normativa vigent de
protecció de dades, l’estudi legal del portal Web,
així com la formació dels usuaris del sistema.
Al Full de Ruta que s’ha definit per avançar en la
implantació de l’administració electrònica es duran
a terme actuacions en l’àmbit de la protecció de
dades, concretament:
• Impulsar el pla d’adequació definit en matèria
de protecció de dades personals.

• Nomenar un Delegat de Protecció de Dades.
• Desenvolupar les recomanacions fetes per la
consultora Mallafré.

Administració electrònica
El Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola per la seva forma jurídica està afectat
per la Llei 39/2015 de procediment administratiu
Comú de les Administracions Públiques, la Llei
40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic i per
les Lleis 19/2013 de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (caràcter estatal)
i 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (caràcter autonòmic). D’altra
banda, el Consorci, en relació amb la contractació
pública, està obligat a complir amb la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
i en particular a la gestió electrònica de la seva
documentació i la conducció telemàtica dels pro
cessos de contractació.
En aquest escenari, el Consorci està obligat a tro
bar solucions que permetin:
• Gestionar els expedients administratius
en format electrònic
• Relacionar-se telemàticament amb empreses,
professionals i treballadors públics
• Organitzar els processos de contractació
en entorns electrònics i telemàtics
• Poder interoperar amb altres administracions
públiques
• Complir amb els Esquemes Nacionals
de Seguretat i el d’Interoperabilitat
• Complir amb la Llei de Transparència
• Complir amb el nou Reglament Europeu
de Protecció de Dades
Per fer possible el compliment d’aquestes
exigències legals i dur a terme el necessari procés
de modernització, el Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola compta amb un servei
extern d’assistència tècnica i suport jurídic per a la
implantació de l’e-administració adjudicat a AGTIC
Consulting per desenvolupar aquests treballs
durant el 2019 i el 2020.
Durant el 2019 es va desenvolupar una anàlisi de
situació actual i el conseqüent Full de Ruta tal com
s’explica a la memòria de l’any 2019. Durant el
2020 s’han anat executant totes les actuacions
identificades al Full de ruta per aquest període
amb l’objectiu que l’administració electrònica sigui
una realitat al Consorci i que es garanteixi a llarg
termini la vigència del model i la qualitat de la
documentació administrativa.
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Un dels objectius més ambiciosos és la posada en
marxa d’un gestor d’expedients electrònics. S’ha
pres la decisió d’utilitzar l’eina ERES 2.0 del CAOC
com a eina de suport a la gestió d’expedients
electrònics. És una eina nova que el Consorci AOC
encara no ha implantat fora de la seva institució
i depèn d’ells la data en la qual es començarà
a utilitzar al Consorci de Collserola.
En tot cas, el Consorci ja bé treballant els anys
anteriors implementant diverses eines, internes
i externes, en relació amb la gestió electrònica dels
expedients, com és l’establiment d’un sistema de
carpetes en servidor Windows que d’acord amb
el Quadre de classificació permet emmagatzemar
de forma ordenada i agrupada per expedients
tots els documents que els conformen o l’ús
d’eines del Consorci AOC com la plataforma de
notificació electrònica eNOTUM, la Seu 2.0 com
a seu electrònica i portal de transparència, la
utilització de la signatura electrònica mitjançant el
Portasignatures del CAOC, l’ús e-FACT i les eines
d’e-CONTRACTACIÓ entre d’altres. Altrament, el
Consorci es va donar d’alta al 2016 a Via Oberta
i al 2017 va obtenir el Segell electrònic CDA1SENM que garanteix el nivell de seguretat requerit
per a accedir als serveis de Via Oberta.
Durant el 2020 des del Consorci i amb el suport de
la consultora externa AGTIC s’han desenvolupat
les següents actuacions del Full de ruta:

L’ERES 2.0 ha esdevingut l’eina de gestió
d’expedients electrònics

• Revisar i ampliar clàusules d’ús preferent
dels mitjans telemàtics i d’autorització de
la interoperabilitat: amb l’objectiu que el
Consorci ofereixi als seus formularis tota
la informació envers els drets i deures dels
tercers en aquest àmbit, especialment, pel que
fa a la consulta de dades a través de mitjans
d’interoperabilitat.
• Revisar els tràmits FUE publicats a la Seu
Electrònica: es determina que no són
necessaris per les competències del Consorci
en aquest àmbit.
• Publicar al Portal de Transparència les actes
de les sessions dels òrgans de govern i enviarles a la Generalitat: per donar compliment
a les exigències legals, s’ha identificat una
metodologia de treball.
• Publicar al portal de transparència els
convenis despersonalitzats des de 2015: per
donar compliment a les exigències legals, s’ha
identificat una metodologia de treball.
• Adherir-se a nous serveis d’interoperabilitat:
s’ha treballat amb el ministeri d’Hisenda en el
conveni per fer ús dels seus serveis
i està pendent la signatura definitiva. S’han
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identificat els futurs serveis a demanar.
• Revisar el contingut publicat al perfil del
contractant i al tauler d’edictes segons
el termini de publicació aplicable: s’ha
determinat la informació que no s’ha de
publicar i el període màxim de vigència de la
publicada actualment. A futur tot es trobarà
a les eines del CAOC publicat.
• Gestionar el canvi necessari per evitar
l’ús de mitjans sense validesa jurídica per
a la tramitació interna del procediment
administratiu: En àmbits com la notificació
electrònica, la recepció de documentació per
part de tercers o la definició de que és un
expedient administratiu s’ha fet un treball
amb els usuaris per clarificar conceptes
i establir bones pràctiques que respectin el
procediment administratiu.
• Elaborar un Catàleg d’interoperabilitat
consumidor i productor: s’ha elaborat
i publicat el Catàleg a la seu electrònica.
• Implantar la digitalització certificada de
la documentació rebuda en suport paper:
mitjançant la solució de registre ERES 2.0
i del seu servei COPIA s’ha implantat aquesta
solució per fer digitalitzacions certificades.
• Implantar l’àudio-acta de les sessions dels
òrgans de govern. O en el seu defecte, signar
l’àudio per incorpora-ho a l’expedient: s’ha
fet el plantejament de diversos escenaris
en relació a aquesta actuació i finalment
està pendent decidir si seguir amb el
sistema tradicional o incorporar els àudios
a l’expedient i evitar transcriure una part de
l’acta.
• Implantar una sala virtual de signatura amb
terceres parts amb els serveis oferts pel CAOC:
s’han fet proves amb aquesta eina i s’ha
determinat el seu ús per als casos adients.
• Comptar amb un servei especialitzat
d’assistència directa a tots els usuaris en
la implantació de l’e-Administració: s’ha
previst el suport extern per donar suport als
usuaris en la utilització al 20212 del gestor
d’expedients ERES 2.0.
• Identificar les equivalències amb el QdC de
la Generalitat per poder aplicar les Taules
d’Accés i Avaluació Documental (TAAD): s’ha
avaluat el QdC del Consorci i comparat al de
la Generalitat per identificar les equivalències.
• Implantar l’eina de gestió d’expedients
electrònics ERES 2.0: s’ha pres la decisió
d’utilitzar l’eina ERES 2.0 del CAOC com
a eina de suport a la gestió d’expedients
electrònics. Aquesta eina també incorpora una
solució de registre electrònic i està integrada
amb MUX, eNotum i eTRAM. A finals d’any
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Administració i contractació

s’ha començat a configurar i parametritzar
aquesta eina per tal de disposar a inici de
2021 del gestor d’expedients en producció.
Per altra banda, s’han fet treball no conclusius
que tindran continuïtat en el 2021 en els següents
àmbits:
• Revisar el Catàleg de serveis i disposar
d’un Catàleg de procediments: s’ha fet el
plantejament de com ha de ser aquest Catàleg
i es treballarà a futur en dotar-lo
de la informació necessària.
• Nomenar un Delegat de Protecció De Dades.
En relació a la figura del DPD la voluntat del
Consorci és la de formar part del servei que
oferirà l’AMB a partir de l’abril de 2021.
• Impulsar el pla d’adequació definit en matèria
de protecció de dades personals.
• Donar d’alta els tràmits eTRAM d’exercici de
drets.
Finalment, i degut al la finalització el 2020 del
contracte amb AGTIC que es va iniciar el 2019
i del contracte de suport especialitzat de l’any
2020, el Consorci tira endavant una licitació per
un contracte menor per a l’any 2021 en format
de bossa d’hores per contractar una empresa
especialitzada que mitjançant un consultor pugui
donar suport, principalment, en la implementació
del gestor d’expedients electrònics ERES 2.0
del CAOC i el suport directe als usuaris. Aquest
període de suport ha de permetre estabilitzar el
pas a producció i fer els ajustaments necessaris en
l’eina.

Dades estadístiques
del Registre electrònic
i del gestor d’exepdients
electrònics

Proposta per a l’any 2021
De cara al proper exercici de 2021, el Consorci
segueix apostant, com ho ha fet aquests darrers
anys, per utilitzar els serveis de l’AOC de forma
integrada, donant-se d’alta paulatinament
a alguns dels serveis que ofereix i especialment en
la implantació del gestor d’expedients electrònics
ERES 2.0, amb un primer objectiu al gener de
2021, com és la posada en marxa del mòdul de
gestió d’expedients electrònic ERES 2.0.
Prèviament a la posada en marxa, es realitzaran les
proves necessàries al sistema, la parametrització del
mòdul i les formacions als usuaris finals en funció
del seu rol dins del gestor d’expedients electrònics.
Un cop s’hagi posat en marxa, caldrà fer seguiment
i els ajustos necessaris derivats del seu ús
Durant el 2021 es tancarà també el procés de
licitació per contractar una empresa especialitzada
que pugui assessorar, guiar i acompanyar al
Consorci durant els propers anys mitjançant un
consultor que doni suport en la implementació del
Full de ruta definit al 2019 i per donar suport en el
nou gestor d’expedients electrònics ERES 2.0 del
CAOC. Aquest període de suport ha de permetre
estabilitzar el pas a producció i fer els ajustaments
necessaris de les eines implantades.
El resultat ha de consistir en el desplegament de les
eines que permetin la tramitació dels expedients
de forma electrònica i complint la normativa
vigent, i alhora, que comporti una simplificació
dels sistemes de treball, que doni com a resultat la
disminució de l’estrès a l’organització, l’increment
de l’eficiència i la reducció dels costos. Mitjançant
l’execució de les actuacions planificades al Full de
ruta aquesta fita serà assolida.

Llibres de registre:
• Entrades: 47assentaments al Registre
d’Entrada del CPNSC + 2.119 efectuats
a través del registre de l’EACAT
• Sortides: 11 assentaments al Registre de
Sortida del CPNSC + 1.605 efectuats
a través del registre de l’EACAT i a través de la
plataforma E-NOTUM
Gestor d’expedents:
• Núm. d’expedients incoats: 243

Funcionament del model d’administració electrònica del Consorci

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Model de gestió
documental

Incorporació de la
documentació

Tramitació de
l’expedient

Arxiu

Quadre de
classificació

Seu electrònica

Iniciar i tramitar

Tancar expedient

OAC

Resoldre

Generar índex

Documentació en
format electrònic

Notificar

Transferència
a l’arxiu definitiu

Tipologia
documental
Metadades de gestió
i preservació
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3. Actuacions
3.2. Intervenció sobre els sistemes

naturals, equipaments i instal·lacions

3.2.1. Prevenció d’incendis
3.2.2. Pla agropecuari
3.2.3. Gestió forestal
3.2.4. Estació biològica i conservació ambiental
3.2.5. Vigilància i control del compliment de la normativa del Parc
3.2.6. Projectes i urbanisme
3.2.7. Manteniment d’equipaments
3.2.8. Manteniment del medi natural i de les infraestructures d’ús públic
3.2.9. Manteniment dels sistemes hidrogeològics
3.2.10. Neteja i Logística
3.2.11. Cartografia i Sistema d’Informació Geogràfica

Consorci Parc Natural de la Serra de de Collserola

3. ACTUACIONS

El servei de Medi Natural i Territori és el responsable de la conservació i actuació sobre els sistemes
naturals i de les infraestructures i equipaments vinculades al medi i a l’ús públic.
S’organitza a través dels programes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevenció d’incendis
Pla agropecuari
Gestió forestal
Estació biològica i conservació ambiental
Vigilància i control del compliment de la normativa del Parc
Projectes i urbanisme
Manteniment d’equipaments
Manteniment del medi natural i de les infraestructures d’ús públic
Manteniment dels sistemes hidrogeològics
Neteja i Logística
Cartografia i Sistema d’Informació Geogràfica

El desenvolupament de Collserola com a parc implica de forma molt destacada la intervenció sobre
els sistemes naturals i la seva tutela, i també sobre el patrimoni construït, per tal de garantir la
seva preservació i normal desenvolupament. Les actuacions en el territori bàsicament van en dues
direccions complementàries per tal de donar resposta al complex ventall de necessitats que un espai
natural tan utilitzat comporta.
En primer lloc, cal considerar que totes les obres realitzades, ja siguin camins, drenatges, àrees
i àmbits d’estada, itineraris, miradors, fonts, instal·lacions, infraestructures, etc., necessiten una cura
i atenció constant, i en conseqüència, es realitzen intervencions encaminades a mantenir, consolidar
i optimitzar el seu funcionament, actuant tant en el medi natural, com en edificacions i instal·lacions,
de vegades de valor històric, necessàries per a la gestió del parc o per a l’ús públic.
En segon lloc, es duen a terme nous projectes agrícoles, ramaders, forestals o vinculats a l’ús públic
com àrees i àmbits d’estada, d’importància cabdal l’estructuració del parc. Cal remarcar que els
ajuntaments que formen part del Consorci encomanen estudis, projectes i obres als Serveis Tècnics
del Consorci o bé, projectes desenvolupats pels propis ajuntaments es realitzen amb la col·laboració
del Consorci, en especial quan afecten àrees de contacte amb les zones urbanes. Aquestes són
actuacions articulades mitjançant convenis de col·laboració, que compten amb la participació tècnica
i/o econòmica d’ambdues entitats.
En d’altres casos són actuacions executades directament per altres administracions però en les que
el Consorci s’ha d’implicar de forma plena mitjançant els Serveis Tècnics, a nivell d’assessorament,
seguiment i supervisió, per tal de garantir que tot allò que es fa dins del parc es fa en coherència amb
el Pla Especial de protecció
L’any 2019 es va reorganitzat el servei establint dos nous programes, el de gestió forestal i el de
manteniment dels sistemes hidrogeològics, inclosos anteriorment en altres programes, per tal de
donar èmfasi a aquests aspectes que formen part de la gestió d’un parc natural tant complex com
és el cas de Collserola. Això ha permès, i permetrà, desenvolupar projectes específics mitjançant la
supervisió de tècnics especialistes en els àmbits d’ordenació forestal, prevenció d’incendis, plagues
forestals, ambients fontinals, espais degradats per activitats extractives i espais d’interès geològic
i miner.
També es vol donar més èmfasi a la problemàtica dels abocaments incontrolats al Parc, que continuen
sent un element distorsionador d’aquest espai natural i que no s’aturen tot i les campanyes de
sensibilització, educació ambiental i actuacions de recollida de deixalles amb diferents col·lectius.
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Prevenció d’incendis

als sectors de Vallès i Marina respectivament, i
reduint també aquest últim sector que ara te el
seu límit nord-oest en el riu Besòs.

Prevenció d'incendis

S’elabora una Memòria Tècnica anual, disponible
al web del Parc.

Actualment, el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola té encomanada la coordinació
del Dispositiu d’Incendis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, creada per llei del Parlament de
Catalunya el 27 de juliol de 2010, en el que
s’integren els 36 municipis d’aquesta entitat.
Es basa en un sistema de vigilància i detecció
d’incendis des de 13 punts de vigilància, 9 dels
quals són gestionats actualment directament pel
Consorci i 4 són gestionats per la Oficina Tècnica
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
mitjançant del PVI (Diputació de Barcelona).

Dades generals per sectors

—

Aquest any s’han modificat els sectors separant
de forma independent els sectors de Vallès i Ordal,
adaptant el sector de Collserola a un límit més
adient per incloure dues zones: Puigpedrós de
l’Obac i Turó de Montcada, que abans pertanyien

El 2020, s’ha caracteritzat per alguns valors
meteorològics excepcionals i amb el teló de fons de
la pandèmia del Covid-19. L’any va començar amb
l’incendi més important de l’any al Parc Natural, el
dia 7 de gener quan va cremar 1,08 ha a prop del
Mirador de Torre Baró. El temporal Glòria del mes
de gener, l’episodi de 5 dies de pluges continuades
a l’abril i la tempesta del dia 19 de desembre,
excepcionalment intensa a Cerdanyola del Vallès,
Sant Cugat del Vallès i Montcada i Reixac, que
va deixar registres de fins a 300 l/m², són els tres
episodis més destacables que van aportar dades
poc o mai registrades.

Torre de vigilància
del dispositiu

Per altra banda constatar que enguany s’han
registrat 3 mesos (febrer, maig i novembre)

Incendis produïts durant la campanya 2020
Sector

N. d’incendis

Sup. total (ha)

Sup. matoll (ha)

Sup. arbrada (ha)

Collserola

26

2,6294

2,6294

0,0000

Garraf

10

5,2983

5,1512

0,1471

Ordal

3

0,8326

0,7919

0,0407

Vallès

11

0,6096

0,5025

0,1071

Marina

7

1,1073

1,1053

0,0020

Barcelona - Baix Llobregat

2

0,2539

0,2362

0,0177

AMB

59

10,7311

10,4165

0,3146

Distribució per sectors dels incedis produïts i de les hectàrees
cremades, 2020
Recollida d'aigua
d'una de les basses del Parc
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Manteniment de la xarxa viària bàsica
durant l'any 2020
Municipi

Km

Barcelona

8,10

Cerdanyola del Vallès

27,87

Molins de Rei

15,50

Montcada i Reixac

8,35

El Papiol

1,50

Sant Cugat del Vallès

2,00

San Feliu de Llobregat

13,42

Sant Just Desvern

1,75

TOTAL

78,49

Altres camins arranjats* durant l'any 2020
Municipi

Camins

Cerdanyola del Vallès

8,35

Molins de Rei

4,36

El Papiol

1,43

Sant Cugat del Vallès

3,85

San Feliu de Llobregat

2,45

TOTAL

20,44

* Camins de la xarxa bàsica arranjats mitjançant
subvencions de la Diputació de Barcelona i en
coordinació amb el Consorci

Els camins primaris permeten el pas
de dos vehicles de bombers

3. ACTUACIONS

amb la temperatura mitjana més alta de la sèrie
1914-2019, Mai s’havien registrat 3 mesos amb
mitjanes rècord. Tot plegat ha comportat que la
temperatura mitjana anual s’hagi situat en el punt
més alt des de que es tenen registres (16,8°C).
El nombre d’incendis registrats en tot l’àmbit
metropolità ha estat de 59 incendis, una xifra que
representa el 60% de mitjana 1990-2019 (98
incendis). Per contra, les 10,73 ha de superfície
cremada representen només el 14 % de la
mitjana. Cal observar però, que la mitjana 19902019 està considerablement augmentada pels
grans incendis del període 1990-2006. Si es
considera la mitjana dels rang 2009-2019 llavors
el percentatge d’enguany és d’un 34 %. De totes
maneres les dades del 2020 són molt favorables.
Remarcar també que l’incendi més important
a l’AMB ha estat de 3,28 ha en una zona d’erms
i fora de les grans masses forestals
Pel que fa a l’àmbit de Collserola, les dades encara
són més favorables. La superfície cremada total ha
estat de 2,63 ha, repartida en 26 incendis (56 %
de la mitjana en nombre d’incendis), el que suposa
tan sols un 14 % de la mitjana de superfície
cremada en el període 1990-2019 i un 25 % si ho
comparem amb la del període 2009-2019. En el
sector Collserola, l’incendi més gran va estar el ja
esmentat anteriorment, situat al Mirador de Torre
Baró (Barcelona), que va cremar 1,08 ha. Cal dir
que cap incendi de la resta de l’àmbit Collserola no
va arribar a cremar més de mitja hectàrea.

• Vigilància del compliment de la legislació
vigent, tasca que realitza el cos de guardes
del Parc, que vetlla pel compliment de les
normatives. (Més informació a l’apartat
Vigilància i control del planejament)
• Actuacions sobre la vegetació, amb el
manteniment de franges de protecció i creació
d’espais oberts i zones de pastura, amb
nous tancats per a l’estabulació ocasional
dels ramats. (Més informació a l’apartat Pla
Agropecuari i Gestió forestal)
• Arranjament i conservació de la xarxa viària
bàsica
• Manteniment d’hidrants i basses
per a helicòpter bombarder
• Control d’usos perillosos

Arranjament i conservació
de la xarxa viària bàsica
Es considera camí a tota via de comunicació per on
circulen vehicles, persones o animals i no tenen la
condició de carretera.
La Xarxa Viària de Prevenció d’Incendis està
formada per una xarxa de camins aptes per a la
circulació de vehicles de vigilància i d’extinció,
degudament senyalitzats sobre el terreny. Es
classifiquen, segons el criteri establert en el Pla
INFOCAT (Pla Especial d’Emergències per Incendis
Forestals de Catalunya), en camins primaris,
camins secundaris i camins terciaris.

Prevenció passiva

Durant el 2020, el Consorci ha realitzat treballs de
manteniment en un total de 78,49 km de la xarxa
viària de prevenció d’incendis.

Consisteix en aquelles actuacions que tenen per
objecte disminuir la vulnerabilitat del territori en
relació als incendis forestals.Les diferents accions
s’agrupen en:

Hidrants i basses per
helicòpter bombarder

• Sensibilització i divulgació, amb la distribució
de fulletons informatius i la introducció
de la prevenció d’incendis forestals en els
programes dels centres d’educació ambiental

Com cada any, s’ha fet el manteniment sistemàtic
dels punts d’aigua gestionats pel Consorci. Al Parc
hi ha 4 dipòsits d’aigua amb hidrants normalitzats
per bombers:

Tipologies de camins del Pla INFOCAT
km

Tipologia

Característiques

Primari

Amplada mínima de 5 m, que permet el pas creuat de dos camions tipus BRP

Secundari

Amplada entre 3 i 5 m, amb sobre-amples* cada 100–150 m que permeten el pas creuat de vehicles

Terciari

Amplada que no permet el pas creuat de camions tipus BRP, ni tampoc disposen de sobre-amples* cada 100-150 metres

TOTAL

60,0459
114,1332
39,4324

213,6115

* Es defineix com a sobre-ample aquell petit tram de camí on es poden creuar camions però no permet canviar de sentit de circulació, i aquelles zones planes (camps de conreu)
on un camió podria passar en cas d’emergència
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1.
2.
3.
4.

Santa Creu d’Olorda - Barcelona
Can Catà - Cerdanyola
La Salut - El Papiol
Can Ferriol – Sant Feliu de Llobregat

El Consorci disposa de 14 basses per a l’alimentació
d’helicòpters bombarders dins el Parc, de les quals
11 són basses circulars d’acer-corten (5 mm de
gruix), de 12 m3 de capacitat recolzades sobre
una solera de formigó i alimentades a través
d’una canonada de polietilè que les connecta a la
xarxa d’aigua o bé a un dipòsit emmagatzemador
d’uns 30 m3, segons el cas. Per tal d'assegurar el
funcionament d’aquestes instal·lacions es contracta
una empresa espe
cialitzada que s'encarrega de
dur a terme tant el manteniment preventiu, com la
detecció d'avaries i la seva reparació.
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forma periòdica, l’òrgan gestor del Parc efectua la
neteja dels marges en 45 km de carreteres i ca
mins, de les àrees de lleure, fonts, miradors, etc.,
gestionats pel Consorci. Així mateix, es realitzen
neteges ordinàries i extraordinàries cada cop que
es produeixen abocaments puntuals.
En tasques ordinàries s’han recollit un total de
93,64 tm, quantitat una mica superior a la de l’any
anterior.

Prevenció activa
És una de les claus per minimitzar la superfície
cremada per incendi en intentar reduir al màxim el
temps d’arribada dels mitjans d’extinció.
El dispositiu adopta les mesures següents:

Actualment es disposa de 4 basses de càrrega
automàtica i la intenció és que la resta de basses
connectades a la xarxa d’aigua disposin d’aquest
sistema progressivament.

Control d'usos perillosos
a) Línies elèctriques
Les esteses de línies de transport i distribució
d’energia elèctrica representen un perill potencial
d’inici d’incendi forestal si no es mantenen les
distàncies de seguretat a la vegetació, així com el
bon estat de les instal·lacions.
Per garantir aquests aspectes el Consorci de
Collserola, des de fa anys, realitza el seguiment de
totes les tasques preventives que han d’efectuar
les companyies, amb els seus plans triennals.
També es promou que les companyies vagin
adequant les instal·lacions per fer-les més segures
en l’àmbit forestal i s’estableixen convenis de
col·laboració amb la finalitat de reduir l'impacte
d’algunes de les línies que travessen el Parc.
L’any 2017 es va signar un conveni de col·laboració
amb la companyia Endesa de 3 anys de duració. El
conveni té per objectiu la integració i racionalització
de la xarxa elèctrica que travessa el Parc Natural;
per aquest motiu —durant els tres anys— Endesa
ha reduït un 19 % del traçat aeri i substituït un 21 %
del cablejat convencional per un nou sistema
trenat que minimitza la seva presència.
b) Neteja de la brossa als marges de
carreteres, camins i altres llocs del Parc
Les deixalles i brossa acumulades en les carreteres
i camins poden ser l'origen d'algun incendi. De

Localització de les basses per helicòpter

• Informació de les situacions de risc en temps
real
• Detecció
• Descripció fiable de l'indret i característiques
del foc
• Col·laboració dels mitjans d'extinció
• Infraestructures de recolzament a l'extinció
• Vigilància mòbil
Al web del Parc hi ha un apartat específic sobre
el Dispositiu de Prevenció d’Incendis (www.
parcnaturalcollserola.cat/dpi), on es poden consultar
les dades actualitzades del funcionament del
dispositiu així com s’informa diàriament del perill
d’incendi forestal i si s’ha activat algun nivell del
Pla Alfa. En cas d’activar-se el nivell 2 o 3 d’aquest
pla, també es publica una nota a l’apartat d’avisos
del web del Parc i s’informa d’aquesta situació pels
diferents canals de comunicació actius. D’aquesta
manera, l’usuari rep una informació molt útil
a l’hora de planificar una sortida pel Parc Natural
de Collserola, sobretot a l’estiu.
També es fa una campanya especial prèvia a la
revetlla Sant Joan, moment força delicat quant al
risc d’incendis.
Des del Centre d’Informació del Parc, obert tots
el dies de l’any, s’informa al visitant dels itineraris
més adequats per l’època de l’any, de les normes
i de la situació de perill d’incendi per aquell dia.
Els districtes de Barcelona i alguns ajuntaments
del Parc difonen informació relativa a la prevenció
i al risc d’incendi forestal.
Finalment, quan finalitza la campanya, aquest
procés es tanca amb la redacció de la Memòria de
la campanya, disponible al web del Parc en format
resumit.
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1. Can Balasc - Barcelona ( bassa de 400 m3)
2. Vil·la Paula - Barcelona
3. Caserna de Bombers de Vallvidrera - Barcelona
4. Montbau - Barcelona
5. Can Rius - Barcelona
6. Sant Pere Màrtir - Barcelona
7. Ciutat Meridiana - Barcelona
8. Turó Pelat - Cerdanyola del Vallès
9. Penya del Moro - Sant Just Desvern
10. Pedrera Puig d'Olorda - Sant Feliu de Llobregat***
11. Can Castellví. - Molins de Rei
12. Sol i Aire - Sant Cugat del Vallès
13. Pedrera Berta - El Papiol (60 m3 )*
14. Rectoret - Barcelona**
* Dependent de Bombers de la Generalitat
** Dependent del Districte 5è. de Barcelona
*** Durant el 2019 aquesta bassa ha estat fora de
servei per problemes en la bassa d’alimentació situada
en un nivell superior

Plenari de la Comissió d'incendis amb els diferents
cossos implicats en el dispositu

Consorci Parc Natural de la Serra de de Collserola

Mapa de perill d’incendi forestal el dia 1/8/2020
en el qual es va registrar la temperatura més
alta de l’any (35,2°). Font: Observatori Fabra

3. ACTUACIONS

Informació de les situacions
de risc en temps real

de 63.463 ha de les quals 33.091,20 ha són de
superfície d’ús no urbanitzable.

Per una bona actuació en cas de qualsevol
incidència cal disposar d’una bona informació
sobre la situació de risc d’incendi. El dispositiu
disposa de tres sistemes informatius:

Els vigilants situats en punts estratègics per tenir la
màxima cobertura visual són la base per obtenir una
detecció immediata de la presència de columnes de
fum produïdes per l'existència d'un foc i determinar
la seva situació exacta. Concretament es disposa
de 13 punts, 9 dels quals es gestionen directament
des del Consorci. Com a eines principals s'utilitzen:
l’alidada, per llegir alineacions en graus, prismàtics,
mapes a diferents escales i radio-transmissor.

Sistema d'Alerta Meteorològica
En la campanya de 2019, s’ha decretat situació de
prealerta 43 vegades, (31 l’any 2018), de les quals
8 han estat d'alerta crítica (3 a l’any anterior).
Per tant, les dades d’enguany pel que fa a les
prealertes han estat sensiblement superiors a les
dels dos últims anys.
Dels 9 incendis que es van produir al vessant
barceloní durant el Dispositiu de Vigilància, 7 ho
van ser en dies de prealerta.
Mapa de predicció del perill d’incendi
forestal i el Pla Alfa
Pla Alfa el dia 1/8/2020 en el qual es va registrar la temperatura més alta de l’any (35,2°).
Font: Observatori Fabra

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, mitjançant la Direcció
General dels Agents Rurals, genera un mapa diari
de perill d’incendi forestal, que es genera agrupant
la informació procedent de les diverses fonts que
ofereixen dades rellevants sobre l’evolució del perill
d’incendi forestal.
En la zona del Parc la situació de dies de risc,
durant la campanya, va estar la que s’indica en la
taula de s’ofereix a baix.
Vigilància fixa
L'àmbit del Dispositiu de Vigilància d'Incendis
Forestals, gestionat des del Parc, comprèn oficialment
els 36 municipis que formen part de l’Àrea Metro
politana de Barcelona, ocupant una superfície total

Situació de dies de risc en la zona del Parc, durant la campanya
2020
Mes

Baix

Moderat

Alt

Molt alt

Els vigilants estan comunicats per ràdio directament
amb Bombers de la Generalitat, amb Bombers de
Barcelona, amb la Central del Dispositiu ubicada a
la seu del Parc i amb la resta dels organismes i en
titats que integren el dispositiu. Aquest fet facilita
l'actuació de tots els mitjans, ja que poden demanar
directament la informació que desitgin a la persona
que millor veu la situació de l'incendi mentre no
arriben els mitjans d’extinció.
La campanya de les torres de guaita l’any 2020 es va
iniciar el dia 15 de juny i va finalitzar el 30 d’agost.
Es a dir, han estat 77 dies de vigilància continuada,
amb jornades de 10 hores (de 10 h a 20 h) als punts
de vigilància Lima, Eco, Foxtrot, Golf, India, Kilo, Mike,
Juliet i Romeo (8 torres i un punt de vigilància situat
a la planta 10 de las Torre Collserola). Paral·lelament
les torres Alfa, Bravo, Charlie i Sierra (4 torres),
gestionades pel PVI de la Diputació de Barcelona
van estar de vigilància entre els dies 12 de juny
i 31 d’agost amb jornades de 7 hores (de 12:30 h
a 19:30 h).
Durant la campanya es van produir 40 incendis que
van representar el 68% dels produïts en tot l’any.
Per contra la superfície cremada durant la campanya
només va representar el 44% (4,7290 ha) de la
superfície total de l’any (10,7311 ha).

Activació del Pla Alfa dins
de l’àmbit del Parc, durant la
campanya 2020

Extrem

Activació de les prealertes
a l’àmbit de Barcelona

Juny

16

0

0

0

0

Mes

Pla Alfa 1

Pla Alfa 2

Prealerta

Prealerta
crítica

Juliol

13

18

0

0

0

Juny

0

0

1

0

0

Agost

2

26

2

0

0

Juliol

4

0

15

0

0

Setembre

5

8

0

0

0

Agost

6

0

14

0

0

38

58

7

0

0

10

0

30

0

0

TOTAL
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TOTAL

EXTREM
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Pla agropecuari

—

Alimentem Collserola:
procés de dinamització
agroecològica al Parc
El Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, en col·laboració amb l'associació Arran
de Terra, va iniciar l’any 2016 un procés participatiu
amb els pagesos del Parc per identificar els reptes
als que han de fer front els projectes de producció
agrària que operen en l'àmbit del parc, i per
definir actuacions que afavoreixin la viabilitat
dels projectes actuals, així com la recuperació de
l'activitat agrària a la serra.
A finals de 2020 es va extingir el conveni
de col·laboració, signat l’any 2018 entre els
ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat del Vallès,
Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Cerdanyola
del Vallès i Sant Just Desvern amb el Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola per la
promoció de la transició agroecològica a Collserola,
pel període 2018-2020, i dinamitzat per Arran de
Terra. Durant la seva vigència es va promoure el
procés per a la transició agroecològica al Parc
i es va elaborar el Pla d’Acció Integral i Sostenible,
el qual, després de consensuar-lo amb els agents
locals, s’ha començat a implementar mitjançant
diferents accions: creant grups de treball sectorials
per desenvolupar les línies de treball previstes
i dissenyar, executar i avaluar les mesures sectorials
proposades des del procés participatiu; entrevistes,
reunions i tallers participatius; accions de difusió;
suport i articulació de la pagesia; millora de la
viabilitat dels projectes de producció agrària. El
conveni portava incorporat un pressupost amb les
aportacions anuals dels ajuntaments participants i
el Consorci. L’any 2021 es pretén donar continuïtat
al projecte Alimentem Collserola mitjançant la
signatura d’un nou conveni per un període de
quatre anys (2021-2024).

Contracte agrari de Collserola
Sorgit de la necessitat de crear una figura de
protecció de la petita i mitjana pagesia, es basa
en la proposta del Contracte Agrari de la Reserva
de la Biosfera de Menorca i consisteix en crear un
sistema de pagament a la pagesia pels serveis
ecosistèmics que brinda l’activitat agropecuària.
Es va engegar a diferents àmbits: identificació
de les accions i compromisos que s’haurien de
considerar per l’ajut i cerca de finançament pel
disseny de l’eina i pel desenvolupament estructural
del projecte. S’han fet reunions amb diferents
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entitats i administracions per anar definint el
projecte: AMB, DIBA, DARP, ajuntaments del Parc,
UB i EUROPARC. Al llarg de 2020 s’ha definit el
funcionament del CAC, s’han elaborat un estudi
jurídic i s’ha dissenyat una prova pilot que s’haurà
de fer realitat l’any 2021.

Tornasòl, projecte
d’investigació
participativa en finca
Pretén millorar la fertilitat i la capacitat de retenció
d’aigua del sòl de set finques d’horta de Collserola
i, a més, dissenyar un sistema d’aprofitament de
residus de proximitat: la fracció vegetal municipal,
procedent del triturat de les restes de poda de la
jardineria urbana, i els fems dels ramats d’ovelles
i de les hípiques del Parc. La recerca, de dos anys de
durada, va començar amb un estudi sobre l’adaptació
i l’afectació dels cultius enfront al canvi climàtic
i desenvoluparà el disseny del sistema d’aprofitament
de la fracció vegetal municipal, la generació de
compost, l’avaluació de la productivitat, sanitat
vegetal i estalvi d’aigua, i la difusió del projecte.
Hi participen DARP, UB i Fundación Biodiversidad.
El projecte ha generat 3 cicles de compostatge en
els que s’han utilitzat 406 m3 de matèria orgànica
i que han generat un total de 225 m3 de compost.
El resultat final han estat dos compost diferents,
un de relació C/N de 19,2 i un segon de 13,4. Els
costos de producció del compost van molt lligats al
transport de les primeres matèries. Així, la producció
a la mateixa finca és clau ja que el 83 % del cost final
del procés de producció està vinculat al transport dels
materials entre punt de producció, de compostatge
i d’aplicació.

Projecte Tornasòl, 2020-2022.

Arrela’t, servei de
suport a la pagesia
Una acció que ja es va engegar a 2018 és el
projecte ‘Arrela’t’ i que és un servei d’assessorament
i suport a la pagesia que ofereix acompanyament
en els àmbits de creació i consolidació del projecte
econòmic, producció i planificació de conreus,
fiscalitat i tramitació administrativa, ajuts públics
i accés a la terra aprofitant recursos propis però
també, i sobretot, serveis existents que depenen
d’altres administracions i entitats: Ajuntaments,
DARP, Ateneus Cooperatius, Agroxarxa i L’Espigall,
entre altres. El servei va adreçat a tota la pagesia dels
nou municipis del Parc, tant a projectes existents com
a noves iniciatives, tant productius com d’elaboració,
seguint criteris de producció agroecològica, economia
social i solidaria, sobirania alimentària i equitat de
gènere. L’any 2020 es va donar suport a 12 projectes
productius en temes tant diversos com formació,
comunicació, disseny de noves plantacions, energies
renovables o pastura.
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Feixes de Can Coll, amb diversitat de conreus

Consorci Parc Natural de la Serra de de Collserola
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Comunicació i educació
Recursos educatius sobre el tomàquet Mandó

Can Calopa, una de les finques agràries actives
al Parc

La Rural de Collserola abasta d’hortalisses
ecològiques nombroses famílies de Collserola

Dins d’aquest àmbit hi ha moltes actuacions diverses:
programes educatius (vinculats al fet que la pagesia
està abastint alguns menjadors escolars i aprofitar
aquest fet per treballar tot el cicle alimentari,
dins i fora del centre), catàlegs (ja hi ha el catàleg
de la pagesia però encara falten altres catàlegs
com el d’elaboradors i el de punts de venda), fires
agroalimentàries dels municipis de Parc (per donar
a conèixer la importància de l’agricultura al parc,
el valor de les varietats tradicionals i la necessitat
de consumir productes de proximitat i ecològics),
showcookings, o demostracions de cuina (com
la de la fira de la Candelera de Molins de Rei).
A més, hi ha les accions més del dia a dia com és
el mantenir l’espai web i les xarxes socials. No hi
ha un finançament específic per aquestes accions
i s’estan aprofitant els recursos propis del Consorci
i els ajuntaments.

Borsa de terres
La línia estratègica 1 del Pla Agropecuari del PNSC,
aprovat l’any 2013, és la de consolidar la superfície
agrària, evitant que s’abandonin camps i afavorint
la recuperació dels camps abandonats. Dins aquesta
línia estratègica, el primer apartat ens diu que cal
establir una borsa de terres per tenir localitzades les
parcel·les agrícoles abandonades i terres susceptibles
de ser conreades, i posar en contacte els seus
propietaris amb els agricultors interessats en conrear
aquestes terres. En un moment en què es reivindica el
foment dels productes locals, l’agricultura ecològica
i l’agroturisme des de molts sectors de la societat,
la cura i la gestió del paisatge i de l’entorn proper
prenen una especial rellevància. L’abandó dels espais
agrícoles en un àmbit periurbà aboca, en el millor
dels casos, a una reforestació, que en els seus primers
estadis seran brolles i matollars, formacions arbustives
altament piròfites que incrementen el risc d’incendis
forestals. Durant l’any 2020 s’ha continuat amb les
funcions de posar en contacte propietaris de terres
agrícoles del Parc amb els demandants de terres per
establir-se amb els seus projectes agropecuaris. En
aquest sentit, es va posar en contacte un productor
fructícola amb la propietat de Can Llobet (Sant
Cugat del Vallès) per posar en producció la plantació
d’oliveres que estaven abandonades des de feia
molts anys. També es va afavorir l’entesa entre el
projecte apícola Melvida i el cementiri de Roques
Blanques, al Papiol, per poder acollir 4 apiaris, un dels
quals s’ha adaptat per ser visitable.

Parc a Taula
L’any 2020 el Parc Natural de la Serra de Collserola
es va adherir al projecte Parc a Taula, que és un
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programa de desenvolupament econòmic promogut
per la Diputació de Barcelona i on pretén destacar,
mitjançant la gastronomia, la producció artesanal
i la viticultura de proximitat i de qualitat, els valors
naturals, culturals i paisatgístics dels nostres
parcs. Entre els seus objectius hi ha promoure
col·laboracions i sinergies entre les empreses
adherides al Parc a taula i distingir aquelles empreses
del programa que organitzen o participen en activitats
turístiques compatibles amb els valors i objectius del
programa. Amb l’adhesió del Parc de Collserola, el
programa Parc a Taula ja engloba 10 espais naturals
que hi participen, abastant 94 municipis. El Parc
a taula suma 307 allotjaments, restaurants, cellers,
productors, elaboradors i establiments alimentaris
que ofereixen gastronomia de qualitat i experiències
de turisme vinculades al territori.

Agrobiodiversitat, eina
de valor afegit per les
produccions agrícoles del Parc
En el context actual on els mercats hortícoles estan
dominats per l’estandardització dels productes
comercialitzats, la diversificació varietal és una
estratègia que permet la diferenciació de les
produccions locals, posicionant-la en mercats de
qualitat i afermant la relació entre productors
i consumidors. Aquesta diversificació es pot assolir
mitjançant la recuperació de varietats tradicionals de
la zona, les quals mantenen una vinculació històrica
amb els consumidors, o bé a través de la introducció
de cultivars exòtics, els quals poden apel·lar a noves
inquietuds culinàries. En aquest context, i partint
dels treballs previs realitzats per la Fundació Miquel
Agustí en el període 2012-2019, en els quals es va
realitzar el programa de recuperació i millora de la
varietat tradicional tomàquet Mandó de Collserola, es
proposa la realització d’un projecte de diversificació
de les produccions hortícoles del PN Collserola,
emprant com a casos d’estudi el tomàquet, l’enciam
i diferents cultivars de la família de les Brassicàcies
(cols, bròquils i coliflors entre altres). El projecte té
una durada de 3 anys, i s’estructurarà en dos tipus
d’actuacions: camps experimentals demostratius
i tastos de consumidors. Aquest és un projecte de
transferència, el qual es basa en els coneixements
adquirits pel grup de recerca de la Fundació Miquel
Agustí en els darrers anys.
L’objectiu principal és millorar la connectivitat entre
consumidors i productors de l’àrea d’influència
del Parc Natural de la Serra de Collserola, emprant
com a estratègia central la diversificació varietal
a través de processos de selecció participativa. Amb
aquest objectiu, durant el període 2020-2022, es
dissenyaran diferents accions dirigides a seleccionar
nous cultivars d’enciam, tomàquet i brassicàcies,
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emprant les metodologies de la selecció participativa
de plantes (Participatory Plant Breeding) i la Ciència
Ciutadana. Els assajos de camp es realitzaran
a la finca de Can Coll i a les finques dels productors
col·laboradors del projecte, mentre que la participació
dels consumidors s’estructurarà en base a la dis
tribució de kits sensorials, segons la metodologia
desenvolupada l’any 2019 en el projecte de millora
del tomàquet Mandó de Collserola.

Camps de conreu com
a hàbitats per a la fauna
La recuperació i manteniment de camps de conreu
s’enquadra dins les mesures d’ajut a la fauna del
Parc Natural de la Serra de Collserola i és una eina
important de la gestió dels hàbitats i el manteniment
de la biodiversitat ambiental del Parc. El projecte
es va començar a desenvolupar a partir de 1989
i actualment es conreen les zones agrícoles de les
finques públiques de Can Coll, Santa Margarita
de Valldonzella, Can Llevallol, pantà de Vallvidrera
i Torre Abadal. L’any 2015 tots aquests camps es
varen inscriure al Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica (CCPAE) i l’any 2020 s’hi ha
sembrat una barreja de raigràs italià i trepadella.

Camps de Can Coll
Les feixes de Can Coll es destinen a més diversitat de
conreus: extensius de secà, horta, vinya i fruiters. En
aquest cas, l’objectiu és doble ja que, a més de crear
un espai diferent al del bosc que l’envolta per afavorir
les espècies faunístiques pròpies d’aquests ambients,
acompleixen una funció pedagògica per l’alumnat
que passa pel Centre d’Educació Ambiental de Can
Coll.
A final 2020 es va arrencar la vinya de Can Coll,
que s’havia plantat l’any 1992 i que actualment
presentava moltes baixes i problemes fitosanitaris,
cosa que s’havia traduït en diverses campanyes
sense producció. La previsió és deixar reposar el
camp durant 3 anys, alternant treballs del sòl amb
sembres d’espècies herbàcies, per sanejar i millorar
el sòl i, finalment, tornar a plantar la vinya, que serà
amb una altra selecció de varietats vitícoles més
adaptades al territori.

Ramaderia extensiva
Es va continuar amb el programa d’ajuts als ramats
d’ovelles i cabres del Parc que aquest any va consistir
en:
• Sembra de farratges de secà (raigràs italià
i trepadella) als camps de les finques
públiques de Santa Margarida, Torre Abadal,
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can Llevallol i pantà de Vallvidrera per ser
aprofitats pels diferents ramats existents al
vessant del Llobregat
• Subministrament de diversos viatges d’aigua
amb camió cisterna per al ramat de Sant Feliu
de Llobregat i als corrals temporals de can
Ferriol i can Montmany.

Ramat de cabres en ramaderia extensiva
a Collserola

Apicultura
L’apicultura queda regulada al Parc d’acord amb
l’article 25 del Text Refós de la Normativa del PEPNat
i on es pot llegir que ‘L’òrgan gestor ha de vetllar
per garantir la producció dels productes relacionats
amb les explotacions apícoles de forma tradicional,
vinculada amb el territori i sota uns estàndards de
qualitat ambiental d’un valor afegit, mantenint unes
condicions zoosanitàries adequades i minimitzant
l’impacte sobre la fauna i la flora del Parc. Per
a garantir la biodiversitat s’estableix una distància
mínima entre apiaris de 500 metres i la quantitat
màxima de 25 ruscs en cada apiari. S’admeten les
instal·lacions pròpies de l’activitat apícola.

AlParc de Collserola hi ha 29 apiaris regularitzats.

Dins el Parc Natural de la Serra de Collserola s’han
comptabilitzat 74 assentaments apícoles en diferents
situacions: 29 apiaris regularitzats d’acord amb la
normativa vigent i que sumen 291 arnes actives,
23 assentaments en fase de regularitzar amb 141
arnes actives, 18 assentaments que no es poden
regularitzar (Ordenança municipal de Barcelona,
incompliment de distàncies, etc.) amb 220 arnes
actives i 4 assentaments abandonats que contenen
6 arnes actives. Així, el total d’arnes actives al Parc
és de 658.
El Parc de Collserola disposa d’un apiari experimental
a la finca pública de Santa Margarida de Valldonzella,
que està gestionat per la Universitat de Barcelona,
i on es realitzen estudis i seguiments de malalties,
estudis del pol·len, analítiques de la mel, tractaments
sanitaris, cursos sobre maneig de les abelles
i seguiments i mètodes de control de la vespa asiàtica
(Vespa velutina nigrithorax).
La vespa asiàtica es va detectar per primera al Parc
la tardor de 2017 i l’any següent ja era present
a gairebé la totalitat de la serra. A partir de 2018 es
va començar a fer un seguiment de la seva distribució
i geolocalitzant els nius detectats que, en la majoria
de casos, s’han anat destruint. En col·laboració
amb la UB, i aprofitant un treball de Fi de Grau de
Ciències Ambientals, es va fer un seguiment del
trampeig realitzat al Parc els anys 2018 i 2019 als
apiaris de Santa Margarida i Can Fermí. També s’ha
experimentat amb diversos tipus de paranys per la
captura de vespa asiàtica a la recerca de paranys
selectius (per no atrapar altres insectes) i amb un
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Finca de Valldonzella, gestionada per la Universitat
de Barcelona, amb finalitats cientígfiques
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sistema antifugida de la mateixa vespa. Un punt
important és la difusió de la informació sobre el control
d’aquesta vespa i de com pot afectar a l'abella de la
mel (Apis mellifera) i als altres pol·linitzadors, cosa
que ha dut a realitzar una jornada tècnica i xerrades
a diferents col·lectius (veïns, col·legis, treballadors de
l’administració, etc.).

Concessió administrativa
del corral de Ca n’Oller
(Montcada i Reixac)

Can Ferriol, Sant Feliu de Llobregat

L’any 2011 es va construir el corral de Ca n’Oller
situat en una finca pública dins el Parc Natural de
la Serra de Collserola, propietat de l’Ajuntament
de Montcada i Reixac, l’ús i la gestió de la qual
estan adscrits al CPNSC. A finals de 2019 es va
extingir la concessió administrativa per gestionar
la nau ramadera i a principis de 2020 es va fer
un nou concurs per la concessió que autoritza la
utilització de la nau ramadera durant tot l’any i la
pastura de les finques adjacents, amb l’objectiu de
mantenir les diferents unitats de paisatge actuant
sobre la vegetació existent, per mantenir els espais
oberts, les antigues feixes agrícoles, les franges de
protecció contra els incendis forestals i la reducció
del combustible en les masses boscoses existents. De
forma complementària i compatible també es podrà
dur a terme la transformació de productes resultants
de l’activitat ramadera, el desenvolupament
d’activitats relacionades amb l’educació ambiental
i informació al públic visitant, l’increment de l’oferta
ambiental del parc i les activitats que fomentin una
sensibilització de l’usuari envers la natura. La nova
concessió es va adjudicar al Sr. José Montoya, pastor
que ja estava utilitzant la nau fins aquell moment.
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Concessió administrativa
de la finca de Can Ferriol,
(Sant Feliu de Llobregat)
En sessió de data 20 de novembre de 2018,
l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola va acordar aprovar l’expedient
relatiu a la concessió administrativa per a gestionar
la finca de can Ferriol, situada dins el Parc Natural
de la Serra de Collserola, propietat de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, l’ús i la gestió de la
qual estan adscrits al CPNSC per acord del Ple
municipal de 27 de març de 2012. L’objectiu de la
concessió és rehabilitar la masia de can Ferriol com
a habitatge per gestionar la finca de forma integral
i poder-hi dur a terme la recuperació de l’activitat
agrícola, ramadera i forestal de la finca, seguint els
requeriments de la producció agrària ecològica i el
desenvolupament forestal sostenible. Paral·lelament
es podran realitzar activitats complementàries com:
transformació i elaboració alimentària a partir dels
productes generats per l’activitat primària; promoció
i recuperació dels elements de pedra seca de la
finca (barraques de vinya, murs, rescloses), així com
altres elements patrimonials existents (forn de calç,
etc.); punt d’informació del Parc Natural de la Serra
de Collserola, i equipament vinculat a la divulgació
agroambiental per a la realització de jornades,
exposicions, seminaris, cursos o altres activitats
similars, tant a nivell escolar com de grups relacionats
amb temes agroambientals. Tot això compatible
i coincident amb els objectius del Parc Natural de
la Serra de Collserola, del Pla Agropecuari i d’acord
amb la normativa vigent. L’any 2019 es va engegar
el concurs públic per l’adjudicació de la concessió
i va resultar-ne guanyadora l’associació La Rural de
Collserola, que durant l’any 2020 han estat treballant
en el projecte executiu de rehabilitació de la masia,
netejant l’interior de l’edifici, establiment d’un primer
apiari i realitzant un estudi per la captació d’aigua
mitjançant un pou. També s’ha impermeabilitzat la
bassa de recollida d’aigua pel regs dels horts.
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Gestió forestal
i prevenció d’incendis
La coberta forestal del Parc Natural de la Serra
de Collserola ocupa el 70% de la seva superfície,
això són unes 5.800 hectàrees arbrades. Aquesta
superfície presenta una continuïtat horitzontal,
tot i el tret d’insularitat de l’espai protegit,
envoltat per zones urbanes, infraestructures vials
i ferroviàries, etc.
Una part important (al voltant del 60%) de la
superfície forestal és de titularitat privada, i la resta
de titularitat pública, principalment municipal, tot
i que la gestió d’una part gens menyspreable es
gestiona directament des del Consorci del Parc
Natural.
Un dels principals reptes a curt i mig termini és
promoure la redacció de plans tècnics d’ordenació
de les finques forestals, requisit previ per a
realitzar qualsevol tipus d’actuació per fer complir
els objectius de multi-funcionalitat dels boscos de
la serra, que són:
• Conservar i millorar els hàbitats
i la biodiversitat
• Fomentar estructures forestals resilients
considerant-hi els canvis globals
• Assegurar i millorar les possibilitats de lleure
de la població en concordança amb els
objectius anteriors
• Definir objectius tècnicament i econòmica
coherents i viables, encara que per assolir-los,
hagin d’estar finançats per recursos públics
Certament, durant els últims anys, i molt
especialment durant aquest últim any de pandèmia
del COVID-19, ha crescut la conscienciació social
envers els riscos naturals en general, i el risc
d’incendi forestal en particular. Aquest ha estat
també fomentat per la mediatització d’aquests
riscos i la creixent assumpció de les possibles
conseqüències d’un gran incendi forestal com
els ocorreguts a altres indrets (Chile, Austràlia,
Grècia, Portugal, etc.). Aquesta sensibilització
és especialment marcada a la ciutadania de les
urbanitzacions i barris dins o envoltats pels boscos
del Parc Natural.
En aquest sentit, tal i com preveu el Pla Especial del
Parc i tota ordenació forestal en àmbits mediterranis
fortament humanitzats, és imprescindible incloure
criteris de silvicultura preventiva en la planificació
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dels boscos de Collserola. Cal destacar que la
Generalitat de Catalunya ha començat a redactar
el PPP (Perímetre de Protecció Prioritària) de la
Serra de Collserola amb l’objectiu d’analitzar
la situació forestal enfront a un possible gran
incendi forestal (GIF), analitzar el comportament
del foc, i proposar punts de prevenció estratègics.
En la comissió tècnica de redacció del PPP hi
participa també el Consorci del Parc Natural,
a part de diversos departaments de la Generalitat
de Catalunya.

Franges de prevenció
perimetral
La legislació forestal i les aportacions públiques
finalistes han possibilitat continuar amb treballs
de prevenció d’incendis forestals, principalment
en les franges perimetrals de protecció de les
urbanitzacions. Tant els ajuntaments dels voltants
del Parc com el mateix Consorci, juntament amb
els ajuntaments, han realitzat el manteniment
de franges de prevenció d’urbanitzacions als
municipis que figuren a les taules adjuntes:
A més de les actuacions a les franges perimetrals
d’urbanitzacions durant el 2020, s’ha fet el
manteniment de la caixa de vegetació (secció
de servei) dels camins principals de la xarxa
de prevenció d’incendis tant per reduir la
combustibilitat de les franges com per assegurar
el pas dels mitjans d’extinció en cas d’incendi
forestal.

Franges de prevenció d’incendis forestals
executades durant el 2020
Municipi
Sant Cugat del Vallès
Cerdanyola

Superfície (ha)
75,40
5,60

Molins de Rei - Urb.
Vallpineda

15,19

Molins de Rei franges de baixa
combustibilitat de
camins

23,30

Barcelona

Total

244,90

364,39

Franges de prevenció d’incendis forestals
mantingudes a Barcelona durant el 2020
Districte
Districte IV Les Corts
Districte V Sarrià - Sant
Gervasi
Districte VI Gràcia

Superfície (ha)
11,79
138,11
7,05

Districte VII Horta - Guinardó

42,28

Districte VIII Nou Barris

45,66

TOTAL BARCELONA

244,90

El temporal Gloria de
gener de 2020
El passat mes de gener de 2020 va tenir lloc el
temporal Gloria de ventades i pluges que va causar
el trencament i/o desarrelament de centenars
d’arbres individuals, però també amb afectacions
parcials de rodals. Aquestes incidències van
comportar que algunes administracions locals
i el Consorci del Parc van haver d’improvisar
i gestionar recursos per realitzar els tractaments
pertinent, tant per possibilitar l’accés als camins
com per reduir el risc d’incendi de cara a l’estiu.
Des del Consorci, en col·laboració amb els
ajuntaments de Molins de Rei, Sant Feliu de
Llobregat i Sant Cugat del Vallès, municipis amb
majors afectacions pel temporal, es van tallar,
i retirar una gran part dels arbres tombats, i,
aprofitant aquests treballs, es van endreçar els
rodals més afectats.
Es va actuar sobre una superfície aproximada
de 15 ha, a part de desenes d’arbres aïllats
i caiguts al llarg de molts kilòmetres de la xarxa
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Rodal afectat pel temporal Glòria, gener 2020.
Sant Feliu de Llobregat
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bàsica. La fusta aprofitable de pi es va aprofitar
per a biomassa amb finalitats energètiques.
Alguns troncs de millor qualitat i diàmetre es va
aprofitar per engegar un projecte de land-art, que
va implicar la construcció i col·locació de bancs
a diversos indrets de la xarxa de camins del Parc.

Arbres caiguts a causa del temporal Glòria,
al vessant sud, a la zona de Sant Pere Màrtir
(Barcelona)

Algunes pinedes del vessant sud (Barcelona:
Sant Pere Màrtir - Can Baró), procedents de
repoblacions dels anys 40 i 60 del segle passat,
van tenir afectacions greus per les ventades degut
a la inestabilitat de les masses en sí, tant per la
seva edat com per les condicions edafològiques.
A Molins de Rei es van fer actuacions a la finca
pública de Ca n’Amigonet, consistents en aclarides
de millora d’una pineda jove de pi blanc en una
superfícies d’11 ha. A més, també es van obrir
o mantenir franges de baixa combustibilitat al llarg
dels camins G01, G08 i G12 de la xarxa bàsica de
prevenció.

Trituració en carregador d’arbres sencers
caiguts al temporal Glòria per a biomassa

Seguiment i tractament
de la processionària
L’any 2020 va ser un dels anys amb una baixa
incidència i presència de la processionària del pi
Thaumatopea pityocampa en el Parc de Collserola.
Aquesta evolució s’ha detectat des de l’inici del
seguiment anual que es fa mitjançant el control
anual de mascles adults amb trampes amb
feromones durant els mesos d’estiu.
Aquesta davallada de la presència d’exemplars
capturats respecte a la mitjana dels últims 25
anys, s’ha manifestat principalment a les zones de
la Paella i a Sant Pere Màrtir, seguit de la ctra. De
Vallvidrera - Tibidabo.
Malgrat aquesta tendència, s’ha mantingut el
tractament per reduir la presència d’erugues a les
zones amb una major freqüentació de persones
i animals domèstics (gosseres). Aquest any també
s’ha fet el tractament biològic amb Bacilllus
thuringensis, principalment als indrets del vessant
del Llobregat. Els altres indrets tractats, situats a les
zones més assolellades del vessant de Barcelona,
s’ha utilitzat el producte fito-sanitari Decis amb
base de deltametrina. S’han fet tractaments lineals
al llarg d’un total de 69,2 km, a banda i banda de
camins amb una certa freqüentació de persones
i animals domèstics.

Seguiment de la processionària del pi mitjançant
trampes de feromones
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seguiments del medi natural
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boscos de Collserola és l’astor (Accipiter gentilis).
S’han localitzat un total de 13 territoris dels quals,
en 3 se n’ha comprovat la nidificació segura. Tots
els territoris es troben situats a la banda obaga de
la Serra de Collserola. El seguiment detallat dels
nius d’astor ha donat els resultats següents:

Partint de la base que el Parc no és una entitat de
recerca sinó un organisme de gestió, els programes
de seguiment a llarg termini de la fauna i flora del
Parc permeten obtenir dades contínues que han
de permetre millorar la gestió dels espais naturals.

• No s’ha trobat cap niu que no fos construït en
pi blanc (Pinus halepensis)
• Tots el nius trobats han estat construïts
escollint el arbre de major diàmetre que hi
havia al rodal i tots els nius tenen a la vora
alguna zona oberta, o bé conreus o bé marges
de bosc que els hi facilita l’enlairament.

Durant el 2020 han continuat els seguiments propis:
amb fototrampeig, de llarga tradició a Collserola,
i els estudis faunístics del tipus catàleg de grups
desconeguts, com ara insectes de les capçades del
bosc, abelles solitàries i altres espècies d’insectes
d’especial interès, així com d’altres espècies
i ambients que han fet del Parc Natural de la Serra
de Collserola un Espai Natura 2000.

Esparver vulgar (Accipiter nisus) S’ha detectat un
total de 12 territoris, amb algun tipus d’evidència
reproductiva, en la majoria dels casos per parades
nupcials o bé per l’observació d’esparvers en
l’època adequada amb territori establert. L’estima
del total seria de 16-18 parelles. El mateix que
passa amb altres espècies forestals, és difícil de
localitzar els seus nius.

Alguns estudis s’han dut a terme des dels Serveis
Tècnics del Parc mentre que d’altres s’han fet
mitjançant l’encàrrec directe a institucions i/o
investigadors externs.

L’aligot comú (Buteo buteo) Igual que l’any
passat, el número total de parelles nidificants ha
estat de 2, tot i que en dos territoris s’han pogut
observat, almenys, un adult, en època i hàbitat
adequat. Així doncs, dins del Parc Natural, on
es segueix la població nidificant des de 1991,
hi hauria un màxim de 6 territoris, xifra que
s’aproparia força a la població total que deu niar
a Collserola.

Estudis a càrrec del
Servei de Medi Natural
Seguiment de la nidificació
dels ocells rapinyaires
Degut al COVID-19, no s’ha pogut fer un
seguiment tan acurat, sobretot en la primera fase,
que es quant es poden detectar les parelles cridant
i establint els territoris.
Al Parc Natural de la Serra de Collserola es coneix
el territori de nidificació de tretze rapinyaires, set
de diürnes i sis de nocturnes.
Enguany s’han revisat tots els nius coneguts fins
avui, 70, dos més que l’any 2019, descoberts
enguany (de les espècies forestals).
Les dues parelles d’àligues marcenques (Circaetus
gallicus) han nidificat amb èxit. Aquesta espècie
es l’ocell rapinyaire de més interès com a nidificant
al Parc Natural de la Serra de Collserola i les dues
parelles han tirat endavant un poll. La parella més
”històrica”, coneguda des de l’any 2001, i com ja
va essent habitual, ha seguit canviant la ubicació
del niu tot i que manté el mateix territori de cria.

A part de la població nidificant cal afegir el
contingent d’aligots comuns que venen a hivernar
al Parc Natural. Aquest augment poblacional es fa
palesa sobretot a partir del mes d’octubre. Una
gran part dels aligots comuns hivernants al Parc
de Collserola hi romanen fins ben entrat març.
Cal esmentar però, la pràctica impossibilitat de
separar la població sedentària de la hivernant.
Pel que fa al aligot vesper (Pernis apivorus),
enguany només s’ha pogut observar l’espècie, al
Parc, en període migratori al sector possible de
nidificació, conegut. No obstant Caldrà estar atent
a aquesta espècie que pot esdevenir una nova
espècie de rapinyaire nidificant a Collserola.
La parella de falcó pelegrí (Falco peregrinus) ha
nidificat en un ambient natural a Collserola per
segona vegada. Han volat 4 polls.
La parella de falcó mostatxut (Falco subbuteo) es
continua observant regularment, com els darrers
anys, al sector del Baix Llobregat. L’estimació de
parelles que poden nidificar al Parc Natural és de 2.

Tanmateix, l’espècie més representativa dels
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Àguila calçada damunt del turó de la Magarola

Rapinyaires diürns que nidifiquen al Parc
Natural de Collserola, 2020
• Àguila marcenca: 2 parelles
• Astor: 3 parelles (13 territoris
coneguts, en total)
• Esparver vulgar: 12 parelles
• Aligot comú: 2 parelles (2 possibles
parelles en hàbitat i zona favorable)
• Aligot vesper: enguany no
detectada al sector conegut en època
de nidificació
• Falcó pelegrí: 1 parella (ha nidificat
en un ambient natural per segona
vegada)
• Falcó mostatxut: possiblement una
parella nidificant
• Xoriguer comú: 9 parelles (2
parelles, noves enguany)

Polls de falcó pelegrí
(Font: Guarderia del Parc)
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El xoriguer comú (Falco tinnunculus) és en
principi molt eclèctic a l’hora de triar un indret
per niar, però a Collserola nidifica gairebé sempre
a edificis i construccions humanes a la perifèria
del Parc Natural, tot i que, també algunes de les
nostres parelles nidificants ho fan en ambients
naturals dins el límit del Parc tot escollint per fer el
niu graveres, pedreres, talussos, i cingleres de les
cimenteres. També pot utilitzar nius vell de còrvids.
Durant el decurs d’aquest estudi, s’han detectat
al voltant de 9 parelles dos més que al 2019;
aquestes dos noves parelles han estat localitzades
a les rodalies del límit del Parc Natural de la Serra
de Collserola.
Pel que fa als rapinyaires nocturns, en el cas del
duc (Bubo bubo) es constata la presència d’un
adult en un dels territoris coneguts sense que
enguany s’hagi confirmat la seva reproducció,
mentre que si que s’ha comprovat la seva cria a un
altre territori amb l’observació d’almenys dos polls
i la femella. Les parelles de mussol comú (Athene
noctua) sumarien al voltant d’un màxim 16
territoris, gairebé en la seva totalitat a la perifèria
del Parc Natural. El gamarús (Strix aluco), en
canvi, és espècie eminentment forestal, mantindria
bones poblacions a totes les zones boscoses del
Parc Natural.
31a Campanya de seguiment de la
migració de rapinyaires
Enguany es compleixen 32 anys de seguiment de
la migració dels rapinyaires al Parc Natural de la
Serra de Collserola, activitat que ha esdevingut
una de les més veteranes de les que s’hi realitzen.
Durant els mesos de setembre i octubre ornitòlegs
experts fan el seguiment de la migració dels
rapinyaires i altres aus planadores que sobrevolen
el Parc Natural.

Observacions diürnes de rapinyaires, campanya 2020
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La campanya es desenvolupa al turó de la
Magarola, un punt privilegiat per observar aquest
espectacle. Aquest 2020 ha estat l’any amb més
observacions de rapinyaires des del començament
del seguiment, amb 2.637 exemplars observats, de
manera que es confirma la tendència d’increment
en el pas d’aquests ocells, més marcada durant els
darrers 10 anys. De les 20 espècies d’aus rapinyaires
migradores i altres planadores observades
enguany, sobresurt, com és habitual, l’aligot
vesper, amb 1.011 exemplars observats, una de les
xifres més altes recollides. El pas de xoriguer comú
també ha representat el valor més alt mai registrat
durant tots els anys de seguiment, amb 665
exemplars, sobretot pel pas de 181 individus el
dia 8 d’octubre, però també per diverses jornades
amb observacions de més de 50 exemplars tant
a finals de setembre com a l’octubre. Les altres dues
espècies amb més de 100 exemplars observats són
l’arpella vulgar i l’esparver, que amb 284 i 210
individus, mantenen valors similars als dels darrers
anys. També cal destacar l’elevat nombre d’àguiles
marcenques, amb 60 exemplars, que en aquest cas
també representa un rècord no assolit fins aquest
any. Finalment, mencionem algunes espècies poc
freqüents o d’aparició irregular, com són la cigonya
blanca, la negra (la qual s’ha pogut observar en 4
jornades diferents), el voltor comú o el milà reial.
El dia amb més pas de planadores va ser el 23
de setembre, amb 242 exemplars en migració,
tot i que també són destacables els dies 20 de
setembre i 8 d’octubre, amb 202 i 206 individus,
respectivament.
El seguiment científic que es realitza al turó
de la Magarola és alhora una campanya de
divulgació en la qual participen moltes persones
del públic general. En aquesta talaia privilegiada,
els ornitòlegs experts que en fan el seguiment
expliquen als visitants que s’hi apropen quines són
les espècies més habituals i les característiques
que permeten diferenciar-les en ple vol,
a banda de qüestions diverses sobre el fenomen
migratori, les tendències observades, etc. Degut
a les mesures derivades de la lluita i prevenció
de la Covid-19, enguany l’accés i permanència
al turó s’ha vist notablement limitat. Tant és així,
que l’activitat es va haver de suspendre els dos
darrers dies d’octubre a causa de l’enduriment de
les restriccions de mobilitat, per la qual cosa, el
darrer dia de seguiment va ser el 29 d’octubre. No
obstant això, pel que fa al nombre de visitants que
aquest 2020 han gaudit de la migració en aquest
punt d’observació, en total s’han comptabilitzat
131 ornitòlegs i 262 persones interessades en
l’activitat, que tot i representar un descens de
prop d’un 50% respecte l’any 2019, continua
sent una xifra destacable. Per altra banda, cal
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Seguiment de l'avifauna per ambients, 2020
Conreus (N=34)
Persones; 0

Tallarol capnegre; 30

Gafarró; 26

Altres (<10); 111

Estornell vulgar; 21

Rossinyol; 16

Oreneta cuablanca; 12
Tallarol de casquet; 10

Cadernera; 11

Mallarenga cuallarga;
10

Ermot (N=37)
Persones; 74
Altres (<10); 103

remarcar que durant els dos mesos de seguiment
per aquest punt del Parc han passat 3.424
passejants i 960 corredors, números mai assolits
fins ara, en consonància amb l’enorme augment
de les activitats a l’aire lliure i de proximitat
provocades per les limitacions esmentades en
relació a la Covid-19. Cal esmentar també el pas
de 193 bicicletes (xifra pràcticament idèntica a la
de l’any anterior, mantenint la tendència a l’alça
que es detecta darrerament), malgrat no ser un
camí autoritzat per aquest ús. El total de gent que
ha visitat o ha passat per la Magarola durant la
temporada de seguiment ha estat de 5.415, sent
la xifra més alta mai assolida, molt per sobre
dels 3.695 visitants de l’any passat o dels 4.598
de l’any 2017, quantitat més alta registrada fins
aquest 2020.
Des del Parc s’editen materials divulgatius sobre
la campanya, que estan disponibles al web del
Parc, on també es poden visualitzar les dades
actualitzades de les observacions. De fet, s’ha
millorat sensiblement la informació sobre el pas de
rapinyaires, sobretot pel que fa a la consulta de les
observacions pràcticament en temps real a través
del web del Parc, gràcies al fet que ara es prenen
les dades amb una aplicació dels aparells mòbils
(Cybertracker) i s’envien a un servidor regularment
mentre es desenvolupa l’activitat.

Seguiment de l’avifauna del Parc seguiment de les poblacions d'ocells
nidificants i hivernants
El seguiment de les comunitats d’ocells als diferents
ambients del Parc Natural és un programa que el
2020 ha arribat als 33 any de durada. És, doncs,
un dels seguiments d’ocells amb una de les sèries
temporals més llargues de Catalunya. A banda dels
canvis, a vegades subtils, que s’observen any rere any,
l’anàlisi global de les dades ens ha permès constatar
la marcada relació entre l’avifauna i l’estructura de
la vegetació la qual cosa explica els diferents canvis
que s’han registrat. Com a resum global podem dir
que en el decurs d’aquest període, a Collserola han
disminuït, o fins i tot desaparegut, algunes espècies
d’espais oberts i en canvi han arribat espècies que
hom considerava d’ambients forestals de més
madurs, de caire centreeuropeu. Aquests anàlisis
s’actualitzen periòdicament i es relacionen amb les
pautes i criteris de gestió de la vegetació però també
amb actuacions urbanístiques que suposen pèrdues
d’hàbitat.
L’any 2020, aquest seguiment s’ha vist directament
afectat i influït per les restriccions de mobilitat que
ens han dificultat el treball de camp especialment
en els inicis de l’època de nidificació. Tanmateix,
la particular situació, derivada de les diferents
intensitats del confinament, ens ha portat a prestar
especial atenció a les dades obtingudes pel que fa als
visitants registrats en el decurs dels diferents itineraris.
Observem, doncs, diferencies força marcades entre
les dades del nombre de persones segons la data.

Pardal comú; 29

Tallarol capnegre; 27

Mosquiter pàl·lid; 11
Tallarol de casquet; 13

Rossinyol; 22

Cadernera; 13
Gafarró; 15

Mallarenga blava; 15

Pineda (N=25)
Persones; 29
Altres (<10); 60

Pit-roig; 20

Mallarenga blava; 19

Merla; 10
Rossinyol del Japó; 17
Tallarol capnegre; 12
Mallarenga carbonera;
12

Raspinell comú;
14

Bruel; 13

Ribera (N=20)
Altres (<10); 43

Persones; 2
Pit-roig; 50

Mallarenga carbonera;
10

Merla; 14

Bruel; 30

Tallarol de casquet; 15
Mallarenga blava; 24

Rossinyol del Japó; 16

Així doncs, en els itineraris de ribera, alzinar amb
roures i pineda, les persones han registrat valors
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Cargolet; 18
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molts alts, fins i tot superiors a les de l’espècie d’ocell
més abundant en l’itinerari, El nombre de visitants
registrats en els itineraris de màquia, deixius i prats
secs en períodes amb més restriccions ha estat força
baix.
Pel que fa a les dades avifaunístiques, els valors de
riquesa o nombre d’espècies , els valors més alts
s’han registrat en els itineraris corresponents als
deixius, el mosaic de la Vall de Sant Just (37) i els
conreus del Torrent de Batzacs al Papiol (34).

80
60
40
20

Passejants

Corredors

Prats secs (19/05/20)

Deixius (12/05/20)

Màquia (11/05/20)

Pineda (7/05/20)

Alzinar amb roures
(06/05/20)

Ribera (30/04/20)

0

Ciclistes

Mallerenga balva (Parus caeruleus)

El 2020 hi ha hagut un clar augment de la
disponibilitat de pinyes madures als boscos de pi
blanc del Parc

Les espècies més abundants als diferents ambients
han estat si fa o no fa les habituals en la sèrie
temporal de l’època de cria: tallarol capnegre
(Sylvia melanocephala) als ambients més me
diterranis com conreus, prats secs i gairebé als
deixius, el rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) a la
màquia i el pit-roig (Erithacus rubecula) als tres
ambients forestals.
A banda de realitzar els itineraris en els diferents
ambients del Parc propis del seguiment anual,
aquesta primavera, durant els períodes de
confinament, s’han efectuat visites de caire
puntual per tal de detectar alguna situació especial
en l’avifauna del Parc. Que es pogués relacionar
amb la disminució de visitants.

Seguiment de l'esquirol
(Sciurus vulgaris)

L’esquirol és el mamífer més directament lligat als
boscos de pi blanc (Pinus halepensis) a Collserola.
És un rosegador especialitzat en alimentar-se
de pinyes i, per tant, també és un indicador de
l’estat de salut d’aquestes pinedes, considerades
com un dels elements clau de la Zona d’Especial
Conservació Serra de Collserola que forma part de
la Xarxa Natura 2000.
A partir de finals dels 90 ja es va detectar un
descens de la població d’esquirol a Collserola, així
doncs, per tal de fer-ne un seguiment continuat,
es duu a terme un mostreig mensual d’esquirols
i dels seus rastres (menjadores de pinyes) en
diversos itineraris forestals del Parc, que també
proporcionen informació sobre altra fauna
forestal. Malgrat tenir una evolució irregular,
depenent de l’any i de l’itinerari, generalment els
resultats obtinguts al llarg dels anys constaten,
malauradament, la continuïtat d’aquesta tendència
general regressiva. Justament el 2020 ha estat l’any
amb els pitjors registres de tota la sèrie històrica,
essent la presència d’esquirol merament anecdòtica
als tres itineraris mostrejats al Parc Natural.

Així doncs, les visites al passeig de les Aigües
varen permetre l’observació de dues parelles
de perdius (Alectoris rufa) en diferents trams,
cosa absolutament inusual en aquest sector tan
freqüentat del Parc. Altres observacions d’interès
van estar protagonitzades per una espècie tan
amenaçada com és la tórtora (Streptopelia
turtur), espècie pròpia de les pinedes i dels
ambients de mosaic agroforestal a la perifèria del
Parc Natural i que arreu de l’estat és objecte de
campanyes que reclamen la seva protecció.

Val a dir que la rarefacció de l’esquirol als diferents
indrets forestals, més que ser una conseqüència
d’una sola causa, està relacionada sens dubte
amb factors diversos, que han conjugat al llarg de
les darreres dues dècades: la probable reducció de
la producció de pinyes a causa d’anys de sequera,
les pertorbacions forestals per ventades i nevades,
la pròpia gestió forestal que sol incidir més en el
pi blanc per tal de mitigar el risc d’incendis, entre
d’altres impactes que també poden afectar les
poblacions d’esquirol, com són els atropellaments
i, inclús, possibles malalties que poden patir.

A tall d’anècdota, aquesta primavera ens va
proporcionar observacions força curioses com la de
la femella d’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos)
que es passejava amb les seves cries a força
distància del pantà de Vallvidrera, on havia
nidificat. Cal deixar clar, però, que totes aquestes
observacions que constaten la relació entre la
pressió dels visitants i el nivells de tranquil·litat de
la fauna varen tenir al Parc Natural una marcada
temporalitat i que després del confinament els
ocells i la fauna en general varen tenir que tornar
a replegar-se als indrets menys pressionats de
Collserola.

No obstant això, un factor addicional que també
cal tenir cada cop més present són les possibles
molèsties que pot representar la creixent presència
i activitat de persones als boscos del Parc. Cal
recordar el fet que l’esquirol és una mamífer
d’activitat diürna, a diferència de la gran majoria
d’espècies d’aquest grup a Collserola i, per tant,
la seva activitat pot veure’s alterada si hi ha un
excés de freqüentació de persones, sobretot
quan aquestes s’endinsen pels corriols i senders,
de manera que es veuen cada cop més reduïdes
les zones forestals amb garantia d’oferir-li prou
tranquil·litat diürna.
Així, d’una banda, les dades evidencien, en
paral·lel a la tendència regressiva de l’abundància
d’esquirol als darrers anys, una tendència creixent
de la freqüentació de persones al Parc, mentre
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Evolució de l’abundància d’esquirols i de persones en dos itineraris a Collserola, i la distribució diferenciada en l’espai de l’activitat d’esquirols
(exemplars vists i indrets amb rastres seus) i de persones al llarg d’aquests (esquirols representats en vermell i les persones en blau).

que d’altra banda s’insinua també una certa
concentració de l’activitat de l’esquirol als indrets
forestals menys freqüentats per la gent. En
aquest sentit, en la valoració de la baixa detecció
d’activitat d’esquirol als itineraris enguany, cal
tenir molt en compte la situació excepcional que
ha significat la pandèmia del COVID19, amb
un augment molt considerable del nombre de
visitants als boscos de Collserola, concretament
uns augments del 90 % i 100 % als itineraris de
Vil·la Joana i de Puig Madrona en comparació amb
la mitjana dels 5 anys anteriors.
Malgrat la situació actual de l’esquirol,
d'abundàncies mínimes, és si més no esperançador
observar que hi ha hagut una clara millora de la
productivitat de pinyes als boscos de pi blanc en
molts indrets del Parc, segurament relacionada
amb la major pluviometria dels darrers anys, de
manera que també seria previsible una millora
de la població d’esquirol els propers anys gràcies
a l’augment d’aquest recurs tròfic bàsic per
a aquesta espècie.
Atles dels mamífers del Parc Natural
de la Serra de Collserola mitjançant
trampeig fotogràfic
L’any 2020, tot i l’afectació de la pandèmia
Covid-19, s’ha pogut continuar amb aquest
projecte, que té com finalitats:
• Determinar la presencia/absència d’espècies
• Estimar la diversitat d’espècies
• Definir patrons d’activitat d’espècies

• Detectar comportament de les espècies
registrades
• Determinar quin tipus d’ambient/hàbitat
utilitzen les espècies
Durant la campanya de l’any 2020 s’han mostrejat
un total de 13 quadrícules, a les quals s’han
enregistrat 590 vídeos amb 11 espècies de
mamífers diferents. L’espècie més enregistrada
és el porc senglar amb 396 vídeos (67,12 %), el
segueix amb 58 la geneta (9,83 %), el gos amb
43 (7,29 %) i la guineu amb 34 (5,74 %). Altres
animals representats, però amb no tants vídeos,
són el conill amb 19 (3,16 %), el toixó amb 11
(1,83 %) i l’esquirol amb 9 (1,49 %). La resta
d’espècies, la fagina (7), el gat, el ratolí de bosc
(5) i la rata negra (3) han aparegut en menor
freqüència. Es continua sense aconseguir registres
de la mostela (Mustela nivalis) petit carnívor que
sembla en regressió a Collserola.
Pel que fa al nombre d’espècies capturades per
quadrícula, la quadrícula amb més espècies
capturades és la DF2962 amb 9 espècies
capturades seguida de la DF2899 amb 7. Tot
seguit, trobem les quadrícules DF1868 i DF2819
amb 6 espècies capturades. Les altres quadrícules
es troben en un rang d’entre 2 i 5 espècies
capturades.
Fins al dia d’avui s’han mostrejat un total de
61 quadrícules del Parc: 33 durant 2017/2018
i 28 durant 2019/2020. Només pels mapes
de distribució s’han considerat 6 quadrícules
addicionals (Estació Biològica Can Balasc a la

65

Guineu fototrampejada al Parc
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Reserva Parcial Can Balasc – Rierada) perquè
en anteriors estudis de fototrampeig ja van ser
mostrejades (2016).
Després dels resultats obtinguts durant l’any 2020,
podem destacar que el senglar és l’espècie que en
més quadrícules s’ha registrat i més contactes
ha tingut. Destaquem enguany la detecció
de guineus, les quals en un any han tingut la
mateixa presència en diferents quadrícules que
en els anys 2017/2018 junts. Aquet fet s’explica
degut a que la guineu es una espècie generalista
que es desenvolupa amb facilitat a tota mena
d’hàbitats, els més humanitzats dels quals són els
que li permeten assolir la seva major abundància,
envers els ambients forestals i feréstecs on la
seva presència és més escassa. En contraposició,
les genetes han patit una davallada important de
presència en diferents quadrícules respecte als
anys 2017 i 2018, segurament degut a l’ambient
on enguany s’ha prioritzar la col·locació de les
càmares, es a dir, ambients més perifèrics i oberts,
en contraposició als ambient més forestals. Una
dada també relacionada a les quadrícules escollides
és la poca presència de gossos, ja que la majoria
de les quadrícules mostrejades són limítrofes al
Parc i properes a poblacions. El més normal seria
pensar que aquest any incrementessin les captures
de gossos, però no ha sigut el cas.

El porc senglar, el mamífer més fototrampejat
al Parc

Toixó fototrampejat al Parc

TOTAL Q.

DF2962

DF2960

DF2899

DF2898

DF2889

DF2876

DF2853

DF2842

DF8833

DF2819

DF1893

DF1877

Quadr.
Esp.

DF1868

Respecte a les quadrícules mostrejades, destacar
negativament la quadrícula DF1893 perquè
només han aparegut dues espècies de mamífers
diferents. En canvi, destacar positivament la
DF2962 on es van captar 9 espècies de mamífers
diferents. Finalment, cal dir que les quadrícules

Conill

6

Esquirol

4

Fagina

5

Gat

2

Geneta

7

Gos

3

Guineu

11

Rata n.

1

Ratolí b.

5

Senglar

12

Toixó

6

TOTAL ESP.

6

4

2

6

4

5

4

4

5

4

7

2

9
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amb més espècies de mamífers han estat aquelles
que contenien ambients de mosaic i es trobaven
properes, algunes d’elles, a zones poblades, on s’hi
podrien trobar espècies associades a espais oberts
com poden ser els conreus.
Seguiment d'himenòpters 2020
Durant l'any 2020 s'ha dut a terme el seguiment
i estudi dels denominats himenòpters aculeats del
Parc Natural de la Serra de Collserola investigant
principalment en l'inventari i catalogació de les
poblacions de vespes en ambients mediterranis. Es
tracta d'un projecte impulsat pel Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola amb l'objectiu
principal d'inventariar, catalogar i determinar la
presència i biodiversitat d'himenòpters en els
diferents hàbitats que conformen el parc.
L'ordre dels himenòpters està constituït per tres
subordres, els Symphyta (vespes amb serra),
els Idiogastra (que inclouen només la família
Orussidae) i els Apocrita. Dins dels Apocrita,
entre altres grups, hi ha el gran conjunt dels
Aculeata (abelles, formigues i vespes de fibló),
que a la vegada es compon de tres grans divisions
(superfamílies), els Chrysidoidea, els Apoidea i els
Vespoidea.
Durant la darrera temporada del cicle de
reproducció de les vespes es van dur a terme
prospeccions en 10 estacions amb comunitats
vegetals característiques mediterrànies i per
tanyents a diferents escales de composició de
paisatges de la Serra de Collserola, amb predomini
per seleccionar zones obertes en l'entorn dels
boscos i tenint en compte les preferències
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principals vitals dels himenòpters. En cada
comunitat es varen seleccionar els camins i els
llindars dels boscos mixtos, de riberes, de camps de
cultiu i d'erms per fer itineraris lineals resseguint
les comunitats vegetals i florístiques presents
en cada etapa de la successió temporal en què
creixen i es desenvolupen segons l'ambient i que
són seleccionades pels himenòpters quan cerquen
el pol·len i nèctar segons les seves necessitats.
S'han determinat 166 espècies diferents
pertanyents a 46 gèneres. Cal destacar en
la seva classificació el subordre Symphyta i
Apocrita (superfamílies Parasitica - Aculeata).
(Chrysididae - Sccoliidae - Vespidae - Pompilidae
- Sphecidae - Crabronidae). Per grups de famílies
i freqüència d'observacions s'inclouen com els
millors representants de la llista inventariada
a les famílies dels Vespoidea amb 49 espècies
trobades, seguit dels Apoidea amb 41 espècies i la
superfamília dels Ichneumonidae amb 28 espècies.
Altres famílies amb menys espècies localitzades
inclouen als Chrysidae amb 17 espècies, Symphyta
amb 16 espècies i Chalcidoidea amb 10 espècies.
Moltes de les espècies estudiades han estat
observades visitant flors, encara que en alguns
casos no hi ha prou informació si exerceixen
algun paper en la pol·linització, les quals són
considerades pol·linitzadors secundaris al no
posseir estructures especialitzades en el transport
de pol·len. No obstant això, moltes d'elles tenen
un gran paper ecològic en el control biològic
de plagues pel seu comportament reproductor
d'oviposició (ecto- o endoparasitoides d'altres
artròpodes). La major part d'elles són solitàries
mentre que unes poques són eusocials, com ara
alguns gèneres de la família Vespidae.
Els boscos mixtos mediterranis amb espais oberts
han estat la comunitat vegetal més diversa i els
boscos ombrívols la menys diversa. Per contra, en
aquests boscos ombrívols podem trobar algunes
espècies amb poblacions escasses (Stephanus
serrator i Pristaulacus cf. galitae), rares i de
tendència aïllada on destaca la presència d'Abia
sericea, Meschorus sp., Ormyrus cf. tubulosus,
Perilampus cf. aeneus, Hedychrum cf. niemelai,
Polistes associus, Polistes bischoffi, Ceropales
bipartitia, Ferreola diffinis, Microphadnus
pumilus, Sapyga quinquepunctata, Dolichurus
haemorrhoidalis,
Palmodes
occitanicus,
Harpactus formosus, Cerceris arenaria i
Philanthus pulchellus.

Curiosament hi ha moltes espècies de plantes
que són molt importants i que juguen un paper
crucial per a moltes espècies de vespes, formant
part de la dieta de les seves larves, però també de

Memòria de gestió 2020

les femelles i els mascles adults a l'hora de menjar
per sobreviure; i que cada primavera apareixen
als mateixos indrets a les diferents zones
prospectades. Cal destacar per la seva importància
les següents espècies de plantes: Eryngium

Femella de Polistes associus en flors d’Hedera
helix als camps de Montflorit)

campestre, Foeniculum vulgare, Hedera helix
i Mentha sp.

Es desconeix pràcticament la totalitat de molts
aspectes dels himenòpters pel que fa a la
distribució, fenologia i estatus per ambients de
la majoria d'espècies inventariades. Però cal
destacar el descobriment i registre d'una espècie
nova de vespa Polistes associus trobada per
primera vegada al Parc Natural, produint de forma
sorprenent la primera cita per a tota la regió
catalana i península Ibèrica.
Aquest estudi inclou, de forma inèdita, imatges
de les 166 espècies censades i observades en els
diferents ambients prospectats del Parc Natural de
la Serra de Collserola. Tenint en compte la gran
varietat d'hàbitats del Parc Natural de la Serra de
Collserola és molt probable que en un futur aporti
noves observacions de moltes altres espècies
d'himenòpters i desvetlli la presència de nous
elements de les àrees protegides, augmentant el
coneixement dels representants dels ambients
mediterranis de la Serra de Collserola.

Abella solitària Colletes hyaleiformis

Estudi de la fauna invertebrada
(lepidòpters, heteròpters, ortòpters
i coleòpters), 2020
Durant l’any 2020 s’ha portat a terme un estudi
sobre la fauna invertebrada del Parc de Collserola
encarregat per la direcció del propi Parc. Tenim en
compte que els invertebrats són, dins del regne
animal el grup més nombrós en quan a espècies
es refereix, i que pel tipus de treball amb només
un any de temps, no és viable estudiar tots els
grups, s’han triat en aquesta ocasió els ordres
dels lepidòpters (papallones diürnes i nocturnes),
heteròpters (xinxes, bernats i sabaters), ortòpters
(saltamartins, llagostes i grills) i coleòpters
(escarabats).
Els resultats obtinguts, com ja era previsible, han
sigut molt satisfactoris. De les 901 espècies en
total, (lepidòpters 454 espècies), (heteròpters 207
espècies), (ortòpters 34 espècies) i (coleòpters
206 espècies) que s’han pogut identificar, (encara
queda una part important d’exemplars per
estudiar) s’han trobat espècies molt interessants
des d’un punt de vista conservacionista o be per
la seva raresa al territori de Catalunya en general
i del Parc de Collserola en particular. Aquest
any hem tingut la sort de retrobar espècies tant
interessants com els coleòpters Lucanus cervus,
L. barbarossa i Cerambyx cerdo, els lepidòpters
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Artimelia latreillei, Gegenes nostrodamus,
Eudia pavonia i Euplagia quadripunctaria, els
ortòpters Cyrtaspis scutata i Brachycrotaphus
tryxalicerus i finalment els heteròpters Vibertiola
cinerea, Phytocoris rosmarini, Scantius
aegyptius rossii i Solenosthedium bilunatum.

A més d’aquestes espècies interessants per
motius conservacionistes, trobem d’altres que
també es poden considerar interessants per altres
factors. Podrien comentar moltíssimes, però per
resumir direm algunes com els lepidòpters Thyris
fenestrella, que tot i ser relativament abundant
a zones d’alta muntanya com el Pirineu o el PrePirineu, a zones baixes com és el cas del Parc
de Collserola és rara i localitzada, Euphydryas
aurinia, espècie en perill d’extinció i protegida a
diferents països europeus, però que a Collserola
i a Catalunya mantenen poblacions nombroses i
estables o Idaea efflorata, amb poques citacions
catalanes, l’heteròpter Plinachtus imitator,
espècie amb molt poques citacions a Catalunya o
diverses espècies de coleòpters que també tenen
poques cites i una distribució molt localitzada al
territori. Les observacions d’aquestes espècies
considerades interessants, demostra que la
fauna invertebrada al Parc de Collserola és prou
important com per protegir-la almenys a nivell
local.

Font d'en Canet

Precisament un dels objectius també marcats dins
de l’estudi, era realitzar recomanacions, actuacions
i mesures que afavorissin a la fauna invertebrada.
De fet una de les consignes clares per part de la
direcció del Parc, està clarament encaminada en
aquest sentit. Ja es fan des de fa temps, algunes
actuacions de millora al medi per afavorir a la
fauna i la flora del Parc. Aquestes actuacions
i mesures preses per la direcció del Parc, han
d’anar acompanyades d’estudis com el que aquí
presentem, per tal de tenir una informació acurada
i un grans coneixements de la fauna invertebrada
que comparteixen el territori, per tal de prendre
amb encert aquests plans i mesures.
Dins del mateix estudi, també s’ha tingut en
compte, a més de fer un catàleg provisional
d’espècies, altres qüestions que creiem són de
importància. Per una banda s’ha fet un catàleg
amb les espècies d’invertebrats (artròpodes),
exòtiques i invasores que l’autor ha pogut trobar
dins del territori del Parc. El resultat d’espècies
inventariades ha pujat a 36, una més que l’any
anterior on també l’autor va fer un seguiment
d’aquesta fauna exòtica i invasora. Aquest any
s’ha trobat com a novetat una espècie de coleòpter
cerambícid, Xylotrechus chinensis, les larves de la
qual ataquen i fins i tot poden arribar a matar si la
plaga es greu, les moreres, Morus sp. També s’ha
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tornat a trobar la vespa asiàtica Vespa velutina,
amb la preocupació que això comporta, per el seu
perill en l’equilibri dels ecosistemes i el mal que
pugui fer a les persones.
Per altra banda, s’ha fet una recopilació d’espècies
considerades interessants des de diferents punts
de vista (de conservació, de corologia, per la seva
biologia, espècies que es comporten com plaga,
exòtiques, invasores, etc.), que queden reflectides
a una llista comentada dins d’un capítol de l’estudi.
L’estudi ha tingut una dedicació d’un any natural
sencer, per tal de fer les màximes observacions dels
invertebrats, amb totes les èpoques de l’any, però
no ha estat aliè al greu problema sanitari mundial.
La pandèmia de la Covid-19 també ha tingut una
afectació negativa en el curs d’aquest estudi.
Tot i que s’ha inhabilitat un curt espai de temps,
no creiem que l’estudi hagi sofert un canvi molt
substancial en els resultats.
Estudi dels ecosistemes fontinals
Durant el 2020 s’ha consolidat el programa
específic per al seguiment del sistemes
hidrogeològics, que agrupa els aspectes relatius
a la hidrologia i la geologia del Parc des del 2019.
Les principals línies de gestió del programa són:
Pel que fa a la hidrologia: Seguiment dels aspectes
relatius a l’aprofitament natural de les aigües, com
son les fonts i mines d’aigua del Parc Natural.
Dintre d’aquest apartat queden incloses:
• Seguiment de les activitats de conservació de
fonts naturals mitjançant entitats i empreses.
• Intervencions en fonts amb donacions
d’empreses dins el seu marc d’activitats RSC
• Seguiment de les intervencions de conservació
i manteniment de les fonts naturals mitjançant
concurs públic.
• Arranjament de fonts amb programes de
participació impulsats pels propis ajuntaments
que formen part del Consorci.
• Altres activitats relacionades amb les fonts
naturals i el seu dia a dia, com la descoberta
i catalogació, la senyalització, el seguiment
físic de l’estat de cada font i la elaboració de
propostes d’intervenció específiques per
a cada una.
Pel que fa a la geologia: Seguiment dels aspectes
relatius a l’aprofitament dels recursos geològics,
com són les activitats extractives i els Espais
d’Interès Geològic i miner del Parc Natural.
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Dintre d’aquest apartat queden incloses:
• Seguiment de les activitats que poden afectar
les zones catalogades com a Geozona, Geòtop
o Espai d’interès Geològic o miner.
• Seguiment de les activitats extractives actives,
restaurades o en procés de restauració.
• Seguiment d’altres elements vinculats a la
geologia o la mineria com afloraments, antics
forns i bòviles.
Seguiment i control d’espècies
exòtiques invasores
Seguiment de la fauna exòtica al
pantà de Vallvidrera
Des de fa 10 anys es coneix la presència al pantà de
Valvidrera d’un cobítid exòtic que en un principi va
ser identificat com Misgurnus anguillicaudatus,
espècie d’origen asiàtic, declarada invasora
i establerta en diferents conques catalanes. Durant
la campanya d’extracció de fauna exòtica del pantà
de l’any 2019, destinada a reduir la població de
carpins (Carassius auratus), introduïts furtivament
aquell mateix any al pantà, es van capturar algunes
desenes d’exemplars del mencionat cobítid, els quals
van servir per efectuar una correcta identificació de
l’espècie: Paramisgurnus dabryanus. A Europa,
aquesta espècie, també d’origen asiàtic, tan sols
ha estat citada anteriorment en una altra localitat
a Europa central.
El risc d’invasió d’una espècie tan similar en tots
els aspectes a Misgurnus anguillicaudatus
és òbviament elevat, de forma que des de la
direcció del Parc de Collserola i des de diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya, es
va decidir intentar erradicar-la, operació que es va
concretar fer a mitjan 2020. Com que per portarla a terme s’havia de buidar completament el
pantà, es podia aconseguir i garantir l’erradicació
dels carpins introduïts l’any anterior, a més de la
retirada de la majoria, si no totes, les tortugues
exòtiques i un bon nombre de crancs americans
(Procambarus clarkii).
Prèviament a l’operació d’extracció, calia fer una
diagnosi prèvia de la riera de Vallvidrera, des de la
seva desembocadura al riu Llobregat fins al pantà,
per tal d’avaluar l’àmbit d’expansió de l’espècie,
és a dir, saber si estava confinada al pantà o bé
havia colonitzat altres sectors de la conca. En
els mostratges realitzats en la riera per diferents
entitats en anys anteriors no s’havia detectat mai
aquesta espècie exòtica, no obstant, a principis de
l’any 2020, la tempesta Glòria va omplir el pantà
al punt de fer saltar l’aigua per sobre de la presa,
de forma que el risc de que s’hagués dispersat en
aquella ocasió o en d'altres de similars era elevat.
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Els dies 10 i 11 de juny es van realitzar 20
mostratges en la riera, en el decurs dels quals
es van trobar espècies ja reportades, de gran
valor biològic, com el barb de muntanya (Barbus
meridionalis) i l’anguila (Anguilla anguilla), però
també van aparèixer uns pocs carpins, 4 exemplars
de Paramisgurnus dabryanus i un exemplar de
Phoxinus phoxinus, tres espècies exòtiques amb
un marcat caràcter invasor. La detecció tant de
carpí com de Paramisgurnus dabryanus en un
número més aviat discret suggeriria una arribada
recent fruit d’escapaments del pantà a causa
del fenomen meteorològic abans mencionat. No
obstant, pel que fa al cobítid, la riera no és un
hàbitat òptim, en tot cas ho seria de transició.

Buidatge del pantà de Vallvidrera i extracció de
peixos amb pesca elèctrica

El buidat del pantà va estar coordinat i executat
pels serveis tècnics del Parc Natural de la Serra
de Collserola, en col·laboració amb els equips de
retirada de fauna. Durant el buidat d’aigua, en
tot moment es van prendre les mesures adients
per evitar la deriva riera avall de peixos vius. Amb
aquesta finalitat es van instal·lar un sistema de
doble filtre a la canonada de sortida, que va estar
revisat regularment per assegurar el seu correcte
funcionament i enretirar la brossa, els peixos
i resta de fauna aquàtica que s’hi acumulava.
Des del 18 de juny i en dies posteriors, amb el
pantà a 1/3 de la seva capacitat i mentre el buidat
estava en marxa, es va realitzar pesca elèctrica des
d’una embarcació. La pesca elèctrica consisteix
en l’aplicació d’un camp elèctric a l’aigua que
produeix una sèrie de reaccions als peixos, des
d’una aproximació al recol·lector per natació
involuntària (electrotaxi) fins a la narcosi del
peix (electronarcosi). Tot plegat permet capturarlos amb una certa facilitat. Els peixos capturats,
que es recuperen passats uns minuts, poden ser
retornats a l’aigua, si és necessari. En aquest cas,
es van reservar per derivar-los cap al centre de
conservació de fauna autòctona de Camadoca,
on s’utilitzen per alimentar animals estabulats
d’espècies protegides en recuperació. Un cop buit,
es va continuar amb la retirada de peixos que van
quedar atrapats en el fang. El rescat va acabar el
dia 26 de juny. Tots els peixos capturats han estat
comptabilitzats, identificats a nivell d’espècie
i mesurats.
El total de carpins capturats al pantà va ser de
8600 individus, amb una biomassa de 283 kg,
104 Paramisgurnus dabryanus i més de 500
crancs americans. Pel que fa a les tortugues es
van capturar 12 Trachemys scripta, 2 Pseudemys
nelsoni, 1 Mauremys sinensis i 2 tortugues de
rierol (Mauremys leprosa), espècie aquesta
autòctona. Les tortugues es van portar al CRF de
Torreferrussa (vegeu la taula adjunta).
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Captures de fauna exòtica al pantà de
Vallvidrera, 2020
Captures
totals (ind.)

Biomassa
extreta
(kg)*

Carpí Carassius
auratus

8.600

283,0

Paramisgurnus
dabryanus

80

1,4

> 500

-

Tortuga d’orelles vermelles
Trachemys
scripta

12

-

Pseudemys
nelsoni

2

-

Tortuga de rierol Mauremys
leprosa

2

-

Mauremys
sinensis

1

-

Espècie

Cranc roig americà Procambarus
clarkii

* Valor estimat a partir del pes mitjà individual de
part de les captures. Font: elaboració pròpia a partir
de dades originals
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Durant les jornades de captura dels peixos, no
es va trobar cap amfibi, tampoc cap invertebrat
aquàtic, tret dels crancs, la qual cosa palesa el
gran impacte negatiu que comporta la introducció
d’espècies exòtiques.
El pantà es va deixar buit durant els mesos de juliol
i agost, amb un estat d’eixutesa no vist des de feia
molts anys. També es van retirar fangs. El pantà es
va començar a omplir amb les pluges de la tardor.
Malgrat haver fet una extracció aparentment
total de peixos i haver-lo deixat completament
sec durant setmanes, alevins de Paramisgurnus
dabryanus hi van tornar a aparèixer, confirmant
la contumàcia de l’espècie i el seu elevant risc
d’invasió i expansió.

Estudis amb convenis
i encàrrecs directes
Pla de seguiment dels ropalòcers
(papallones diürnes) (CBMS)
Al Parc de Collserola s'ha fet seguiment de
papallones amb la metodologia BMS durant dues
dècades i mitja. Encara que amb sèries temporals
variables, s'han fet censos en cinc localitats, la qual
cosa ha permès detectar 70 espècies de ropalòcers,
gairebé un 35 % de les conegudes a Catalunya.
La majoria són papallones relativament comunes
al país, i solament una d'aquestes espècies,
l'escac ferruginós (Melanargia occitanica), ha
estat proposat per a ser inclosa al futur catàleg
d'espècies amenaçades. Tanmateix, l'única pobla
ció monitoritzada es va extingir de l'entorn de Can
Ferriol a la dècada dels 2000.
El seguiment ha posat de manifest una davallada
important de moltes espècies a les dues localitats
monitoritzades a llarg termini. Hem estimat que al

voltant d'un 13 % de les espècies de les respectives
comunitats han patit extincions locals, i que
aproximadament un 20 % es troben en regressió.
Altres espècies no avaluades perquè només es
detecten ocasionalment, han deixat d'aparèixer
completament als censos a la darrera dècada.
Contràriament, són molt escasses les espècies en
augment (entre 1-5 %). Aquestes davallades són
una constant no només al conjunt de Catalunya,
sinó a molts indrets del planeta, tal com posen de
manifest diversos estudis recents.
Hem calculat quatre índexs de comunitat que
informen sobre l'impacte que han tingut tant els
factors climàtics com els d'hàbitat. Tres d'aquests
índexs mostren tendències significatives, essent
particularment evidents les que es relacionen
amb modificacions dels hàbitats. A Can Ferriol
s'ha observat un augment de l'índex tèrmic
de la comunitat, que indica que les espècies
més termòfiles han passat a ser més dominants
durant el període d'estudi, un signe evident de la
influència de l'escalfament global.
Tant a Can Ferriol com al turó d'en Fumet s'ha
observat un procés d'homogeneïtzació de la
fauna, que implica un predomini cada cop més
gran de les espècies generalistes i un enrariment
de les especialistes. Paral·lelament, a totes dues
localitats hi ha hagut disminucions significatives
de l'índex TAOc, que denota un predomini creixent
de les espècies amb preferències pels ambients
forestals en detriment de les que s'associen
als espais oberts. Al Turó d'en Fumet aquesta
tendència està del tot relacionada amb el procés
de successió de la vegetació després de l'incendi
del Bosc Gran que va devastar la zona l'any 1994.
A Can Ferriol no hi ha hagut una disminució en
la superfície ocupada pels prats i ambients oberts,
però s'ha detectat una disminució important en
la pressió de pastura en dos períodes que sembla

Tendència de les poblacions d'espècies de ropalòcers a les dues estacions principals del Parc de Collserola, 2020
Can Ferriol

Turó d'en Fumet
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ser la causa d'aquest major èxit de les espècies
forestals. Tenint en compte que la gran majoria de
papallones catalanes s'associen en major o menor
mesura als espais oberts, la disminució de l'índex
TAOc comporta la davallada de les poblacions de
moltes espècies i, per tant, suposa un problema
per a la conservació d'aquest grup d'insectes.
Altres raons menys òbvies podrien ajudar a ex
plicar el procés general d'homogeneïtzació de
la fauna. És molt possible que els episodis de
sequera intensa que han afectat Catalunya els
darrers 25 anys hagin repercutit més negativament
en els especialistes d'ambients oberts que en les
espècies generalistes, més capaces d'adaptar-se
a condicions desfavorables. També és molt possible
que la davallada en l'índex d'especialització de la
comunitat estigui relacionat amb problemes de
major fragmentació i reducció de la superfície
dels hàbitats (principalment prats i altres espais
oberts), ja que està ben documentat que la
majoria dels especialistes mantenen estructures
metapoblacionals la dinàmica de les quals es veu
alterada quan les clapes d'hàbitat es redueixen
i les distàncies entre poblacions s'incrementen.
Aquesta problemàtica transcendeix la gestió
a escala dels itineraris on es fa el seguiment, ja que
afecta també el paisatge que els envolta.
En definitiva, aquest treball mostra que el
seguiment del CBMS proporciona una eina robusta
i útil per documentar i entendre els canvis que està
patint aquest grup d'insectes bioindicadors. També
posa de manifest la importància de disposar de
sèries a llarg termini per reflectir l'impacte del
canvi global sobre els nostres ecosistemes i, per
tant, considerem essencial mantenir el seguiment
i evitar que hi hagi futures interrupcions, com la
que van patir els itineraris de Can Ferriol i el Turó
d'en Fumet l'any 2020.
Seguiment d’amfibis al Parc: basses,
pantà i riera de Vallvidrera
Durant el 2020, 5è any consecutiu de seguiment
de la fauna amfíbia del pantà de Vallvidrera
i de la bassa de cua, s’ha constatat una minva
important, tant quantitativa com qualitativa, dels
efectius presents en relació als anys anteriors, ja
prou minsos. Així, al pantà només s’han trobat
3 especies (Hyla meridionalis, Bufo spinosus
i Pelophylax sp.), sense que s’hagi detectat cap
posta ni larva. Pel que fa a la basseta de cua, hi ha
hagut una minva moderada d’espècies i efectius,
però es manté la presència de 4 espècies d’anurs
i un urodel (S. salamandra), tots ells ja presents
el 2019. Pel que fa les espècies al·lòctones, durant
el primer semestre es van observar Procambarus
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clarkii, Carassius auratus i Paramisgurnus
dabryanus, tot i que en menor quantitat que

Pesca elèctrica a la cua del pantà de Vallvidrera

l’any anterior. El buidament i assecatge complert
estival del pantà va fer desaparèixer, aparentment,
totes les espècies al·lòctones fins que a finals
de setembre es van detectar nombrosos alevins
de paramisgurn, fet molt preocupant i que evi
denciaria l’enorme capacitat de supervivència
dels adults d’aquesta espècie en situacions de
baixíssima humitat i la quasi segura capacitat
partenogenètica de les femelles, semblantament
al que s’ha verificat en el seu parent americà
Misgurnus angillicaudatus.
Pel que fa als seguiments de basses amb interès
potencial per als amfibis, situades dins del Parc
Natural o bé dins la seva àrea d'influència,
enguany s'ha continuat el seguiment regular (2 vi
sites/any) a les basses de Can Coll, can Planes, el
Papiol (argilera), font de la Marquesa, can Calopa,
Llars Mundet, can Garam i Santa Creu d'Olorda,
afegint-hi la recerca de caire més puntual i aleatori
d'altres punts d'aigua arreu del Parc, així com les
aportacions per part de socis i/o altres naturalistes
herpetòlegs, que en un moment de pandèmia ha
resultat molt profitós. En total, s’han mostrejat
25 nous punts d’aigua, que s’afegeixen als 34
mostrejats el 2019.

Anguiles del pantà de Vallvidrera

Pel que fa als resultats, la majoria dels 8 punts
amb un seguiment regular presenten resultats
molt pobres i/o una davallada, normalment per
les condicions de degradació que experimenten
(cas de Can Garam, Can Calopa, Can Coll, argilera
de Papiol), mentre que la resta es mantenen
semblantment a l’any passat. En aquest sentit es
proposa fer canvis en les 3 basses en situació més
terminal -herpetològicament parlant-, com és Can
Coll, Can Calopa i Can Garam, tot substituint-les
per Can Montmany, Can Domènec i les basses de
nova construcció de les Licorelles, respectivament.
Finalment, cal afegir que els mostrejos
complementaris realitzats durant el 2019 i 2020
han incrementat de manera molt rellevant el
coneixement de la distribució de moltes espècies
d’amfibis en el Parc Natural de Collserola i zona
d’influència immediata, fent aflorar zones amb un
elevat potencial batracològic. Tanmateix, segueix
havent-hi dèficit de prospecció per aclarir aspectes
com ara l’eventual propagació de Discoglossus
pictus dins del Parc, on només s’ha localitzat
fins ara un únic punt de reproducció, així com un
mostreig específic de la zona més propera a les
terrasses al·luvials del Llobregat, per confirmar
l’eventual presència de poblacions de gripau
d’esperons (Pelobates cultripes).
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Seguiment de ratpenats del Parc
Natural de Collserola
Després de 5 anys d’aplicar el seguiment
QuiroHàbitats metòdicament aquest any s’ha
pogut fer anàlisis de tendències de comunitat
i analitzar índexs ecològics de ratpenats
a Collserola. Aquesta feina, a més a més, es pot fer
tenint en compte que la xarxa d’estacions compte
amb dades de província i de país.

Pipistrellus pipistrellus. Fotografia: Oriol Massana
i Adrià López-Baucells

Al Parc natural de Collserola presenta una comunitat
de ratpenats dominada per espècies que es poden
considerar comunes i generalistes, molt adaptades
a entorns humanitzats. Aquest fet contrasta amb la
quasi absència de registres d’espècies vulnerables,
com les ferradures (Rhinolophus sp) i el ratpenat
de bosc (Barbastella barsbastellus).
A partir de les dades de tendències obtingudes,
encara poc robustes, es podria dir que la Font
Groga (Reserva Natural Parcial de 112,8 ha) és un
reducte d’espècies de ratpenats forestals comuns
(p. ex. Nyctalus leisleri i Pipistrellus pipistrellus).
Oposadament, estacions com la de Roques
Blanques i la de les Tres Serres mostren un clar
domini de Pipistrellus kuhlii, una espècie amb gran
capacitat d’adaptació al canvi climàtic i degradació
de l’hàbitat. Per tant, recomanacions com mirar de
tenir més zones de bosc com la Font Groga aniria
en la línia adequada per mirar de frenar els afectes
del canvi climàtic. Igualment mirar de conservar
clarianes en bosc afavoreix l’aparició de diversitat
d’insectes presa de ratpenats.

Tendència de les poblacions d'espècies de ratpenats al Parc de Collserola, 2020

Per altra banda, el seguiment de l’espècie més
vulnerable del parc, el ratpenat de cova, segueix
essent força exhaustiu i l’aplicació d’un nova
metodologia ha permès un monitoratge més real
de les fluctuacions de la colònia, que sembla
mantenir-se amb un nombre d’individus estable
en els darrers anys, amb pics durant els seus
desplaçaments de primavera i tardor de màxim
400 animals.
Programa SEMICE (Seguiment de
Micromamífers Comuns a Espanya)
Aquest representa el tretzè any de seguiment
de petits mamífers al Parc Natural de la Serra
de Collserola dins del projecte de seguiment de
petits mamífers comuns d’Espanya (SEMICE). En
aquests tretze anys de seguiment, s’han establert
146 estacions distribuïdes per 9 Comunitats
autònomes i Andorra, la majoria a Catalunya (72
estacions). Bona part de les estacions es troben
als parcs de la província de Barcelona (37), 15
a la província de Lleida, 14 a la província de
Girona, i 6 a la de Tarragona. El projecte compta
amb un gran nombre de voluntaris (més de 200),
i la progressió d’estacions monitoritzades per
aquests s’incrementa any rere any.
Al llarg de les dues campanyes de seguiment de
petits mamífers realitzades al Parc de Collserola,
s’ha capturat un total de 43 petits mamífers
de dues espècies diferents. Com s’acostuma
a observar en anys anteriors, Apodemus
sylvaticus ha estat l’espècie dominant (98%), amb
una sola captura de Mus spretus a l’alzinar del
Centre d’Informació. Enguany, no hem detectat la
musaranya vulgar (Crocidura russula). Durant la
campanya de mostreig primaveral s’ha capturat
gairebé tots els petits mamífers (39 individus,
91 %). Durant la segona campanya de trampeig
solament s’ha capturat quatre individus, i, com
ja és habitual, s’observa una davallada de les
captures de ratolí de bosc, que ha estat molt forta
durant la tardor fins a pràcticament desaparèixer
de les parcel·les de seguiment. Enguany, les
poblacions de petits mamífers encara mostren
els signes de recuperació important desprès de
la forta davallada detectada en el període 20082017. L’increment poblacional no ha estat tan fort
com l’observat la primavera de l’any 2019.
La davallada del ratolí de bosc comporta que la
seva tendència estacional a Collserola torni a ser
negativa i marginalment significativa (r = -0,32,
p = 0,07, n = 26). És notable l’aparició de M.
spretus a l’alzinar del Centre d’Informació
(ambient força desfavorable), confirmant una
lleugera recuperació poblacional en aparèixer a la
franja de Can Balasc durant els dos darrers anys
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(2018-2019). Això comporta que la tendència
negativa observada en els darrers anys quedi
neutralitzada (r = -0,03, p = 0,42, n = 26). És
interessant l’associació que mostren les poblacions
dels dos rosegadors, que semblen oscil·lar amb
un patró temporal semblant (r = 0,37, p = 0,05,
n = 26). Malgrat que la població de C.russula
ha retrocedit els darrers tres anys (no ha estat
capturada enguany), la tendència a llarg termini
no mostra cap patró significatiu (r = -0,21, p =
0,15, n = 26). L’abundància mitjana total torna
a mostrar la tendència negativa observada en els
darrers anys (r = -0,33, p = 0,04, n = 26), degut
a que el gruix de les captures corresponen al ratolí
de bosc.
D’altra banda, la necessitat de potenciar els
espais oberts sembla clau per poder mantenir les
poblacions de petits mamífers, i en general, per
altres elements de la biodiversitat. Els mapes de
distribució potencial dels petits mamífers comuns
obtinguts en base als models d’ocupació palesen
que Collserola es troba en una situació intermedia
quant a favorabilitat de l’hábitat per als petits
mamífers en el context de la XPN. La presència
d’espais oberts en la zona perifèrica és important
per poder mantenir les poblacions de petits
mamífers, doncs aquests ambients representen
“fonts” en la dinàmica de meta-poblacions en
que els boscos serien “embornals”, ja que les
poblacions en aquests darrers poden augmentar
en rebre individus inmigrants dispersants des
d’ambients més favorables.
Per minimitzar els efectes dels senglars sobre
els paranys, es va crear una estructura d’acer
galvanitzat per protegir-los. Durant el 2020, ja
ha estat situada -de forma permanent- en les
estacions de la franja i del Centre d’Informació.
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Tot i què s’observa una reducció dels atacs, es
constata que les proteccions no són infalibles,
fet que comporta la necessitat de redissenyarles per incrementar la seva eficàcia. Els atacs als
paranys només s’observen ocasionalment a la
majoria de parcs, excepte a Collserola. De fet,
Collserola és l’únic parc de la XPN on els senglars
interfereixen significativament en el seguiment
de petits mamífers, provocant un efecte negatiu.
Sorprenentment, els incidents produïts pels
senglars a Collserola no semblen relacionats amb
la densitat d’aquesta espècie, una zona amb una
densitat moderada de senglars i amb una tendència
a la disminució de les poblacions. No obstant, a
Collserola els senglars estan molt acostumats a
la presència humana. La nostra hipòtesi és que
aquest elevat índex d’atacs a paranys en una àrea
petita i localitzada podria estar relacionat amb la
possibilitat que a Collserola els senglars poguessin
associar la presència humana amb majors
oportunitats d’obtenir aliments d’origen antròpic.

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Anellament científic d’ocells al Parc
de Collserola- Programa SYLVIA 2020
Els ocells són uns dels millors indicadors
ambientals. El seu estudi ens permet, per tant,
analitzar els canvis que esdevenen en un territori
determinat i definir-ne les causes. Molts problemes
que afecten la conservació dels ocells, així com
la gestió de les seves poblacions, però, solament
es poden analitzar satisfactòriament mitjançant
polítiques de conservació basades en dades
obtingudes seguint criteris científics. Un programa
de monitoratge efectiu hauria de ser capaç
d’acomplir amb els següents objectius:
El protocol de treball bàsic del programa Sylvia es
pot resumir en els punts següents:
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)

Abundància segons les captures de petits mamífers, programa Semice 2008-2020
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Informació obtinguda de la captura
d'exemplars d'ocells, programa Sylvia
Anella
Espècie
Edat
Sexe
Nivell de desenvolupament de la placa incubatriu
Grau de progressió de la muda
Data de captura
Hora de captura
Xarxa
Anellador
Longitud de la tercera primària
Greix
Desenvolupament de la musculatura pectoral
Pes
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• El nombre, localització i tipus de xarxes es
manté constant durant totes les sessions
d'anellament així com per tots els anys
d'operativitat de cada estació, pot variar, però,
entre estacions.
• El seguiment esta subdividit en dos períodes:
l'estival, o reproductor, i l'hivernal.
• La sessió estival (o de cria) s’estén des de
maig fins a agost i està dividida en 7 períodes
consecutius de 2 setmanes.
• La sessió hivernal s’estén des de desembre
fins a febrer i està dividida en 3 períodes
consecutius de 4 setmanes.
• L'interval entre les dates en que l'estació està
operativa en dos períodes consecutius no
hauria de ser menor a 6 dies.
• A tots els ocells capturats, tant si són noves
captures com recaptures d’ocells prèviament
anellats, se’ls prenen les següents dades:
• Codi de captura (i.e. si es tracta d'un control
o d'un anellament) (Vegeu taula adjunta):
Quant a les propostes de futur, el monitoratge
requereix d'una continuïtat en el temps per tal
de poder esbrinar les causes de les tendències
poblacionals dels ocells d'un espai determinat.
Per tant, es proposa el manteniment del programa
Sylvia al Parc de Collserola al llarg dels anys.
Avaluació dels paràmetres demogràfics de les
espècies d'ocells més representatives del Parc,
permetrà dibuixar-ne les tendències en el temps
i fer propostes de gestió per tal de conservar les
espècies que mostrin tendències negatives.
Seguiment de la processionària del pi

Tractament fitosanitari de control de la població
de processionària, novembre de 2020

L’any 2020 va ser un dels anys amb més
baixa incidència de la processionària del pi
(Thaumatopea pityocampa) al Parc de
Collserola. Aquesta evolució s’ha detectat des de
l’inici del seguiment anual que es fa mitjançant el
control anual de mascles adults amb trampes amb
feromones durant els mesos d’estiu i principis de
tardor.
Aquesta davallada de la presència d’exemplars
capturats respecte a la mitjana del últims 25 anys,
s’ha manifestat principalment a les zones del
Revolt de la Paella (ctra. Rabassada) i a Sant Pere
Màrtir, seguit de la ctra. de Vallvidrera –Tibidabo.
Malgrat aquesta tendència, s’ha mantingut el
tractament per reduir la presència d’erugues a les
zones amb una major freqüentació de persones
i animals domèstics (gosseres). Aquest any s’ha
realitzat prioritàriament un tractament biològic
amb Bacilllus thuringensis, principalment als
indrets del vessant del Llobregat del Parc. Als
altres indrets situats a les zones més assolellades
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del vessant de Barcelona s’ha utilitzat el producte
fitosanitari Decis amb base de deltametrina, amb
tractaments lineals al llarg d’un total de 69,2 km
a banda i banda dels camins.
Estudi sobre l’estat actual de les
espècies d’artròpodes de més interès
i aproximació a un primer catàleg
de les espècies exòtiques i invasores
d’invertebrats del Parc de Collserola
Durant l’ any 2019, s’ha dut a terme un estudi
sobre els artròpodes de més interès, espècies
vulnerables o en perill d’extinció, com els
lepidòpters Euphydryas aurinia, Artimelia
latreillei i Callimorpha dominula, els coleòpters
Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, o l’heteròpter
Vibertiola cinerea, per tal de conèixer i comprovar
l’estat actual de les seves poblacions.
En primer lloc, l’interès principal al començament
de l’estudi, va ser la comprovació que realment
aquestes espècies indicades anteriorment eren
presents a la actualitat dins del territori del Parc
Natural.
A més de confirmar la seva presència, també
s’ha tingut l’oportunitat de trobar altres espècies
amb un alt interès científic com Pseudolucanus
barbarossa, coleòpter de la família Lucanidae
com el mateix Lucanus cervus, una espècie
amb un alt grau d’interès, localitzat per les zones
muntanyoses, relativament de baixa altitud.
D’hàbits xilòfags, les seves larves s’alimenten de
diferents tipus de fusta morta, però sempre sobre
arbres morts que no estan acabats de caure,
d’aquí la importància que té per conservar aquesta
interessant espècie i d’altres xilòfags, mantenir al
bosc suficient fusta morta i arbres morts o semimorts. Pseudolucanus barbarossa és la primera
vegada que es troba al Parc de Collserola.
També s’ha fet un seguiment de les poblacions de
l’ortòpter Brachycrotaphus tryxalicerus, per ser
un bon indicador de la salut de l’hàbitat on viu amb
exclusivitat: els prats sabanoides. Aquest hàbitat
encara manté certa extensió dins del territori del
Parc de Collserola, però és molt vulnerable per
diverses raons: canvis en la vegetació i canvis
d’usos relacionats amb l’antropització, etc. De
moment, tot indica que aquesta espècie d’ortòpter,
manté a Collserola molt bones poblacions a tota la
extensió de prats sabanoides del Parc.
També als prats sabanoides s’ha confirmat que
encara és present l’heteròpter Vibertiola cinerea,
espècie ja coneguda del Parc, Ribes et al. (2004),
considerada en perill d’extinció i inclosa al llibre
vermell d’invertebrats en perill d’extinció.
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Exòtiques i invasores de la zona. El resultat tot
i que es pren com aproximatiu, no deixa de ser
rellevant. La fauna invertebrada exòtica o invasora,
cada vegada pren més protagonisme al nostre
territori en general i en particular a Collserola. Ja
podem trobar un bon grapat d’espècies forànies
que han arribat per diversos mitjans i que han
aconseguit colonitzar el nou territori amb èxit. En
total dins d’aquest estudi, s’han pogut catalogar
un total de 34 espècies exòtiques i/o invasores.
Dins d’aquests resultats sobre l’estudi d’aquestes
espècies invasores, al Parc de Collserola podem
trobar algunes, que es podem considerar
com un autèntic perill dins dels ecosistemes
naturals autòctons, com pot ser la vespa
asiàtica (Vespa velutina), la papallona del boix
(Cydalima perspectalis), o el bernat marbrejat
(Halyomorpha halys). Una bona i adequada
gestió sobre el control d’aquestes espècies
invasores és fonamental per cuidar i protegir els
nostres hàbitats.
Estudi de les abelles solitàries al Parc
Natural de la Serra de Collserola
En els darrers anys amb les diverses problemàtiques
que han afectat a nivell mundial les abelles de
la mel, ha anat emergint la consciència sobre
la importància dels processos de pol·linització
del que en són protagonistes les abelles. I quan
diem abelles i parlem de pol·linització no ens
estem referim només a les abelles de la mel (Apis
mellifera), sinó a l’extens i poc conegut grup de
les abelles solitàries.
Conscients de la importància d’aquest grup i,
sobretot, del grau de desconeixement a nivell
del nostre Parc Natural, aquest any s’ha dut
a terme un treball que considerem de força interès,
per tal de disposar d’un primer inventari de les
espècies d’abelles solitàries presents a Collserola.
Les diferents espècies d’abelles solitàries estan
estretament lligades a les plantes que pol·linitzen
i per tant hi trobarem diferències entre els diferents
sectors, ambients i microhàbitats del Parc.
En el treball de camp de 2019 s’han detectat fins
a 180 espècies d’abelles solitàries; n’esmentem
només alguns dels gèneres millor representats:
Andrena, Anthopora, Megachille, Hoplitis,
Osmia Anthidium, Ceratinas i Halictus. També
s’han detectat altres himenòpters més coneguts
popularment, com ara els abellots del gènere
Bombus o els borinots del gènere Xylocopa.
També s’han recollit les observacions del procés
de pol·linització, i per tant, del lligam entre cada
espècie i les plantes pol·linitzades.
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Aquest treball inclou recomanacions i alertes de
cara a la gestió del medi natural. Un cas molt
evident i fàcil d’entendre: els marges de camins,
conreus o zones de límit de bosc són els ambients
més adequats per a trobar-hi flors i per tant llocs
especialment adequats per les abelles solitàries.
Talussos de camins suposen llocs ideals per a la
construcció de nius, aquests forats que sovint
veiem sense ésser capaços d’associar-los a nius
d’abelles solitàries. Tenint en compte que una
de les metodologies bàsiques en aquest tipus
de treballs és la fotografia macro, els resultats
d’aquest treball han proporcionat un catàleg
fotogràfic de gran interès científic i divulgatiu.
El proper any es completarà el catàleg i s’inclouran
les vespes que també presenten força interès.
Estudi de la fauna d'artròpodes
present en l'ecosistema de bosc mixt
mediterrani (Can Balasc)
La campanya 2020 ha estat marcada per
la pandèmia de COVID-19. Això ha afectat
directament tant els mostrejos sistemàtics que
realitzem en l'àrea, així com el nombre de sortides
naturalistes habituals que oferim per a mostrar
la riquesa natural de Collserola. No obstant això,
s'han pogut realitzar les activitats que es detallen
a continuació.
Mostrejos de la fauna d'artròpodes present en
l'ecosistema de bosc mixt mediterrani present en
l'àrea d'estudi, el Turó de Balasc en el Parc Natural
de la Serra de Collserola. Tot el material capturat
es troba dipositat en part en la col·lecció de l'IP
del projecte, en la col·lecció general d'artròpodes
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
i en la Estació Biològica del Parc. Enguany els
mostrejos de fauna s'han desenvolupat quan ha
estat possible el desplaçament a l'àrea, marcat
per les restriccions de mobilitat per la pandèmia
de COVID-19.
Renovació de part del material tècnic involucrat
directament en les captures sistemàtiques
d'artròpodes. Es van renovar dos paranys Malaise,
donat l'estat de deteriorament que presentaven
els actuals paranys, així com la incorporació d'una
màniga de vegetació per la captura d’artròpodes.
Visita a les instal·lacions del projecte per TV5 el 23
de juny, i entrevista per a abordar la importància
del seguiment i estudi dels artròpodes en la
detecció i avaluació dels efectes del canvi climàtic
sobre la fauna autòctona. L'entrevista va ser emesa
en l'espai informatiu de la cadena, accessible en
l'enllaç següent:
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Osmia cornuta, una de les abelles solitaries
presents al parc. Autor: José Luís Romero
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https://www.telecinco.es/becarios/especiales/
ciencia-ficcion/jorge-mederos-tarzan-insectosvitales-cambio-climatico_18_2972295332.
html%3famp=true
Col·laboració en el curs pràctic Zoocecidis i es
tructures similars produïdes per artròpodes, per
a la identificació de gal·les associades a plantes
presents a Collserola i Catalunya en general, 25
de juliol al Centre de Documentació i Recursos
Educatius del Parc Natural de la Serra de Collserola
(Can Coll). Curs dirigit a investigadors i persones
en general amants de la natura, interessades en
la identificació d'artròpodes que formen gal·les en
plantes amb importància econòmica, ornamentals
o salvatges.

Entrada a les instal·lacions

Sortida naturalista a les instal·lacions del nostre
projecte el 5 de setembre, organitzada pel Centre
Cívic Casa Golferichs. Igual que amb l'activitat
desenvolupada anys anteriors amb la AAMCNB
i el Centre Cívic de Vallvidrera, l'objectiu d'aquesta
sortida era la de mostrar la riquesa dels artròpodes
present a Collserola, i quins són els treballs de
camp involucrats en el dia a dia d'un investigador,
una sortida l'objectiu de la qual s'emmarca entre
les prioritats del nostre projecte.
Classe pràctica per al mòdul de Màster d'estudiants
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
el 9 d'octubre, com a part de la col·laboració
que realitza anualment el nostre projecte amb
aquesta institució. L'objectiu d'aquesta classe
és la transferència del coneixement acumulat
durant anys en l'ús de tècniques de mostrejos
d'artròpodes, el disseny més apropiat per a cada
tipus d'estudi i mostrar in situ tot el material
necessari per a això, mitjançant la infraestructura
creada en la parcel·la del nostre projecte.

Sortida naturalista a les instal·lacions del projecte

Manteniment dels accessos a la plataforma
del dosser, per al seu ús en projectes educatius
mediambientals, així com en les sortides natu
ralistes programades. Una intervenció important es
va realitzar al febrer, que va involucrar la neteja de
branques i troncs sobre la passarel·la de 10 metres,
després d'una forta ventada que va destrossar part
de la copa d'un dels arbres de suport.

Classe pràctica d'estudiants de la Universitat
Autònoma de Barcelona
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Vigilància i control
del planejament

—

Serveis, incidències
i denúncies dels
guardes del Parc
Estadística dels serveis
Una de les tasques més importants dels guardes
és detectar les infraccions urbanístiques i medi
ambientals que es puguin cometre en l’àmbit del
Parc. Diàriament es fa el full de servei, on queden
recollides totes les observacions realitzades, clas
sificades segons la seva importància i destinatari
que les rebrà per tal d’engegar els tràmits
necessaris per a la seva resolució.
El 2020, els guardes del Parc han emès 309 fulls
diaris, amb un total de 1.412 serveis rellevants de
ser informats. D’aquests serveis, 387 han generat
noves incidències amb indicis d’infracció contra el
medi natural i l’urbanisme prou importants com per
ser informades als serveis tècnics del Consorci amb
més detall, de les quals, 63 han estat informades
a d’altres organismes competents, i 59 serveis han
estat seguiments d’incidències obertes d’altres
anys. Segons la resolució de les incidències, l’estat
actual és el següent:
• 245 s’han tancat una vegada resoltes.
• 42 s’han tancat sense resoldre (la resolució
no depèn del Consorci).
• 100 estan pendents d’algun tràmit
administratiu o d’execució (denúncia,
enderroc, més informació, etc.)
Evolució anual segons la tipologia de
les incidències
Les incidències recollides per la guarderia del
Parc es classifiquen segons l’activitat legal que
les regula i la seva rellevància i són comunicades
als diferents serveis del Consorci o a d’altres
organismes competents en les diferents matèries
mediambientals i urbanístiques en l’àmbit del
Parc. Les actuacions són molt variades en un
Parc Natural tan humanitzat i afecten temes de
disciplina urbanística, residus, incendis i fauna
salvatge i domèstica. També, però amb menor
importància, hi ha incidències relacionades amb
accés motoritzat, vies de comunicació, aigües,
flora, línies elèctriques, situacions de risc, activitats
de lleure i tradicionals, etc.
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Serveis específics de la
Guarderia del Parc
Actuació conjunta amb l’equip
d’intervenció immediata “Victor”
Es consoliden les actuacions conjuntes de la
guarderia i l’equip d’intervenció immediata
anomenat “Victor”, format per personal del
dispositiu de vigilància d’incendis del Consorci.
Han estat patrulles mixtes amb membres dels
dos equips per tal de mantenir aquest servei
operatiu donades les condicions econòmiques
desfavorables que estan provocant la manca
de contractació de personal de reforç durant els
mesos més crítics de la campanya d’incendis.

Incidències segons tipologia, 2020
Fauna
Urbanisme
Residus
Foc
Activitats
Riscos
Circulació
Aigües
Flora
Línies elèctriques
Béns públics
Elements catalogats
Vies de comunicació

Autoritzacions de cremes a l’hivern
Una de les tasques encomanades a la guarderia
del Parc és la realització d’autoritzacions de crema
que els particulars comuniquen als Ajuntaments en
el període comprés entre el 16 d’octubre i el 14 de
març. Enguany s’han gestionat 75 comunicacions
de crema de les que 6 han estat denegades.
Actuació de localització de patrimoni
Es continua la localització georeferenciada
d’elements catalogats i d’interès que formen
part del patrimoni de la Serra i s’inicia la tasca
de seguiment per tal de identificar l’estat de
conservació i informar al Consorci. Ermites, forns,
barraques de pedra seca, fonts, mines, monòlits,
coves, jaciments, ponts i parets de pedra seca són
alguns dels elements en qüestió.
Seguiment de la presència de la vespa
asiàtica al Parc

Senyalització de la serra de Can Julià

Enguany s’ha continuat amb el seguiment de
l’evolució de la vespa velutina al Parc. S’han tornat
a col·locar paranys per tal de detectar, quantificar
i localitzar l’entrada d’aquesta espècie al·lòctona
invasora en el Parc, així com la localització dels
nius. Aquests paranys s’han col·locat en diversos
apiaris per tal de recercar una mètode de defensa
de les abelles.
Seguiment de fauna
La guarderia del Parc ha intensificat el seguiment
de fauna sensible, especialment ocells, per tal de
donar més protecció de les zones i èpoques de
nidificació. També s’ha fet un seguiment especial
dels comportaments observats en època de con
finament a causa de la pandèmia.
Vigilància a la mina Berta
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103
27
53
28
24
27
20
8
7
14
16
11
49
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Projectes i urbanisme

—

Pla director urbanístic
del centre direccional
de Cerdanyola
El Centre direccional de Cerdanyola el Vallès
es situa al municipi de Cerdanyola del Vallès,
concretament al límit municipal amb Sant Cugat
del Vallès i entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Parc Natural de la Serra de Collserola,
en el punt d’encreuament del sistema viari de
l’AP-7, la B-30 i la C-58. En relació a l’afectació
directa al Parc Natural de la Serra de Collserola,
el projecte incorpora sòls inclosos dins de l’àmbit
territorial de l’espai natural protegit. Aquests
terrenys es corresponen amb la franja Nord del
Parc i zona sud del PDU. Tot i així, la major part de
l’àmbit en queda fora, però a pocs metres del seu
límit i en una clara zona d’influència del Parc i de
connectivitat amb altres espais naturals.
El PDU té com a objectius:
• Establir la delimitació i ordenació detallada de
l’àmbit del Centre direccional de Cerdanyola
del Vallès
• Adequar l’ordenació urbanística d’aquest
àmbit als requisits i criteris derivats de les
resolucions judicials dictades.
• Millorar la qualitat urbana del centre
direccional generant espais de relació entre les
zones verdes i el sistema viari.
• Integrar, cohesionar i intensificar la relació
entre les zones existents i la nova ciutat,
establint una bona connexió vial i d’usos que
faciliti la relació amb la ciutat
• Constituir un centre d’activitats econòmiques,
científiques i tecnològiques.
• Desenvolupar un creixement residencial que
resolgui les necessitats de l’habitatge.

• Incorporar els terrenys destinats a sistemes
generals del sector del Parc Tecnològic del
Vallès, urbanitzats parcialment, la incorporació
dels quals permet una ordenació més coherent
amb els objectius de preservació dels espais
naturals i de la implantació del corredor verd
que permetrà la connexió entre els espais
naturals externs a l’àmbit, de la serra de
Collserola i la de Sant Llorenç de Munt i Obac.

Redacció d’informes,
projectes i estudis
d’obra
Projecte de delimitació
i tancament de les restes
arqueològiques del
jaciment iber de la Penya
del Moro, al Parc Natural
de la Serra de Collserola
Conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Just
Desvern durant el 2020 s’ha dut a terme el
projecte delimitació i tancament de les restes
arqueològiques del jaciment iber de la Penya
del Moro. La redacció es va encarregar des de
l’Ajuntament a l’equip format per Josep Mascaró
i Català, arquitecte i AB RIERA ARQUITECTES
ASSOCIATS, SLP. Des del CPNSC es va fer el se
guiment de la seva redacció.
El turó de la Penya del Moro (278 msnm) es troba
ubicat dins els límits del parc de Collserola, al
terme municipal de Sant Just Desvern, limitant
amb Sant Feliu del Llobregat. La seva ubicació
excel·lent, que permet el control de tota la línia de
costa del Llobregat, així com els accessos naturals
cap a l’interior a través del riu, va ser aprofitada
al llarg dels temps pels habitants de la contrada,
establint-se al vessant sud un poblat ibèric. El
poblat s’anà formant des del segle VI aC i va tenir
un moment de plenitud entorn del 425 aC, i fou
abandonat de forma pacífica pels volts del 300 aC.
El jaciment arqueològic de la Penya del Moro
ocupa el cim del turó, on es troba la torre de guaita
i vigilància amb la resta del conjunt medieval i,
ocupant una major superfície, les restes del poblat
ibèric. L’àmbit on es es proposa la col·locació
d’una tanca per protegir el recinte està totalment
dintre de terrenys de propietat municipal, i te una
superfície de 1.685 m2. La tanca transcorrerà entre
les cotes 270 i 260 del vessant sud-oriental del
turó, just allà on aquest canvia de direcció.

Centre direccional de Cerdanyola el Vallès
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Vista la considerable afluència de visitants al cim
de la Penya es veu necessari procedir a la protecció
del jaciment soterrat amb un tancament adequat
mitjançant la col·locació de la tanca. El projecte
vol delimitar el terreny que conté soterrades
les habitacions del poblat iber amb una tanca
perimetral d'uns 150 metres. En concret es proposa
com a més adequada la tanca de tipus cinegètica.
El tancament tindrà dues portes realitzades amb
acer corten per facilitar la visita comentada a les
restes i pel manteniment de l’àmbit. Quan funcioni
el punt d’informació, permetrà realitzar
El tancament tindrà dues portes realitzades amb
acer “corten” per facilitar la visita comentada
a les restes i pel manteniment de l’àmbit. Quan
funcioni el punt d’informació, permetrà realitzar
en un futur la reconstrucció d’una habitació,
i treure a l’exterior petits elements constructius que
amb dispositius de lectura 3D (mòbils, tauletes,
ulleres...) permetran la visita al jaciment amb una
experiència totalment diferent a l’actual.
Finalment, el desembre del 2020 es va rebre el
mencionat projecte, i es preveu l’inici de les obres
al febrer del 2021.

Projecte d’adequació del
camí d’accés al jaciment
arqueològic de la Penya
del Moro, al Parc Natural
de la Serra de Collserola
Paral.lelament al projecte de tancament
anteriorment mencionat, a finals del 2020 s’ha
dut a terme el projecte adequació del camí i de
l’àmbit del jaciment arqueològic de la penya del
moro al parc natural de la serra de collserola,
terme municipal de Sant Just Desvern. La redacció
del mateix s’ha realitzat des del servei de Medi
Natural i Territori del Parc Natural de la Serra de
Collserola, promogut per l’Ajuntament de Sant
Just Desvern.
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dels punts cartogràfics inicial: UTM31N - ETRS89,
E (X) 422423.9, N (Y) 4583353.7 i final: UTM31N
- ETRS89, E (X) 422161.8, N (Y), amb una longitud
aproximada d’uns 300 m, que puja un desnivell de
total 46 m, amb un pendent d’un 15 % de mitjana.
El camí objecte del projecte es un pas que puja per
la carena del turó, amb dos trams molt diferenciats;
el primer té uns 140 m de recorregut i puja un
desnivell d'11,5 m d’alçada, amb un pendent mig
del 8,20 %, tot i que té tres trams, d’uns 30 m en
total, amb un pendent d’entre el 16 i el 20 %; el
segon tram del camí té una llargada d’uns 160 ml
i puja un desnivell de 35 m, pel que té un pendent
mig del 22 %, amb un tram entremig d’uns 40 m
en el que el pendent supera el 40 %.

Delimitació i tancament de les restes arqueo
lògiques del jaciment iber de la Penya del Moro

Els anys 2003, 2006 i 2008 es varen fer diverses
actuacions en el mateix àmbit on ara es fa aquest
projecte. La primera actuació del 2003 va consistir
en rehabilitar el cim del turó, durant la primera
meitat del 2006 es va arreglar el camí de pujada
al cim, i finalment el 2008 es va construir una
plataforma mirador per a la observació de les
restes arqueològiques i de les vistes panoràmiques.
La millora del camí va consistir, entre altres temes,
en tractar el ferm en els trams amb menys pendent
i en la col·locació d’un graonat de fusta tractada
als àmbits amb un pendent mes pronunciat.
Amb pas del temps i l’erosió provocada tant
per l’intens transit de BBT al laterals del trams
graonats del camí, com també de la modificació
de les escorrenties que un i altre, han provocat que
a dia d’avui aquella millora s’hagi vist parcialment
molt deteriorada, motiu pel qual ara es planteja
intervenir-hi de nou.
Projecte de delimitació i tancament de les restes
arqueològiques de la Penya del Moro

Aquest projecte té per objecte la millora
i adequació del darrer tram del camí d’accés i la
delimitació de l’àmbit del jaciment arqueològic de
la Penya del Moro, al terme municipal de Sant Just
Desvern, per tal de facilitar-ne l’accessibilitat i de
protegir les restes arqueològiques catalogades.
El projecte desenvolupa les millores al tram
darrer tram del camí, que recorre una part de
la carena de la Serra del Ginestar, des del Camí
de les Torres i el cim de la Penya del Moro, des
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Per tal de respectar al màxim el caràcter natural
d’aquest espai del Parc Natural de Collserola el
projecte contempla unes actuacions mínimes
a fi i efecte de millorar les condicions d’us i la
integració paisatgística de l’entorn amb la mínima
modificació topogràfica, reduint al màxim els
moviments de terreny i buscant re naturalitzar els
límits de l’actuació.
Pel que fa a l’adequació del camí, el projecte
preveu utilitzar elements amb materials muntats
en sec, sense necessitat de realitzar bases ni
fonamentacions per a l’assentament dels graons
i dels replans ni d’utilitzar cap materials del tipus
morters de ciment, ni formigons ni graves. Tots
els elements s’han escollit pel seu baix impacte
paisatgístic, ja que passaran a formar part de
l’entorn natural i s’ha tingut en compte la seva
baixa o nul·la degradació en el temps així com la
seva transformació natural, de manera que els seu
envelliment afavoreixi la integració en el paisatge.
Es parteix d’aprofitar al màxim i actualitzar les
millores que es van fer a l’any 2006, i que ara
es troben parcialment deteriorades, substituint
el graonat de fusta per un format amb frontals
de platines d’acer corten i reomplers de terra
compactada procedent del moviment de terres, tot
muntat en sec sobre la esplanada referfilada. Amb
la utilització de l’acer, com a material de contenció
de la terra, per a la formació del graonat es tracta
de buscar una actuació que garanteixi que en la
millora del camí no s’utilitzara la pedra de l’antic
poblat ibèric, cosa que permetrà que en un futur
puguin continuar les excavacions arqueològiques.

Adequació del camí d’accés les restes
arqueològiques de la Penya del Moro
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Pel que fa a la delimitació de les restes arqueo
lògiques de la part superior del recinte, ja
parcialment excavades i visitables, aquesta sí que
s’inclou a aquest projecte.
Es planteja no tant el tancament físic de les
mateixes amb una tanca metàl·lica, ja que el seu
valor social, la seva visibilitat i la del paisatge
de l’entorn quedarien minvats, sinó tan sols una
tanca baixa de delimitació per tal millorar la seva
protecció, identificació i coneixement.
El projecte també preveu el traslladar l’actual
volum cilíndric d’acer, amb la rosa dels vents i les
indicacions de les visuals panoràmiques existent a
la plataforma superior de l’accés al la part alta del
jaciment, a la plataforma del mirador construït el
2008, doncs el volum de les formacions arbustives
del cim fan que les vistes des d’aquest punt ja no
siguin les que s’indiquen a aquest element, a part
que la dimensió de l’esplanada superior no té la
dimensió suficient per a permetre a la vegada
l’ús com espai d’estada/mirador i el de d’espai
introductori a les vistes guiades de les restes
arqueològiques.
Per a la millora de les condicions i l’equipament
tant del recorregut com del la estada al cim el
projecte preveu l’ampliació del bancs existents
a l’entorn amb la ubicació de noves unitats dels
tipus de fusta homologats pel catàleg de mobiliari
del CPNSC.
Finalment i amb l’objectiu de re naturalitzar el
paisatge degradat per les erosions, tant dels
trànsit de ciclistes com de les escorrenties d’aigua,
el projecte preveu també la revegetació dels
laterals del camí en aquells trams en els que s’hagi
reduït substancialment la seva amplada. Aquesta
revegetació es preveu de manera natural, no
tant amb la plantació de nous claps d’espècies
arbustives, sinó que s’escatarà i llaurarà el sol dels
cantons del camí on es redueixi l’àmbit de pas.

Intervenció sobre els sistemes naturals

Proposta d’intervenció
a la masia de la Salut
al Parc Natural de la
Serra de Collserola, Sant
Feliu de Llobregat
La masia de la Salut, també anomenada casa de
la Gleva, està situada al Parc de Collserola i forma
un conjunt edificat juntament amb l'ermita de la
Salut. L'ermita, situada a l'extrem nord, forma amb
la masia l'espai de rebuda.
Conjuntament amb l’Ajuntament de San Feliu
de Llobregat durant el 2020 s’ha dut a terme
els projectes d’intervenció a la masia de la salut
al Parc natural de la Serra de Collserola, Sant
Feliu de Llobregat. La redacció dels mateixos es
van encarregar des del Parc a l’equip format per
M. Luisa Guerra García i Esteve Ariza Belillas,
arquitectes. Des del CPMSC es va fer el seguiment
de la seva redacció.
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Es preveu, el replanteig general de la distribució
del conjunt de la planta per a l’adequació de la
mateixa com restaurant, incloent-hi la modificació
de les instal·lacions interiors i l'adequació a la
normativa vigent de restauració.
L'endegament del restaurant de la masia de la
Salut té com a objectius:
• Rehabilitar el restaurant, dotant-lo d'una
cuina més amplia i fàcil de gestionar
• Magatzems i serveis més adequats pels volum
de menjars i situar-los en els espais menys
significatius. Posar en valor els espais més
significatius de la planta baixa i destinar-los
a menjadors.
• Eliminar el cos d'escales que tapa part de la
façana principal de la masia
• Esmenar les humitats interiors del murs en
contacte amb el terreny S-E i N-E mitjançant
la col·locació d'un tub de drenatge.

Avantprojecte general

Projecte bàsic masoveria

L'objectiu de l’avantprojecte és l'endegament
del restaurant, masoveria, nuclis de comunicació,
fusteries exteriors i l'ordenació de la resta d'espais
de la masia de la Salut com a espais multi
funcionals.

El projecte contempla la rehabilitació interior d'un
habitatge ja existent (masoveria), al qual se li
amplia la superfície amb l'annexió d'un magatzem.

En el cas del restaurant es planteja una reforma
dels espais interiors actuant també en les
instal·lacions i acabats interiors. La masoveria
es rehabilitarà interiorment, modificant la seva
distribució i incorporant-hi a la seva superfície un
magatzem.S'actuarà en les instal·lacions i acabats
interiors. Els espais multi funcionals ocuparan
part de la planta primera i la totalitat de la planta
segona. Es dotarà d'un nou nucli de comunicacions
integrat dins l'edificació (no un cos annex) que
relacionarà aquestes dues plantes.

L'edificació existent, que està adossada al cos
principal de la masia de la Salut, està orientada
a tres vents: la façana principal orientada N-O,
la secundaria a N-E ( des de on es fa l'accés
a l'habitatge) i la tercera a S-E. El programa es
desenvolupa en una sola planta i la coberta és
inclinada a dos aigües.

Endegament del restaurant de la masia de la Salut

També és objecte d'aquest projecte la reforma
de les façanes, la rehabilitació de la coberta que
ocupen la masoveria i futures aules.
Projecte bàsic de restaurant
L'objectiu del projecte és l'endegament del
restaurant de la masia de la Salut. Es conserva
l'estructura, els tancaments exteriors i es modifica
la seva distribució interior i acabats. També s'actua
sobre les instal·lacions.També és objecte d'aquest
projecte la reforma de les fusteries de les façanes
en planta baixa.

81

Consorci Parc Natural de la Serra de de Collserola

3. ACTUACIONS

Diverses vistes de l'estat de la masia de la Salut

• Substituir l'estructura portant de la coberta de
bigues de fusta per unes bigues i corretges de
fusta laminada noves
• Substituir l'enrastellat de fusta i el taulell
ceràmic per un panell sandwich que incorpora
l'aïllament tèrmic
• Substituir les teules existents per unes de
noves tot intentant reaprofitar al menys el 30 %
de les peces existents. Les canals es faran
amb teules noves i les cobertores amb teula
recuperada
• Instal·lar canalons i baixants per a la
recuperació de l'aigua de pluja. Per a la
distribució de les corretges, s'ha tingut en
compte la distribució interior dels envans
que formaran les divisions interiors de la
rehabilitació de la masoveria.
El projecte ha proposat una sistema constructiu
i d'acabat que està en continuïtat amb les cobertes
existents, però utilitzant unes tècniques actuals
i una ràpida posada a obra.

La proposta per l'endegament de la masoveria de
la masia de la Salut té com a objectius:
• Rehabilitar la masoveria, enderrocant la
distribució actual ja que la majoria de les
peces no compleixen el decret d'habilitat.
Es donen casos d'estances (menjadors i
habitacions) que no ventilen directament
a l'exterior i habitacions amb superfície
inferior a la que marca el decret.
• Mantenir els element estructurals principals
formats per les façanes i el mur de càrrega del
carener de la coberta. També es mantindrà
el forjat actual i la coberta.
• Refer de nou tots els acabats interiors
i les instal·lacions.

Redistribució del soterrani del Centre
d'Informació i oficines del Parc

Descripció general de la reforma
i el programa
El projecte contempla la substitució de la coberta
a dues aigües que cobreix l'actual masoveria i els
seus magatzems. La coberta existent, que està
adossada al cos principal de la masia de la Salut,
està a una cota inferior a la taula del cos principal
i està orientada a tres vents: la façana principal
orientada N-O, la secundària a N-E i el tester a S-E.
La proposta per l'endegament de la coberta de la
masia de la Salut té com a objectius:
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Projecte de redistribució
interior de la planta
soterrani de l'edifici del
Centre d’Informació del
Parc de Collserola
La redacció del mateix s’ha realitzat des del
departament de medi natural i territori del Parc
Natural de la Serra de Collserola promogut
pel propi Consorci. L’objecte del Projecte ha
consistit en la redistribució dels espais de les
plantes baixa semisoterrani i baixa destinats als
equips de processament de dades de l’Edifici del
Centre d’Informació del Consorci Parc Natural de
Collserola (CPNSC), degut a la necessitat d’ampliar
els que existien en planta baixa.
La intervenció plantejada en aquest projecte no ha
augmenta la superfície construïda de l’edificació
existent, ja que es tracta d’unes intervencions de
redistribució parcial interior de les plantes baixa
i semisoterrani, sense afectar la volumetria existent.
Bàsicaments les actuacions realitzades han estat:
nous paraments verticals de compartimentació
segons la nova distribució amb sistemes de
construcció en sec i amb recol·locació d’algunes de
les particions practicables precedents de l’anterior
redistribució, realització de les noves instal·lacions
i connexió d’aquestes amb les de la resta de
l’edificació i aplicació de nous acabats interiors
a fals sostres i paviments als espais modificats,
seguint els criteris, materials i estàndards de
qualitat dels espais contigus que no es modifiquen
de l’edifici existent.

Intervenció sobre els sistemes naturals

Projecte de mur de
contenció al Viver de
Can Borni per ampliar la
zona de pas de vehicles
Al Viver de Can Borni (patrimoni arquitectònic
del Parc natural de la Serra de Collserola) hi ha
un camí davant del mòdul on hi ha els vestidors
i magatzem dels treballadors d’aquest Consorci
on es circula amb els diferents vehicles del Parc.
Aquest camí és força estret i segons l’amplada
del vehicle, aquest camí esdevé insegur. En
aquest context, el Servei Medi Natural i Territori
del Consorci ha elaborat el “Projecte de mur de
contenció al Viver de Can Borni”. La redacció del
projecte executiu es va encarregar des del CPNSC
a l’equip ESKUBI-TURRO ARQUITECTES S.L.P i se’n
va fer el seguiment.
Actualment el pas es va estretant i va de 3,5
m d’amplada al inici de la zona de pas, fins
a escassos 2,5 m al punt més estret. A més, es
dóna la circumstància que a un dels costats del
camí existeix un desnivell de quasi 2,5 m d’alçada
i per tant, el risc de poder caure al passar amb el
vehicle és alt i cal millorar aquesta situació.
Els treballs consisteixen en la construcció d’un mur
de contenció de formigó armat, i revestit amb mur
de llicorella per tal d’integrar-lo amb els murs de
l’entorn, tal i com es detalla al projecte esmentat.
També es realitzarà una solera de formigó i es
col·locarà una barana de protecció.

Projecte executiu de reforma
d’un restaurant i àrea d’oci
a Santa Maria de Vallvidrera
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volum de la cuina, un volum lleuger adjunt al
primer amb tancaments de vidre i estructura
lleugera que correspon a la zona de menjador i un
tercer volum lleuger que correspon a instal·lacions.
El dos primers volums estan coberts amb una
coberta lleugera per sobre. A part, l’edifici consta
d’una terrassa al nord coberta amb tendals i una
altra al sud també coberta amb tendals.
El projecte proposa la reforma de la planta baixa
amb afectació estructural per tal de redistribuir la
planta i augmentar-ne l’aprofitament, introduint
així una agrobotiga, amb afectació a la façana,
augmentant l’espai de cuina, i re ubicant els
lavabos al volum amb accés des de la terrassa
nord en un volum que es re ubica dins de
l’àmbit d’implantació del conjunt del projecte
sense suposar una ampliació del volum respecte
l’edificació existent. No hi ha variació de l’ús ni
cap paràmetre essencial de la llicència d’activitat
vigent.
La major part d’envans es conserven, enderrocant
només la part corresponent als banys que tenim en
l’estat actual i els envans que trobem on hi haurà
una agrobotiga. S’enderrocarà part d’un mur de
càrrega, que quedarà com a estintolament, per
tal d’augmentar la zona destinada a cuina. Es re
ubica el volum que passa a albergar els banys dins
l’ambit d’implantació. Es substituiran paviments
i revestiments i també els falsos sostres.

Emissió d’informes
preceptius
Una de les funcions més importants del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola és la
d’informar, amb caràcter previ, qualsevol proposta

Es tracta d’un projecte reforma interior amb
afectació estructural de la planta baixa del
restaurant per a augmentar la zona de cuina,
amb redistribució per a millorar-ne l’aprofitament.
La redacció del projecte es va encarregar des del
CPNSC a l’equip format per Factoria uda SLP i es
va fer el seguiment de la seva redacció.
L’edifici del projecte s’ubica a la carretera de
l’Església km 5, a l’encreuament amb el camí de la
Llenega, al Parc de Collserola, i vora el torrent de la
Budellera. L’edifici es troba en el districte de Sarrià
i està orientat a sud.

Reforma del restaurant El Racó, a Santa Maria de
Vallvidrera

Actualment, l’edifici té ús de restaurant i només
consta de planta baixa. Es tracta d’un edifici
aïllat i no té construccions confrontants. L’edifici
es compon de tres volums: un amb forma regular
construït amb murs de càrrega que conforma el
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d’actuació a desenvolupar en tots els sectors
de l’àmbit de l’espai protegit definit pel Decret
146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc
Natural de la Serra de Collserola i de les reserves
naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada
- Can Balasc i pel vigent Pla especial d'ordenació
i protecció del medi natural del Parc Natural de
la Serra de Collserola. En compliment d’aquesta
funció i de conformitat amb l’article 29.2 de la
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals,
els serveis tècnics de l’entitat van informar els
plans i projectes elaborats per administracions i
particulars, en el seu àmbit territorial i d’acord amb
les normes reguladores que incideixen en la seva
gestió i desenvolupament.
Com a fet rellevant, aquest marc normatiu es
veu afectat per la tramitació de l’aprovació del
nou Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de
Collserola (PEPNat)– que revisa el Pla especial
de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc de Collserola– i, en paral·lel, la Modificació
puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de
Collserola (MPGMCo).
En aquest context normatiu, a les pàgines següents
es resumeixen en un quadre tots els informes
urbanístics emesos durant l’any 2020:
Modificació puntual del Pla General
Metropolità en l’àmbit de Collserola
i Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Parc Natural
de la Serra de Collserola
Durant l’any 2020 s’ha continuat treballant en la
tramitació del nou Pla especial del medi natural i
del paisatge de la Serra de Collserola (PEPNat) i en
la modificació puntual del Pla General Metropolità
(MPGMCo) en l’àmbit de Collserola.
La Comissió de Territori de Catalunya, el dia 22
de desembre de 2020, va aprovar definitivament

Favorable
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text refós de la modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit de Collserola i va acordar
publicar les normes urbanístiques corresponents.
D'altra banda, pel que fa al Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc
Natural de la Serra de Collserola, la seva aprovació
definitiva encara està en tràmit. El 21 de desembre
de 2020, la Comissió Territorial d'Urbanisme
de l'àmbit metropolità de Barcelona va adoptar
l’acord d'informar el document i elevar al Conseller
de Territori i Sostenibilitat el text refós per a que
prossegueixi la tramitació de la seva aprovació
definitiva.
Protocol d’actuació entre l’AMB
i el Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola pel qual es
regula la col·laboració en l’exercici
per delegació de la competència de
protecció de la legalitat urbanística
a l’àmbit del Parc Natural de la Serra
de Collserola
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), durant l’any 2018, va adoptar
l’acord d’aprovar la iniciativa de les funcions de
protecció de la legalitat i disciplina urbanística als
àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola
i al Parc Agrari del Baix Llobregat.
L’àmbit d’actuació d’aquest acord és en
aquells municipis del Parc que han delegat la
seva competència de protecció de la legalitat
urbanística a l’AMB. Actualment aquests municipis
són Sant Just Desvern, Molins de Rei, Montcada
i Reixac, Sant Feliu de Llobregat i El Papiol.
El protocol d’actuació va ser signat entre l’AMB
i aquest Consorci a cavall entre l’any 2019 i 2020.
Durant l’any 2020 s’han portat a terme reunions
de coordinació entre ambdues entitats i ja s’han
tramitat els primers expedients de legalitat
urbanística fruit d’aquest protocol.

Desfavorable

—

Consideracions
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Relació d’informes urbanístics redactats durant l’any 2020
Data de
l’informe

Expedient

Descripció del projecte

2020/042-MNT

Aprovació del Projecte Bàsic de l’arranjament restaurant de Sta. Maria de Vallvidrera

23/01/2020

2019/031-MNT

Projecte d’augment de la capacitat de transport de la línia 220kV SE Rubí - TCelsa – SE Sant
Just, en els termes municipals de Sant Cugat del Vallés, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat i
Sant Just Desvern

18/02/2020

2019/031-MNT

Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca de Torre Cendrera, al terme municipal de
Cerdanyola del Vallès

16/02/2020

2018/222-MNT

Proposta de funcionalitat del Camí de Can Miano, dins el Parc Natural de la Serra de Collserola, t.m. de Sant Feliu de Llobregat

11/02/2020

2019/129-MNT

Legalització del camí d’accés a l’habitatge unifamiliar aïllat situat a la carretera de Sarrià a
Vallvidrera 226, dte. Sarrià-Sant Gervasi, al terme municipal de Barcelona

03/03/2020

2019/280-MNT

Instal·lació antena telelectura a dipòsit d'aigua de Sant Pere Màrtir, disseminat, s/n, polígon
1, parcel·la 2 (font de la Mandra) t.m. Esplugues de Llobregat i dins el Parc Natural de la
Serra de Collserola

11/03/2020

2018/160-POU

Annex legalització obres executades fora llicència a l’habitatge del carrer Amèlia, 1, Dte.
Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)

10/03/2020

2019/310-MNT

Tancament perimetral del carrer del Casalot, 26, t.m. Sant Cugat del Vallés

10/03/2020

2020/076-MNT

Neteja de la franja perimetral del recinte conversió aèria-subterrània de Finestrelles de REE,
al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, REF.: 20-011

28/2/2019

Projecte tècnic adequació espais exteriors per a la reinserció de fauna i flora d’acord amb el Pla
Especial del Parc de Collserola

25/03/2020

Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable. Finca de producció agroecològica de Can Santoi, al terme municipal de Molins de Rei

02/04/2020

Obres a l’habitatge del Passeig Pi i Forcat, núm. 3 de Vallvidrera, al t. m. de Barcelona

23/03/2020

2020/087-MNT

2020/011-MNT

2018/236-MNT

Conclusió

amb condicions

amb condicions

amb condicions

amb condicions

amb consideracions

amb condicions

amb consideracions
Construcció d’una piscina o bassa, zona E a Can Caralleu, camí de la Lliça 42, al t. m. de Barcelona

08/04/2020

2018/185-MNT

Implementació dels criteris ambientals i paisatgístics del Projecte d’urbanització del sector
industrial les Llicorelles, al t. m.l de Molins de Rei

16/04/2020

2020/113-MNT

Reparació urgent de l'esvoranc existent a la ctra. del Cementiri de Collserola, al t. m. de Cerdan
yola del Vallès.

18/05/2020

Projecte d’arranjament del vial d’accés al cementiri de Roques Blanques, t. m. del Papiol

25/05/2020

2020/030-MNT

2019/300-MNT

amb consideracions

—
amb consideracions

amb consideracions
2019/077-MNT

Millora i adequació provisional de finca rústica per a l'adaptació i anivellament dels seus camps
per a ús ramader d’èquids i ús agrícola de secà de la finca de Can Pahissa, al terme municipal
de Sant Feliu de Llobregat.

85

22/05/2020

Consorci Parc Natural de la Serra de de Collserola

3. ACTUACIONS

Data de
l’informe

Expedient

Descripció del projecte

2019/077-MNT

Millora i adequació provisional de finca rústica per a l'adaptació i anivellament dels seus
camps per a ús ramader d’èquids i ús agrícola de secà de la finca de Can Pahissa, al t. m. de
Sant Feliu de Llobregat

22/05/2020

2020/128-MNT

Consolidació talús del camí de Can Castellví, 46, al t. m. de Barcelona

03/06/2020

2020/131-MNT

Esllavissada av. Collserola i Av. Cortés, al t. m. de Sant Cugat del Vallès

11/06/2020

2019/175-MNT

Ampliació del número de cavalls a la finca de Can Domènech, al t. m. del Papiol

08/06/2020

Conclusió

amb consideracions

amb condicions
2020/109-MNT

Modificació del programa de restauració de l’activitat extractiva de Can Mas, AE 85/0870

12/06/2020

2019/001-MNT

Projecte de l’Anella Verda – Xarxa de Camins pel Bosc de La Floresta, t. m. de Sant Cugat del
Vallès i Barcelona

18/06/2020

2020/149-MNT

Tancament de camp d'ús agrícola per evitar danys de la fauna silvestre. Valldoreix, al terme
municipal de Sant Cugat del Vallès.

22/06/2020

Control de colom roquer (Columba livia) a l’Hospital de Sant Joan de Déu, al t. m. d’Esplugues de Llobregat

18/05/2020

Projecte constructiu de la renovació del dipòsit Sant Cugat-Ter, dipòsit auxiliar i bypass (I5-03),
dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, en el t. m. de Sant Cugat del Vallès

03/07/2020

Projecte d'enderroc edifici restaurant "El Pichurri", al terme municipal de Barcelona.

06/07/20220

2020/110-MNT

2020/152-MNT

2020/151-MNT

—
amb condicions

amb condicions

amb condicions

amb consideracions

2020/154-MNT Esllavissada de terres a l’av. Castellví, al t. m. de Molins de Rei

08/07/2020
amb consideracions

2020/133-MNT

Reparació tanca finca casa Bertrand, t.m. Sant Cugat del Vallès.

08/06/2020

2019/300-MNT

Projecte en sòl no urbanitzable per a l'ampliació de l'edifici principal del cementiri de Roques
Blanques per a l'exercici de l'activitat de forn crematori, al terme municipal del Papiol

24/07/2020

2018/187-MNT

Bombament d’aigua a la pedrera Berta, als t. m. de Sant Cugat del Vallès i del Papiol

31/07/2020

Aturada activitat

2020/155-MNT

Contaminació acústica procedents del restaurant Can Cortés afectant a espècies protegides, al
t. m. de Sant Cugat del Vallès

21/07/2020

El CPNSC no és competent en la
matèria

2020/020-MNT

Proposta de Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Zona de Caça Controlada de Collserola pel
període hàbil 2020-21

06/08/2020

lnici activitat equina de petita capacitat, al terme municipal del Papiol

10/07/2020

2020/153-MNT
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Data de
l’informe

Expedient

Descripció del projecte

2020/161-MNT

Obres menors polígon 2 parcel·les 27-28, al terme municipal del Papiol

13/08/2020

2020/133-MNT

Reparació tanca finca casa Bertrand, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès

13/09/2020

2020/082-MNT

Refugi cavalls i tanques perimetrals a la finca de Can Tintorer, al terme municipal de Molins de Rei

15/05/2020

2020/034-MNT

Obres a l’interior de l’habitatge, amb referència cadastral 08204A15000010000HT, al terme
municipal de Sant Cugat del Vallès

17/04/2020

PAE Rehabilitació i ampliació de la masia de Can Bofill de Molins de Rei.

21/09/2020

2019/282-MNT

Conclusió

amb consideracions

amb consideracions
2020/182-MNT

Registre explotació ramadera apícola presentada per Eric Barbero dins el Parc Natural de la
Serra de Collserola

14/10/2020

2020/178-MNT

Obres de tanca a l'àmbit de can Fatjó, al terme municipal de Sant Just Desvern

13/10/2020
amb consideracions

2020/117-MNT

Obres de construcció de nova planta al carrer Budellera, 20 bis, al t. m. de Barcelona

10/06/2020

2020/181-MNT

Projecte a la xarxa de distribució d’abastament d’aigua al tanatori de Collserola des de Santa
Maria de Montcada (Montcada i Reixac)

06/10/2020

Desmantellament de la torre de guaita al turó de Montcada (Montcada i Reixac), dins l’àmbit
del Parc Natural de la Serra de Collserola, en el t. m. de Montcada i Reixac

15/10/2020

Obres de control de l'escorrentiu als terrenys compresos entre el camí de la Reineta, 22-28 i
el camí de la Font dels Pins, 27-49, al terme municipal de Barcelona

26/10/2020

Pla Simple de Gestió Forestal de Can Vilagut, al terme municipal de Molins de Rei

08/09/2020

2020/187-MNT

2020/177-MNT

2020/115-MNT

amb condicions

amb consideracions

amb consideracions

amb condicions
2020/200-MNT

Sol·licitud autorització circulació microbús escolar adaptat a l’escola els Xiprers, al terme
municipal de Barcelona

13/10/2020

2020/205-MNT

Actuació a la xarxa de distribució del carrer Montclar - camí de Vallvidrera, en el municipi de
Barcelona districte Sarrià Sant Gervasi, dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

12/11/2020

2020/209-MNT

Projecte delimitació i tancament de les restes arqueològiques del jaciment iber de la Penya
del Moro, al terme municipal de Sant Just Desvern

11/11/2020

Actuació de manteniment i conservació de lleres públiques a la riera de Sant Cugat, al municipi de Cerdanyola del Vallès.

09/11/2020

Projecte d'execució de desplaçament línia aèria de 25kv “El Pla1” i “El Pla2”, del sector de les
Llicorelles t. m. Molins de Rei

09/11/2020

2020/193-MNT

2018/185-MN
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Data de
l’informe

Expedient

Descripció del projecte

2020/212-MNT

Millora de la posta a terra del suport núm. 372 de la línia elèctrica a 220 kV Rubí-Viladecans,
en el t. m. de Sant Feliu de Llobregat, dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

16/11/2020

Projecte executiu dels entorns de la masia de Can Soler, al barri de Sant Genís dels Agudells, al
districte d’Horta-Guinardó, al terme municipal de Barcelona

11/11/2020

Producció agrícola i ramadera a la masia de Can Ferriol, al terme municipal de Sant Feliu de
Llobregat

09/11/2020

2019/166-MNT

Avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità (OAA20190025)

31/01/2020

—

2019/239-MNT

Modificació puntual PGM B2018 per configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i
millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, t.m. El Papiol. Consulta per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic

18/06/2020

—

2017/130-POU

Document d’abast de l’estudi ambiental d’avanç de Pla especial urbanístic de Can Codonyers, t.
m. de Cerdanyola del Vallès

23/06/2020

—

2018/167-POU

Aprovació inicial del Pla director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

17/06/2020

2018/276-MNT

2018/237-AC

Conclusió

amb consideracions

amb condicions

amb consideracions particulars

amb consideracions i condicions

2019/077-MNT

Pla Especial de Can Pahissa, t.m. de Sant Feliu de Llobregat - Aprovació inicial

06/05/2020
amb condicions

Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit discontinu del Bosc Tancat i el Parc
de la Riera de Canaletes, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès

29/06/2020

2017/135-POU

Pla especial de restauració i delimitació de la zona extractiva d’argiles, al terme municipal del
Papiol

24/07/2020

2020/199-MNT

Avanç del Pla parcial urbanístic del sector de sòl urbanitzable del subàmbit 2, Industrial Sud,
al t. m. del Papiol (OTAABA20200094 - URB 139-20). Consulta per a l’emissió de l’informe
ambiental estratègic

02/11/2020

—

2020/186-MNT

Avanç de la Modificació puntual del Pla General Metropolità A2018 Plana del Peró, al terme
municipal del Papiol (OTAABA20200095 - URB 140-20). Consulta per a l’emissió de l’estudi
ambiental estratègic

04/11/2020

—

2020/218-MNT

Tancament de l’àmbit de la masia i zona de conreu a can Cussó, Valldoreix, al terme municipal
de San Cugat del Vallès

23/11/2020

—

2020/210-MNT

Implantació d’una vinya a la finca del carrer Alberes 44, al terme municipal de Barcelona

17/11/2020

Condicionat al projecte definitiu

2020/138-MNT

Obres de condicionament del restaurant ubicat a la ctra. d'Horta BV-1415 pk. 7,08, al t. m. de
Cerdanyola del Vallès

13/11/2020

2020/202-MNT

Projecte d'ampliació del recinte islàmic (construcció de nínxols i tombes) al cementiri de Collserola

13/11/2020

2020/145-MNT

amb condicions

amb consideracions
2020/153-MNT

Inici d’ activitat particular consistent en la tinença de cinc cavalls ubicats al polígon 2 parcel·la
30 del Papiol

19/11/2020

2020/191-MNT

Tancament de la finca de can Badal a Valldoreix, al t. m. de Sant Cugat del Vallès

27/11/2020
amb consideracions
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Data de
l’informe

Expedient

Descripció del projecte

2015/148-ITU

Enderroc de dues casetes aïllades a la ctra. Sànson, polígon 12, parcel·la 7, dins l’àmbit del
Parc Natural de la Serra de Collserola, en el municipi de Sant Feliu de Llobregat

25/11/2020

2020/219-MNT

Sol·licitud del nivell de protecció per a tota la finca de la granja de Can Llevallol (camí alt de
Mas Sauró 58, tm Barcelona) i requeriment de conservació del patrimoni a la propietat privada
J. Sangrà

14/11/2020

2020/220-MNT

Arranjament depuradora biològica, Comunitat Propietaris edifici d’av. del Llac, 34 de Sant
Cugat del Vallès.

04/12/2020

Rehabilitació i ampliació de la masia de can Bofill de Molins de Rei

09/12/2020

2019/282-MNT

Conclusió

amb consideracions

—
amb condicions

amb consideracions
Autorització abocament de terres per obres a la finca situada a la carretera de Sarrià a Vallvidrera, 98B, al terme municipal de Barcelona

03/12/2020

2019/022-MNT

Tancament finca forestal de can Cussó, Valldoreix, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès

17/11/2020

2020/222-MNT

Obres d'arranjament de la drecera de Vallvidrera, dins l'àmbit protegit del PNSC

17/12/2020

2020/233-MNT

amb condicions

amb condicions
2020/152-MNT

Renovació dipòsit Sant Cugat TER , dipòsit auxiliar i by-pass, t. m. Sant Cugat del Vallès (OTAABA20200100 - URB 147-20). Consulta per a l’emissió de l’informe d’impacte ambiental

11/12/2020

2020/241-MNT

Retirada tram aeri de les línies a 25 kV MONTBAU 1-2 entre seccionadors S0381 i S3983, a
Torre Baró en el municipi de Barcelona, dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

18/12/2020

Projecte d'urbanització del carrer Ginesta, al terme municipal de Molins de Rei

28/12/2020

2020/227-MNT

—
amb consideracions

amb condicions

2020/229-MNT

2020/195-MNT

Projecte constructiu de restauració de la riera de Vallvidrera des de can Rabella fins al riu Llobregat, al terme municipal de Molins de Rei

18/12/2020

Llicència obres per instal·lar a la coberta de la masia de can Tintorer un sistema fotovoltaic

18/12/2020

amb condicions

amb condicions

2020/226-MNT

2020/031-MNT

Ampliació de la xarxa de gas natural en el carrer Major del Rectoret, núms. 1-5, 7-17 i 19 B, en el
t. m. de Barcelona, districte Sarrià Sant Gervasi, àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

01/12/2020

Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca de Torre Cendrera, al t. m. de Cerdanyola del Vallès

19/10/2020

amb condicions

amb condicions

2010/214-MNT

2020/082-MNT

Pla Triennal 2021-2023 de tala, poda i estassada de vegetació de les línies elèctriques aèries de
REE, dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

16/12/2020

Refugi cavalls i tanques perimetrals a la finca de can Tintorer, t. m. Molins de Rei

21/12/2020

amb condicions

amb condicions
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Manteniment ,
reposició i millora
d’equipaments, àrees
de lleure i camins

—

Són aquelles obres i treballs preventius, de
reparació i de reposició, sistemàtiques i repetides
que necessiten les instal·lacions i equipaments
del parc, així com les que representen millores
evidents. També corresponen a les que es realitzen
per recuperar o restaurar elements o instal·lacions
fetes malbé o en estat de deteriorament greu
o ruïna. Dins d’aquest apartat citem les actuacions
següents.

Manteniment d’edificis
i espais exteriors
Edifici seu del Centre
d’Informació i exteriors
de Vil·la Joana
S’han dut a terme actuacions de manteniment
i millora de les quals només destaquem la
instal·lació d’un separador de greixos a la sortida
de les aigües residuals de la cuina del bar el Picot,
situat al CI, renovació per la seva ampliació i re
organització del despatx on fins al 2019, se situava
el servei de projecte i obres, per unificar el personal
de diferents serveis en un sol espai diàfan. Per
millorar l’acústica i optimitzar l’aïllament tèrmic
d’aquest espai i minimitzar la reverberació, s’han
instal·lat plaques de fals sostre especifiques per
aquestes característiques específiques. En aquest
mateix espai s’ha adequat el mobiliari existent a la
nova distribució i usos del personal que hi treballa.

Pantà de Vallvidrera un cop buidat

Per altra banda, durant el 2019, va sortir una
filtració en el bany situat a planta soterrani
de l’edifici, aquesta filtració va ser detectada
i arreglada. A conseqüència d’això, el fals sostre
existent va patir danys i es va retirar per poder
accedir i fer la reparació, una vegada reparada es
va reposar un fals sostre registrable per facilitar les
futures tasques de manteniment i reparacions que
puguin haver.
Redacció de projecte de l’arranjament
parcial de la coberta del Centre
d’informació
Des de fa un parell d’anys que es va detectar una
filtració al sostre d’un dels despatxos, del centre
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d’informació, des de llavors s’han fet actuacions
puntuals i de manteniment que s’havia millorat
però amb els darrers temporals amb forts vents
i pluges s’ha arribat al punt que s’ha d’actuar
de manera integral. També en el darrer any han
aparegut mes filtracions en altres despatxos, i do
nada l’antiguitat de la coberta mes de 30 anys, es
va proposar i contractar la redacció del projecte
d’arranjament parcial de la coberta en aquelles
cobertes que patien les filtracions.

Pantà de Vallvidrera i entorns
Presa del pantà
A l’any 2020 degut a la intensitat de pluges del
mes de gener durant el temporal Gloria, es va
aplicar el protocols de seguretat segon s’indica
a les normes d’explotació, el pantà va sobreixir
pel coronament sense incidències al seu pas per
la riera aigües avall. Durant el mes d’abril durant
un altre temporal de pluges torrencials, va tornat a
sobreixir, es va tornar a posar en marxa per segona
vegada en pocs mesos el protocol i es va tornar al
seu nivell optim sense incidències.
Durant el mes de juny de 2020, s’ha realitzat el
buidat del pantà, degut a l’existencia d’especies
invasores per l’abocament incontrolat de peixos
vermells, entre d’altres. Aquesta actuació es va
realitzar conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya.
Cal destacar el seguiment del personal propi i del
personal extern que fan seguiment exhaustiu en
el dia a dia de la seguretat de la presa, i davant
temporals extraordinaris com els que s’han vincut
en el 2020.
Intervenció al talús situat a l’estrep
de la presa on es situa la galeria de
maniobres del pantà
Degut al temporal del Gloria i posteriorment les
intenses pluges del mes d’abril, va provocar una
esllavissada important de les terres del talús.
L’actuació de reparació, neteja de l’ambit es va
realitzar durant l’estiu, va consistir en conformar
el talús retirant tots els elements de vegetació i
terres inestables, fins arribar a la part mes estable i
consistent per si sola, guanyant el màxim de graus
possibles per garantir la seva estabilitat, tot i així
no s’eliminaran petits arrossegaments de terra que
s’aniran retiran periòdicament. També es faran
inspeccions periòdiques per futures actuacions de
millora.
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Can Coll, Centre
d’Educació Ambiental
Col·locació dels tancaments de
finestres i balconeres de la masia
En els darrers tres anys s’havia fet el
subministrament de les diferents tipologies de
tancaments de la masia, mantenint les mateixes
característiques a les existents. En aquest 2020,
s’ha dut a terme la finalització dels treballs
amb la col·locació de totes elles, garantint així
l’estanqueidad davant les filtracions d’aigua que
s’estaven patint en els darrers anys.
Reposició de les portes de fusta
d’accés a la casa dels petits
i granja vella
Aquest any s’ha reposat la porta d’accés a la casa
dels petits, tant la situada al barri com la de la
terrassa posterior, en aquesta mateixa intervenció
es va aprofitar per adequar la porta d’accés a la
granja vella des de la planta inferior de la casa
dels petits, per donar-li mes alçada al pas lliure de
persones.
Aprofitant les tasques de fusteria es va incorporar
dues rampes mòbils noves d’accés per minusvàlids.

Àmbit can Balasc,
estació biològica
Durant aquest darrer any, la masia de Can Balasc,
no ha patit intervencions de gran envergadura,
per aquest motiu només amb les intervencions
periòdiques de manteniment preventiu ha estat
suficient.
En canvi a la masoveria s’han realitzat els
treballs de reposició de la coberta, millorant així
l’estanqueitat i millorant l’aillament tèrmic, fent
compliment a la normativa vigent.

Manteniment dels espais
exteriors dels equipaments
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permet afrontar feines urgents pròpies de les
èpoques que estan disponibles (obertura de caixa
de camins, eradicació de plantes al·lòctones...).

Control i seguiment activitats,
actualització partes de treball
Des dels serveis tècnics es fa una planificació
setmanal, el seguiment i control dels treballs tant
per donar les instruccions com per proveir dels
materials i recursos tècnics per afrontar-les.
De tots i cadascun dels treballs realitzats se’n fa
un corresponent full de treball que posteriorment
es processa de manera que en tot moment podem
saber les hores i recursos que s’han dedicat a les
diferents àrees de lleure, miradors, etc. També
se’n desprèn els costos per municipi (personal +
materials + maquinària).

Manteniment del mobiliari
i la senyalització
Un equip de dues persones es dedica únicament
al manteniment, reposició i col·locació de nous
elements de senyalització i mobiliari, tant dins les
àrees de lleure com a la resta del parc. S’inclou
en aquest apartat, tant el mobiliari (taules, bancs,
etc.) com altres elements complementaris (baranes
de fusta, cable d’acer, tarimes, escales...) i tot tipus
de senyalització (senyals de carretera, plafons
informatius, banderoles, plaquetes...); també
els tancaments de camins mitjançant cadenes
i cadenats o socs de delimitació d’àmbits.
El resum de les reparacions és al quadre següent.

Manteniment
d'àrees de lleure
Manteniment de les àrees
de lleure, miradors i fonts

Manteniment
d’àrees d’estada

Es tracta d’aquells indrets on es dóna una màxima
freqüentació de visitants del parc, resultat del
qual necessiten un tractament específic, intens
i continu. Aquí és on es concentra la major part
de mobiliari (bancs, taules, barbacoes, fonts,
plafons informatius i altres segons sigui el cas)
i la vegetació existent, tot i ser o no autòctona, rep
un tractament més propi de jardineria que forestal.

L’equip de manteniment del parc esta constituït
actualment per set persones. Temporalment es
veu reforçat per alguns dels vigilants de prevenció
d’incendis quan no són a les torres de guaita
(gener - maig / octubre - novembre). Aquest reforç

Enguany hem disposat de partida pressupostària
per poder contractar un equip extern. La
contractació de primavera se la va adjudicar Passar
Via S.L. per un equip de tres operaris durant la
primavera i tardor (90 jornals).

Al Viver de Can Borni, durant el 2020 s’ha executat
la reparació de la bassa.
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Les tasques que han realitzat són: treballs en
superfícies verdes, com ara segues i desbrossades;
treballs en arbres i arbusts, esporgues, retall de
tanques, repàs d’escocells, regs, tractaments
fitosanitaris; treballs en superfícies de sauló,
escatar, escombrar, netejar. També s’ha realitzat la
neteja de cunetes i passos d’aigua.
Les tasques referents a la neteja de deixalles i
buidat de les papereres ubicades en aquestes
àrees, a més dels marges de camins i carreteres de
diferents zones del parc, les realitza una empresa
externa contractada mitjançant concurs públic.

Manteniment d'equipaments
Els equipaments del parc mereixen una especial
dedicació. Hi ha una persona destinada exclu
sivament a Can Coll on, a més del manteniment
de l’entorn porta a terme tasques agrícoles i ra
maderes, gestió dels horts i el bestiar. També es fa
càrrec dels treballs amb tractor (llaurar, sembrar,
segar...) als diferents camps de conreu de les
finques públiques del Parc gestionades des del
Consorci (Can Llevallol, Pantà de Vallvidrera, Santa
Margarida, Can Balasc).

Manteniment dels itineraris

Reparacions del mobiliari i la senyalització,
2020
Elements

Nombre

SENYALS DE CARRETERA (indicadors
d’àrees i miradors...)

4

BANDEROLES (peu dret tort, reposició,
neteja de pintades...)

110

CADENES (peu tombat/trencat, ganxos,
ancoratges, cadenats, fundes...)

126

Dins el Parc de Collserola hi ha una sèrie de
passejades, itineraris i recorreguts, tant per
caminar com per anar amb bicicleta, i tots
ells estan senyalitzats amb els corresponents
indicadors. Les tasques de manteniment
consisteixen en la neteja de la vegetació
i repàs del ferm dels camins, la reposició
de senyals vells, malmesos o desapareguts,
la col·locació de nous senyals orientadors
i la instal·lació de plafons informadors als
accessos principals.
Del seu manteniment se’n fa càrrec l’equip
de manteniment del parc excepte en alguns
casos (senders de petit recorregut -PR- i de
gran recorregut -GR- i els propis d’algunes

entitats excursionistes) que l’executa la
mateixa entitat promotora.
Un grup de voluntaris col·labora amb el
manteniment dels itineraris a peu. A partir
de les informacions que ens fa arribar el
grup de seguiment d’itineraris a peu des
de les àrees de lleure, aquest grup ha
procedit a col·locar plaquetes que faltaven
o estaven deteriorades, marques del color
de l’itinerari en qüestió o bé la fletxa
corresponent a la direcció a seguir.
L’equip de senyalització de l’equip de
manteniment, entoma els treballs més
feixucs de col·locar pilones o peus drets de
fusta que falten o s’han trencat.

Control i manteniment
de la maquinària
El manteniment de la maquinària depèn en gran
mesura de l’ús que se’n fa. En èpoques en que
les moto serres i desbrossadores treballen a diari,
a més del repàs previ a cada utilització, es fa
setmanalment una neteja a fons de les màquines,
filtres d’aire, filtres de combustible i altres
elements. Les esmolades de cadena i ganivetes es
fan sempre que és necessari per mantenir el nivell
de tall i de treball de les màquines.

Altres treballs de l’equip
de manteniment
L’equip de manteniment també ha participat en
altres programes.
Programa 1: Prevenció d’Incendis
• Manteniment del nivell d’aigua a diversos
dipòsits associats a les basses d’helicòpter
(omplir amb el camió cisterna)
• Manteniment de torres de guaita, petites
reparacions (canvi vidres, cadenats)

INDICADORS XARXA BÀSICA

6

ESCALES (canviar graó, collar....)

1

BASSES HELICÒPTER (tanca, cadenat...)

2

TORRES DE GUAITA (cadenat)

5

Àrees de lleure, d'estada, miradors i fonts

AVISOS CÍVICS (canviar peu dret,
netejar...)

4

Àrees de lleure

Can Coll, Santa Creu d’Olorda, La Salut de Sant Feliu, Sant Pere Màrtir, i Parc de
Vallvidrera

PILONES (tombada, trencada...)

12

Àrees d'estada

PLAFONS (canviar peu dret, netejar...)

58

Castellciuró, La Salut del Papiol, Can Cuiàs, Pedrera de Montbau, Mirador de Montbau, Mas Lluí, El Terral, Font de la Budellera, Sant Medir, Font Muguera

TANQUES (canviar peu dret, piqueta,
repassar cables...)

29

Miradors i espais annexos a carreteres

ALTRES: senyals de trànsit, tapa pou,
retirar faristols...

22

Horta, Cerdanyola, Font del Bacallà, illes de la Rabassada, Rabassada, Font Groga,
Sarrià, Turó d’en Cors, Accés Torre Collserola, Ciutat Meridiana, Carretera del Cementiri, Turó de la Magarola, Penya del Moro. Diversos trams del Passeig Mirador de les
Aigües, Camí de can Catà

TOTAL

390

Fonts

Budellera, Sant Pau, Bacallà, del Ferro, d’en Ribes, Nova i Vella de can Catà, de Can
Llevallol, de Can Castellví, Groga, de la Salamandra
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• Manteniment de franges a l’entorn de les
Torres de Guaita.
Programa 3: Gestió forestal
• Actuacions puntuals de tala i desbrancat
d’arbres caiguts i/o perillosos en els camins
del Parc.
• Eliminació de plantes al·lòctones (Ailanthus)
mitjançant tractament herbicida localitzat i
posterior tala i trituració, un cop secs.
• Seguiment del tractament de la processionària
del pi (novembre)
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• Arranjament de fonts amb programes de
participació impulsats pels propis ajuntaments
que formen part del Consorci.
• Altres activitats relacionades amb les fonts
naturals i el seu dia a dia, com la descoberta
i catalogació, la senyalització, el seguiment
físic de l’estat de cada font i la elaboració de
propostes d’intervenció específiques per a
cada una.
Pel que fa a la geologia: el seguiment dels
aspectes relatius a l’aprofitament dels recursos
geològics, com són les activitats extractives i els
Espais d’Interès Geològic i miner del Parc Natural.
Aquest apartat inclou:

Tala d'un arbre perillós

Programa 4: Gestió de la fauna
• Manteniment de les basses d’amfibis
• Muntar i desmuntar observatori del Turó de la
Magarola (agost/novembre)
• Muntar i desmuntar els hydes de la Feixa dels
Ocells (can Coll)
Altres
• Instal·lació d’un nou ecocomptador (a can Coll)
• Buidat periòdic (mensual) de les dades dels
Eco-comptadors. Descàrrega i procés a
l’ordinador

Manteniment
dels sistemes
hidrogeològics

—

Durant el 2020 s’ha consolidat el programa
específic per al seguiment del sistemes hidro
geològics, que agrupa els aspectes relatius a la
hidrologia i la geologia del Parc des del 2019.

• Seguiment de les activitats que poden afectar
les zones catalogades com a Geozona, Geòtop
o Espai d’interès Geològic o miner
• Seguiment de les activitats extractives actives,
restaurades o en procés de restauració
• Seguiment d’altres elements vinculats a la
geologia o la mineria com afloraments, antics
forns i bòviles

Seguiment de la conservació
de fonts naturals
Durant el 2020, tot i la situació esdevinguda, s’han
fet intervencions de conservació a traves d’entitats
dins el marc del programa de participació
Col·laborem Collserola i també amb empreses
dins el marc d’activitats RSC en les fonts següents:
Font Joana, font dels Plàtans i font Nova.
Aquestes tres fonts han estat sense servei durant
gran part del 2020, doncs quedaven afectades
per la prohibició d’utilització d’espais arran els
protocols de seguretat COVID-19. Tot i així, i en la

Les línies de gestió principals del programa són:

Resum anual de visites a partir dels ecocomptadors
600.000

Pel que fa a la hidrologia: Seguiment dels aspectes
relatius a l’aprofitament natural de les aigües, com
son les fonts i mines d’aigua del Parc Natural.

• Seguiment de les activitats de conservació de
fonts naturals mitjançant entitats i empreses.
• Intervencions en fonts amb donacions
d’empreses dins el seu marc d’activitats RSC
• Seguiment de les intervencions de conservació
i manteniment de les fonts naturals mitjançant
concurs públic.

500.000
400.000

Núm. visites

Aquest apartat inclou:

Mapa de riscos geològics al Parc

300.000
200.000
100.000
0
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mesura que es van poder reprendre les activitats
de participació s’han dut a terme intervencions de
repàs sobre les obres de consolidació que es van
executar amb el projecte “Arranjament de 19 fonts
del vessant Barceloní”. Fer constar que la teula que
es va posar com a desguàs del safareig de la Font
Joana ja l’han trencada, s’han fet noves pintades
als murs netejats, així com altres elements del
safareig que també han estat vandalitzats.

aigües avall, tot emprat pel rec dels camps.

Font de de Sant Ramón. Intervencions sobre
les escales i el camí d’accés a la font. També
amb maquinària s’ha pogut buidar i donar
continuïtat a la gran cuneta de formigó del camí.
Fer constar que tres dies després de col·locar
l’enrajolat amb la imatge de Sant Ramón, aquest
va ser grafitejat. Sortosament la humitat del
lloc va fer que la pintura es podés retirar amb
relativa facilitat sense fer malbé el mosaic.Font
Rosita. Va quedar totalment soterrada amb les
pluges de la tardor. La intervenció ha consistit
en treure la terra d’esllavissades davant de la
mina i col·locar-la fent barrera per reconduir el
torrent. La intervenció va ser tot un èxit, doncs en
darrers episodis de pluges fortes no s’ha tornat
a colgar. Actualment la mina torna a portar aigua
i a la sortida es crea un toll d’aigua temporal,
interessant per a la fauna.

Fonts de la Riera Bonet. Un any més s’ha fet
el repàs, amb molta voluntat, de les fonts que van
seguint la Riera Bonet, recordem que hi ha un bon
grapat, com son la Font del Rajolí, la Font Santa,
la Font del Capellà, la Font de la Vinya de Sant
Pere de Romaní, la Font de la Riera Bonet i la font
de Can Graner. S’han retirat escombraries d’horts
abandonats, es fa mapatge d’exòtiques, es retallen
esbarzers per deixar el pas obert, però sens dubte
aquesta zona requereix d’un projecte específic per
consolidar la seva conservació.

Font de l'Alba. Es va consolidar el camí d’accés a
la font des de la Font Mugera, tot i que just arribant
a la font hi ha arbres caiguts que requereixen una
intervenció professional. Es van retirar també
terres esllavissades sobre l’àmbit immediat de
la font, es va tornar a destapar la pica i es van
reomplir alguns xaragalls. Destacar que la font de
l’Alba ja ha quedat inclosa en una segona fase
d’arranjament de fonts del districte de Nou Barris.
Font de la Vinya. Es continua amb la retirada
d’escombraries i la retirada de canya. S’observa
també que malauradament, cada vegada que hi
ha grans pluges la font i sobretot la bassa queden
engolides per les terres esllavissades que arrossega
el torrent. Per tant es redacta una proposta per
tal crear tot just per sobre de la font una zona de
sedimentació que reculli les aigües provinents de les
cunetes dels camins i disminueixi la velocitat de les
aigües del propi torrent tot intentant que s’acumulin
en aquest punt i acabin sortint filtrades per la mina.
Font de Can Vilà. Es fan tasques d’investigació de
l’origen de les aigües de la bassa gran de Can Vilà
i es constata que provenen d’un ramal de la mina
de la Torreblanca. Sobre el terreny es geolocalitzen
diversos elements dels conjunt hídric, com son dos
pous, una canonada de desguàs i una bassa petita
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Font del Lleó. Una vegada arranjada la font
i l’esplanada de la mateixa es va procedir a alliberar
de canyes una feixa que hi ha just per sota la font,
traient el rizoma i facilitant la formació de nous
tolls d’aigua. La intervenció contempla també la
plantada d’alzines als terrenys alliberats de canya i
control posterior dels possibles rebrots.

Font del Mas Sauró. Es continua amb les feines
de consolidació del camí lògic d’accés a la font,
separant-lo clarament del torrent i evitant que
el travessi constantment. També es fan feines
d’investigació, trobant-se un pou de buidatge de
la mina a l’alçada del camí antic que unia Can
Llevallol amb Mas Sauró, el que fa pressuposar
la gran longitud d’aquesta mina. Aquesta font
requereix d’un projecte específic per consolidar la
seva conservació.
Font de Sant Tomàs. La intervenció consisteix
en recuperar el camí original que des de la pista
de Mas Sauró baixa suaument cap a la font.
Aquest camí s’intuïa molt, però just en arribar a
la font quedava molt desconfigurat per un arbre
caigut i el creixement desmesurat de l’esbarzer
que pràcticament engolia l’entrada a la mina. Una
vegada recuperat aquest camí es va retirar la terra
que hi havia davant la mina i es va constatar que
en el seu tram inicial hi havia aigua a la mina.
Això va motivar l’elaboració d’una proposta per la
recuperació de la mina i de la font associada.
Font de les Salamàndries. Arran del temporal
Glòria, la font de les Salamàndries va experimentar
un augment considerable del seu cabal sostingut
en el temps. Aquest fet va motivar una petita
intervenció d’arranjament de l’esplanada de la font
i els bancs d’obra que la envolten. Es va aprofitar
per acumular les aigües que surten de la mina
en una bassa temporal i finalment un desguàs
superficial cap al torrent. Aquesta font requereix
d’un projecte específic per consolidar la seva
conservació.

Intervenció sobre els sistemes naturals
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Font d’en Sert. Els forts aiguats van tornar
a obturar la reixa que canalitza el torrent. La
intervenció va consistir en des obturar la reixa
i reparar els xaragalls soferts. Aigües amunt de la
reixa es va aprofitar per crear diversos tolls per
crear-ne zones de sedimentació que protegeixin la
reixa davant grans episodis de pluges. Tot i això,
caldrà insistir en aquest punt, consolidant zones
de sedimentació per facilitar-ne el manteniment
d’aquest punt.

a rajar amb un degoteig lent però constant. Les
intervencions realitzades en aquesta font s’han
centrat en recuperar un antic camí d’accés a la
font, molt més suau, per tal de valora si en un
futur es poden eliminar els actuals graons de
fusta que baixen a la font. També s’ha aprofitat
per empedrar la part immediatament de davant de
la font. L’aigua que sobreeixís de la pica s’escola
entre les pedres i així s’evita l’enfangament de
l’esplanada de la font.

Font de Can Llong. Tot i que aquesta font va
ser arranjada a finals del 2019 amb el “Projecte
d’arranjament de 19 fonts del vessant Barceloní
“ les intenses pluges del gener van sepultar-la
per complert, doncs efectivament, es troba just
a sobre i fins i tot a una cota mes baixa que els
sediments acumulats pel propi torrent. Per tal de
poder consolidar aquesta font cal intervenir en un
espai molt més ampli, no limitant-se a la pròpia
font, i sobretot aigües amunt de la mateixa per
recuperar el perfil original de la llera i aigües avall,
per netejar la gran quantitat de runa que existeix
a la zona. Per tant aquesta font i el seu àmbit
requereixen d’un projecte específic per consolidar
la seva conservació.

Font de l’Espinagar. Intervenció de conservació
general en l’espai de la font. Es retiren les terres
d’esllavissades sobre la pica exterior, tot i que no li
arriba aigua. Aquesta font requereix d’un projecte
específic per consolidar la seva conservació.

Font de Sant Medir – Manyo. Tot i que al
setembre la font estava totalment eixuta es va
alliberar de troncs, terres i fulles la plataforma de
la font, tant per sota, com és habitual, però també
i excepcionalment per sobre, doncs l’augment del
cabal de la riera va acumular gran quantitat de
branques i fulles sobre la plataforma, deixant-la
del tot impracticable. També es va aprofitar per
buidar de terres els tubs per on la riera passa per
sota la pista.
Font de la Rabassada. Fruit de les feines
d’arranjament del 2019 a la font, es va continuar
amb la retirada de terres al peu del mur corbat, fet
que va posar al descobert la totalitat dels graons
d’accés a la part superior del torrent. A mida que
es feia aquesta retirada de terra es van fer els
corresponents transplantaments de vegetació al
propi fondal.
Font Nova, font Vella i font Antiga de Can
Catà. Les intervencions en aquest entorn han
estat la retirada de branques caigudes al camí
principal d’accés i la retirada de fulles i terres que
obstruïen la sèquia. També s’ha fet un repàs de
les grades, les escales i els bancs, tot conservant
i controlant el creixement de la vegetació que
entapissa aquests elements.
Font de la Salamandra. Tot i que ha estat
molts anys eixuta, aquest 2020 la font ha tornat

Mina de Can Balasc. Primera intervenció per
recuperar l’antic camí que va des de la Masia de
Can Balasc fins a la mina que abastia d’aigua la
pròpia masia. Una vegada arribats a la mina, es
va procedir a la retirada de terres esllavissades
de l’entrada i es va poder entrar a la mina,
observant que es troba rajant i en perfecte estat
de funcionament. Malgrat això, l’aigua es perd
en algun punt de la canonada que va soterrada
pel camí i ja no arriba fins Can Balasc. Es planteja
un projecte per recuperar la canonada i conduir
les aigües fins la nova bassa per amfibis de Can
Balasc, recentment renovada.
Font del Bacallà. Es continuen realitzant petites
intervencions molt concretes sobre el camí que va
a la font des del revolt de la carretera. L’objectiu
es que l’aigua torni a circular pel torrent després
de les grans pluges i reparar manualment alguns
xaragalls.
Font del Funicular. Es continua amb la
consolidació d’un camí suau per accedir a la font des
del passeig de les Aigües i s’allibera de vegetació la
part superior de la font. També es rebaixa una mica
mes la sortida d’aigües però s’aprofita per crear
un toll per la fauna. Aquesta font requereix d’un
projecte específic per consolidar la seva conservació.
Font de Santa Bàrbara. El desguàs d’aquesta
font estava canalitzat amb una reixa perimetral i
un tub soterrat fins a aigües avall de l’Àrea. Amb
aquesta intervenció s’ha canalitzat el desguàs de
la font directament cap al fondal molt més amunt,
creant en la intercepció amb el torrent una petita
bassa temporal per a la fauna. El cabal continu de
la font fa que amb aquesta intervenció augmenti
el tram amb aigua continua del torrent. No
obstant això, la pròpia font encara necessita una
intervenció de renovació de la pica i el broc.
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Font de la Falguera. Arran la intervenció
d’investigació del 2019 i constatant que la
font continua amb un cabal considerable es
va conservar el frontal de la font i consolidar la
cubeta natural, col·locant una base de pedra per
accedir al peu de la font. Les aigües que brollen,
van a parar superficialment a una petita bassa
natural temporal, just al costat esquerra de la font
i sobre el punt on coincideix el torrent amb la pista
forestal. La bassa temporal també funciona com
a sorrer per protegir la pista en episodis de fortes
pluges.
Pel que fa a la redacció de propostes, inde
pendentment de les que es deriven de les
descripcions anteriors, s’ha elaborat un avant
projecte per recuperar altres fonts del vessant
barceloní, com són: font Mas Guimbau, font
Rosita, font de Santa Creu, font Maduixera, font
de Santa Bàrbara, font de Can Calopa, font de
la Marquesa, font de la Llet, font de Sant Cebrià
i la font de l’Alba.
Durant el 2020 també s’han revisat les fitxes de
les fonts que apareixen al web corporatiu, per tal
d’actualitzar en un futur proper el contingut de
l’apartat corresponent als espais fontinals. També
s’ha realitzat una recopilació d’imatges antigues
de les mateixes, s’han revisat els textos i renovat
les imatges de les fonts que surten ara per ara
i preparat les fitxes per incorporar-ne de noves.

Intervencions sobre
els entorns
Les inclemències meteorològiques de l’abril
i desembre, van malmetre molt alguns camins
i altres zones del Parc. S’ha habilitat una partida
especial per a restauracions amb maquinària
i bioenginyeria. L’empresa Arico Forest SLU n’ha
estat l’adjudicatària i s’han realitzat treballs
importants als indrets següents:
Intervencions sobre els camins de passejades
senyalitzades a l’entorn del Centre d’informació
i l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera.
Itinerari vermell – A la font de la Budellera:
• Escullera de protecció del camí de la Budellera
prop de Ca n’Estisora i restitució de volta,
base, mur i aleta de l’obra de drenatge
existent sobre el torrent.
• Escullera de protecció de la pista de la
Budellera C06 prop de la font de la Falguera,
adequació d’un sorrer al torrent. El sorrer,
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funciona com a bassa natural i s’habilita una
trenca d’aigua com a sobreeixidor de la bassa.
Itinerari taronja – Pel fondal
• Restitució del camí de passejada pel fondal de
la Budellera des del revolt de les Monges fins
al pont de l’accés a l’àrea de lleure. Buidat del
sorrer de decantació de l’obra de drenatge del
revolt de les Monges i restitució de la secció.
Substitució d’un tram d’escales de fusta per
una rampa al pont de Sant Ramón.
Itinerari groc – Per les fonts
• Elaboració de propostes per la restitució de les
vores del tram de camí comprés entre la font
Nova i l’estació del Baixador de Vallvidrera.
Altres intervencions sobre els entorns
• Construcció d’una escullera de protecció
pel pont de Can Busquets i restitució de les
cunetes d’evacuació d’aigües pluvials a la
pista forestal D13 al seu pas pel pont.
• Construcció d’una obra de drenatge al torrent
d’en Duran en substitució dels tubs antics de
drenatge. Creació d’un sorrer de protecció per
grans avingudes en la confluència del torrent
d’en Duran amb el torrent de la Llet.

Intervencions a les
fonts a través de la
col·laboració amb els
Ajuntaments del Consorci
Durant el 2020 l’Ajuntament del Papiol, amb
l’assessorament dels serveis tècnics del Parc ha
elaborat la Proposta executiva de recuperació de la
font del Cosí, al curs mig del torrent de l’Amigonet.
La intervenció consistirà en:
• Connectar la font amb la pista forestal.
• Millora del torrent i accés a l’entorn de la font
eliminant la canya (Arundo donax) que creix
als marges del torrent i els moviments de
terres per a recuperar el perfil original
i estabilitzar el llit del torrent.
• Marcar un camí d’accés a la font des de la
pista forestal i un únic pas del torrent amb
blocs de pedra.
• Recuperació de la font tot configurant una
escala de pedra seca per baixar a la font,
frontal també de pedra seca i plataforma
de protecció.
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Cal remarcar que tota la intervenció es farà
conservant e integrant el roure caigut que presidia
l’espai de la font.
També durant el 2020 l’Ajuntament de Sant Cugat
ha invertit en la millora de la senyalització de les
fonts més concorregudes del seu territori amb
l’adquisició d’una vintena de plaques de coure
gravades amb el pictograma de font i el text “Font
Natural - Aigua sense garantia sanitària”. Aquesta
compra permetrà renovar les plaques antigues
i unificar-les amb el model emprat a d’altres fonts
del conjunt del Parc i donant així continuïtat a les
plaques ja renovades del propi municipi a la font
del Fumet, la font del Rabassalet o a la font del
Camp del Miracle.
En el cas que l’aigua no compleixi els paràmetres
adequats es col·locarà temporalment una placa
d’aigua no apta per al consum.

Seguiment d’elements
vinculats al patrimoni
miner i geològic
Pel que fa a la geologia i el seguiment dels aspectes
relatius a l’aprofitament dels recursos geològics,
com són les activitats extractives i els Espais
d’Interès Geològic i miner del Parc Natural es
poden dividir en aquests tres marcs d’intervenció:
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En el marc del seguiment de les activitats
extractives actives, restaurades o en procés de
restauració s’ha participat en la redacció dels
informes següents:

Inventari dels moviments de vessants del Parc

• Informe relatiu a l’inventari de petits elements
constructius vinculats a l’activitat extractiva
Sanson al terme municipal de Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat) pel que fa al
seu estat i situació d’enderrocament. Les
construccions estan disseminades en la zona
compresa entre can Ferriol i la fàbrica de
ciment i bàsicament son antigues edificacions
cobertes i restes d’enderrocs incomplerts.
• Informe relatiu a la Modificació del programa
de restauració de l’activitat extractiva de can
Mas.
En el marc del seguiment d’altres elements
vinculats a la geologia s’ha realitzat conjuntament
amb l’ICGC un inventari dels moviments de
vessant soferts a l’àmbit del Parc arran els darrers
temporals. L’inventari recull informació sobre els
darrers episodis de despreniments, esllavissades,
fluxos i esfondraments soferts en diferents indrets
del Parc.

Senyalització de la geozona de les Escletxes, al Papiol

En el marc del seguiment de les activitats que
poden afectar les zones catalogades com a Geo
zona, Geòtop o Espai d’interès Geològic o miner,
s’han informat els següents projectes:
• Seguiment de l’inici de les obres vinculades
al Projecte de millora de la carretera de
Molins de Rei a Vallvidrera BV1468 al seu
creuament amb la geozona Paleozoic de
Collserola i Santa Creu d’Olorda (EIG-339),
per tal d’assegurar que la intervenció sobre
els talussos del vial respecta la integritat
dels afloraments geològics d’interès, fent
compatible la millora de la carretera amb
la conservació de la geozona. També es fa
seguiment de les mesures compensatòries
consistents en la retirada de voreres de la
fallida urbanització de Can Serra.
• Reparació de la reixa de tancament de la
galeria de la Pedrera dels Ocells de Santa
Creu d’Olorda. Amb aquesta intervenció es va
tornar a tancar l’accés a la galeria que havia
estat vandalitzat, deixant la galeria oberta.
• Senyalització de la regulació de les activitats
físicoesportives a la geozona Les Escletxes del
Papiol (EIG -338).

Plaques que ha col·locat l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, seguint el model del CPNSC
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Neteja i logística

—

Municipi / zona

Kg

Neteja de la brossa als
marges de carreteres, camins
i altres llocs del Parc

Esplanada del Viver de Can Borni

740

Font de la Marquesa

327

Font del Bacallà

334

Mirador Antic camp de tir

816

Mirador de Cerdanyola

748

BARCELONA
Districte VII

Les deixalles i brossa acumulades en les carreteres
i camins poden ser l'origen d'algun incendi. De
forma periòdica, l’òrgan gestor del Parc efectua
la neteja dels marges en 45 km de carreteres
i camins, de les àrees de lleure, fonts, miradors,
etc., gestionats pel Consorci. Així mateix, es
realitzen neteges ordinàries, i extraordinàries cada
cop que es produeixen abocaments puntuals.
En els següent quadre es detallen els llocs de
recollida en les neteges ordinàries i el pes recollit
en quilograms.

Llocs de recollida en les neteges
ordinàries i el pes recollit, 2020
Municipi / zona

Kg

BARCELONA

Mirador de la Rabassada

1.334

Mirador de Montbau

4.249

Mirador d'Horta

2.995

Porta de Parc de Montbau

1.673

Turó de la Magarola
Total districte VII

683
13.899

Districte VIII
Esplanada de Can Rius

351

Font Muguera

1.277

Mirador de Torre Baró

1.562

Total districte VIII

3.190

Total Barcelona

40.700

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Districte V
Àrea de lleure de Santa Creu d'Olorda

1.393

Àrea de lleure de Sta. M. Vallvidrera

5.332

Carrer de Manel Arnús - Font del Mont

1.106

Ctra. de Vallvidrera - pça. Mireia
Ctra. de la Rabassada-Vallvidrera 1/15

588
1.248

Font de Can Castellví

33

Font de Can Llevallol

3

Font de la Budellera

1.587

Font de l'Espinagosa

6

Font de Sant Ramon

750

Font d'en Canet

52

Font i Itineraris de la Budellera
Mas Guimbau

2.341
79

Mirador de Sarrià

3.072

Revolt de les Monges

254

Turó del Mont i passeig dels Til·lers

103

Vil·la Joana

5.664

Total districte V

23.611

Àrea de lleure de Can Coll

7.130

Camí de Can Catà

649

Ctra. d'Horta - Cerdanyola - Pas del Rei

539

Esplanada de Can Fermí

393

Esplanada de l'aparcament del Cementiri de Collserola

583

Font de Sant Pau
Font dels Castanyers

350
1.208

Font d'en Jeroni

325

Reserva Can Catà

411

Total Cerdanyola del Vallès

11.588

EL PAPIOL
Àrea de la Salut del Papiol

452

Total el Papiol

452

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir

452

Total Esplugues de Llobregat

452

MOLINS DE REI
Àrea de lleure de Castellciuró
Porta del parc del Terral
Total Molins de Rei

1.665
692
2.357

MONTCADA I REIXAC
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Àrea de lleure de Can Cuiàs

4.744

Total Montcada i Reixac

4.744
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Municipi / zona
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Kg

SANT CUGAT DEL VALLÈS
Àrea de Sant Medir

2.561

Can Balasc

1.057

Monòlit de la Rabassada
Fonts d'en Ribes i de la Rabassada

20
1.078

Font d'en Sert
Mirador de la Font Groga

9
1.307

Pça. Rotary - Sant Adjutori

439

Sant Medir - Can Ribas

245

Sant Adjutori - Sant Medir

250

Vista Rica

1.006

Total Sant Cugat del Vallès

7.972

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Àrea de lleure de la Salut
Camí de Mas Lluí a la Salut

416
7

Font d'en Marc

6

Total Sant Feliu de Llobregat

529
3.266

SANT JUST DESVERN
Font de la Beca

580

Font del Ferro

665

Mirador del Turó d'en Corts

2.442

Total Sant Just Desvern

3.687

TOTAL RECOLLIT

Parc mòbil (2020) i data de matriculació
John Deere / Tractor

29/11/1984

Logística

Yamaha / Moto 600

29/6/1994

Nissan / Trade D.C.

1/9/1994

La secció de logística té, entre altres, les fun
cions bàsiques de suport i subministrament de
les necessitats del servei de MNiT, entre les quals
hi ha el parc mòbil, la neteja del Parc, les tele
comunicacions de radiofreqüència, el vestuari, etc.

Nissan / Patrol

23/10/1997

Nissan / Pick-up

13/1/1999

Nissan / Terrano curt

27/2/2001

Yamaha / Moto 600

4/7/2001

87.939

Pel que fa a tasques extraordinàries, s’han portat
a terme diverses actuacions, amb la recollida del
material següent:
MATERIAL

Kg

Fibrociment

1.240

Fusta

768

Runa

540

Pneumàtics

1.865

Altres rebuig

15.266

TOTAL Kg

19.679

Cal destacar els tres abocaments de fundes de
cables recollits en el sector de can Ferrer-can Catà.
També cal assenyalar que degut a les restriccions
decretades per la Generalitat de Catalunya amb
motiu de la pandèmia de la Covid19, s’han produït
una sèrie de trobades de gent en les àrees de
lleure i miradors de la serra que han incrementat
les deixalles i conseqüentment el temps que s’ha
invertit en la recollida de les mateixes.

Marca / model

Data matriculació

IVECO / Camió Eurocargo

10/8/2001

Nissan / Terrano 2

23/7/2003

El parc mòbil esta constituït per un total de 23
vehicles auto propulsats: 2 motos, 2 tractors, i 19
cotxes, la majoria amb tracció a les 4 rodes.

Nissan / Pick-up

10/3/2005

Peugeot / Partner

9/5/2006

L’any 2020 s’han consumit un total de 15.015,93
litres de gasoil, amb un cost de 16.004,17 €
i 2.136.68 litres de gasolina Eurosuper95 entre els
vehicles i la maquinària de camp amb un cost de
2.536,20 €. Finalment, del component AD Blue, un
total de 11,89 litres, amb un cost de 8,33 €.

Volkswagen / Transporter DC

Parc mòbil

2.308

Font de Can Furriol
Porta de Parc de Mas Lluí

En resum, en tasques ordinàries s’han recollit 87,9
tm i en tasques extraordinàries s’han recollit un
total de 19,7 tm. La suma de total de la brossa
recollida dona un total de 107,6 tm de material.

S’han han gestionat 45 reparacions i s’han invertit
292 hores en el taller per arreglar el vehicles.

Telecomunicacions per
radiofreqüència
El sistema de radiocomunicacions del Consorci
està format per dues xarxes independents que
operen des de diversos emplaçaments, una xarxa
és analògica i l'altra xarxa és digital, amb sistema
TDMA. Amb les dues xarxes es dona cobertura a la
gran part del territori del Parc. Un està situat a la
banda del riu Llobregat, altre a la part central del
Parc i el tercer situat a la part de riu Besos.
Aquesta xarxa està comunicada amb tots els serveis
que formen part del servei de Prevenció d’Incendis
i pel Servei de manteniment del Parc de Collserola.
La xarxa esta integrada per tres repetidors
d’emissió digital amb els equips corresponents(
Enllaços, Antenes, duplexors, etc...) i els equips
necessaris per mantenir la comunicacions són: 4
equips bases mod. DM 3601; 90 equips portàtils
digitals mod. 2400, 10 equips mod. 3400 i 4
equips mod. 3600. Tots ells de la marca Motorola.
Tots aquest elements necessiten manteniment,
reparacions, calibratge dels repetidors, ajust de
freqüències als repetidors i equips, protocols
de reparacions i coordinació amb l’empresa
contractada per realitzar aquestes tasques.
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John Deere / Tractor

27/7/2006
2/5/2008

Isuzu / Pick-up

28/2/2008

Suzuki / Gran Vitara

20/9/2011

Volkswagen / Amarok

13/9/2011

Volkswagen / Transporter Vic1

13/9/2011

Skoda / Yeti

11/5/2016

Toyota / Rav4

10/5/2018

Volkswagen / Transporter tanc.

13/4/2018

Isuzu / Pick-up DC

22/3/2018

Toyota / Hilux DC

22/7/2019

Toyota / Hilux DC

23/12/2020
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Cartografia i Sistema
d’Informació
Geogràfica (SIG)

—

El SIG forma part funcionalment del Servei de
Medi Natural i Territori. Aquesta ubicació dins
de l’organigrama respon a que si bé les tasques
del SIG tenen un marcat caràcter transversal,
a la pràctica les aplicacions desenvolupades i la
major part de les tasques diàries de productes
cartogràfics i geomàtics es realitzen d’acord amb
les necessitats del Servei MNT, tot i que també es
treballa molt sovint amb UPDEA.
El manteniment sistemàtic de les aplicacions del
SIG ja implantades, algunes de les quals tenen
més de 20 anys d’operativitat, implica la millora
de rutines i processos, depuració d’errors, edició
de fonts gràfiques, simbolització, modificacions
estructura de les bases de dades, canvis en les
fonts cartogràfiques disponibles, noves sèries
d’ortofotomapes o definició de nous productes
a mida de les necessitats dels usuaris.
En la actualitat hi ha 15 subsistemes implantats,
els quals permeten als usuaris de la xarxa
informàtica, amb permisos d’accés diferenciats,
la càrrega-visualització-interacció amb cartografia
(ortofotomapes, imatges georeferenciades, vec
tors) dins d’un mapa. Cada subsistema permet
l’edició simultània de fitxers SHAPE lligats amb
la dades associades específiques que es guarden
en taules ACCESS. Disposen d’eines de navegació,
definició de la finestra de treball, d’obtenció de
fitxes Word d’elements individualitzats, eines per
definir conjunts d’elements seleccionats a partir
de sintaxi SQL, generació d’informes i consultes
predefinides via ACCESS i Excel, afegir, esborrar,
mantenir elements, editar-los, vincular-los amb
fotografies, o caracteritzar els atributs amb
formularis desenvolupats a mida, així com altre
gran nombre d’utilitats.

Cartografia temàtica
La generació de cartografia temàtica, a demanda
dels usuaris i serveis del consorci, així com la
integració de dades geomàtiques externes i el
traspàs de dades pròpies del SIG a petició de
tercers, ocupa gran part de la dedicació al SIG.
Com cada any, en relació al DPI, s’han actualitzat,
generat i distribuït les col·leccions temàtiques
de cartografia de prevenció d’Incendis 1:10.000
(topogràfica i ortofoto) així com els productes de
tipus plafó 1:20.000 DPI, les adaptacions destinades
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a Bombers de Barcelona i les col·leccions quadrants
1: 25.000 destinades a les torres de vigilància.
En matèria d’edició, cal destacar la revisió
toponímica en profunditat destinada als productes
d’àmbit de parc, com el nou mapa guia que s’està
perfilant, així com per les les col·leccions per talls
de full 1:5000.
Durant 2020 s’ha tornat a fer les sèries de mapes
pels concursos per executar el projecte de franges
a Barcelona.
En relació a la xarxa elèctrica, destaquem que la
tramesa d’informació entre ENDESA i el CPNSC
ha millorat molt en els darrers anys, existent bona
interlocució. S’ha anat bolcant les dades relatives
a les actuacions previstes en el conveni signat
entre ENDESA i el CPNSC per a la reordenació i la
millora de la xarxa de distribució de mitja i baixa
tensió dins de l’àmbit del Parc de Collserola.

PEPNAT i modificació del PGM
Durant el 2020 ha baixat molt la relació amb
l’equip redactor del nou Pla Especial del Parc
Natural de Collserola, PEPNAT, liderat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. El fet que el pla
especial no estigui aprovat definitivament encara,
i per tant hagi estat durant tot l’any en fase
d’anàlisi per tal d’incorporar o esmenar els
aspectes que en el seu cas valori la generalitat de
Catalunya explica aquest fet. Tot i així, ha existit
intercanvi d’informació, peticions de suport, que
s’han centrat en aspectes encara no vigents del
PEPNAT, com la xarxa dinàmica d’ús públic, l’espai
funcional, i la modificació del PGM a l’àmbit de
Collserola, la qual ha estat aprovada definitivament
el més de febrer de 2021, conjuntament amb el
Catàleg de Masies i Cases Rurals.

Activitats autoritzades
Quant a desenvolupament de geoaplicacions,
durant 2020 s’ha fet una revisió major del
subsistema del SIG per gestionar les Activitats
Organitzades, per tal d’adaptar-lo als requeriments
de la incorporació de l’expedient digital en el
marc del projecte d’Administració electrònica del
CPNSC.
Una de les conseqüències de la administració
electrònica es que les peticions d’activitats s’han
de comunicar mitjançant instància genèrica via la
Web del consorci, i adjuntar-hi la documentació
que permeti el seu anàlisi. Per tant ja no es permet
la comunicació via correu electrònic, trucada
telefònica, etc... per plantejar una proposta
d’activitat organitzada. Tanmateix, la resolució
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i comunicació del CPNSC cap els interessats també
ha de ser electrònica.

aportar cap solució. Aquests problemes, al llarg del
temps s’han anat resolent.

El servei d’UPDEA, amb el consens de MNT i AC,
va establir una proposta de tractament, flux de
circulació i participació de determinats tècnics
i administratius en relació a la informació que cal
analitzar i generar per tal de resoldre si s’accepta
o no una proposta d’activitat, s’esmena, o es
denega i es comunica per mitjans electrònics tant
a l’interessat com al personal involucrat.

Un aspecte destacat també ha estat la integració de
l’Eina convertbox de l’ICGC com una funcionalitat
de conversió de formats gràfics al format SHAPE,
que és amb el qual treballa el control mapa de la
aplicació. Aquesta integració ha permès prescindir
del projecte QGIS de la versió anterior, i a més
a més implica poder tractar un ventall molt més
ampli de formats que els peticionaris adrecen
al consorci amb les seves propostes, donada la
popularització de les xarxes socials, apps, i altres
utilitats que permeten generar waypoints, tracks
o recorreguts.

El desenvolupament dut a terme ha mirat
de resoldre funcionalment aquesta proposta
i tanmateix garantir l'operativitat de la consulta
de la base de dades històrica, amb la particularitat
que el magatzem en disc de la documentació és
diferent si es tracta de les noves peticions o de
les antigues.
Per facilitar la tasca als peticionaris, es van
dissenyar i penjar al web un conjunt de formularis
PDF amb els atributs necessaris per caracteritzar
les diferents tipologies d’activitats regulades
(pedalades, caminades, filmacions i anuncis, es
tudis científics, etc.), formularis sense els quals les
peticions no s’atenen. El propòsit bàsic d’aquests
PDF és el d’automatitzar la incorporació de les
dades de les peticions mitjançant lectura del seu
contingut i conversió en registres de la Base de
dades mitjançant rutines Visual Basic.
El model de dades de determinades taules ACCES
del subsistema ha canviat substancialment tant per
efecte del disseny dels formularis PDF descrits, com
per donar resposta a la traçabilitat del progrés de
la petició (a mida que el tècnics i administratius la
van tractant) i a la comunicació referent al progrés.

Llista dels quinze subsistemes implantats al SIG

En paral·lel, s’ha continuat publicant el Mapa
d’Activitats Organitzades amb la base de camins
diferenciada en funció del tipus d’activitat que
admet, i donant suport als usuaris que han tingut
encomanada les gestió de les autoritzacions en
el tractament, incorporació a la base de dades
i anàlisi de determinades propostes d’activitats
de certa complexitat, o d’explotacions de la ba
se de dades per fer els resums anuals i altres
estadístiques.

Web - galeria de mapes
Conjuntament amb el webmaster del CPNSC s’ha
mantingut el contingut cartogràfic del Web del
Parc de Collserola. El programari emprat és la
plataforma al núvol ArcGis-Online. Dins d’aquest
entorn s’ha creat i nodrit la Galeria de Mapes

Mapa de les actuacions a la xarxa elèctrica

Aquest nova versió incorpora noves plantilles per a
la generació dels Esborranys de les autoritzacions,
que signen digitalment i es comuniquen als
destinataris també digitalment. Aquestes plantilles
permeten formar continguts variables de les re
solucions en funció de la tipologia de la activitat i
de circumstàncies específiques de la mateixa.
També s’ha implantat un nou sistema d’avisos
interns, via correu electrònic, per tal que el personal
involucrat en el tractament de ples peticions rebi
les comunicacions que pertoquin en el moment
que pertoqui.
La implantació de la nova versió s’ha fet
gradualment però s’ha intensificat durant els
segon semestre i estàs plenament operativa.
Inicialment però, es van produir incidències en la
lectura i conversió del contingut dels PDF, que es
van comunicar a l’AOC, que va contestar-nos sense
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amb diversos WebMaps que permeten visualitzar
i interactuar amb dades del SIG corporatiu;
urbanisme, cadastre, patrimoni històric, ambients
forestals, planejament, senyalització, equipaments
i serveis, recollida de la brossa, etc.
En aquest context web, destaca el desenvolupament,
juntament amb tècnics de fauna del CPNSC, d’una
utilitat basada en el GPS Cybertracker que perment
nodrir, mitjançant un smartphone, les dades d’un
Quadre de Comandament ArcGis-Online, amb les
dades de seguiment en temps real de la migració de
les aus des del turó de la Magarola.
També ha estat plenament operatiu el quadre
de comandament desenvolupat per difondre
l’evolució de les dades del Dispositiu de prevenció
d’incendis a l’AMB, quadre completament integrat
amb el subsistema d’Incendis, i actualitzat
diàriament mitjançant rutines python executades
des de projectes ArcGis Desktop.

Tractament i flux de circulació i participació
de determinat personal tècnic i administratiu
en el procés de tramitació d'una sol·licitud
d'autorització d'activitat

GPS, dispositius mòbils,
apps pel treball de camp
(online i offline)
Durant 2020 s’han adquirit nous dispositius GPS
i tabletes que permetin satisfer les necessitats
de recollida de dades de camp, tant gràfica com
associada. En concret, es va adquirir un GPS de la
casa TRIMBLE, Model TDC 600, destinat als tècnics
de Fauna del CPNSC. Tanmateix dues Tabletes
SAMSUNG GALAXY destinades a altres usuaris
dels serveis de MNT i-O UPDA: enginyer forestal,
guardes, operaris incendis, etc.

Galeria de mapes
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Per tal de donar un impuls al desenvolupament
d’eines d’edició de dades o de consulta general
estant a fora de les seus del consorci mitjançant
aquests nous dispositius, es va signar un conveni
de col·laboració amb la UAB-Dept. de Geografia
i Territori, per acollir durant 150h un alumne de
Grau, per tal que aquest fes el seu treball de
pràctiques externes al consorci.
Els objectius bàsics eren desenvolupar prototips de
col·lectors de dades de camp en l’entorn tecnològic
ArcGisFieldsMaps, i integració amb subsistemes
preexistents del SIG. La qual cosa implica disseny
i configuració de webmaps i formularis destinats
a treballs de camp
Des del servei d’informàtica, es va configurar una
màquina virtual de forma que via una VPN l’alumne
ha tingut accés a la xarxa del CPNSC, i als recursos
de software i d’informació necessaris per poder
desenvolupar els seus treballs. Addicionalment
se li va donar l’usuari i clau d’accés al compte
corporatiu de la solució
El primer pas va consistir en un repàs dels àmbits
bàsics de treballs que gestiona el servei de Medi
Natural del CPNSC (Franges de protecció - gestió
forestal, incidències guarderia, senyalització,
incendis, residus, etc.), així com de les aplicacions
geomàtiques preexistents per tal de registrar
i mantenir l’evolució del treballs que comporten la
gestió d’aquests àmbits.
Per a cada àmbit de gestió s’ha definit un projecte
específic de presa de dades de camp amb
dispositius mòbils que disposin de GPS. Per tant,
cinc projectes: un per editar les franges, un pels

Intervenció sobre els sistemes naturals
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perímetres cremats i els punts d’inici d’incendis,
un per les registrar Incidències de la guarderia
i fer-ne seguiment, un per la recollida de residus
i un per als elements de mobiliari i senyalització.
Per a cada projecte, a partir de fitxers shapes
i taules ACCESS preexistents, s’han definit el
models de dades que satisfan la funcionalitat
requerida: captura fàcil de nous elements
cartogràfics i edició dels preexistents: gràfica
i alfanumèrica.

Obtenció de dades automatitzada des dels
formularis PDF de les sol·licituds d'autoritzacions

Aquestes tasques s’han desenvolupat primer
amb ArcGis Desktop en el qual s’han publicat els
feature services dins d’espais de la compte del
CPNSC a ArcGisOnline.
Les dades publicada a ArcGisOnline s’han
compartit amb l’usuari editor disponible, s’han
incorporat i simbolitzat en webmaps específics
i s’han definit els atributs a mantenir, els dominis, les
dades adjuntes (fotos o vídeos), els rangs de valors
possibles de cada atribut, els mapes de fons, etc.
Posteriorment s’han fixat les propietats de treballar
amb o sense cobertura (offline), parametritzat
les capes editables, i generat paquets de dades
descarregables i sincronitzables per als dispositius
clients d’ArgGisFieldsMaps (una nova app d'ESRI)
. En el cas del projecte de captura de dades dels
incendis forestals, al ser l’àmbit s’actuació tota
l’extensió de l’AMB i no només el límit del parc de
Collserola, s’ha generat un projecte off-line amb
sis finestres geogràfiques diferents, les quals són
seleccionables per la persona usuària un cop inicia
sessió. Per tant, al final de la pràctica ens trobem
amb un projecte versió on-line i un off-line per
a cada àmbit de gestió.

Mapa del seguuiment d'ocells
des del turó de la Magarola, 2020

El projecte més evolucionat i que ha començat
a ser testat amb èxit per tècnics del CPNSC és el de
Franges de protecció offline, que servirà de model
com a projecte de consulta genèrica de dades
al camp: planejament, cadastre, gestió forestal,
xarxa elèctrica, camins, etc. La resta de projectes
estan molt avançats, però manca resoldre alguna
disfunció dels permisos d’edició mencionada.

Mapa del dispositiu de prevenció d'incendis, 2020
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L’objectiu principal dels programes del Servei d’UPDEA és el de de garantir la comptabilitat de la preservació, restauració i potenciació dels recursos
naturals i dels ecosistemes —que cal conservar pel paper físic, ambiental i social que tenen— del Parc Natural de Collserola, amb el desenvolupament
d’un espai natural capaç de satisfer les necessitats i demandes per part de la ciutadania. Aquests dos objectius poden semblar contradictoris en
algunes ocasions, però gràcies a l’execució dels diferents programes del servei: informació, comunicació, educació, recerca, participació i ordenació
s’aconsegueix aquest doble objectiu.
L’any 2020 ha estat clarament marcat per la pandèmia de la COVID-19 que ha generat un efecte directe tant en el normal desenvolupament dels
diferents programes, com en la freqüentació al Parc Natural de Collserola. El tancament de les activitats a mitjans de març i la posterior reobertura
a partir de maig, amb restriccions i tancaments parcials, han modificat substancialment les propostes desenvolupades pels diferents programes, que
s’han hagut d’adaptar a aquesta situació excepcional. Tot i això, s’ha pogut avançar en diferents propostes i línies de treball, de les quals destaquem:
• Informació i atenció al visitant. S’ha fet un gran esforç per adapatar els equipaments i les activitats que s’hi desenvolupen a la situació generada
per la COVID-19. Amb la implementació del teletreball al Consorci, el Centre d’Informació ha esdevingut l’únic espai d’atenció telefònica i personal.
• Comunicació institucional. S’ha continuat reforçant el missatge de preservació del patrimoni natural, posant l’accent en les mesures d’ordenació
de l’ús públic. Les restriccions vinculades a la pandèmia i les bones pràctiques en la visita al Parc han centrat gran part dels esforços comunicatius.
• Programa “El Curs al Parc”. S’ha contractat una assessoria per impulsar un procés de millora i innovació del programa educatiu que s’allargarà
fins al 2021; els resultats es començaran a implementar durant el curs 2021-22. També s’ha iniciat una nova línia de treball amb el disseny de
recursos on line per als centres eductius.
• Ordenació de l’ús públic. L’efecte de la COVID-19 sobre les visites al Parc ha estat molt important i s’han incrementat en més d’un milió respecte
l’any 2019. Això ha generat un augment del nombre de queixes i incidències vinculades a la compatibilitat de les diferents activitats, sobretot per
l’incompliment de la normativa vigent i situacions d’inseguretat que han viscut algunes de les persones usuàries del Parc.
• Participació. El conjunt d’entitats, centres educatius i empreses que formen l’univers participatiu del Parc han demostrat una gran capacitat
d’adaptació a les diferents circumstàncies i possibilitats de cada moment. S’ha incorporat el treball on-line per fer possible trobades i intercanvis.
• Documentació i recursos. La COVID 19 ha provocat una disminució notable del nombre de consultes i dels préstecs de recursos educatius.
Conseqüentment, el correu electrònic i el telèfon han superat les consultes presencials. S’ha fet èmfasi en l’ampliació dels serveis on line, com són,
per exemple, l’elaboració de recursos virtuals i la digitalització de part del fons documental.
Malauradament, no podem oblidar que aquest any 2020 el Servei d’UPDEA s’ha vist colpit per un cop inesperat i tràgic. El nostre company Joan Cueto
i Gañet va morir sobtadament el dia 17 de juny. Genial educador ambiental, naturalista i actor de vocació, feia més de trenta anys que treballava al
Parc, els darrers vint vivint intensament la vida educativa del Centre d’Educació Ambiental Can Coll. Estem segurs que molt infants, quan pensin en la
seva estada a Collserola, el tindran en la memòria. Ell va fer de Can Coll un lloc especial i inoblidable.

Punts d’informació i atenció al visitant del Parc Natural de la Serra de Collserola
Centres d’atenció al Públic
El Papiol

Centre d’Informació del Parc
(Vallvidrera - Barcelona)
Obert tots els dies de 9:30 a 15 h.

Sant Cugat
del Vallès

Centre d’educació ambiental Can Coll
(Cerdanyola del Vallès)
Obert diumenges de 9.30 a 14.30 h

Cerdanyola
del Vallès

Molins
de Rei

Espai d’interpretació del pantà de Vallvidrera
(Vallvidrera - Barcelona)
Obert tots diumengee de mes de 10.30 a 14 h

1

Sant Feliu
de Llobregat

Sant Just
Desvern
Esplugues
de Llobregat

Centre d’interpretació Castell de Torre Baró
(Barcelona)
Obert tots els dies. Horari: consultar Ajuntament

Montcada
i Reixac

2
Barcelona
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Punt d’informació del Parc de la Riera (1)
(Cerdanyola del Vallès)
Obert diumenges i festius de 10 a 14 h.
Centre de Natura de Can Soler (2)
(Barcelona). Horari consultar Ajuntament

Ús públic, divulgació i educació ambiental

Informació i atenció
al visitant

—

L’acollida i atenció al visitant de la serra de Collserola,
al bell mig dels municipis més densament poblats
de Catalunya i amb una llarga tradició d’ús i alta
freqüentació, és un factor determinant i un element
primordial de la gestió de l’ús públic al Parc.
El Consorci gestiona tres equipaments que fan les
funcions de centre de visitants:
• el Centre d’Informació, obert al públic tots
els dies de la setmana
• el Centre d’Educació Ambiental Can
Coll, que funciona com a centre d’atenció als
visitants els diumenges
• l’Espai d’interpretació del Pantà de
Vallvidrera, punt d’informació complementari

Memòria de gestió 2020

Mireia, la Salut (St. Feliu de Llobregat), Sta. Creu
d’Olorda, Sta. M. de Vallvidrera i el Torrent de Can
Coll; uns espais gestionats per concessionaris que
també regenten els restaurants associats.

Efecte COVID-19
La pandèmia ha fet l’any 2020 singular i ha
produït canvis importants, tant en l’obertura dels
equipaments com en el nombre de visitants que
han rebut. En la taula comparativa de les visites
d’aquest any i l’anterior es veu que, en total, han
disminuït en més d’un 50 %, degut sobretot als
períodes de tancament dels equipaments. Cal
destacar la tasca realitzada per tal d’adequar
les instal·lacions dels equipaments per la seva
reobertura, a finals de juny, amb l’objectiu d’oferir
uns equipaments segurs en front la COVID-19.

Equipaments

Dies prevists
d’obertura

Dies de
tancament

% dies
tancats

363
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28,37

Can Coll (festius)

38

15

39,47

Espai interpret.
Pantà de Vallvidrera

40

15

37,50

Pla dels Maduixers

33

11

33,33

Centre d’Informació

L’atenció als visitants del Parc es configura amb
altres equipaments, amb els què es manté un
contacte continuat per compartir l’actualitat del
Parc, desenvolupar línies de treball conjuntes
i garantir que disposin de tota la informació i les
publicacions divulgatives del Parc.
• El Centre d’interpretació del Castell
de Torre Baró, situat al districte barceloní
de Nou Barris i gestionat per l’Ajuntament
de Barcelona, dóna servei els set dies de la
setmana. Aquest any ha atès 9.123 visitants.
• La Caseta d’Informació del Parc de la
Riera, situada al barri de Can Canaletes de
Cerdanyola. Gestionat per l’Ajuntament de
Cerdanyola, dona servei els diumenges
i festius al matí. Aquest any s’ha atès 2.034
demandes d’informació.
• El Centre de Natura de Can Soler, situat
al barri de Sant Genís dels Agudells del
districte d’Horta-Guinardó, gestionat per
l’Ajuntament de Barcelona, obre els segon
i quart divendres i diumenges de mes. Aquest
primer any de funcionament ha atès prop de
900 visitants.
A banda d’aquets equipaments, el Consorci també
gestiona altres punts informatius itinerants, els
diumenges. Aquest any s’han atès 939 visitants
en 22 jornades al Pla dels Maduixers (pg. de les
Aigües). L’atenció als visitants (caps de setmana
i festius) als tres equipaments del Consorci i als
punts informatius itinerants ha estat a càrrec de
l’empresa Lavola, SA. Finalment, cal esmentar els
altres equipaments que també acullen i ordenen
l’ús públic al Parc: les àrees de lleure, situades en
punts amb tradició de trobada i de lleure: plaça

Adaptació de Can Coll a les mesures de prevenció
contra la COVID19

Visitants dels equipaments gestionats pel Consorci durant l’any 2020

Festiu

Laborable

Diumenges*

Pantà de
Vallvidrera
Diumenges

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

840
1800
721
0
0
110
581
328
866
1273
97
459

573
863
317
0
0
33
342
407
308
390
293
398

625
1.542
973
0
0
0
158**
0
767
1568
242
565

0
267
119
0
0
0
51
0
37
132
12
101

Total

7.075

3.924

6.440

719

Centre d’informació

Equipaments

G

F

M

Can Coll

A

M

J

J

A

S

Total

Total any
2019

2.038
4.472
2.130
0
0
143
1.132
735
1.978
3.363
644
1.523
18.158

1.886
4.242
4.063
2.880
3.239
2.682
1.181
1.345
2.665
3.348
3.708
2.609
33.858

O

D

N

Centre d’Informació
Can Coll
EI Pantà Vallvidrera
Can Canaletes
Pla dels Maduixers

obert

Activitats agenda

tancat

Àrees lleure

obert amb
restriccions
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Efecte de les restriccions en l’obertura i activitat dels diferents equipaments
Centre d’Informació
Obert del 14 de març al 26 de juny: tancament
de tots els equipaments del Parc Natural de
Collserola degut a les restriccions sanitàries per
contenir la propagació del Covid-19. El Centre
d’Informació va estar tancat de cara al públic
però hi havia un treballador de serveis essencials
desenvolupant les tasques d’atenció telefònica,
recepció de correus i missatgeria, així com control
dels serveis de neteja i seguretat.
27-28 de juny: primer cap de setmana obert al
públic després del confinament domiciliari.
De juliol a finals d’octubre: equipaments oberts.
Del 31 d’octubre fins al 27 de novembre: tancament del Centre durant els caps de setmana
degut a noves restriccions vinculades al Covid-19.
Del 28 de novembre fins a finals d’any: obert en
l’horari habitual de dilluns a diumenge.
Servei de bar-restaurant resta tancat del 14 de
març fins a 31 de gener.

Espai interpretació
pantà de Vallvidrera
Horari habitual: obert diumenges de 10.30 a 14 h.
Tancat desembre i gener i del 16 de juliol al 15
de setembre.
Obert des de l‘1 de febrer fins al 13 de març
Tancat (COVID) des del 14 març fins el 4 juliol
Obert 5 i 12 juliol
Tancat del 16 de juliol al 15 de setembre
(vacances)
Obert del 20 de setembre fins al 25 d’octubre
Tancat (COVID) de l’1 al 22 de novembre
Obert del 29de novembre al 20 de desembre

Punt mòbil Pla dels Maduixers
Horari habitual: obert diumenges de 10.30 a 14 h.
Tancat del 15 de desembre fins al 31 de gener i
del 16 de juliol al 15 de setembre.

Can Coll, Centre
d’Educació Ambiental

Obert des de l‘1 de febrer fins al 13 de març

Activitats educatives

Obert des del 28/6 fins al 12 de juliol

Tancat (COVID) des del 14 març fins el 27 juny

Des del 14 de març i fins a finals del curs escolar
2019-20, el Centre està tancat i no s’hi fan
activitats

Tancat del 16 de juliol al 15 de setembre
(vacances)

L’equipament reobre al setembre i fins a finals
d’any, amb algunes restriccions pel que fa
a l’atenció de grups.

Tancat (COVID) l’1 de novembre

Atenció als visitants, diumenge
Obert habitualment diumenges de 9.30 a 14.30 h.
Tancat de Nadal a Reis, Pasqua i del 24 juny a
l’11 de setembre.

Obert del 20 de setembre al 25 d’octubre
Obert del 8 de novembre al 20 de desembre

Punt informació Can Canaletes
i visites bosc Can Catà

Obert els diumenges del 12 de gener al 8 de març

Horari habitual: obert diumenges de 10 a 14 h.
Bosc de Can Catà obert el tercer diumenge de
mes.

Tancat (COVID) des del diumenge 14 de març fins
al 21 de juny

Any 2020: Obert de gener a març i juliol. Tancat
des de l’1 d’agost fins a nou avís.

Tancat (període d’estiu) des del diumenge 28 de
juny al 6 de setembre
Obert el diumenge 13 de setembre fins el diumenge 25 d’octubre
Tancat (COVID) de l’1 al 22 de novembre
Obert del 29 de novembre al 20 de desembre.
A Can Coll no es realitzen visites guiades a la
granja, només visita lliure d’11 a 13.30 h.
La Feixa dels Ocells restà oberta de gener
a mitjans de març i els diumenges de novembre
i desembre, amb aforament limitat.

Àrees de lleure
Horari habitual: Obertes segons horari dels
equipaments.
Del 14 de març al 26 de juny i del 15 d’octubre
fins 22 de novembre: tancament dels restaurants,
aparcaments i lavabos de les àrees de lleure
del Parc degut a les restriccions sanitàries per
contenir la propagació del Covid-19.
Del 23 de novembre fins a finals d’any: obert amb
restriccions horàries.

Altres equipaments
Durant el 2020, i degut a les diferents restriccions
vinculades a la COVID, alguns miradors i aparca
ments han estat tancats en alguns períodes per
tal d’evitar situacions de massificació.
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El Centre d’Informació
del Parc
Situat en el sector central de la serra, amb un ampli
horari d’obertura i accés amb transport públic, el
Centre d’Informació és l’equipament de referència
per a la ciutadania que té la funció primordial de
recepció i acollida del visitant.
Els objectius principals que es planteja són:
• Donar la benvinguda, acollir els visitants,
orientant-los i incrementar la seva autonomia
• Oferir als usuaris l’oportunitat d’augmentar
els seus coneixements sobre els valors
i característiques del seu patrimoni natural
i cultural
• Elaborar i executar noves propostes d’educació
ambiental que incrementin la comprensió
i la sensibilització del públic visitant envers la
conservació, l’ús i la gestió del PN
• Rebre les consultes, propostes, crítiques
o suggeriments. És la finestra oberta que rep
i canalitza les consultes
• Generar sinèrgies amb altres equipaments
similars (punts d’informació, museus,
centres cívics,) ubicats dins del Parc que no
gestiona directament el Consorci, però que
comparteixen objectius
• Modelar propostes de relació sostenible amb
l’entorn i dins del propi equipament
Al Centre s’han atès 23.833 usuaris. Aquest total
engloba els 18.206 visitants que han fet ús de
l’equipament i les 5.627 consultes telefòniques
i de correu electrònic que s’han rebut i gestionat.
Les xifres inclouen les trucades i visites relacionades
amb els Serveis Tècnics.
Les consultes més freqüents que han arribat al
Centre estan relacionades amb:
•
•
•
•

Itineraris a peu pel Parc i mapes
Activitats organitzades al Parc (Agenda...)
Vistes per a grups organitzats
Zones d’esbarjo (barbacoes, restaurants, àrees
de lleure)
• Queixes
• Altres
Segons la via d’entrada, els percentatges dels
diferents grups varien. En el cas del correus elec
trònics dels 3.639 rebuts: 1.749 (48,06 %) s’han
resolt directament des del Centre, les consultes
més freqüents estan relacionades amb informació
general i les activitats que organitza el Parc. S’han
derivat a Serveis Tècnics 1.561 correus (42,89 %),
amb consultes relacionades amb autoritzacions
d’activitats, mitjans de comunicació, consultes de
medi natural queixes relacionades amb l’ús públic,
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etc. Les 329 restant (9,04 %) són de temàtica
diversa, correus institucionals, entitats culturals, etc.

El Centre d’informació
i els Serveis Tècnics

Des del Centre es distribueixen les publicacions del
Parc. Aquest 2019 destaquem la distribució d’una
nova versió del mapa de camins per a ús ciclista,
que s’ha fet arribat a tots els centres de visitants
del Parc i oficines de turisme del Barcelonès i Baix
Llobregat, entre d’altres punts.

Les oficines dels Serveis tècnics del Consorci
estan ubicades en el mateix edifici que el Centre
d’Informació i el funcionament d’uns i altres
interacciona diàriament. Cal tenir en compte que el
Centre també assumeix les tasques de gestió de la
centraleta telefònica i la recepció dels Serveis tècnics.

Des del Centre es distribueixen les publicacions del
Parc. El 2020, degut a les restriccions vinculades a
la COVID-19, no s’ha fet distribucions massives de
publicacions en format paper.

Aquest any 2020 (de gener a març i durant la tardor)
s’han organitzat 11 esdeveniments, amb més 284
participants. A continuació destaquem algunes de les
activitats desenvolupades.
• Sessions de treball
• Presentacions del Parc i del Projecte de foment
de la participació a entitats implicades.
• Sessions de formació interna, sessions de treball
dels diferents serveis del Consorci
• Cessió d’espais a entitats col·laboradores

Iniciatives de dinamització
del Centre d’Informació
A banda dels recursos permanents de l’equipament,
l’audiovisual i l’exposició permanent, els caps de
setmana i festius els visitants del Centre troben altres
propostes que varien en funció de l’estacionalitat,
de les efemèrides que es celebren, etc. Es tracta de
petits tallers de manualitats, jocs d’identificació,
mostres de materials, etc. que en alguns casos
complementen les activitats d’agenda i en altres
ofereixen un recurs per gaudir el mateix dia de la
visita. Enguany, degut a les restriccions sanitàries
per contenir la propagació del Covid-19 s’han
hagut d’extremar les precaucions per minimitzar
el risc de contagi, per tant, no s’han pogut dur a
terme algunes de les propostes programades que
implicaven manipulació i/o intercanvi de materials.
Tot i així, destaquem les següents:
• La menjadora del Centre d’Informació
punt d’observació i identificació dels ocells
de bosc més habituals que s’acosten a la
petita menjadora. Enguany sense préstec de
prismàtics a causa del Covid-19.
• Taules temàtiques. Un expositor que
proporciona informacions sobre temes
relacionades amb les activitats de l’agenda
i que generalment incorpora algun component
interactiu. Aquest any destaquem: El ocells
del Parc de Collserola, mostra de nius, plomes
i cants a través el codi QR, Plantes enfilades
que viuen a l’alzinar, Els residus que generem
i Un Nadal més respectuós.
• Tallerets i manualitats: Joc del patrimoni
“Collserola fa 100 anys”, reconeixement
d’indrets de Collserola a partir de fotos
antigues, talleret de màscares d’animals
del bosc i talleret de descoberta dels arbres
mitjançant collarets de troncs
i calcs.

Cal tenir present que, per tal de donar resposta
a l’increment de les videoconferències i de les
sessions de treball virtuals, s’ha dotat la sala
amb una pantalla amb càmera i connectada a un
ordinador per a fer aquest tipus de sessions.

Can Coll els diumenges
La finca de Can Coll els diumenges es converteix
en un espai obert de descoberta i convivència per
als usuaris del Parc. S’hi treballa per:
• acollir els usuaris en el seu temps d’esbarjo
i gaudi, afavorint així la pròpia salut i benestar
• oferir informació actualitzada i d’utilitat sobre
els valors del parc natural
• transmetre missatges de sensibilització
que impliquin l’usuari en l’adquisició d’un
compromís de preservació i sostenibilitat,
• promoure el coneixement de l’entorn natural
i patrimonial, afavorint-ne un ús respectuós.
Durant l’any 2020, han visitat l’equipament 6.440
persones que, o bé han participat en activitats, o
han gaudit dels entorns de la masia, o bé han
fet els itineraris senyalitzats de l’entorn. El centre
ha estat obert durant 20 diumenges (en front els
38 diumenges de l’any 2019) i 4 tardes del mes
juliol (novetat post COVID), oferint les activitats
d’agenda: Visites familiars guiades a la granja i la
16a Nit dels Ratpenats.
Tota l’oferta d’activitats dels diumenges han
estat variades degut al COVID i les restriccions
imposades tant de mobilitat com d’aforaments. Les
instal·lacions i activitats que tenen la granja i els
seus residents com a protagonistes han continuat
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El Centre d’Informació obre tots els dies
de l’any (excepte en dates assenyalades)
i ofereix:
• Atenció personalitzada i venda de
publicacions
• Exposicions permanent i temporals
• Audiovisuals
• Itineraris senyalitzats per l’entorn
• Itinerari accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Visites i activitats concertades per
a escoles i públic en general
• Activitats de cap de setmana: Descobertes
en família, Passejades temàtiques, Nits
d’astronomia i altres activitats de l’Agenda
trimestral
• Jocs de descoberta i manualitats

Resum dels visitants i usuaris
del Centre d’Informació, 2020
Visitants
Visitants a títol individual al CI*

10.999

Usuaris d’activitats organitzades
i educatives
Programa «El curs al Parc»**

7.207

Altres grups escolars**

2.988
20

Altres col·lectius**

Total usuaris i visitants

18.206

Consultes ateses durant el 2020
Per correu electrònic

3.639

Per telèfon

1.988

Total consultes

5.627

* Període any natural, Inclou la participació a les activitats de l’agenda trimestral
que es duen a terme a l’equipament.
** Període del curs escolar, setembre 2019- agost 2020

Consultes al CI per tipologies, 2020
Visites
3%

Queixes
3%

Informació
general
28%

Activitats agenda
37%

Activitats
educatives
29%

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Taula dedicada a la geologia del parc al CI

Can Coll: diumenges 2020
Visitants diumenges
Activitats de l’Agenda del Parc

TOTAL

5.679
761

6.440

Activitats realitzades pels visitans, 2020
Visites a la masia i exposicions
Visites guiades a la granja
Visites lliures a la granja
Visites a la Feixa dels Ocells (només
hivern)

1.188
778
1.727
383

Tardes en família a la granja i finca de Can Coll
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sent el gran atractiu per les famílies que ens
visiten. A partir del confinament del mes de març,
els diumenges que ha estat obert l’equipament,
s’han deixat de proposar les Visites guiades a la
granja i només s’han mantingut les visites lliures,
ampliant-se, en aquest cas l’horari d’apertura.

de manualitats a la cuina vella de la masia.
I alhora s’ha reforçat, l’oferta de jocs autoguiats
pels exteriors immediats del centre: a la tardor:
Rapinyaires en joc. Identifica’ls en vol; a l’hivern:
el joc dels Ocells d’hivern de Can Coll i a la
primavera: el joc dels Arbres de l’entorn pagès.

Les visites a la masia i a les exposicions han comp
tabilitzat 1.188 persones. Han estat visites lliures,
doncs les guiades també s’han anul·lat. S’ha marcat
un itinerari de visita i s’ha habilitat la sortida per la
porta d’emergència del primer pis, evitant així les
coincidències dels visitants. S’ha posat cartelleria
amb precaucions COVID a tots els accessos.

Can Coll també s’ha fet ressò de les efemèrides
i campanyes ambientals. En aquestes ocasions,
l’equipament s’ambienta amb panells informatius,
petites exposicions (taules vitrina) i propostes
d’activitats temàtiques. Destaquem les propostes
dutes a terme durant la Setmana Europea de
Prevenció de Residus que han inclòs un racó
de contes, llibres i manualitats amb materials
reciclats, una ampliació de l’ exposició “Solucions
d’abans a problemes d’avui” i un joc de reflexió
entorn les deixalles domèstiques . Així mateix s’ha
creat una Mini-deixalleria, oberta als visitants, que
informa sobre bones pràctiques al Parc i demana la
col·laboració dels usuaris en l’objectiu Residu Zero
al Parc. La Setmana Europeu ha estat dedicada
enguany a visibilitzar els “residus invisibles”
aquells residus que es generen durant el procés de
fabricació d’un producte i que queden invisibilitats
per al consumidor.En aquesta temàtica s’ha creat
un plafó informatiu i una càpsula informativa en
vídeo per sensibilitzar sobre els “residus invisibles”
que es pot portar a la motxilla quan es va a passar
el dia al Parc Natural de Collserola.

Com a iniciativa especial post confinament aquest
estiu, aprofitant l’època en que les restriccions pel
COVID ho van permetre, es van organitzar unes
Tardes a la granja de Can Coll, van ser tres tardes
de juliol, amb dobles sessions, on les famílies van
poder gaudir amb tranquil·litat dels espais rurals
de la masia i del bestiar de la granja. Es van omplir
totes les places disponibles.
Un any més destacar que el Parc s’ha sumat
a la celebració del Dia Mundial dels Ocells, amb la
matinal de Can Coll, dedicada a la Festa dels Ocells,
el diumenge 4 d’octubre. L’activitat central de la
jornada va ser la xerrada i taller “Paisatges sonors
de Collserola”, a càrrec de l’especialista Eloïsa
Matheu, que va representar una bona oportunitat
per aprendre més sobre els sons de la natura i la
seva importància en la conservació de la qualitat
ambiental dels espais naturals i en el benestar i la
salut de les persones. Durant tot el matí es va poder
participar en un bon grapat d’activitats per totes
les edats: jugar al joc “Rapinyaires en vol” i posar
en pràctica la vista i l’enginy; gaudir de l’exposició
“Ocells: dibuixos i aquarel·les” de la il·lustradora
científica Blanca Martí, fer manualitats amb els
més petits. Hi va haver una participació notable,
més de 500 persones.
La Feixa dels Ocells, ha restat oberta durant
els mesos d’hivern,fins el diumenge 8 de març.
En aquest cas l’oferta de la Feixa no s’ha vist
modificada pel COVID. S’han atès 383 visitants.
Cada cop més, un bon nombre d’aficionats
a la fotografia ornitològica aprofiten aquesta
instal·lació per als seus reportatges. I cada
any es constata l’augment de les visites de les
mallerengues carbonera i blava i també, tot i que
en menor nombre, l’emplomallada i la petita.
Enguany s’ha detectat la presència ocasional del
picot garser petit.
A partir del mes de setembre i pel risc de contagis
de COVID per manipulació s’ha anul·lat l’oferta
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Espai d’interpretació
del pantà de Vallvidrera
Aquest edifici de reconegut valor patrimonial
i el seu entorn, és un valuós espai d’atenció als
visitants en un àmbit molt concorregut. Aquest
2020 s’ha obert un total de 25 diumenges, en
horari de matí, i ha acollit 719 visitants, un 36
% menys respecte l’any anterior. L’equip de
Guies del Parc, ha realitzat les tasques d’atenció
a les persones usuàries (visites comentades
a l’exposició del pantà, consultes, dinamització
del Joc de la granota, coordinació amb les entitats
que han fet actuacions en aquest espai, venda de
publicacions, etc.).
Enguany, l’entitat Collserola Verda ha continuat
la tasca de seguiment de la fauna lligada
a aquest ambient i el seguiment de la freqüentació
i activitats a l’àrea de lleure de Santa Maria de
Vallvidrera amb una dedicació d’un diumenge
al mes. Aquesta col·laboració s’emmarca dins
dels programes de Foment a la participació que
impulsa el Consorci. Malauradament, aquest any
i degut a la COVID -19, no s’han realitzat activitats
guiades al voltant del pantà.

Ús públic, divulgació i educació ambiental

Destaquem com a consultes freqüents les
relacionades amb itineraris i fonts a l’entorn
del pantà i sobre la història de l’edifici, amb
les activitats d’agenda, altres equipaments
i publicacions del Parc.
El pantà és un espai atractiu i es valora positivament
però, malauradament, un cop més cal mencionar
les conductes no desitjades que s’observen amb
freqüència com ara l’accés de les persones a la cua
del pantà, el bany de gossos, el donar de menjar
las senglars a les taules de pícnic, la presència de
deixalles, el pas de ciclistes pels corriols. Aquestes
situacions tenen un impacte negatiu sobre el medi
ambient i generen problemes de convivència. En
aquest sentit, aquest any s’ha hagut de realitzar
una nova actuació de retirada d’espècies invasores
que ha implicat el buidat del pantà durant els
últims mesos de l’any.

L’Agenda d’activitats
El Consoci organitza un ampli ventall de propostes
adreçades al públic en general que es recullen
a l’Agenda d’activitats trimestral.
L’Agenda combina multiplicitat d’ítems per
construir una oferta variada on tothom pugui
trobar alguna opció que el convidi a gaudir
i conèixer aquest Parc Natural. Vol ser també
el reflex de les iniciatives de gestió del Consorci
i una eina per a la transmissió dels valors del Parc.
La programació d’activitats és una oportunitat
per establir aliances amb altres equipaments,
administracions i entitats que també organitzen
activitats al Parc, permet crear xarxa de treball.

Efecte COVID
Aquest 2020 l’agenda no s’ha realitzat seguint
el calendari previst i s’ha adaptat a les diferents
mesures dictades per les autoritats sanitàries:
• Del 15 de març fins a finals de juny: totes les
activitats anul·lades.
• Des de l’1 de juliol fins al 25 d’octubre: es
van fer algunes de les activitats programades
i d’altres es van anul·lar per l’aplicació de
restriccions més severes a causa del Covid-19
(vegeu la taula agenda d’activitats 2020 i text
referit als diumenges).
• Des del 26/10 fins al 31/12: anul·lades totes
les activitats d’Agenda per l’aplicació de
restriccions més severes a causa del Covid-19.
Amb aquestes restriccions, de les 81 activitats
programades, finalment se n’han realitzat 33, amb
la participació de gairebé 6.500 persones.
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Destaquem, tot i l’any excepcional, la tasca
de programació conjunta amb els diferents
equipaments d’atenció al públic que estan situats
a la serra: Centre de Natura Can Soler, Castell
de Torre Baró, Aula Ambiental del C. C. Vázquez
Montalban, entre d’altres.
Enguany també s’ha participat a jornades,
efemèrides o campanyes ambientals com El Dia
mundial de l’Educació Ambiental, el programa
AiguArt, el cicle Poesia al Parc. Lletres i paisatges,
Dia Mundial dels Ocells, Setmana de la Natura, etc.
Finalment, comentem que la Campanya de
seguiment de la migració d’enguany que ha
comportat la instal·lació d’un punt informatiu
a l’inici del camí de pujada al turó de la Magarola
per tal de gestionar i controlar l’aforament al punt.

Activitats especials de l’Agenda
En aquest bloc es programen activitats que venen
determinades pel ritme estacional, per la celebració
d’esdeveniments globals o jornades participatives
que lidera el Consorci. Les activitats especials
complementen les propostes de programació
habitual amb l’objectiu d’oferir una agenda diversa
i vinculada als diferents programes de treball del
Consorci. Aquest any, s’havien programat diferents
propostes centrades en temàtiques tals com:

FENT XARXA
Col·laboradors de les activitats de l’Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Cívic Vázquez Montalbán
La Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Centre de Natura Can Soler
Caminants Collserola DEPANA
Associació Collserola Verda
Club Muntanyenc Sant Cugat
MUHBA Vil·la Joana
Institució Catalana d’Història Natural

Participació en:
• Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura
• Dia del sòl
• Setmana Europea de Prevenció dels
Residus
• Programa AiguArt - Dia Mundial de l’Aigua
• Dia Mundial de l’Educació Ambiental
• Setmana de la Natura
• Dia Europeu dels Parcs Naturals
• Dia Mundial dels Ocells
• Jornades Europees del Patrimoni
• Efemèrides Ambientals (Biblioteques)
• Setmana de la Ciència
• VIII Dia de les Papallones a Catalunya
• Let’s Clean Up Europe
• XVI Nit Catalana dels Ratpenats

• Les relacionades amb l’agricultura, el
patrimoni agràri i la transició agroecològica
al parc. S’han realitzat tres de les sis
programades. Com a novetat d’enguany s’han
programat visites familiars a la granja de Can
Coll durant les tardes d’estiu.
• Les activitats que faciliten l’expressió artística
relacionada amb la natura. Malauradament,
no s’ha pogut realitzat cap de les tres
activitats programades.
• Les relacionades amb els sistemes naturals.
S’han realitzat sis sessions de les dotze
programades. Destaquem la Festa dels Ocells,

Agenda d’activitats 2020
Activitats

Programades

Realitzades

Anul·lades

Especials de l’Agenda

26

12

14

6.087

Passejades temàtiques

11

3

8

31

Descobertes en família

10

3

7

64

Nits d’astronomia

9

2

7

41

D’excursió amb...

12

5

7

137

Vols col·laborar?

13

8

5

104

Total

81

33

48

6.464

111

Participants

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Exposició “Visions singulars de masies de Sant
Just”, de Víctor Murillo al CI
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amb 512 participants, i el seguiment de la
migració de rapinyaires al turó de la Magarola,
amb més de 5.000 visites.

Activitats de programació
habitual
Són activitats de petit format (20-30 participants)
que s’ofereixen tots els trimestres, excepte l’agost.
Destaquem les propostes:

Exposicions temporals 2020
A banda de les exposicions permanents,
s’han ofert dues exposicions temporals:
• Centre d’Informació, de l’1 al 31 de gener:
“Visions singulars de masies de Sant
Just”. Autor: Víctor Murillo, de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just Desvern.
• Can Coll, amb motiu de la Festa dels Ocells
el 4 d’octubre 2020, exposició: “Entre l’art
i la ciència” de Blanca Martí, amb visites
guiades a les obres per part de l’autora.

• D’excursió amb... Itineraris de 4-5 h de
durada, guiats per entitats del territori que
se’l coneixen abastament com el Centre
Excursionista Sant Cugat, DEPANA. Caminants
Collserola i Collserola Verda. Una proposta
amb un bon funcionament i una bona
acollida, amb un total 137 participants.
• Les Descoberta en família i les Passejades
temàtiques, que formen part de l’oferta de
caps de setmana del Centre d’Informació, han
acollit a vora 100 participants. Han tingut un
desenvolupament molt irregural i només s’han
realitzat 6 de les 21 previstes.
• Les Nits d’astronomia són una proposta que
desperta molt interès però que també està
condicionada per la meteorologia. Aquest any
s’han realitzat dues de les 11 programades
amb la participació de 41 persones.
• Vols col·laborar? Proposta emmarcada en la
promoció de la participació, va consolidant
el seu funcionament, enguany amb la
participació de 104 persones i la implicació de
les 4 entitats i equipaments del Parc.

Activitats especials de l’Agenda 2020
Títol
Mira on posem els peus 25/1/20 Centre Cívic Vallvidrera

Tipus d’activitat

Participants

Itinerari guiat

12

Taller d’iniciació

59

De Vallvidrera al Pantà 7/3/20 Centre Cívic Vallvidrera

Itinerari guiat

32

Tardes a la granja de Can Coll 7,14 i 21/7/20 a Can Coll

Visita guiada

129

Xerrada divulgativa

29

Xerrada curs

13

Matinal Ornitològica 2/2/20 Can Coll CEA

16a Nit catalana dels ratpenats 10/7/20 a Can Coll
Curs de la ICHN : Zoocecidis i estructures similars produïdes per
artròpodes 25/7/20 a Can Coll
Observació de la migració de les aus rapinyaires 12/9/20 al
04/10/20, turó de la Magarola

Observació guiada

5.129

Collserola, mobilitat sostenible? 18/9/20 Centre Cívic Vallvidrera

Itinerari guiat

5

Festa dels ocells 4/10/20 a Can Coll CEA

Participativa

524

Passejada guiada

20

Passejada comentada

10

Homenatge poètic

125

Una Masia amb més de 500 anys d’història 11/10/20 a Can Coll
Paisatges amb sabor d’aquí: Oliveres i Cedres 17/10/20 Pilar Herrero
Poesia al parc de Collserola: Bestiari a trio al MUHBA 25/10/20

Total

6.087

112

Comunicació
institucional

—

La comunicació institucional és una de les línies de
treball del Projecte educatiu per a la sostenibilitat,
impulsat des del Servei d’UPDEA, que té com
a finalitat capacitar les persones pel canvi. La gran
afluència i freqüentació de visitants al Parc, fa
que la informació i la comunicació sigui una de
les eines essencials per evitar el deteriorament
de l’espai natural i, especialment, la pèrdua de
biodiversitat. En aquest sentit, l’acció comunicativa
del Consorci s’orienta a reforçar tots aquells valors
que fomenten actituds i comportaments favorables
al medi.
Aquest any, l’estratègia del Pla de Comunicació
ha seguit reforçant les tres línies d’actuació
planificades des de fa dos any:
• Evolucionar la visió de Collserola com a Parc
Natural
• Atorgar valor afegit al Parc per tal que
la ciutadania se’n senti orgullosa
• Difondre una campanya de bons usos
per minimitzar l’impacte ambiental
Entre les accions realitzades, cal destacar l’esforç
comunicatiu a través dels diferents canals del
Parc vinculat a les bones pràctiques al Parc,
i concretament a l’ús de la bicicleta.
Les restriccions associades a la pandèmia i la
necessitat de tornar a posar de manifests les bones
pràctiques en la visita al Parc han centrat gran part
dels esforços comunicatius.
D’altra banda, el 2020 s’han inicat els treballs
de definició del nou mapa guia del Parc, que
finalitzarà el 2021.

Ús públic, divulgació i educació ambiental

Web institucional
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Consultes anuals al web vs. visites presencials al Centre d’Informació, 2020

Any de ple rendiment del web estrenat tot just fa
dos anys, únicament alterat pel sotrac pandèmic.
En efecte, el 2020, la dinàmica de consultes del
web expressa clarament la situació creada arran
de la crisi del Covid. La caiguda i recuperació dels
accessos al web entre mitjan de març i mitjan abril,
s’ajusta al període de confinament on les opcions
de voltar pel Parc és van minimitzar.
En aquest sentit sembla confirmar-se indirectament
fins a quin punt la fluctuació de les consultes al
web està lligada a la visita real al Parc o a l’es
pectativa de visita. En les gràfiques adjuntes és
fa la comparativa de les consultes web amb el
nombre de visitants del centre d’informació.

En blau els perfils de fluctuació dels accessos al web i les visites mensuals dels 3 anys anteriors, en roig,
la corva del 2020. Els mesos de confinament, les visites al Centre toquen fons i els accessos al web cauen
significativament. La punta de consultes web que es produeix a mitjan maig, respon segurament a
l’interès per la informació sobre les restriccions pandèmiques.

Temes més consultats al web, 2020

Estadística de consultes
Pel que fa a les xifres totals de consultes al web
durant el 2020, i malgrat les circumstàncies
comentades, el total d’usuaris diferenciat que han
accedit a les pàgines del web són 176.605 que
han realitzat 246.800 sessions d’accés al web
i que han visualitzat un total de 569.968 pàgines.
Fent la comparança amb les dades del 2019, en el
2020 es produeix un increment net de la utilització
del web. Un 67% més d’usuaris i fins a un 64 %
de les pàgines consultades en total. D’acord amb
l’observació feta anteriorment, podem pensar que
bona part d’aquest increment, és pot atribuir al de
les visites al Parc.
Quant a les estadístiques de consulta dels diferents
temes, s’obté el rànquing de les 35 temàtiques
més consultades (vegeu taula a la dreta).

Destaca de nou l’interès per les pàgines
relacionades amb itineraris que, any rere any,
encapçalen la llista. També és significativa la
visualització de les àrees de lleure, així com de
l’agenda d’activitats i l’accés al Parc. Destaca
també l’atenció a les noves pàgines imposades
per l’actualitat viscuda com la informació sobre la
incidència del COVID 19 al Parc, i les de divulgació
de les recomanacions i bones pràctiques per a l’ús
respectuós i segur de la bicicleta al Parc.
Comentar per últim la gran baixada de consultes
a la pàgina webcam, degut a la manca de
connexió en directe derivada de la redistribució
de prioritats de la xarxa informàtica imposades pel
confinament i el teletreball. Esperem recuperar-la
en breu, perquè és un exemple de pàgina d’èxit
que desperta curiositat i atractiu en ella mateixa.

Tema

Visualit.

Itineraris

167.080

Àrees

21.613

En bici

14.372

Can Coll

9.450

Accés al Parc

8.084

Agenda d’activitats

7.624

Vespa asiàtica

6.895

Fauna

6.832

Flora

6.593

Centre d’informació

5.674

Fonts

5.221

Recomanacions COVID

5.072

Webcam

4.709

Geografia

4.052

Agropecuari

3.725

Mapa -web

3.598

Cacera

3.341

Convocatòries de selecció
Altres

3.093
27.846

Els itineraris, les pàgines més consultades del web

Nombre d’usuaris actius per setmana, durant els anys 2019 i 2020
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Portal Collserola a wiquiloc

Xarxes socials

A banda de les millores i el dinamisme del web
propi cal destacar que la presència de la veu del
Parc a internet s’ha multiplicat amb la creació
d’una pàgina oficial, a finals de 2020, d’itineraris
a la plataforma wiquiloc, https://ca.wikiloc.com/
wikiloc/user.do?id=7327342. Wiquiloc és una
plataforma col·laborativa d’èxit mundial on els
usuaris aporten i consulten rutes fetes a peu, en
bici, o d’altres mitjans. Actualment compta amb
més de 24 milions de rutes proposades, arreu del
planeta, de les quals unes 40.000 duen l’etiqueta
de “Collserola”. És, per tant, un espai de referència.
La posada en marxa d’una pàgina oficial facilitarà
la visibilitat i divulgació dels itineraris condicionats
del Parc. Aquesta iniciativa s’ha fet en el marc de la
xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.

L’ús de les xarxes socials al Parc s’inicia l’any 2010,
amb l’obertura de la pàgina de Facebook. Després
s’han anat obrint altres canals: Twitter, Youtube,
Instagram i Pinterest, alguns com a comptes
corporatius de la marca ‘Parc Natural de Collserola’
i d’altres com a comptes d’equipaments, serveis
o projectes específics.
Els perfils que actualment estan actius a diferents
xarxes socials són:
• Facebook (www.facebook.com/collserola) una
pàgina corporativa, i dos pàgines específiques:
Can Coll CEA (nova pàgina www.facebook.
com/CanCollCEA) i Centre de Recursos (CDRE)
(www.facebook.com/DocumentacioCollserola/)
• Twitter: un perfil @parcncollserola i un perfil
del projecte “Alimentem Collserola”
@dlaecollserola iniciat a finals de 2017
• Instagram: un perfil: @parcncollserola
• Pinterest: un perfil del Centre de
Documentació i Recursos del Parc
• Youtube: dos canals oberts, un amb vídeos del
Parc i un altre amb vídeos de la web cam del
Centre d’Informació
El paper que juguen les xarxes socials a l’ad
ministració pública és el de facilitar la participació
i la implicació de la ciutadania complementant els
canals de comunicació bidireccional existents. Els
objectius de les xarxes socials al Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, són:

Perfil oficial del Parc Natural de la Serra de
Collserola a Wikiloc

• Funcionar com a canals de comunicació
bidireccional i de participació dels usuaris.
Proporcionant respostes immediates i espai
de discussió
• La creació de marca. Proporcionar espai de
posicionament de la marca Parc Natural de
la Serra de Collserola, basat en la creació de
continguts de qualitat respecte el Parc Natural
• El tràfic cap al web corporatiu, principal
element de la comunicació digital del Parc,
buscant la fidelització d’usuaris de les xarxes
que permeti un increment de tràfic cap al web

Evolució del nombre de seguidors a les xarxes socials, 2020

Com a novetat d’enguany, destaquem que, amb
el doble objectiu de dinamitzar els diferents
comptes a les xarxes socials i alhora divulgar la
publicació “Qui ha passat per aquí?”, s’ha muntat
un concurs entre els diferents seguidors/fans dels
comptes de Facebook (perfil coorporatiu i perfil
de Can Coll CEA) i d’Instagram. La proposta es va
desenvolupar entre els mesos de març a maig. Hi
van participar 320 usuaris repartits entre el perfil
de Facebook del Parc (139), el de Can Coll CEA (25)

114

Ús públic, divulgació i educació ambiental

i el compte d’Instagram (156). Es van publicar 16
reptes diferents que incorporaven una publicació
del repte i una publicació amb la resposta. Es van
obtenir 933 respostes als reptes. Finalment, el dia
21 de maig, Dia Europeu dels Parcs, es va fer el
sorteig dels tres guanyadors del concurs, a qui es
va obsequiar amb un exemplar de la publicació.
La proposta va coincidir amb el període de màxim
confinament vinculat a la COVID-19 i va ser també
una proposta encaminada a donar suport a les
famílies amb infants.
Twitter
Quant a Twitter, l’activitat de les administracions
públiques a aquesta xarxa, i per tant el Consorci
del Parc Natural de Collserola, està molt vinculada
amb la immediatesa així com a la capacitat de
resposta als dubtes, queixes o suggeriments que
puguin fer arribar els ciutadans.
Durant el 2020 el nombre de seguidors del compte
del Parc a aquesta xarxa social ha passat de 5.097
seguidors a 5.907, un increment de 810. El nombre
de missatges publicats a la xarxa ha estat de 297
piulades que han generat 505.000 impressions
(nombre de vegades que s’han visualitzat els
missatges). Els mesos amb més activitat han estat
els de tardor, amb continguts relacionats amb
l’agenda del Parc, els diferents avisos respecte les
restriccions vinculades a la COVID i els avisos de la
temporada de cacera.
A part del perfil institucional, un dels projectes
del Parc, el procés de dinamització local de
l’agroecològic, l’“Alimentem Collserola”, també
compta amb un perfil propi de Twitter des de
novembre de 2017. El nombre de seguidors
d’aquest compte ha passat de 319 a 683, un
increment important degut a la gran activitat del
compte. El nombre de missatges publicats ha
estat de 159 piulades que han generat 170.000
impressions.
Facebook
Pel que fa al perfil corporatiu de Facebook, durant
el 2020 s’ha passat de 6.943 a 7.551 seguidors,
amb 608 nous membres. S’han publicat un
total de 96 entrades que han generat un total
de 20 milions visualitzacions (tenint en compte
les visualitzacions dels 28 dies desprès de la
publicació) i 2.400 reaccions.
Les publicacions que han generat més interaccions
han estat les relacionades amb el buidat del Pantà
de Vallvidrera, el comunicat respecte la normativa
ciclista, les informacions sobre l’accès al Parc i els
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equipaments oberts segons la normativa COVID
i finalment els avisos de batudes de caça.
A part del perfil corporatiu, el Parc també compta
amb dos perfils de Facebook específics, el del Centre
d’Educació Ambiental Can Coll i el del Centre de
Documentació i Recursos Educatius del Parc.
Pel que fa al perfil del Centre d’Educació
Ambiental Can Coll, iactiu des del 2017, ha
finalitzat l’any 2020 amb 478 seguidors. S’han fet
95 publicacions que han rebut 29.921 reaccions,
amb un promig de 315 visites cadascuna. A més, la
pàgina ha estat visualitzada 37.200 vegades.
Instagram
Joc “Qui ha passat per aquí? a les xarxes

Aquest any, i vinculat a la proposta de dinamització
“Qui ha passat per aquí?” s’ha incrementat força
tant el nombre de publicacions com el nombre
de seguidors a la xarxa. En aquesta sentit, s’han
publicat 62 entrades. L’increment net de seguidors
d’aquest compte ha estat de 1.598 passant de
2.372 a 3.970 en finalitzar l’any. L’increment ha
estat de més del doble de l’any anterior, sobretot
al nombre de publicacions realitzades que han
recollit 9.771 m’agrada.

El perfil de Facebook del Parc segueix
augmentant en nombre de seguidors

Aquest any, a més, s’ha obert un compte vinculat
al projecte “Alimentem Collserola” que s’ha iniciat
amb una campanya de divulgació del projecte
anomenat “Collserola, 110 km2 de rebost”. Aquest
compte ha finalitzat l’any amb 600 seguidors
i s’han publicat 26 entrades, amb un total de
1.816 m’agrada.

Publicacions
Novetats
A destacar que s’han començat a cuinar dos
productes rellevants que han de veure la llum
durant el 2021, el nou mapa guia del Parc i la
Guia de fauna i flora del Parc de Collserola. El
primer recupera i actualitza l’antic plànol guia del
Parc, publicat a l’inici de la gestió del Parc, sota
el planejament del PEPCO, i ara la seva edició
és vincula amb la recent aprovació definitiva del
PEPNAT. Manté l’escala (1:25.000) i bona part
de la voluntat i criteris divulgatius, però és un
producte totalment renovat.
La Guia de fauna i flora forma part de les
col·leccions de guies il·lustrades de Toni Llobet
editades inicialment per l’editorial BRAU
i darrerament per Cossetània, que concentren
una mostra àmplia de les espècies de fauna i flora
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(600-800) més significatives dels diferents espais
naturals de Catalunya. És una guia de butxaca
molt pràctica per a la identificació de camp, i una
expressió clara del valor de la biodiversitat del
Parc.
D’altra banda destaquem també l’edició de les
noves estovalles individuals per als restaurants
concessionaris de les àrees de lleure, en les quals
s’ha cercat una fórmula d’equilibri integrant la
marca pròpia del restaurant amb la del Parc.
Finalment cal esmentar que s’han posat a punt
nous formats “lleugers” per a la difusió dels
itineraris del Parc en format paper. Concretament
un bloc DIN 3 amb un mapa dels itineraris
a l’entorn del CI, i de l’altra una nova col·lecció
de fulletons d’itineraris singulars, pensats per
a distribuir-los a demanda, mitjançant reproducció
de copisteria, o impressió domestica. S’ofereix la
seva lliure descarrega des del web.

Periòdiques
D’altra banda, s’han editat de manera periòdica:
els 4 números trimestrals del butlletí del Parc, la
memòria institucional i alguns altres fulletons
i materials, com el díptic de difusió de la campanya
d’Observació de Rapinyaires de la Magarola
i l’actualització de la Carpeta «El curs al Parc».
Butlletí i agenda del Parc
L’edició i, especialment, la distribució d’aquests
productes emblemàtics s’ha vist condicionada per
la crisi pandèmica. El butlletí només s’ha editat en
format digital (https://www.parcnaturalcollserola.
cat/butlleti-del-parc/) i de l’agenda només es va
editar el número d’hivern.
El Curs al Parc
S’ha fet una reedició millorada de la carpeta del
curs al Parc, incorporant-hi els continguts elaborats
en el marc de la campanya “Territori Vital”, que
posa de relleu els valors i beneficis de Collserola
en tant que espai natural, amb tota l’extensió del
terme.
S’ha fet de nou una impressió física de la carpeta,
amb un tiratge de 2.000 unitats.
Memòria Institucional
S’ha editat el volum anual de la memòria
institucional per a la seva distribució en suport
digital i accessible a través del web. La memòria del
2019 té 136 pàgines i ofereix, com en les anteriors
edicions, un gran nivell de detall. És treballa també
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per consolidar en els propers exercicis, l’edició
complementària d’una versió sintètica i gràfica de
la mateixa. https://www.parcnaturalcollserola.cat/
pdfs/memories/MEMORIA_GESTIO_2019.pdf

Reedicions
S’ha reeditat un material exhaurit:
• Fulletó “Passejades a l’entorn del CI”. Versió
catalana. Mides plegat: 10 x 15 cm. 2500
exemplars

Cartells i exposicions
La difusió de les activitats organitzades pel Parc
o amb la seva col·laboració té el suport de la
tramesa i exposició de cartells divulgatius. Per
als esdeveniments més rellevants, s’encarrega
puntualment la creació d’una imatge i disseny
singulars a proveïdors especialitzats; la resta
els cartells estan elaborats pels mateixos serveis
tècnics del Parc, d’acord amb uns formats amb
plantilles estandarditzades. Durant el 2020,
i a causa de les restriccions, moltes de les activitats
es van deixar de fer, i en conseqüència la producció
de cartells va disminuir sensiblement respecte les
xifres habituals i els pocs que s’han fet han estat
de producció pròpia.

Senyalització interpretativa
sobre el terreny
En l’àmbit de la comunicació sobre el terreny,
cal destacar l’elaboració de nous plafons
interpretatius, concretament els de Can Montmany
i el mirador de Finestrelles, i s’ha estat treballant
en 2 plafons més destinats al pantà de Vallvidrera.
L’objectiu d’aquests plafons és enriquir la mirada
sobre un indret o realitat tangible i millorar
l’experiència perceptiva. S’intenta aprofitar la
tecnologia per donar noves dimensions sensorials
a la lectura del paisatge.

Notícies del Parc
Difondre el dia a dia de la gestió d’un Espai
Natural Protegit esdevé una eina essencial per fer
arribar el missatge de la importància de la seva
preservació. Amb aquest objectiu, el Consorci
publica de manera regular les Notícies del Parc al
web corporatiu (https://www.parcnaturalcollserola.
cat/actualitat/noticies/). Aquestes notícies també
s’envien als responsables de comunicació de la
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona i es
pengen al web http://parcs.diba.cat/. Alhora,
tal i com s’ha comentat anteriorment, també es
difonen a les xarxes socials del Consorci.
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Per tal d’ampliar l’abast de les notícies, l’any
2012 es va iniciar una publicació digital pensada
per fer arribar als diferents membres dels òrgans
de govern, treballadors i altres grups interessats
en la gestió del Parc les diferents notícies que
es generen des dels serveis tècnics del Consorci.
Durant el 2020 s’ha continuat fent servir la versió
de pagament de la plataforma MailChimp per a fer
l’enviament d’aquest butlletí de notícies. El nombre
d’adreces que reben aquest butlletí és de més de
1.600, entre membres dels òrgans de govern,
mitjans de comunicació, treballadors del Consorci
i altres contactes institucionals i subscriptors a les
notícies del Parc.
Durant el 2020, s’han publicat un total de 47
notícies, d’aquestes, 6 han estat en format d’avís
i sobretot vinculades a situacions meteorològiques
de perill, l’inici de la temporada de caça i la
normativa i restriccions relacionades amb la
COVID-19.

Mitjans de comunicació
Any rere any s’ha pogut constatar un augment
de la presència de Collserola en els mitjans
de comunicació, tant per l’interès puntual de
l’actualitat com pel reconeixement del valor
d’aquest espai natural a tocar de la gran ciutat.
Les col·laboracions amb mitjans locals, iniciades
el 2015, es mantenen amb espais setmanals o
quinzenals dedicats exclusivament a informacions
i actualitat del Parc Natural. Les col·laboracions
realitzades en aquests mitjans es fan durant tot
l’any. De la mateixa manera, s’ha seguit atenent
un elevat nombre de demandes d’entrevistes
i col·laboracions en l’elaboració de reportatges
o publicacions. Al llarg de 2020, el nombre de
col·laboracions ha arribat als 50. Destaquem
les notícies relacionades amb el temporal Gloria
(gener-febrer) i, molt especialment, amb les dades
relacionades amb el confinament i l’augment de
les visites com a conseqüència de la pandèmia i els
confinaments consecutius (a partir de març).
Pel que fa a les notes de premsa, se n’han publicat sis:
• Els aiguats de divendres provoquen
importants afectacions als camins del nord-est
del Parc, desembre 22, 2020
• Roques Blanques acull el primer apiari didàctic
en un cementiri, una iniciativa pionera que
fomenta la protecció de les abelles al Parc
Natural de Collserola, novembre 20, 2020
• Comencen els treballs de buidat del pantà de
Vallvidrera per al control d’espècies invasores,
juny 12, 2020
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• Normativa i recomanacions per a les activitats
al Parc Natural de Collserola, en el moment
actual de la crisi sanitària pel COVID-19, maig
1, 2020
• TornaSòl arriba a les finques: compost local
per a conrear aliments a Collserola, febrer 26,
2020
S’inicia una nova fase del TornaSòl, un projecte de
recerca participativa en finca que té com a objectiu
millorar la fertilitat del sòl i promoure l’ús del
compost fet amb recursos locals a les finques de
Collserola.
A més de la tramesa regular de comunicats
informatius, actualment les notícies generades
s’envien a una llista de correu de gairebé 200
contactes de mitjans de comunicació, a part de
la tramesa a la resta de contactes de premsa
institucionals.
Per sobre de la valoració quantitativa interessen
molt més els aspectes qualitatius de millora de
la informació i del missatge a transmetre. Els
diferents temes tractats s’han agrupat en 4 blocs
temàtics, els mateixos que durant el 2019. A la
taula destaquem només les temàtiques amb més
repercussió en els mitjans i segons el nombre
d’aparicions en els diferents mitjans.

Notícies del Parc segons temàtica, 2020
Temàtica

N.

Consorci (organització,
funcionament...)

2

Divulgació i educació ambiental

9

Gestió de l’ús públic

8

Gestió del medi natural
Participació i foment del voluntariat

22
6

47

Total

Bloc temàtic

Temes principals
publicats als
mitjans, 2020

N.

Gestió medi
natural

Incidències a causa
dels temporals
(Gloria i d’altres)

8

Gestió ús
públic

Hiperfreqüentació

Gestió medi
natural

Buidatge del pantà
i espècies invasores

Gestió medi
natural

Ramaderia al Parc

7

7

4

Relacions institucionals
Aquí s’inclouen la participació i la col·laboració dels
Serveis Tècnics del Consorci, en l’àmbit nacional
i internacional, en jornades, cursos, seminaris,
etc. que han de permetre difondre els valors del
Parc Natural. També es troben referenciades les
visites tècniques que rep el parc. I alhora, també es
detallen l’ús dels espais dels equipaments del Parc
per altres institucions per al desenvolupament de
cursos, xerrades, reunions de treball, etc.

Presència al web de l’Ajuntament de Barcelona

Visites tècniques
• 06/02/2020. Visita tècnica a Can Coll CEA
de l’alcalde de Cerdanyola del Vallès i part
del seu Consistori per conèixer les propostes
del Projecte de remodelació dels espais
museístics de Can Coll propiciades per aquest
Ajuntament i que es troba en període de
redacció.
• 19/02/2020. Visita estudiants de l’ETSAB.
A la sessió, promoguda pel Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(UPC) hi van participar una trentena de
estudiants de procedència ben diversa: Itàlia,
França, Alemanya, països àrabs, Llatinoamèrica,
Canadà, Escandinàvia i Espanya.
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L’apiari didàctic de Roques Blanques, protagonista
de l’actualitat del Parc
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Bosquescuela, learning in nature al CEA de Can Coll.
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• 29/10/2020 - Visita institucional a Can Coll CEA
de tècnics del Parque Montanyes OPorto de
Portugal, acompanyats pel gerent del Consorci.

Acolliments tècnics

Curs de Zoocecidis al CEA de Can Coll, organitzat
per l’ICHN

Baños de Bosque, llibre presentat al CI el setembre

• Conveni de col·laboració en programes de
formació i investigació sobre educació infantil
a l’aire lliure. Bosquescuela, learning in
nature. Cerceda. Madrid. Presentació Oficial,
22 novembre al CI; Taller d’Iniciació, 23 i 24
novembre a Can Coll. Inici Programa Superior
Universitario en Metodologia Bosquescuela,
novembre-maig, acolliment a Can Coll CEA.
25 participants.
• Formacions PATT, “Fertilització orgànica
i diagnosi de la qualitat del sòl”. Organització
Arran de Terra. Campus de l’Alimentació. UB.
Acolliment a Can Coll CEA, 24 gener.
50 participants.
• Formacions PATT, “Cromatografia de sòls”
Organització Universitat de Barcelona.
17 desembre. Acolliment a Can Coll CEA.
10 participants.
• Curs “Zoocecidis i estructures similars
produïdes per artròpodes”. Organitzat per
l’ICHN. Acolliment a Can Coll CEA. 25 de juliol
2020. Horari: 10h a 18h. 15 assistents.
• Projecte experimental de millora de la fertilitat
dels sòls a les finques agrícoles del Parc.
Promogut per L’Espigall i Arran de Terra. Amb
el suport de la UB. Durada: 2 anys. Feixes de
Can Coll CEA.
• Projecte Habeetat. Per ajudar a incrementar
el número de pol·linitzadors dels camps de
conreu. Xerrada per agricultors de Collserola.
Repartiment de plantes aromàtiques i hotels
d’insectes per les diferents finques agrícoles
del Parc. Acolliment a Can Coll CEA.
• Presentació del llibre Baños de Bosque. 50
rutas para sentir la naturaleza, al Centre
d’Informació el 15 de setembre de 2020.

Premis i reconeixements
Acte de lliurament de la placa de reconeixement
de la col·laboració del CPNSC i el cos de Bombers

Placa de reconeixement del cos
de Bombers de Barcelona
Es tracta d’un premi que posa en valor les
tasques de coordinació i col·laboració entre el
cos de Bombers i el Consorci dins el programa de
prevenció dels incendis forestals al Parc.
Reconeixements com aquest posen de relleu la
tasca que es fa des del Consorci en matèria de
prevenció i detecció d’incendis forestals, un dels
programes on es destinen més recursos, tant
humans com materials.
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Estratègia
d’ordenació
de l’ús públic

—

Aquest any la COVID ha generat un important
canvi en la freqüentació i tipologies d’usos, al Parc
Natural de Collserola.
Tot i les dificultats que ha generat la situació de
pandèmia, no s’ha deixat de treballar conjuntament
en noves mesures de regulació per a la contenció
de les problemàtiques detectades seguint el
document de treball d’Ordenació de l’Ús Públic
2020-2024, presentada a la sessió constitutiva de
l’Assemblea del Consorci, celebrada al novembre
de 2019. Durant la sessió ordinària de la Comissió
Executiva de juliol de 2020 es va recordar la
necessitat de treballar conjuntament entre totes
les administracions per donar una resposta
comuna a les demandes dels diferents col·lectius.
En aquest sentit, s’ha continuat el treball amb la
Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis
Territorials de Barcelona, del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb
l’objectiu de consensuar les directrius comunes de
regulació de les activitats d’ús públic per a tots els
espais PEIN.
Pel que fa a la Taula d’ús públic, espai de treball
amb els diferents ajuntaments del Parc, no
s’ha realitzat cap sessió de treball. Està previst
reimpulsar aquest important punt de coordinació
durant el primer trimestre de 2021.

Seguiment de l’ús públic
Dades de freqüentació al Parc
La situació actual de pandèmia, i les diferents
restriccions de mobilitat, han produït un ús molt
intens dels espais naturals, sobretot dels més
propers a les àrees urbanes. En aquest sentit, l’any
2020 la freqüentació al Parc Natural de Collserola
va augmentar, respecte l’any anterior, en un 26 %,
elevant la xifra anual a 6.300.000 visites. En
paral·lel s’han vist incrementades les situacions
d’inseguretat i de conflicte entre visitants, sobretot
en cap de setmana quan les visites es multipliquen
a tots els espais.
L’any 2019 va finalitzar la implementació d’un
sistema de seguiment automàtic a partir de les
dades dels comptadors que discriminen el pas de
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Comparació de l’afluència al Parc per mes 2019-2020
persones, bicicletes i cotxes, instal·lats en punts
estratègics del Parc. Aquest sistema ha permés
monitoritzar la freqüentació del Parc que es pot
veure resumit al gràfic adjunt:
Com es pot veure, el mes de maig es va produir
un increment de l’afluència al Parc d’un 82 %
respecte l’any anterior, efecte clarament vinculat
a l’obertura d’algunes restriccions vinculades
a la COVID i la possibilitat de sortir a fer esport
o passejos a prop del teu domicili. Posteriorment
trobem un segon pic d’afluència el mes de
novembre, vinculat a l’inici del confinament
comarcal i municipal durant els caps de setmana.

Evolució de l’afluència per setmanes i restriccions vinculades a la COVID

Per sectors, la zona del passeig de les Aigües
SO i NE, amb 1.636.002 i 1.152.036 visites
respectivament, han estat els espais amb més
afluència, seguit de la zona de la riera de la Salut,
amb un total de 987.475 visites.
Finalment, pel que fa a la tipologia d’usos, tot i la
presència d’un increment de l’accès al Parc tant
a peu com en bicicleta, es veu un cert increment de
l’accès a peu durant els primers dos mesos de l’any
i un increment important de l’accés amb bicicleta
durant l’últim trimestre de l’any.

Seguiment de queixes
i consultes vinculades
a l’ús públic
Un dels efectes d’aquest important increment de
visites ha estat el volum de queixes i consultes
vinculades a l’ús del Parc. Aquestes han arribat per
diferents vies:
• Correu ci@parccollserola.net: 42 queixes (que
han implicat 187 correus de seguiment
i resposta). Un 60 % sobre l’incompliment
de la normativa ciclista i problemes de
convivència i seguretat. El mes en què es van
rebre més queixes va ser el de maig amb un
total de 16 queixes, de les quals 10 van ser
vinculades a l’ús ciclista.
• Correu dels serveis tècnics
(cpc@parccollserola.net)
• Demandes arribades d’altres administracions:
- Fitxes IRIS, Ajuntament de Barcelona: 4
- D’administracions locals als serveis tècnics del
Consorci: 2
- Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona: 1
• Xarxes Socials: s’han rebut un total de 168
missatges en els diferents comptes

Dades 2020 comparant increment visites respecte 2019
Can Rabella
241.434
Puig
Madrona
411.058

+ 56 %

65 %
Vall de
Sant Medir
487.585

Santa Creu
d'Olorda
162.281

-26 %

80 %

La Salut - Mas
Lluí
987.475

18,32 %
Centre
d'Informació
483.118

Can Coll
214.142
-35 %

27 %

Passeig de les
Aigües NE
1.152.306

Passeig de les
Aigües SO
1.636.002
17 %
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23,33%

29 %

Vall de les
Feixes
500.921
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Queixes rebudes a les xarxes socials, 2020
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Ordenació de l’ús públic

L’estudi d’afluència, freqüentació i caracterització
dels usuaris - visitants del Parc Natural de
Collserola ha finalitzat el 2020

• L´ús de l’escalada, amb l’afluència actual,
pot ser una activitat admesa sempre
que,coincidint amb la legislació vigent, es
disposi de l’autorització corresponent per
part de la propietat i de l’ens gestor del Parc
Natural.
• Es deixaran d’autoritzar activitats col·lectives
per part de centres docents de cicles formatius
d’activitats esportives a l’aire lliure. S’utilitzen
com espai per a pràctiques del crèdit de
seguretat en muntanya en la formació de
tècnics de grau mitjà en conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi natural. Per aquest
motiu, cal contemplar la seva realització en
altres llocs, fora dels espais naturals protegits
i en instal·lacions esportives específiques per
a aquest tipus de pràctiques formatives.
• L’espeleologia amb un impacte baix, com
en el cas de l’escalada, pot ser una activitat
admissible, sempre d’acord amb la legislació
vigent i amb l’autorització corresponent.
Tenint en compte, també, els aspectes jurídics
referents a la Responsabilitat Civil, per la
pràctica d’aquesta activitat que es puguin
derivar a la propietat.

Mesures de regulació
de l’escalada al Parc

Treball d’elaboració del mapa
de la xarxa d’ús públic

S’ha fet un esforç important per difondre els
resultats dels dos treballs de recerca portats
a terme des del 2017: l’Estudi de freqüentació
i l’Anàlisi de l’estat dels corriols, a través dels
canals de comunicació habituals del Consorci,
amb la publicació de notícies i articles al Butlletí,
al web del Parc i a les xarxes socials. També es
va convidar als autors d’aquests dos treballs
a fer una presentació dels resultats en la sessió
extraordinària del Consell Consultiu, sobre l’ús
ciclista al Parc.

Amb l’objectiu d’ordenar els diferents usos que es
desenvolupen dins el Parc Natural de Collserola,
i seguint les directrius que determina el PEPNat,
durant el 2020 s’ha iniciat el treball de publicació
d’un nou plànol guia del Parc.

Dins les diferents accions per a la ordenació i
regulació de les activitats al Parc, sobretot les
vinculades al Decret 148/1992, de 9 de juny,
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques,
científiques i esportives que poden afectar les
espècies de la fauna salvatge, aquest 2020 s’ha
analitzat un dels espais més especials del Parc, Les
Escletxes del Papiol i les diferents activitats que
s’hi realitzen.

Està previst que surti editat tant en format paper com
digital durant la primavera de 2021.

Desprès de diferents visites on hi ha participat
representants de l’Ajuntament del Papiol, de
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
de l’Universitat de Barcelona, de la Institució
Catalana Història Natural i d’entitats esportives
i centres educatius que fan ús d’aquest espai, es
valora la necessitat de la definició d’un Pla d’Usos
que incorporarà aquests elements:
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Aquest nou mapa té un doble objectiu, divulgar la
xarxa de camins que des l’ens gestor posem a l’abast
de la ciutadania per a la realització de caminades
i passejades al Parc i alhora és una acció essencial per
a l’estratègia d’ordenació i regulació de l’ús públic.

Mesures de regulació
i ús de la bicicleta
Un dels elements que generen més controvèrsia
respecte les mesures d’ordenació de l’ús públic és
els criteris de regulació de l’ús de la bicicleta al
Parc, vigents des de l’any 2000. Cal recordar que
a l’estiu de 2019 va sorgir la iniciativa “Collserola
Sense Restriccions Ciclistes” a les xarxes socials,
i uns mesos més tard, es va constituir com
Associació CSRC (Collserola Sport Respecte
Ciclisme). Els seus representants van fer arribar
una proposta de creació d’un Trail Center al Parc
Natural a totes les administracions dels òrgans
de govern del Consorci. El mateix any, al mes
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d’octubre, es va celebrar una sessió extraordinària
del Consell, amb un únic punt: ”L’ús ciclista al
Parc”, i des dels Serveis Tècnics del Consorci es
va convidar al col·lectiu CSRC a presentar la seva
proposta en aquesta sessió.
Durant la primavera de 2020 es va presentar la
valoració d’aquesta proposta per part dels serveis
tècnics del Parc on es desestimava per diferents
motius. Les raons per les quals es va desestimar
la proposta presentada per CSRC de creació d’un
“Trail Center” són bàsicament:
1. S’obvia l’objectiu principal de la declaració de
Parc Natural, la legislació vigent i la motivació
de la regulació ciclista al Parc
2. Defuig la resta d’usuaris, amb interessos
i motivacions ben diferents
3. No es mencionen altres centres vinculats
a la pràctica esportiva i recreativa, amb
experiències solvents que afavoreixen
activitats sostenibles i responsables
Per tal d’ampliar aquesta informació es pot
consultar l’espai “Collserola en bicicleta” del web
del Parc https://www.parcnaturalcollserola.cat/
collserola-en-bici/ on hi ha, entre altres qüestions,
la normativa vigent citada i el mapa d’Ús Ciclista,
amb més de 250 km de camins autoritzats.

Memòria de gestió 2020

Vist l’interès dels dos estudis, corriols i freqüentació,
és convenient continuar el seguiment especialment
de les mesures de gestió. Es continua treballant en
la zonificació amb la informació existent: ús socials
dels espais, afluència i degradació i amb tota
anàlisi establir unes zones pilot on aplicar mesures
correctores (exemple: eliminar corriols, potenciar
espais de tranquil·litat, etc.) i, un cop realitzada la
intervenció, fer-ne una avaluació. A més, en aquest
sentit, és important canalitzar l’ús públic a través
del manteniment i sempre tenint present el propi
ús de l’espai. La pràctica aconsella endreçar l’ús
cap als camins que ja s’estan utilitzant, amb un pla
de manteniment per reduir l’impacte, que no mirar
de reconduir-lo cap a nous camins.

Accions comunicatives
Arran de l’acusat increment de la freqüentació
del Parc com a conseqüència dels successius
episodis de confinament i obertura a causa de la
pandèmia, s’han intensificat els missatges i els
consells de bones pràctiques, tant al web com a les
xarxes socials. A finals d’any es decideix dissenyar
i implementar una nova edició de la campanya
“Collserola, territori vital”, ja per al 2021.

Moltes accions comunicatives han anat destinades
a recordar les bones pràctiques

Autoritzacions d’activitats

Estudis i recerques

Nou protocol

L’any 2020 estava previst iniciar noves propostes
d’estudis de seguiment de l’ÚP vinculats a la
fragmentació del territori i la capacitat de càrrega.
Malauradament l’impacte de la pandèmia ha fet
ajornar aquestes propostes. En aquest sentit, i amb
l’objectiu d’analitzar noves vies d’estudi i alhora
fer una transferència d’informació tènnica a tots
els treballadors del CPNS vinculats a la temàtica,
el mes de setembre es va realitzar una sessió de
treball conjunta on es van presentar els resultats de
l’estudi d’Anàlisi i valoració de l’estat dels corriols,
portat a terme per Guim Ursul, ambientòleg i els
primers resultats del seguiment de l’ús públic al
Parc. Les principals accions a realitzar es van
resumir en:

Del 2020 ha destacat el disseny i la implementació
del nou protocol per sol·licitar l’autorització de les
activitats regulades. En adaptació al que preveu
la Llei 39/2015, d‘1 d‘octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Els serveis tècnics del Consorci han
introduït una sèrie de canvis amb l’objectiu
d’optimitzar els processos, automatitzant la
majoria de rutines de les aplicacions de gestió.

• Anàlisi de la xarxa dinàmica per a l’ús públic
segons el PEPNat i de la senyalització existent
• Avaluació de la densitat real de camins, del
nivell de fragmentació del territori que suposa
i de la capacitat de càrrega d’alguns espais.
• Mesures de restauració a camins o recorreguts
amb alta freqüentació, tenint de base les
dades de l’estudi realitzat
• Importància de la comunicació i educació
ambiental en la divulgació i acceptació
de les mesures

Ciclistes al mirador de Sarrià

Un dels canvis més rellevants és la modificació
del procediment de sol·licitud d’autorització
d’activitats. Un tràmit necessari per poder
organitzar i desenvolupar activitats a l’àmbit
del Parc. Per altra banda, s’ha aprofitat el canvi
per revisar els criteris i condicionants de les
autoritzacions actuals, amb la incorporació de
noves tramitacions. Els criteris pels quals cal
demanar autorització a partir d’ara es mostren al
quadre de la pàgina següent.
Quant a les noves mesures de regulació de les
activitats físico-esportives, es basen en tres eixos:
• Limitació del nombre d’activitats anuals
• Reducció del nombre de participants
• Ajustaments dels recorreguts a una xarxa de
camins establerta
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Activitat ciclista que trancorre per camins
autoritzats
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A més, s’afegeix un tràmit nou de notificació
(no autorització), que comportarà una declaració
responsable i una sol·licitud prèvia a la Generalitat,
en els supòsits següents:

Criteris pels quals cal demanar autorització, des de setembre de 2020
ACTIVITAT

CRITERI

Activitat fisicoesportiva a una zona o itinerari del Parc Natural

A partir de 30 participants

Activitat familiar, de lleure a un punt del Parc (trobada, aplec...)

A partir de 50 participants

Activitat divulgativa, de petit format, que s’hagi de fer necessàriament
en horari nocturn (nit d’astronomia)

Sempre

Escalada i espeleologia

Sempre

Activitat que impliqui captura o recol·lecció de flora, fauna o gea

Sempre

Activitat que impliqui instal·lacions d’infraestructures temporals

Sempre

Filmacions, activitats fotogràfiques d’ús privatiu de l’espai

Sempre

Activitat organitzades amb vehicles motoritzats

Sempre

• Estudis científics, sense captura
• Enregistraments de fauna en moments o llocs
sensibles o quan puguin causar molèsties
Com es tramiten les sol·licituds?
A partir de l’1 de setembre el tràmit ha seguit un
procés no gaire diferent del que es venia fent fins
aquell moment, però amb l’objectiu d’implementar
progressivament la relació amb els sol·licitants de
manera administrativa i telemàtica. Amb caràcter
general, cal iniciar la sol·licitud amb un mínim de
30 dies d’antelació. Si el sol·licitant és una entitat,
empresa o associació, el tràmit només podrà
presentar-se electrònicament i caldrà disposar
de certificat digital. En cas de persones a títol
individual, podran fer servir el canal electrònic
o presencial indistintament.

Límit d’activitats esportives i nombre màxim de participants
TIPOLOGIA

NOMBRE / ANY

Pedalades

15

MÀX. PARTICIP.
200

1 de llarga distància
2 maratons

Curses

500

20 de mitja distància
Caminades

50

500

Curses orientació

20

200

El procediment s’inicia amb l’entrada d’una
instància genèrica, que cal acompanyar d’un
formulari, així com d’ altres documents requerits,
segons l’activitat. Si compleix tots els requisits,
la tramitació segueix el seu curs i finalitza amb
l’emissió de la notificació favorable.
Per facilitar el tràmit, s’ha revisat completament
l’espai web: https://www.parcnaturalcollserola.cat/
autoritzacions-dactivitats/

Resum estadístic
Evolució del nombre total de participants i de sol·licituds, 2009-2020
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Sol·licituds

Participants

60.000

Aquest any, molt marcat per la COVID, s’han
rebut un total de 135 sol·licituds d’activitats amb
un total de 41.850participants. D’aquest total
cal ajustar les dades al nombre real de les que
han estat realitzades. Així, el nombre d’activitats
realitzades durant el 2020 ha estat de 56. Un valor
molt per sota de l’any anterior, que van ser de 230
activitats, amb 55.027 participants. Per primera
vegada les sol·licituds anul·lades o ajornades han
superat les realitzades. Si ens fixem en la gràfica
d’evolució es pot veure que les dades de 2020 es
corresponen aproximadament amb les de l’any 2020.
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Quant al nombre de participants, hi ha hagut una
disminuació de 47.216 persones respecte l’any
anterior, clarament relacionada amb les restriccions
degudes a la pandèmia. La mitjana de persones al
Parc en les activitats organitzades durant el 2020
ha estat de 22 persones per dia, extraordinàriament
allunyada a les xifres dels anys anteriors.Com ja s’ha
dit, aquest 2020 ha estat un any extraordinàriament
atípic i, segurament sense les restriccions sanitàries
que vam patir, hauria estat un any molt similar als
anteriors.
Respecte a les 135 activitats autoritzades al Parc
el 2020, les activitats a peu, representen més de
la meitat del total. La tipologia següent d’activitats
sol·licitades són les filmacions; la proximitat de
Collserola a Barcelona i l’escenari natural que
ofereix el Parc, amb vistes de Barcelona al fons,
són un atractiu per a les empreses d’audiovisuals
i projectes formatius en aquest camp. Quant als
ingressos que generen aquest tipus d’activitat, tenen
com a concepte l’ús privatiu de l’espai públic, amb
un preu públic per dia de 672,70 €. Les filmacions
d’alumnat en pràctiques de les diferents escoles de
cinema i les sol·licituds de TV de caràcter públic,
estan excloses de pagament. El total d’ingressos
d’enguany per aquest tipus d’activitat ha estat de
6.727 €, import que representa un 44 % menys que
l’any anterior (15.289 €).

Activitats realitzades, anul·lades o ajornades i nombre de participants, 2020

Balanç de les activitats realitzades, 2019-2020
2019
TIPOLOGIA

Participants

Activitats a peu

2020
Activitats

Participants

Activitats

43.066

120

5.913

78

Activitats amb bicicleta

2.271

15

467

17

Aplecs i trobades

7.488

25

560

11

380

3

30

2

Formatives i científiques
Actes de promoció - filmacions
TOTAL

1.572

39

591

26

54.777

202

7.561

134

Actualització del mapa
de camins per a les
activitats autoritzades
Des de 2016, les activitats fisicoesportives orga
nitzades que requereixen d’autorització prèvia
dels Serveis Tècnics del Parc han d’ajustar el
recorregut al Mapa de camins autoritzables. Fruit
de l’activitat i la demanda de les entitats en relació
a determinades pistes i camins, a finals de desembre
es va publicar al web del Parc una actualització
d’aquest mapa que modifica sensiblement la versió
anterior. Així doncs, el mapa vigent compta amb
320 km de camins disponibles per a les activitats
a peu, dels quals 207 km són aptes per a les
activitats en bicicleta

Tipologia
de les activitats
sol·licitades
(%), 2020
Tipologia
de les activitats
sol·licitades (%),
2020
Aplecs
8%

Estudis
2%

Filmacions
19%

A peu
58%
Bicicleta
13%
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El Curs al Parc

—

El Curs al Parc és una eina de treball que cerca
posicionar el Parc Natural de Collserola com a espai
educatiu global. Tot i que es van començar a oferir
activitats d’educació ambiental des del moment de
la declaració de Collserola com a espai protegit,
el Curs al Parc com a tal, s’ofereix des de fa més
de vint anys, amb l’objectiu primordial de posar
a l’abast dels centres docents, entitats i associacions,
els recursos educatius que la serra ofereix.
Inclou un ampli ventall de propostes educatives
i recursos adreçats principalment al món de
l’ensenyament però també a qualsevol entitat
que vulgui incorporar el Parc Natural dins les
seves programacions. Són més de 40 programes
dirigits a tots els nivells de l’ensenyament formal
i també per a escoles d’adults i d’educació
especial. Es desenvolupa al Centre d’Informació,
al centre d’educació ambiental Can Coll i al Centre
d’Interpretació del Pantà de Vallvidrera. El Curs al
Parc està integrat dins del Programa d’Activitats
Educatives del Consorci d’Educació de Barcelona
i ha rebut el Certificat de Qualitat Educativa. L’equip
d’educadors del Parc treballa per mantenir-se al dia
de les noves metodologies i línies d’aprenentatge
i així mantenir una oferta actualitzada i inspiradora.

El Curs al Parc 2019-2020
Passejar i descobrir

4.659

Can Coll

1.671

CI

2.988

Aproximar-se i conèixer

3.322

Implicar-se i aprofundir

1.236

Efecte COVID

El Parc També a l’Estiu
Activitats d’estiu

El tancament dels centres escolars el 12 de març
que va donar per tancat el curs escolar presencial,
va afectar de manera directa a les activitats el
programa El Curs al Parc. Per tant, les dades que
s’inclouen només reflexen les activitats realitzades
entre els mesos de setembre de 2019 i primera
quinzena de març de 2020.
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Totals

9.241

Procedència
dels usuaris, totals i àrea de Collserola,
70%
del programa El Curs al Parc, 2019-2020

Així, tot i l’efecte del tancament brusc dels centres
escolars, el curs 2019/2020 hi han participat
9.241 alumnes, acompanyats dels seus mestres
i professors. La majoria dels assistents, un 73 %,
procedeixen dels municipis del Parc i la resta
bàsicament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
o de municipis propers (Badalona, Sabadell,
Terrassa...).

Centre d’Educació
Ambiental Can Coll
Dins del municipi de Cerdanyola del Vallès, el
centre d’educació ambiental de Can Coll, de
senvolupa una tasca formativa continuada des del
curs 1987 - 1988.
Els objectius programàtics i el compromís de
treballar es mantenen vius i actius 31 anys després:
• Donar a conèixer el patrimoni natural
de Collserola, capacitant per a la seva
conservació. Utilitzant l’entorn natural com
a context i font d’aprenentatge.
• Fomentar les bones pràctiques ambientals al
Parc i a la pròpia vida. Avançar socialment cap
a la qualitat de vida, l’equitat i la solidaritat.
• Capacitar per a la sostenibilitat ambiental,
per a la connexió entre futurs sostenibles i la
manera en què pensem, vivim i treballem.
• Sensibilitzar sobre els problemes ambientals
locals i globals. Facilitar l’educació
participativa, ajudant a desenvolupar el
pensament crític i la ciutadania activa.
La visió de Can Coll és la d’un centre:
• Obert a tothom, amb la natura i la societat
com a protagonistes
• Proactiu i dinàmic, interdisciplinari
i cooperatiu, que accepta i acull noves idees
i propostes i que alhora vol ser orientador per
a les noves generacions
• Que vol exercir a partir de la proximitat,
la sensibilitat i la creativitat

60%

60%

Dins del municipi de Cerdanyola del Vallès,
el Centre d’Educació Ambiental de Can Coll,
desenvolupa una tasca formativa continuada des
del curs 1987 – 1988.

50%

40%

30%

20%

17%

16%

10%
1%
0%

3%
0%

Sant Cugat Sant Feliu
del Vallès
de
Llobregat

Sant Just
Desvern

1%
Barcelona Cerdanyola El Papiol
del Vallès

0%

2%

Esplugues Molins de Montcada i
de
Rei
Reixac
Llobregat
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Els objectius programàtics i el compromís de
treballar es mantenen vius i actius 31 anys després:
• Donar a conèixer el patrimoni natural
de Collserola, capacitant per a la seva
conservació. Utilitzant l’entorn natural com
a context i font d’aprenentatge.
• Fomentar les bones pràctiques ambientals al
Parc i a la pròpia vida. Avançar socialment cap
a la qualitat de vida, l’equitat i la solidaritat.
• Capacitar per a la sostenibilitat ambiental,

Ús públic, divulgació i educació ambiental

per a la connexió entre futurs sostenibles i la
manera en què pensem, vivim i treballem.
• Sensibilitzar sobre els problemes ambientals
locals i globals. Facilitar l’educació
participativa, ajudant a desenvolupar el
pensament crític i la ciutadania activa.
La visió de Can Coll que volem oferir és la d’un
centre:
• Obert a tothom, amb la natura i la societat
com a protagonistes
• Proactiu i dinàmic, interdisciplinari
i cooperatiu, que accepta i acull noves idees
i propostes i que alhora vol ser orientador per
a les noves generacions
• Que vol exercir a partir de la proximitat,
la sensibilitat i la creativitat.
Durant el curs 2019 - 2020 a Can Coll CEA s’han
atès un total de 6.229 alumnes acompanyats dels
seus mestres i professors.
Més del 76 % dels participants procedeixen dels
nou municipis del Consorci. Val la pena destacar
que gairebé el 60 % del total d’alumnes pertanyen
a centres escolars de Barcelona ciutat. Els alumnes
de Cerdanyola del Vallès són els segons en
nombre de participants, representen el 17 % dels
assistents, seguits pels estudiants d’Esplugues de
Llobregat , amb el 16 % i de Sant Just Desvern
amb un 3 %.

Altres orígens majoritaris dels alumnes
han estat, per ordre de participants:
Badalona, l’Hospitalet, Ripollet i
també Sabadell, Terrassa i Rubí.
Programes educatius

Memòria de gestió 2020

Les propostes de El Curs al Parc estan agrupades
en programes, segons la intencionalitat i els cicles
educatius de l’educació formal a qui van dirigits:

Programa educatiu Cuidem la Terra, cuidem
Collserola a Can Coll amb alumnes de 2n curs d’EP
el mes de gener 2020

Passejar i descobrir: són programes que
ajuden a establir un primer contacte amb la
realitat de Collserola. S’han ofert 6 propostes
diferents que han estat realitzades per un total de
1.671 alumnes amb els seus mestres i professors.
Els programes més demanats han estat Descobrim
la granja (796 participants), i Descobrim el bosc
(445 participants). Des de l’inici de l’oferta,
aquests programes han tingut molt bona
acceptació i no es pot atendre tota la demanda.
També cal remarcar Descobrim la Feixa dels Ocells,
amb 206 participants d’ESO. El programa per a
l’educació infantil de primer cicle (escoles bressol
i llars d’infants) Coneguem la granja de Can Coll,
que sempre te una gran demanda, enguany s’ha
hagut d’anul·lar en realitzar-se íntegrament durant
el període de tancament per COVID. El tercer
trimestre de curs és tradicionalment el temps en
que tenim més reserves dels programes dissenyats
per a l’educació infantil, el confinament però ha
variat absolutament les estadístiques anuals,
suposant la pèrdua de més d’una tercera part de
les reserves.

Primers grups del curs 20-21 amb mesures
de prevenció contra la COVID a Can Coll

Aproximar-se i conèixer: són programes
que ajuden a establir relacions entre els diferents
elements del món natural i social. S’han ofert 17
programes diferents, alguns amb oferta específica
per a cada cicle, com per exemple el programa
Treballem el paisatge que s’ofereix a cicle mig i
superior de primària, amb una mateixa estructura
de programa però amb conceptes, metodologia
i materials específics per a cada nivell. Aquests
programes han estat realitzats per un total de
3.322 alumnes i mestres i professors.
Equip d’educació del CI preparant una activitat

Enguany, donant compliment al programa El
Curs al Parc, s’han ofert 28 propostes educatives,
totes elles vinculades als continguts del sistema
educatiu formal, amb programes específics segons
el cicle formatiu dels alumnes. Durant el primer
i segon trimestre del curs s’han realitzat un total de
278 activitats educatives. Les activitats del tercer
trimestre van ser anul·lades pel tancament dels
centres educatius. Tots els programes educatius
són d’un dia de durada al Parc però representen
diverses jornades de treball a l’escola, abans
i després de l’activitat. Per tal de generar sinèrgies
d’aprenentatge, els docents han de realitzar a Can
Coll una sessió de preparació prèvia, en què se’ls
lliura diferents recursos per treballar a l’aula. Al
llarg d’aquest curs escolar s’han fet 34 sessions
de treball de preparació, amb la presència de 66
mestres i/o professors.
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Resum estadístic de les activitats del
curs al Parc a Can Coll, curs 2019-2020
Programes educatius

N. part. Grups

Experimentem el bosc

657

24

Experimentem la granja

196

7

Experimentem la masia

56

2

Experimentem fent art al bosc

152

6

Aproximació a la masia

111

2

Aproximació al món rural

104

4

Aproximació a la vegetació

52

2

Aproximació a la fauna (CM)

55

2

Aproximació a la fauna
vertebrada

112

4

Aproximació a l’ambient de
riera

29

1

Descoberta de la vegetació I

266

10

Descoberta del medi

46

2

Treballem Collserola

1188

45

Treballem les plantes de
l’alzinar

83

3

Treballem el paisatge

163

6

Collserola a l’abast

52

4

Cuidem la Terra, cuidem
Collserola

642

19

Descobrim la granja de Can
Coll

796

31

Descobrim la Feixa dels Ocells

206

9

Descobrim el bosc (versió
experimental)

445

15

Propostes a mida

114

5

5.525

203

TOTAL

Formació de
formadors

N.
part.

Sessions de didàctica

109

Grups
5

Presentacions

20

7

Cursos

15

1

Sessions de treball amb
educadors

66

34

210

47

TOTAL

Estades de pràctiques
TOTAL

N.
part.

Grups

7

Col·laboracions
TOTAL

397

24

Primers contactes
Visites a la masia i a la granja

90

4

Activitats d’estiu

24

1

114

5

6.253

279

TOTAL

TOTALS

3. ACTUACIONS

Un curs més, el programa Treballem Collserola
ha estat el programa més realitzat, amb 1.188
alumnes i 45 mestres. S’ha continuat lliurant
gratuïtament, un exemplar del conte Qui ha passat
per aquí? a totes les escoles d’infantil i primer
cicle de primària que realitzen el programa. El
programa de descoberta del bosc Experimentem
el bosc, 657 alumnes i 24 mestres participants,
ha estat el més realitzat en fer-se bàsicament
durant la tardor. Experimentem la granja, amb 196
alumnes i 7 mestres, ha sofert una gran davallada
(gairebé 600 alumnes menys que el curs passat),
en realitzar-se bàsicament durant la primavera.
Durant aquest curs s’ha realitzat una remodelació
important de l’oferta de treball per racons a la
Casa dels Petits. S’ha incorporat una taula de llum
al racó d’observació; s’ha remodelat el racó del só
incorporant un nou xilòfon fet amb canyes de la
riera, també s’han preparat nous pals de pluja amb
aglans i amb llavors de carbassa.
Pel que fa a les propostes dirigides a la franja
escolar entre 8 i 11 anys, els programes més
demanats pels mestres han estat: Treballem
paisatge (163 participants), Aproximació a la
fauna vertebrada (116 participants), Aproximació
a la masia (113 participants) i Aproximació al món
rural (108 participants).
La demanda d’activitats educatives per
a secundària continua sent notable i en augment,
de manera que han quedat grups en llista d’espera.
Les propostes actuals han estat realitzades per
266 alumnes de 12 a 16 anys. Descoberta de la
vegetació, dirigida al primer cicle d’ESO ha estat el
programa més realitzat, recollint valoracions molt
positives per part del professorat. Al llarg del curs
s’ha treballat en la renovació del material per a la
posada en comú.
Implicar-se i aprofundir: activitats que
proposen participar en el funcionament i la gestió
del Parc Natural. Realitzades per un total de 1.236
alumnes, mestres i professors.
Cuidem la Terra, cuidem Collserola és el programa
més complex i complert de l’oferta de Can
Coll. S’emmarca metodològicament dins dels
programes d’aprenentatge-servei i les tasques que
es realitzen van dirigides al manteniment del Parc.
Aquest curs hi han participat quatre escoles i 642
alumnes acompanyats de 19 mestres.
Col·laborar en la tasca de formació dels futurs
professionals de l’educació és un dels objectius
prioritaris del centre. Enguany 109 alumnes i 5
professors han participat en Sessions de didàctica,
unes sessions fetes a mida de cada grup i que
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cerquen mostrar i analitzar els diferents recursos
pedagògics i metodologies per a l’aprenentatge
que s’utilitzen a Can Coll.
S’han mantingut vigents els convenis de
col·laboració amb diferents universitats catalanes,
centres formatius de grau mig o superior i empreses
o entitats per tal d’acollir i tutelar estudiants en
períodes de pràctiques d’empresa. Reflex del pes
educatiu que al llarg dels anys ha anat guanyant
Can Coll CEA, és l’increment d’aquestes peticions
de pràctiques, fins al punt que actualment no es
poden atendre totes. Enguany, 7 estudiants han
participat en estades de pràctiques realitzant un
total de 1.856 hores. És destacable l’esforç de
l’equip d’educadors per atendre i guiar aquestes
pràctiques, des del moment de la presentació dels
alumnes, la realització dels convenis, el seguiment
i l’avaluació amb els respectius tutors.
Enguany apuntem l’oportunitat que es va donar
a les dues alumnes del Grau d’Educació Social de
la Facultat d’Educació de Barcelona, per tal que
durant el confinament acabessin el seu còmput
d’hores fent pràctiques des de casa. En aquests
dos casos van dirigir els seus esforços al disseny
de “Plafons de comunicació per infants amb TDA”
realitzant el disseny de plafons per a 9 programes
del Curs al Parc diferents, en tot moment van estar
assessorades i guiades pels tècnics del centre.
Aquest material un cop revisat passarà a formar
part dels materials de suport que s’ofereixen al
professorat.
També destacar el treball de final de grau realitzat
per una alumna de pràctiques del grau de
pedagogia sobre “Consciència climàtica. Treballem
el paper de plata”.
Des de la Revista Catalana de Pedagogia, se’ns
ha demanat la redacció d’un article sobre les
experiències de Can Coll CEA en l’acolliment
d’estudiants en pràctiques. Aquest article, ja en
tregat i validat, veurà la llum al llarg del 2021
i és el reflex de l’experiència acumulada al llarg de
trenta dos anys.
Cursos per a mestres i professors. A petició d’Escoles
+ Sostenibles, dins el seminari Biodiversitat
a l’escola s’ha realitzat una sessió sobre “Una
granja a l’escola, consells i recomanacions”.

Activitats i iniciatives de gestió
educativa i d’equipament
S’han iniciat dos procesos de treball col·laboratiu
que representaran una millora important per
l’equipament educatiu de Can Coll. Per una part
i per iniciativa de l’Ajuntament de Cerdanyola s’ha
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creat una taula de treball per impulsar un Projecte
de remodelació dels espais museogràfics de Can
Coll, amb la pretensió de donar visibilitat a diferents
col·leccions d’estris i documents sobre l’històric
conreu de la vinya al municipi de Cerdanyola.
Per altra banda, amb la Cooperativa L’Olivera, un
projecte de remodelació integral de la vinya de
Can Coll, que suposa l’arrancada de tots els ceps
i una nova plantació prevista per l’any 2023.
Durant el mes de setembre es va posar en marxa
un nou espai dedicat a la diversitat de plantes
aromàtiques i remeieres. Ubicat a l’entorn dels
horts de Can Coll, compta amb un espai central
on es troben diverses varietats de sàlvia, farigola,
orenga, marduix, poniol, sajolides... i també amb
plantes com el romaní, la marialluïsa, o la menta
que donen forma a un camí aromàtic i florit. Cal
agrair la col·laboració i assessorament de Pilar
Comas del Parc de les Olors del Serrat. L’espai està
dedicat a la memòria de Joan Cueto, company de
feina de molts anys que ens va deixar inesperada
i prematurament.
Seguint en la línia de treball de cercar l’implicació
dels usuaris en la preservació i millora del Parc, el
curs passat es va començar a dissenyar i programar
una oferta d’activitats per els programes de servei
comunitari dels grups de 3r i 4t d’ESO. Enguany
s’ha fet l’oferta i s’han iniciat contactes amb
quatre instituts de Cerdanyola del Vallès. S’han
fet les reunions de professors i s’han programat
les activitats a desenvolupar. Malhauradament
totes les propostes s’havíen d’implementar durant
el tercer trimestre del curs i han estat anul·lades
pel confinament que va tancar tots les escoles
i instituts a partir de mitjans del mes de març. Tots
plegats ens hem emplaçat pel proper curs.
Destaquem enguany el treball intern de millora
de les avaluacions de les activitats que realitza el
professorat. També la tasca de recerca de dades
bibliogràfiques sobre els serveis ecosistèmics
del Parc, que s’ha de veure reflexat en diverses
publicacions de la institució. I els contactes que
s’han fet amb entitats i professionals de l’entorn
per establir relacions de col·laboració en iniciatives
afavoridores de l’inclusió i l’accessibilitat
a l’equipament. També el treball de millora de
les eines TIC, amb la digitalització dels materials
de treball que s’ofereixen al professorat per a la
preparació de les activitats a l’aula.
Durant el curs els tècnics de Can Coll s’han format en
procesos de procediment administratiu, transparència
institucional i administració electrònica.
El Consorci del Parc de Collserola ha continuat
amb el programa d’ajudes econòmiques a es
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coles i institucions qualificades com a màxima
complexitat educativa o social. D’acord amb els
preus públics aprovats, es realitza un descompte
del 50% en les activitats d’un cicle o de dos grups
classe per escola i per curs. Enguany hem rebut
peticions de 19 escoles, llars d’infants, o fundacions
educatives,i escoles d’adults. Provinents de
Barcelona, Badalona, l’Hospitalet, Cornellà, Sant
Joan Despí i Terrassa. Cinc peticions han quedat
sense efecte degut al COVID. Els descomptes han
afavorit 686 alumnes, sobretot d’educació infantil.
S’ha estat especialment atent a les peticions dels
centres d’educació especial.
Un any més l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, ha ofert la subvenció d’activitats
a les escoles del seu municipi; hi han participat
6 escoles diferents, amb 13 activitats on hi ha
participal 625 alumnes.

Col·laboracions institucionals
Des del Can Coll CEA es dóna suport a iniciatives
procedents d’ajuntaments i entitats que formen
part del teixit associatiu del Parc o de la seva àrea
d’influència. Enguany s’ha col·laborat amb:
• Serveis d’Educació de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, en el programa
Cerdanyola educa, oferint l’equipament per
a la realització dels programes La masia de
Can Coll i Can Coll i el seu entorn natural,
enguany degut a les restriccions COVID s’han
hagut d’anul·lar diveses reserves d’aquestes
activitats. Així, en el primert programa només
ha pogut participar 1 escola amb els seus 54
alumnes de 2n de primària i en el segon es
van poder acollir 2 escoles bressol amb 36
alumnes.
• Serveis de Cultura de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, acolliment dels
participants de la caminada “L’itinerari per les
Capelles de Sant Martí”. Es va realitzar una
visita exterior de la capella de la masia.
• Oficina de Medi Ambient i Civisme de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en el
Programa de subvenció d’activitats educatives
complementàries per als centres docents del
municipi.Enguany s’han beneficiat d’aquesta
iniciativa 6 escoles, que van fer 13 activitats.
• Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica
Penitenciària de Can Brians, Sant Esteve
de Sesrovires. Continua el programa de
col·laboració. S’han fet 2 sessions de treball,
amb la participació de 16 persones que han
ajudat al manteniment dels horts i del Jardí
de plantes aromàtiques.
• Catalònia Fundació Creactiva, Joan Bofill,
Cerdanyola del Vallès. Continua el programa
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Alumnes de 4t ESO realitzant una descoberta de
la vegetació al CEA Can Coll, febrer 2020

FENT XARXA
CEA Can Coll, 2019-2020
• PAE (Programa d’Activitats Escolars) del
Consorci d’Educació de Barcelona. El
programa El Curs al Parc forma part d’aquesta
oferta educativa, creada per l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona, IMEB.
• Consell d’Innovació Pedagògica, Xarxa
educadora compromesa amb la qualitat
pedagògica i l’equitat, des del 1991. Xerrades
i activitats formatives.
• Ajuntament de Barcelona. Taula d’emergència
climàtica. S’ha participat en sessions
tècniques.
• Consorci d’educació de Barcelona. S’ha
participat en sessions sobre la metodologia
“aprenentatge servei”.
• Associació Centre Promotor d’Aprenentatge
Servei. Seminari aobre avaluació de l’impacte
socials dels projectes Aps.
• Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona. Participació en la publicació
“Itineraris en transport públic per la Xarxa de
Parcs”
• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat. Diputació de Barcelona. Àrea de
Territori i Sostenibilitat. Reunions de treball.
• Xarxa per a la Conservació de la Natura
• Consell de Centres de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
• Institut Català d’Ornitologia. Projecte Ocells
de jardins. Realització del cens hivernal i
primaveral a la Feixa dels Ocells.
• E.V.Castell de Sant Foix de Santa Maria de
Martorelles, dues sessions de col·laboració
treballant en l’obertura i manteniment de la
Feixa dels Ocells. Hi ha participat 20 nois i 4
terapeutes.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Sessió de formació de professorat a Can Coll,
tardor 2020

3. ACTUACIONS

de col·laboració. S’han fet 4 sessions de
treball, amb la participació de 40 usuaris que
han treballat en el manteniment de l’Itinerari
dels Sentits, i la font de Sant Pau.
• E. V. Castell de Sant Foix de Santa Maria de
Martorelles, dues sessions de col·laboració
treballant en l’obertura i manteniment de la
Feixa dels Ocells. Hi han participat 20 nois
i 4 terapeutes.

Centre d’Informació
del Parc
El Centre d’Informació participa del desplegament
del Projecte Educatiu de Collserola col·laborant en
les tasques d’informació, formació i descoberta
dels valors naturals. La seva tasca principal és
l’atenció al visitant a la serra, però les instal·lacions
de l’edifici i els seus entorns han permès
desenvolupar iniciatives en el marc de l’educació
ambiental, adreçades al món escolar o a d’altres
col·lectius organitzats.

Visites de grups al CI, 2019-2020
Tipologia

Grups

Participants

Visites concertades
(amb avís previ)

13

661

Visites no concertades
(sense avís)

93

3.538

106

4.199

Total

Resum del Curs al Parc al CI,
2019-2020
Programa educatiu

N. part.

Grups

Passejar i descobrir

2.988

122

El bosc de Collserola

1.348

54

El pantà de Vallvidrera

60

2

Els ambients de Collserola

146

7

L'alzinar de Collserola

898

37

L'obaga de Collserola

145

5

Matinal a Collserola

169

8

Presentacions de Parc

92

3

130

5

El Parc també a l’estiu

20

1

Animals de la granja,
animals del bosc

20

1

3.008

123

Collserola Tour

Total

Això es tradueix en dos línies de treball:
• Desenvolupament de propostes educatives
que formen part de l’oferta «El Curs al Parc»,
incloent les activitats «El Parc també a l’Estiu»
adreçades al món del lleure
• Treball amb d’altres grups organitzats que
s’acosten al Centre d’informació per fer la
descoberta de la serra pel seu compte, ja
siguin grups escolars o d’altres col·lectius
Aquest curs 2019-2020 han estat els educadors de
l’empresa de serveis ambientals LaVola-Anthesis
Grup. els que han dut a terme l’execució dels
programes educatius «El Curs al Parc» al Centre
d’Informació i «El Parc també a l’estiu» tant del
Centre d’Informació com de Can Coll.
El nombre de grups organitzats que han visitat el
Centre i els entorns pel seu compte ha estat de
106, amb un total de 4.199 participants. És una
xifra important de visitants que en molts casos no
fan reserva prèvia i això dificulta la gestió optima
dels espais, crea interferències entres les activitats
dels diferents grups, i en moment concrets com
a la tardor desborda la capacitat d’absorció del
Centre i els voltants.

i els essers vius que l’habiten, desenvolupant
aspectes més sensorials i vivencials, sense oblidar
la dimensió de Parc Natural i reforçant el treball de
les relacions de les persones amb el medi natural
de manera sostenible.
S’han ofert vuit propostes adreçades a grups
escolars que van des de l’educació infantil fins
a cicles formatius, universitats o altres grups
organitzats. S’han realitzat 122 activitats en les
que han participat 3.002 alumnes de 59 centres
diferents.
Els mesos amb més alta participació han estat
el primer trimestre del curs. S’han produït 29
anul·lacions vinculades sobretot a la COVID-19
i al tancament dels centres educatius.
El 56% dels grups que han participat han estat de
titularitat pública. Han participat grups de 5 dels
9 municipis de l’àmbit del Parc, que representen
un total de 103 grups i 2.561 alumnes. Destaca la
participació dels centres de Barcelona (73 %) en
relació a altres municipis.
Respecte a la participació segons el nivell educatiu
el que més activitats ha realitzat del programa El
curs al Parc ha estat el de Cicle Inicial de Primària
amb un 29% seguit pel de Cicle Mitjà de Primària
(19%) i finalment el d’Educació Infantil (17 %).
Els alumnes de secundària també tenen un pes
important amb un 9 % de les activitats realitzades.
Hi ha una participació molt menor en el cas
d’altres nivells com cicles formatius (5%) , ESPO
(6%), universitaris (1%), NEE i adults (1%).
L’activitat que més s’ha realitzat ha estat El bosc
de Collserola, amb 44 % de grups, seguida de
l’Alzinar de Collserola (30 %).
De les valoracions dels professorat destaquem
com a ítem més ben situat la professionalitat
i capacitació dels educadors. Obtenen bona
valoració l’adequació del treball a les expectatives
inicials, el coneixement que es proporciona
sobre Collserola, el treball directe amb la natura
i la metodologia utilitzada. Fent la mitjana dels
diferents ítems, la valoració seria de 4,7 sobre una
puntuació màxima de 5.

Propostes adreçades
al món escolar

Adaptació de les propostes
a la situació generada
per la COVID-19

Les propostes educatives vinculades als continguts
del sistema educatiu formal s’engloben sota el títol
genèric «Passejar i descobrir». Són activitats de
primer contacte amb la realitat del bosc mediterrani

Durant el confiament l’equip educador va fer
tasques diverses: revisió de guions, propostes
d’activitats, definir i revisar protocols, etc. També
va generar dos recursos digitals:
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• Una activitat interactiva amb el títol:
“Qui viu a l’alzina?” https://view.genial.
ly/5ebfeb858e243b0d5a3314fb/learningexperience-challenges-qui-viu-a-lalzina
Aquesta activitat proposa descobrir com és
l’alzina i alguns dels animals que hi viuen
mitjançant unes preguntes que van ajudant
a completar una imatge de l’alzina.
Finalment, se’ls planteja una manualitat.
• Una visita virtual anomenada: “Apropa’t
i descobreix el bosc de Collserola” https://
uploads.knightlab.com/storymapjs/92305
53f89cf248bed9e8b58f8a481cb/apropati-descobreix-el-bosc/index.html. Activitat
basada en un itinerari virtual mitjançant
diferents vídeos que ens ajuden a conèixer
el Parc. Finalment, també se’ls proposa una
manualitat.

Propostes adreçades
al món del lleure
El Parc també a l’Estiu 2020 és un programa
d’activitats adreçat als esplais i casals d’estiu que
s’obren de finals de juny fins a finals de juliol.
Aquest any i degut a les restriccions vinculades a la
COVID-19 i a la incertesa de si es podrien realitzar
propostes durant l’estiu, només s’ha realitzat una
activitat al Centre d’Educació Ambiental Can Coll.

Altres grups organitzats
El Centre d’Informació acull un bon grapat de
col·lectius que arriben per realitzar les activitats
que ells mateixos programen. Majoritàriament,
entren a l’equipament per veure els audiovisuals,
per fer ús dels serveis, per visitar l’exposició,
per demanar assessoraments sobre les opcions
d’itineraris o per trobar publicacions. Enguany han
estat 106 grups amb un total de 4.199 visitants.
En molts casos són escoles que organitzen la visita
pel seu compte així com també escoles que venen
acompanyades d’altres empreses d’educació
ambiental, que desenvolupen la seva activitat
educativa per l’entorn del Centre.
Destaquem les visites d’entitats que porten
a terme Cicles Formatius amb temàtiques
mediambientals com són la Fundació Pere Tarrés
(7 vistes), Fundació Catalana de l’Esplai (7 visites)
I TEA-Difusió cultural (4 visites).
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La tasca a realitzar des del Centre d’Informació en
aquests casos consisteix en detectar necessitats
i proporcionar informació sobre els recursos al seu
abast que puguin enriquir el coneixement del Parc
Natural durant la seva estada i d’altres continguts
d’educació ambiental. Se’ls proporciona fulletons
divulgatius, com el fulletó de Benvinguts al Parc,
el de la campanya Territori Vital i la carpeta del
programa d’activitats El Curs al Parc. Als grups
que reserven la visita a l’exposició permanent se’ls
hi envia els continguts de la exposició, en format
digital, de manera que puguin fer un treball de
preparació previ a la visita.

Dia dels Ocells a Can Coll

Programa d’ajuts econòmics
als centres educatius
El Consorci ha continuat amb el programa d’ajudes
econòmiques a escoles i institucions qualificades
com a màxima complexitat educativa o social.
D’acord amb els preus públics aprovats anualment,
és un descompte del preu en un 50 % les activitats
d’un cicle o de dos grups classe per escola i per curs.
Un total de 21 escoles, llars d’infants o fundacions
educatives s’han acollit a aquest descompte, tenint
especial atenció a les peticions dels centres d’alta
complexitat, i procedents de Barcelona, Badalona,
l’Hospitalet, Sant Adrià, Montcada, L’Hospitalet,
Badia, Cornellà, Sant Joan Despí i Terrassa. Cinc
peticions han quedat sense efecte degut al COVID.
Els descomptes han afavorit 686 alumnes, sobretot
dels cicles d’educació infantil.

Mnideixalleria a Can Coll

Promoció del programa
El Curs al Parc 2018-2019
Tota la informació sobre els continguts de les
activitats del programa s’ha divulgat mitjançant
els canals de comunicació següents:
• Web del Parc Natural de Collserola www.
parcnaturalcollserola.cat
• Programa d’activitats escolars (PAE)
de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona www.bcn.cat/educacio/pae
• Publicacions de la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona www.diba.cat
• Publicació al Portal d’Activitats Educatives
de Catalunya – www.activitum.cat
• Dues accions comunicatives (anuncis)
enviades per correu-e a tots els centres
i entitats de l’àmbit d’actuació del Parc.
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Tardes en família a la finca i a la granja de Can
Coll. Visites guiades amb aforament limitat per la
situació de pandèmia

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Manteniment d’una barraca de vinya, en el marc
del programa Col·laborem amb el Parc, 2020

3. ACTUACIONS

Promoció de la
participació i foment
del voluntariat

—

Manteniment d’un espai fontinal, en el marc del
programa Col·laborem amb el Parc, 2020

Per gestionar el territori en general i, en concret,
per treballar en la conservació dels ENP, és
imprescindible comptar amb la complicitat i la
participació activa de la ciutadania. En el cas del
Parc Natural de Collserola, un territori on hi viu
i es mou una part molt important de la població
de Catalunya, encara és més important sumar
esforços en la divulgació dels valors del Parc i en
la seva gestió. Per fer-ho possible, cal fomentar
i facilitar la col·laboració de la ciutadania i tenir
capacitat de respondre a les seves propostes. Amb
aquest objectiu es duen a terme tota una sèrie de
programes que ofereixen diferents escenaris de
coneixement mutu, treball conjunt i intercanvi.
Estan adreçats sobretot a entitats -associacions
i fundacions- del tercer sector ambiental i social,
del món educatiu, tan formal com no formal, i al
món de les empreses. A més, periòdicament també
es programen algunes activitats amb persones
a nivell individual perquè entre d’altres coses,
puguin conèixer les entitats del territori. Amb
tots ells, el Consorci contribueix a l’impuls de
l’associacionisme i el voluntariat, tal i com demana
a les administracions, la llei del voluntariat i el
foment de l’associacionisme de Catalunya, vigent
des del 2017.

Article “El Let’s Clean Up Europe 2020 al Parc
Natural de la serra de Collserola”, al núm. 50 de
la revista d’Europarc España

Durant l’any 2020 s’han desenvolupat els pro
grames següents:
Treball conjunt amb entitats
• Programa Col·laborem amb el Parc.
Adreçat a totes les entitats del tercer sector
ambiental i social, i a les del món educatiu
tan formal com no formal, que vulguin
contribuir conjuntament amb el Consorci, a la
conservació del Parc Natural i a la difusió dels
seus valors realitzant actuacions. Ho poden fer
de forma puntual o continuada, en zones
o llocs concrets o a tot el parc, en relació
a temes o aspectes concrets de la gestió,
o a tots ells.
• Projectes de participació en la gestió, que es
desenvolupen al voltant d’una temàtica
o d’un territori: plantes exòtiques invasores,
la riera de Vallvidrera, etc. Hi poden participar
les entitats vinculades al tema o a la zona
on es desenvolupa.
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Activitats adreçades a persones a nivell
individual
• Vols Col·laborar? Activitats de l’Agenda
del Parc, que tenen el format d’actuacions
de col·laboració puntuals.
• Divulgació de les entitats i suport al
voluntariat. Les persones que mostren interès
en fer voluntariat són informades sobre les
entitats de l’entorn Parc i se les adreça
a aquelles que poden encaixar millor amb els
seus interessos.
Activitats adreçades al món de l’empresa
• Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
• Patrocini i mecenatge
Dins les activitats de col·laboració que es realitzen
al centre de Can Coll n’hi ha algunes que són
de manteniment de l’entorn natural del centre:
de jardineria o agrícoles, o de manteniment dels
recursos educatius, i que es complementen amb
jornades de formació. Aquesta possibilitat respon
a la voluntat d’oferir un centre obert i receptiu
a tot tipus d’usuari i de realitat social o individual.
A més, el 2020 es va decidir que l’equip de
Can Coll començaria a assumir algunes de les
col·laboracions que els centres escolars proposen
de fer dins del marc curricular del servei comunitari.
Si bé es va arribar a fer la preparació amb grups de
dos centres, la Covid 19 va impedir finalment durles a terme.
L’any 2020 va ser molt especial perquè va estar
totalment marcat per la pandèmia de la Covid
19. En funció de l’evolució de la malaltia i de les
recomanacions que anava fent el ProciCAT en
cada moment, es van poder fer unes activitats
o unes altres amb els diferents destinataris dels
programes.
Tot i que al gener ja s’havien fet totes les reunions
amb les entitats pel acordar els plans de treball,
i amb els centres escolars ja estaven establerts els
calendaris d’actuacions del curs, a partir del 13 de
març i fins al 21 de juny, el confinament decretat
per la pandèmia, va fer aturar totes les activitats
que suposessin: primer, sortir dels domicilis
i després, el contacte personal. Els únics que no
van aturar l’activitat van ser alguns projectes
de participació en la gestió, perquè les reunions
d’intercanvi i treball conjunt es van fer de forma
telemàtica.
A partir del 21 de juny i fins al 17 d’octubre, la
situació de la Covid 19 va permetre una certa
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relaxació de les mesures, i es van poder realitzar
actuacions del programa Col·laborem amb el Parc,
dels projectes de participació en la gestió, de RSC
amb empreses i de l’Agenda d’activitats. Quan
va començar el curs escolar s’hi van incorporar
els grups bombolla dels centres educatius, que
van poder estar actius fins al final de l’any. En
canvi, a partir del 17 d’octubre, amb l’arribada
de la segona onada de la pandèmia, es van haver
d’anul·lar totes les activitats previstes amb les
entitats i empreses, menys les que es podien fer de
forma telemàtica.
Aquesta situació va afectar el desenvolupament
d’esdeveniments que ja tenen uns dates més o
menys fixes cada any, com el Let’s Clean Up Europe
o la Setmana de la Natura. Enguany es van haver
de posposar i celebrar entre el setembre i l’octubre,
l’únic període en què la pandèmia ho va permetre.
Tot i la situació descrita, en el marc de tots aquests
programes i en altres escenaris derivats d’ells,
durant el 2020 el Consorci va poder treballar
de forma conjunta amb 46 entitats del tercer
sector ambiental i social, 16 entitats vinculades
a l‘educació formal i al món del lleure, i 8 empreses
del territori del Parc Natural, sense comptar totes
aquelles amb qui finalment no es van poder fer
les actuacions o els projectes ja preparats. A més,
alguns s’han fet en col·laboració amb diferents
equipaments que hi ha al Parc com la Casa de
l’Aigua de Trinitat Nova, el Castell de Torre Baró i el
Centre de Natura de Can Soler. S’ha fet sempre de
forma coordinada amb els tècnics/es dels diferents
ajuntaments del Parc i en alguns casos, amb la
implicació activa de propietaris privats.

Organització
Coordinació del programes
L’equip que coordina aquests programes està
format per dues persones: una tècnica del
Consorci i una altra que fa un suport parcial i que
pertany a una empresa externa que, com al 2018,
és Anthesis Lavola. Per al bon funcionament és
imprescindible el treball permanent i la coordinació
amb els diferents tècnics i tècniques del Consorci
responsables de les diferents àrees o temes que
són el marc de les actuacions i projectes. El 2019
aquest equip de suport tècnic va estar format per
nou persones.
El dia 22 de gener es va fer la reunió anual amb
tot l’equip, on es va presentar la feina feta durant
l’any anterior, es va fer la valoració conjunta, i on
també es van presentar els objectius i continguts
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dels programes per al 2020, que prèviament ja
havien estat acordats amb cadascun dels tècnics
especialistes.
El fet que l’equip de Can Coll realitzés algunes
de les col·laboracions amb el Parc dels centres
escolars dins del marc del servei comunitari, va
obligar a una major coordinació en les actuacions
a realitzar en zones ja apadrinades per altres
col·lectius.
L’any 2020 també va ser important el treball
realitzat pels tècnics de l’àrea de comunicació de
divulgació continuada de l’actualitat dels diferents
programes, actuacions, projectes i entitats.

Divulgació dels programes
La marxa de tota l’activitat que genera el
desenvolupament dels diferents programes i els seus
participants es difonen mitjançant tots els canals de
comunicació de què disposa el Consorci: la pàgina
web del Parc, en què hi ha un espai reservat dins
l’apartat Participació, el Butlletí del Parc, on hi ha
una secció anomenada Participació i voluntariat al
Parc, el recull de notícies on-line Notícies del Parc de
Collserola, els diferents canals de les xarxes socials,
i els espais radiofònics dedicats al Parc, especialment
els que periòdicament emeten Ràdio Molins i Ràdio
Sant Feliu. Al Centre d’Informació a més, hi ha
un carrusel de fotografies de diferents actuacions
realitzades per les entitats.
A l’Agenda del Parc es difonen habitualment totes
les activitats D’Excursió amb... o el Vols col·laborar?,
que el Consorci organitza amb altres equipaments
i entitats.
A tot això cal sumar-hi la difusió que fan de les
actuacions, les entitats implicades, i la divulgació i el
ressò mediàtic que comporta el fet de participar en
esdeveniments com la Setmana de la Natura 2020
o el Let’s clean up Europe!
Aquest any a més, es van divulgar les actuacions de
recollida i classificació de deixalles que fan les entitats,
en una càpsula que va fer TVE sobre la problemàtica
dels abocaments il·legals de residus al Parc.
A més, a petició de l’oficina d’Europarc España es va
fer l’article “El Let’s Clean Up Europe 2020 al Parc
Natural de la serra de Collserola”, per al número 50
de la revista que edita aquesta entitat.
L’aturada d’activitats a causa de la pandèmia, enguany
es va aprofitar per repensar l’estructura i actualitzar els
continguts en català i castellà de l’apartat participació
del web del Parc.
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FENT XARXA 2020
Des de l’àmbit de Promoció de la Participació cal
destacar la participació amb:
• Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat, com a part del Grup Assessor
per al Voluntariat ambiental (GAVA). Reunió
telemàtica el 3/6 per tractar la incidència
de la Covid 19 i acordar criteris comuns en
relació a les actuacions de voluntariat que es
van revisar durant la pandèmia.
• XCN. El 6/6 ses fa una presentació d’aquesta
entitat de segon nivell i dels seus programes
de treball a tots el’equip tècnic del CPNSC
de cara a futures col·laboracions. Participació
en el Catàleg d’activitats de RSC ambientals
adreçades a les empreses.
• Agència de Residus de Catalunya. Campanya
Let’s clean up Europe! 2020. Sessió de
coordinació i preparació el 25/2. El tècnic del
CPNSC va fer una presentació de la situació
dels residus al Parc.
• XCN i Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat. Setmana de la Natura 2020,
amb 6 accions organitzades amb 4 entitats, 1
equipament i 40 participants.
• Equipaments municipals: Casa de l’Aigua,
Centre de Natura de Can Soler, El Castell
de Torre Baró i Can Calopa. Organització
d’activitats de diferents programes.
• Associació Hàbitats coordinadora del projecte
Rius a Catalunya. Actuacions en el territori
del Parc.
• Institut Botànic de Barcelona. Treball sobre la
distribució del margalló a Catalunya.
• Ajuntament de Sant Cugat i APV La Floresta.
Actuacions per valorar l’afectació del projecte
Anella verda.
• Ajuntament del Papiol. Apadrinaments de
fonts i actuacions en el municipi.
• Aigües de Barcelona. Participació el 20/11 en
el seu Focus group d’anàlisi de materialitat.
• Districte de Nou Barris. Treball a les taules
dels projectes de participació en la gestió del
territori.
• Districte d’Horta- Guinardó. Plantejament del
projecte d’agroforesteria Verger de Can Llong.
• Oficina de Collserola. Plantejament
d’actuacions i de treball conjunt amb les
entitats del territori.
• Grup de Recerca en Estudis Locals (GREL)
de la Facultat de Dret de la UB. Treball sobre
participació a l’AMB, reunió el 20/7.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Entitats prticipants “Col·laborem amb
el Parc” i “Col·laborem amb Can Coll”
2020
Àmbits diversos
• AVV Sta. Maria de V. i Mas Sauró, C.A.
Running, Collserola verda, DEPANA GAF,
Espai per a la Recerca del Patrimoni del
Papiol, F. Ciutat i Valors, F. Tres Turons, Fes
Fonts Fent Fonting, Grup Catalònia de la
F. Jaume Bofill, Grup, Natura Sol i Aire, La
Horda, MDPL, UHPP de Catalunya i WWF
Barcelona

16 entitats
42 actuacions

389 persones
Afectació de la Covid 19: anul·lació de 71
activitats de 5 entitats

Àmbit educació formal i món del lleure
• Centre Cruïlla, CE. Prats, EV Castell de Sant
Foix, FEDAC Cerdanyola, F. Adsis, INS Balmes,
INS. Barri Besòs, INS. Bernat el Ferrer

8 centres educatius/lleure
18 actuacions
242 participants + 33 responsables dels
grups (professorat...)
Afectació de la Covid 19: anul·lació de 18
activitats de 6 centres

3. ACTUACIONS

Programes amb entitats
Col·laborem amb el Parc
El programa Col·laborem amb el Parc és un
marc que fa possible la col·laboració i el treball
conjunt de diverses entitats amb el Consorci,
que es concreta en la realització d’actuacions de
conservació i millora del patrimoni del Parc Natural
i en la difusió dels seus valors.
Amb algunes entitats la relació es formalitza
amb la signatura d’un conveni de col·laboració.
Durant l’any 2020 han estat vigents 5 convenis.
Això també succeeix amb tres centres de l’àmbit
educatiu. A més, hi ha un conveni marc signat
amb el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per al desenvolupament del Servei
comunitari.
Funcionament
L’any 2020 es van desenvolupat 15 plans de
treball anuals o de curs en el marc de projectes de
col·laboració entre les entitats i el Consorci.
Hi ha entitats però que per diferents raons, només
fan actuacions puntuals, que sovint coincideixen
amb la celebració d’algun esdeveniment especial
al seu municipi, a l’àmbit català o l’europeu, com
la Setmana de la Natura, la Setmana cultural, etc.
en què l’entitat participa, i ho vol fer al Parc.
Cal destacar que a causa de la pandèmia de la
Covid 19 es van haver d’anul·lar 88 actuacions ja
programades
Actuacions
En el marc del programa Col·laborem amb el Parc
aquest any s’han fet les actuacions següents:
Tasques de suport als tècnics del Parc
en l’atenció al visitant
• Observació i registre de l’ús del Parc (2 dies)
Tasques de col·laboració en el
manteniment i la millora del Parc
Relacionades amb els sistemes naturals com:
• Seguiment i manteniment de 3 antigues
repoblacions i 3 petites plantacions
• Seguiment de la distribució i eliminació de
plantes exòtiques invasores (6 zones,
4 entitats i 2 equipaments)
• Seguiment de la distribució de 4 espècies de
flora prioritària i d’interès local
• Seguiment de la fauna del pantà (2 dies)
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Relacionades amb els elements construïts:
• Catalogació i manteniment de 16 espais
fontinals
• Catalogació i manteniment de 4 barraques
de vinya
• Recuperació i condicionament de diferents
d’espais
Relacionades amb l’ús del parc:
• Revisió i manteniment de la senyalització dels
itineraris a peu (8 revisats i amb manteniment)
• Recollida i classificació de deixalles a més de
15 zones
Col·laboracions d’entitats
al CEA Can Coll
Durant el 2020 ha estat vigents i en actiu els
convenis de col·laboració amb la Fundació Joan
Bofill. Grup Catalònia de Flor de Maig a Cerdanyola
del Vallès; amb la Unitat d’Hospitalització
Psiquiàtrica Penitenciària de Can Brians de Sant
Esteve de Sesrovires i amb l’Escola Viver Castell de
Sant Foix de Santa Maria de Martorelles. Amb totes
tres s’han fet 9 sessions de treball de manteniment
dels entorns del centre, dels recursos educatius, de
la Feixa dels Ocells i de la font de Sant Pau.
Formació
A l’hora de desenvolupar aquest programa es
procura no oblidar la seva funció educativa
i no posar el focus només en les actuacions. Les
tasques a realitzar sempre es contextualitzen dins
la gestió global del Parc, i es procura intercanviar
amb les persones voluntàries coneixements
i opinions sobre la temàtica.
El ventall d’actuacions és ampli. A l’hora de
seleccionar-les ja es té en compte que no
requereixin d’un coneixement molt especialitzat
per poder-les realitzar. D’aquesta forma amb les
instruccions i el seguiment que faci el tècnic del
Consorci ja es suficient i no cal una formació prèvia
per dur-les a terme. Aquesta formació més pràctica
varia en funció de si l’entitat és especialista en el
tema o no.

Projectes de participació
en la gestió
Els projectes de participació en la gestió són
diferents espais de treball on tècnics del Consorci,
tècnics municipals i representants d’entitats
vinculades al tema o a la zona on es desenvolupa,
poden intercanviar informació, debatre sobre les
possibles solucions o actuacions a adoptar, i ferne difusió als seus associats/es. Cadascun d’ells té
la seves característiques, el seu funcionament i la
seva dinàmica de treball.

Ús públic, divulgació i educació ambiental

Let’s Clean up Europe 2020
El Let’s Clean up Europe és una campanya que
des del 2014 organitza l’Agència de Residus
de Catalunya, i que té com a objectiu alertar la
societat de la gran quantitat de residus que
es generen i es llencen als ENPs, i promoure
actuacions de recollida, classificació i valoració de
les deixalles trobades.
El Consorci hi participa de forma activa des
del 2016 coordinant la campanya en el Parc,
assessorant i dirigint totes les actuacions de
recollida i classificació de deixalles que proposen
de fer les diferents entitats, centres de l’àmbit
educatiu, empreses i ajuntaments del Parc.
A més, juntament amb altres entitats organitza una
actuació de neteja oberta al públic, per divulgar
aquest problemàtica i promoure la participació
de persones a nivell individual. Un cop acabada
la campanya, es fa un resum de la feina feta que
s’envia a l’Agència i a tots els participants.
L’edició del 2020 estava inicialment programada
del 8 al 10 de gener, però la pandèmia va obligar
a posposar-la, i finalment es va celebrar del 18 al
20 de setembre, tot i que també es van incloure les
altres actuacions de neteja fetes dins del mateix
mes. Les dates no van facilitar que els centres
escolars poguessin participar-hi. En total es van dur
a terme 8 actuacions que van estar organitzades
pel Consorci, onze associacions, un equipament,
diferents empreses: Educambient i diversos hotels,
el Districte d’Horta -Guinardó i els ajuntaments de
Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern.
En total hi han participat aproximadament
321 persones, que han actuat a 7 zones
de 5 municipis del Parc, que van recollir
i classificar més de 2.300 kg d’escombraries
i voluminosos.
Participants: Amics de la Natura de Sant Feliu,
AVV de Mas Lluí, ADF de Sant Feliu de Llobregat,
BCN Fòrum District, Castellers de Barcelona,
Fridays 4 Future Sant Feliu, La Horda, La Revolta,
Nova Acròpolis, Seny i Ordre i WWF Barcelona,
Educambient i personal de diferents hotels de BCN.
Projecte de participació
en l’erradicació de l’ailant
Té per objectiu divulgar el problema que suposa
l’expansió d’aquesta planta invasora, la dificultat
d’erradicar-la i fer-ne partícep la ciutadania. Així,
pretén ampliar la superfície tractada pel Consorci,
sobretot en parcel·les privades. El fet més
característic és que a més dels tècnics del Consorci
i d’alguns tècnics municipals, hi participen sobretot
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associacions veïnals que difonen la problemàtica
als veïns i veïnes i busquen la seva complicitat
a l’hora de fer el tractament en les seves parcel·les.
En els darrers anys s’hi han sumat diversos grups
escolars que col·laboren en la detecció i divulgació
dels focus, mitjançant els “porta a porta”. Aquest
any la pandèmia no ho ha fet possible.

Grup participant del Let’s Clean Up Europe 2020

La campanya del 2020 ha tingut aquests moments:
• Trobada de valoració de la campanya 2019
i definició campanya 2020 (7 de juliol,
8 persones)
• Sensibilització
• Xerrades diverses. A causa de la Covid 19
no se’n van fer
• Porta a porta, A causa de la Covid 19 no
se’n va poder fer, però es van utilitzar dades
obtingudes el curs anterior per l’IS Rubió
i Tudurí i l’E. Pare Damià Sagrats Cors
• Cartografia. Estiu- tardor 2020. Entre tots els
participants van localitzar 19 focus nous
• Tractament. Finals novembre. Es van tractar
49 focus amb més de 2300 ailants, molts
d’ells localitzats l’any anterior
• Valoració. Es farà el 2021

Deixalles recollides en el marc del Let’s Clean Up Europe
2020, a Sant Feliu de Llobregat

Projecte de gestió participada
de la riera de Vallvidrera
Aquest projecte fa anys que està aturat per falta de
pressupost per poder fer les actuacions de millora
que estaven previstes. Tot i això, dins del marc del
Projecte Rius, que coordina l’Associació Hàbitats,
a la riera se segueixen fent les inspeccions
que permeten conèixer l’evolució de l’estat de
diferents punts. Durant el 2020 hi han participat
dues associacions: El Mussol i Nova Acròpolis,
un centre escolar: l’INS Rubió i Tudurí, i el Camp
d’Aprenentatge de Can Santoi. S’han fet 7 dies de
mostreig a 6 punts diferents.
Projectes d’arranjaments de fonts
o espais fontinals
Una de les línies de treball del Consorci és el
manteniment dels sistemes hidrogeològics, on hi
estan incloses les fonts. L’execució de projectes de
millora i consolidació de molts d’aquests espais per
part del Consorci cada any s’ajusta a la quantitat
de recursos humans i econòmics que hi pot destinar
i, donada la gran quantitat d’espais que hi ha,
sempre és insuficient. Per aquesta raó cal destacar
la contribució que moltes entitats del territori han
fet i fan de forma entusiasta a la recerca històrica,
la catalogació i la seva conservació.
L’any 2018 va ser un any excepcional perquè
els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, del
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Participants del programa Vols col·laborar? 2020,
en una de les finques de Parc

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Arranjament d’un punt de la riera de Sant Cugat

3. ACTUACIONS

Papiol i de Barcelona van destinar una part del
seu pressupost a l’arranjament de diferents
espais fontinals del seu municipi. El 2018 es van
començar els projectes i el 2019 i el 2020 es van
dur a terme.
Durant la fase de realització i execució dels diferents
projectes de millora es van crear diferents grups de
treball territorials formats per representants de les
entitats, tècnics municipals i tècnics del Consorci,
amb l’objectiu de presentar-los, recollir informació
i suggeriments, i consensuar-los.

En el seguiment i control de l’aïlant estan
implicades diverses associacions veïnals i entitats

L’any 2020 havia de suposar una continuïtat en el
funcionament d’aquests grups, però els diferents
temporals i la pandèmia van dificultar la realització
de les obres i per tant, l’avançament dels projectes.
En no haver-hi novetats, no es van fer reunions de
treball. Nomé es va mantenir el contacte puntual
amb algunes entitats i per tal d’intercanviar
informacions concretes.
L’activitat amb els diferents grups de treball va ser
la següent:
En el cas de Sant Cugat del Vallès, durant el 2019
es van dur a terme l’arranjament de les fonts del
Rabassalet i del Fumet proposats per l’AVV de Can
Cortès i l’AVP de la Floresta respectivament. El
2020 encara no es va poder consensuar el projecte
de col·laboració en la conservació de cadascuna
d’elles.

Projecte de participació en l’erradicació
de l’ailant. Entitats 2020
Diversos àmbits
• El Mussol
• AVP La Floresta
• AVV Can Cortès
• AVV Font del Mont
• AVV Mont d’Orsà- Vallvidrera
• AVV Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró
• Comissió de Medi Ambient del Consell de
Barri de La Floresta
• Comunitat de vivendes Ideal Pavillón
• Grup de natura Sol i Aire

TOTAL: 9 entitats

Al Papiol, durant el 2019 es van arranjar les fonts
del Vernet i del Lleó de forma consensuada amb
els tècnics municipals i les entitats. El 2020 es
van fer actuacions de conservació a la del Lleó,
apadrinada per l’espai de Recerca del Patrimoni.
També es va començar a plantejar l’arranjament
de la font del Cosi, que apadrina el grup d’ERC
del Papiol. De la font del Vernet se’n fa càrrec
l’associació Mitja del castell, però durant el 2020
no es va poder fer cap actuació.
A Barcelona, el 2018 es va aprofitar el moment
de fer els projectes d’arranjament de 19 fonts
del municipi, per crear dues taules de treball
territorials, una a Nou Barris i una altra a HortaGuinardó.
L’any 2020 no es va fer cap reunió amb la taula de
treball de Nou Barris, però sí que es van mantenir
contactes puntuals amb alguna entitat per
comentar informacions respecte diferents espais.
La taula de treball d’Horta-Guinardó tampoc
no es va poder reunir. Es van iniciar contactes
amb l’associació El Pou, grup d’estudis de la Vall
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d’Horta i la Muntanya Pelada, per parlar dels
diferents elements de patrimoni d’aquesta zona
de Barcelona, especialment, de les mines d’aigua
i les fonts.
Tampoc no es va fer cap altra reunió amb
l’Associació de Propietaris i Veïns de Can Castellví
i Mas Guimbau per parlar del projecte de les tres
fonts que hi ha a la seva zona, situada al districte
de Sarrià – Sant Gervasi.
Altres projectes o marcs de treball
conjunt amb entitats
A més dels projectes anteriors que giren al voltant
d’una temàtica i tenen una estructura de treball
concreta, durant el 2020 també hi hagut altres
aspectes de la gestió del Parc en els que s’ha
buscat la implicació i la participació ciutadana
i que han començat per iniciativa del Consorci,
d’alguna altra administració que ens ha convidat a
col·laborar-hi, o perquè alguna entitat l’ha liderat.
En algun cas això ha generat la creació d’un grup
de treball. Potser alguns d’ells en un futur acaba
convertint-se en un projecte de participació.
• Seguiment i control de les plantes
exòtiques invasores. Fa anys que diverses
empreses i entitats, moltes del món educatiu,
col·laboren amb el Consorci fent actuacions
de divulgació i control d’algunes d’aquestes
espècies, de forma esporàdica i dins del
programa Col·laborem amb el Parc. És un
tema que cada cop desperta més interès
i que permet desenvolupar-lo periòdicament
en una zona. Com en anys anteriors, diversos
equipaments del territori del Parc com el
Centre de Natura de Can Soler o la Casa de
l’Aigua de Trinitat Nova també es van sumar
a l’abordatge d’aquest tema i van animar
a la ciutadania i a les entitats del seu entorn
a col·laborar-hi. Amb ells es van organitzar
activitats de divulgació i actuacions de
mapatge i control a les zones del Parc on
estan situats, en el marc de les activitats
de l’Agenda anomenades Vols col·laborar?
Durant el 2020 es van fer vuit actuacions
en sis zones diferents, però a causa de la
pandèmia, cap sessió de formació o trobada
de tots els col·lectius i equipaments implicats
per fomentar el coneixement i l’intercanvi
mutu, i afavorir la percepció d’equip i de
xarxa, com era l’objectiu inicial.
• Projecte Verger de Can Llong a Montbau.
Durant l’any 2020, a proposta del Grup
ATRA, i sota la tutela del Districte d’Horta –
Guinardó, a la zona de l’antic berenador dit de

Ús públic, divulgació i educació ambiental

“La Manya”, es va començar a desenvolupar
un projecte comunitari d‘agroforesteria
sostenible. Com deien els seus promotors,
l’objectiu era crear un verger comestible per
fomentar la biodiversitat a la zona, la cura
del medi ambient, la participació social en la
custòdia agroforestal, la inclusió social
i l’educació ambiental. Com que els terrenys
d’implantació del projecte estan dins del
Parc natural, el Consorci va fer el seguiment
de les actuacions de condicionament de la
zona. De la mateixa manera, també es va
demanar a Atra que desenvolupés la proposta
de funcionament del projecte en relació a la
participació, la relació amb les entitats de la
zona i al programa d’educació ambiental.

Activitats adreçades
a persones a nivell
individual: Vols col·laborar?
i D’excursió amb...
Vols col·laborar?
Mitjançant l’Agenda del Parc, aquest programa
ofereix l’oportunitat de col·laborar de forma
individual i puntual en la conservació del Parc. Com
que també està pensada per divulgar les entitats
vinculades al Parc, les actuacions s’organitzen
sempre amb alguna d’elles. El format ha estat
sempre d’una matinal en la que hi ha una primera
part d’introducció breu als valors i la gestió del
Parc natural i del tema que motiva l’activitat, i una
segona, l’actuació.
El 2019 s’han incorporat a l’organització alguns
equipaments de l’ajuntament de Barcelona que
hi ha al Parc i han girat al voltant de tres temes:
les plantes exòtiques invasores (problemàtica,
identificació, mapatge, eliminació i seguiment),
la conservació d’espais (font Vella de Canyelles)
i el voluntariat agrari (activitat a la masia de Can
Calopa i dins de l’Alimentem Collserola). El 30
de maig es va fer una xerrada sobre les plantes
exòtiques invasores al local de l’AVV de Roquetes
i que va precedir algunes de les actuacions.

D’excursió amb...
Aquestes activitats de l’Agenda del Parc es
realitzen gràcies a la col·laboració que algunes
entitats duen a terme amb el Consorci. L’any
2020 van ser Collserola verda, DEPANA i el Centre
Muntanyenc de Sant Cugat. Un cop acordat amb
cadascuna d’elles el calendari anual de sortides
de manera que sigui complementari, el Consorci
assumeix les tasques de preparar la divulgació, fer
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les inscripcions i editar el ful que es dóna a les
persones que hi participen.
Durant el 2020 es van fer 5 sortides guiades de les
12 programades, amb 112 persones.

Taula d’Entitats
Col·laboradores
amb el Parc natural
Dins l’àmbit del programa Col·laborem amb el Parc,
des del desembre del 2012 fins a finals del 2018,
el Consorci va organitzar les Trobades d’entitats
col·laboradores, reunions de representants que
tenien l’objectiu de facilitar el coneixement mutu,
l’intercanvi i la formació en relació als valors
i als temes d’actualitat de la gestió del Parc, i en
definitiva, de crear xarxa.
Tenint en compte la valoració positiva que sempre
n’havien fet les entitats, l’any 2019 es va decidir
repensar-les i convidar-hi els representants de
totes les entitats que estaven vinculades a tots els
programes de foment de la participació i suport
al voluntariat del Consorci. Així, s’augmentava
el nombre d’entitats que tenien la possibilitat de
conèixer a la resta i els seus projectes, i de gaudir
de la informació que en elles s’hi genera.
Aquesta idea també va amb la línia que proposa el
Pla estratègic 2019-2022 d’educació i voluntariat
ambiental als Parcs Naturals de Catalunya (2018)
que desenvolupa el Departament de Territori
i Sostenibilitat, i les conclusions del Grup de treball
sobre el Voluntariat als Parcs Xarxa de la Diputació
de Barcelona (2015). Ambdós proposen que cada
Parc tingui una Taula d’entitats i/o de voluntariat.
Per aquesta raó, es va decidir anomenar Taula
d’Entitats Col·laboradores amb el Parc natural
a aquestes trobades dels representants de les
entitats. Es va triar un lema: Fem Parc!
A la primera sessió de la Taula, el febrer de
2019, es va consensuat amb les entitats el seu
funcionament: el format (matinal de dissabte),
el calendari (tres l’any: febrer, juny i novembre)
i els continguts. També es va acordar que sempre
s’hi destinaria un moment per a la presentació
d’entitats i projectes, i que hi hauria una xerrada
o presentació en profunditat sobre algun tema de
gestió del Parc i una secció anomenada Tast de
Parc: Informació sobre l’actualitat del Parc.
Durant el 2020 s’ha renovat la part que explica
la Taula d’Entitats, que està dins l’apartat de
participació del web del Parc: https://www.
parcnaturalcollserola.cat/participacio/

Participació en el seguiment i control de
les plantes exòtiques invasores, 2020
• 8 actuacions, 6 espais diferents i 111 persones
• Entitats: Grup Natura Sol i Aire, DEPANA
i MPDL
• Equipaments: CN Can Soler i Casa de l’Aigua
de la Trinitat Nova
• Centres educatius: INS Bernat el Ferrer
i E. Avenç

TOTAL: 9 entitats

Entitats participants en el programa
Vols col·laborar? 2020
• Nova Acròpolis i WWF
• Equipaments municipals de Barcelona: Casa
de l’Aigua de Trinitat Nova, Centre de Natura
de Can Soler i Centre del Castell de Torre Baró
Afectació Covid 19: anul·lació de 5 activitats
programades

TOTAL: 8 actuacions (de 13 programades),
a 6 zones, i uns 104 participants, aprox.

Trobades del programa
Col·laborem amb el Parc, 2020
Data

Lloc

Participants

29/02/2020

Can
Soler

25 persones: 19 representants de 13 entitats més
6 tècnics del CPNSC

15/06/2020

En
línia

25 persones: 21 representants de 16 entitats més
4 tècnics del CPNSC

11/2020

—

Anul·lada

Temes tractats
Presentacions entitats
i projectes

Presentació del Centre de Natura de Can
Soler
Presentació del programa any 2020, Fundació Tres Turons
Presentació Ultra Clean Maratón 2020

Xerrades/
Presentacions

Tast de Parc

Afectació del temporal Gloria al Parc
Memòria 2019 dels programes de Foment
de participació i suport al voluntariat
Què ha passat al Parc durant el Covid 19
Com està funcionant el Consorci durant la
pandèmia?
Programes de foment de la participació
i suport al voluntariat. Efemèrides de tardor
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Empreses i entitats participants
en el programa de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC), 2020
Empreses / Entitats
Agilent Technologies Spain SL
Afectació de la Covid 19: anul·lació de 6 activitats
de 4 empreses (Axa, Pagegroup, Treballadors Ajunt.
Sant Just i Xing Networking Spain SL)i una entitat:
SEO BirdLife

TOTAL: 1 empresa, que ha fet 1 actuacions
de RSC, amb la participació de 26 persones,
que han fet una aportació de 227,20 €

3. ACTUACIONS

Activitats adreçades
al món de l’empresa
Activitats de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC)
Fa anys que algunes empreses, d’acord amb els
seus treballadors/es, a més de l’activitat productiva,
tenen com a objectiu contribuir d’alguna forma en
la millora social i ambiental de la comunitat on
estan ubicades. Aquest és l’objectiu de les activitats
de responsabilitat social empresarial (RSC), abans
anomenades de voluntariat corporatiu.
Aquestes actuacions es fan dins l’horari laboral
i les empreses es fan càrrec del cost del transport
i les dietes. A més, fan una contribució econòmica
ja estipulada a la gestió del territori, pel que suposa
l’organització i la direcció tècnica de l’activitat.

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT AL PROGRAMA DE PATROCINI I RESPONSABILITAT
SOCIAL COORPORATIVA I DESTINACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONOMICA ANY 2020
Aigües de Barcelona, SA
Construcció d’una bassa per amfibis a la cua del pantà de Vallvidrera

Per al Consorci, són una bona oportunitat per
treballar de forma conjunta amb el sector,
divulgar els valors del Parc i implicar-lo en la
seva conservació. Per aquest motiu, totes les
activitats de RSC preveuen un temps per fer la
presentació del Parc i de la seva gestió, l’actuació
de col·laboració i la seva valoració.
A més, hi ha algunes entitats del tercer sector
ambiental que tenen demandes d’empreses per
fer aquest tipus d’activitats i demanen al Consorci
de realitzar-les al Parc. En aquests casos, els tècnics
proposen i supervisen les actuacions, i a canvi, les
entitats fan la contribució econòmica estipulada que
mai és superior al que aporta l’empresa. D’aquesta
forma el Consorci els dóna suport, tal i com la llei
del voluntariat i el foment de l’associacionisme de
Catalunya, demana que facin les administracions.
Durant el 2020, la pandèmia ha tallat en sec
l’evolució ascendent i acceptació que tenia aquesta
proposta. Si l’any 2019 es van fer 31 activitats de
RSC, el 2020 només se’n va poder fer una, tot
i que el mes de març ja se n’havien programat set.
Dues d’elles tenien un caràcter especial: l’empresa
Aigües de Barcelona, amb qui el Consorci té un
conveni de col·laboració, i la de Bendhora, que té
apadrinades les fonts de les Heures i de Can Ferrer,
a la zona de Can Ferrer i on es treballat conjun
tament amb el propietari. Una d’elles es va progra
mar de forma conjunta amb l’entitat SEO BirdLife.

Cementiris de Barcelona, SA

Patrocini

Tractaments forestals de caràcter fitosanitari al Parc.

L’objectiu principal d’aquest programa és l’obtenció
de suport tècnic i econòmic extern al pressupost
propi del Consorci, així com dur a terme accions
que contribueixin a millorar la situació del parc.
Estableix tres mesures diferenciades: mecenatge,
patrocini i esponsorització.

Nomber, SL. Gestió Integral de Cementiris (Roques Blanques)
Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc
Parc d’Atraccions del Tibidabo (PATSA)
Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc
Torre de Collserola
Activitats divulgatives i de promoció del Parc Natural de Collserola.

De fa anys i encara més donada la conjuntura
econòmica actual, el programa de Patrocini es
perfila com un element indispensable per al suport
econòmic i material d’alguns dels projectes que
desenvolupa el Consorci, així com per d’accions
convenients que es puguin desenvolupar al Parc.
El 2020 s’han renovat els compromisos establerts
amb la major part de les empreses col·laboradores,
dels quals destaquem:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tasques de suport informatiu i difusió del Parc Natural de Collserola
LafargeHolcim
Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc
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• La col·laboració amb Nomber que gestiona el
Cementiri de Roques Blanques, dins el límit
del Parc, al municipi del Papiol
• 27è any de col·laboració amb Cementiris de
Barcelona. L’aportació econòmica d’aquesta
empresa permet desenvolupar part del
tractament fitosanitari dels boscos de la serra

Ús públic, divulgació i educació ambiental

Centre de
Documentació
i Recursos Educatius

—

El CDRE és el servei de documentació de suport
a la gestió de Collserola. També és un servei
d’informació i documentació públic obert a totes les
persones i entitats que s’interessen per Collserola
i que, coneixedores del Centre d’Informació i/o
familiaritzades amb les pàgines d’inici del web
del Consorci, demanen un nivell més exhaustiu
d’atenció per motius d’estudi, investigació, im
plicació, etc.
Així mateix, i ja des dels seus inicis, el CDRE és
el servei del Consorci responsable d’estendre
els objectius i la gestió del Parc en àmbits com
promesos amb la cultura (biblioteques, centres de
recursos pedagògics, col·lectius docents, serveis de
dinàmica educativa, centres d’estudis i serveis de
documentació d’espais naturals protegits).
La feina del CDRE s’estructura en tres apartats:
• documentació
• recursos educatius
• dinamització
Els efectes derivats de la COVID-19 (confinament,
teletreball, etc.) han provocat una disminució
notable del nombre de consultes i dels préstecs
de recursos educatius. Conseqüentment, i també
en relació a aquestes circumstàncies, el canals
de correu electrònic i telèfon han augmentat
proporcialment front les consultes presencials.
Atès que la demanda de préstecs de maletes
Collserola Conta Contes ha baixat, fet que pot
seguir passant si la pandèmia perdura, no s’han
posat esforços en l’actualització d’aquests recursos.
Per contra, sí s’ha fet èmfasi en l’ampliació dels
serveis on line, com són, per exemple, l’elaboració
de recursos virtuals i la digitalització de part del
fons documental.
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tramesa de llavors de tomàquet. Una quarta part
dels préstecs s’han recollit i retornat al centre
d’informació del parc.

El fons documental del CDRE està compost per:
El web és una eina indispensable d’accés als serveis
del CDRE. El catàleg del fons documental ha rebut
408 visites, la base de dades dels Butlletins del
Parc ha comptat amb 151 consultes.
S’han deixat en préstec 1.370 documents (inclosos
aparells de mesura). Aquí no es comptabilitzen
les consultes en sala. S’han fet 3 donacions de
publicacions a centres docents i entitats diverses,
aquí no es comptabilitza la donació d’exemplars
de la publicació Qui ha passat per aquí? que s’ha
fet sistemàticament a totes les escoles participants
a activitats de Can Coll CEA, a centres de
documentació ambiental, biblioteques i centres de
recursos, i equipaments del Consell de Centres de
la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA).
Com altres anys, continua augmentant el servei
de referència (en 55 ocasions la informació ha
consistit en facilitar enllaços electrònics d’interès),
i també és rellevant la tramesa de documents
electrònics (s’han enviat aproximadament 50
arxius, bàsicament bibliografies i documents
digitals).
Dels 53 documents entrats al fons la mitat
han estat adquirits per compra, mentre que la
resta són provinents de donacions, intercanvis o
elaboracions pròpies.
L’any passat es va iniciar la digitalització de
vídeos. Enguany, atès el temps de teletreball, s’ha
pogut avançar en l’escaneig de més documents
(aproximadament 30 documents corresponents a
edicions dels anys 1988-2001).
Així mateix, a finals d’any, s’han iniciat tasques
d’inventari i expurg.

Reculls temàtics

Biblioteca

Són documents que es difonen entre els usuaris
dels centres del Parc, també entre biblioteques
públiques de l’àmbit de Collserola, biblioteques
escolars, centres de documentació d’altres espais
naturals protegits de Catalunya, centres referents
d’educació ambiental i centres de recursos peda
gògics. Disponibles també al web.

El CDRE ha atès 186 consultes.

Aquest curs s’han fet o actualitzat els reculls:

Documentació

Les consultes han estat presencials (39 %) o s’han
rebut per correu electrònic (37 %), o també
per telèfon (24 %). En ocasions s’han resolt les
consultes també per correu postal, és el cas de la

DOCUMENTACIÓ

• Dies d’Aigua a Collserola: Col·laborant
amb diverses iniciatives per avançar cap
a una nova cultura de l’aigua (actual.)
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• Biblioteca Can Coll Constitueix el fons
documental del CDRE. Actualment compta
amb 8.244 documents, d’aquests, 53 són
entrades noves.
• Catàleg accessible a www.
parcnaturalcollserola.cat/centre-dedocumentacio-i-recursos-educatius/
• Fons digital. Plafons exposicions
permanents i itinerants del Parc, materials
didàctics i fullets diversos d’elaboració
pròpia, presentacions per a ordinador, fitxes
patrimoni, estudis, etc. amb uns 730 arxius.
• Publicacions periòdiques d’educació
i/o medi ambient: 16 títols.
• Guies de Lectura i reculls d’interès:
Hi ha 5 reculls temàtics, disponibles a:
https://www.parcnaturalcollserola.cat/recullstematics/
• Recull de premsa de Collserola 2020.
És un arxiu amb 45 articles (recopilació de
premsa escrita i generalista).
• Bases de dades:
• Butlletí del Parc (1.674 registres),
a www.parcnaturalcollserola.cat/butlletidel-parc/
• Llibres infantils i juvenils de suport
a projectes d’educació ambiental (1.415
llibres)
• Estudis i Recerques dels anys 19832018 (410 registres) Accés als resums
a www.parcnaturalcollserola.cat/
seguiments-i-estudis/
• Fons documental Collserola, al catàleg
de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona (1.510 registres)
https://cataleg.parcs.diba.cat/

Usuaris del CDRE, 2019-2020
Documentalistes;
5; 5%

Tècnics del Parc;
21; 22%

Estudiantat:
universitaris,
ESPO i CF; 7; 7%

Professorat: EI,
EP, ES i
universitari; 64;
66%

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Xerrada sobre l’estratègia d’ordenació de l’ús
públic, alumnat d’un CF d’activitats físicoesportives

3. ACTUACIONS

• Recull Bones pràctiques, esport i natura:
Eines i experiències per a un diàleg
constructiu a l’entorn de les activitats
esportives al medi natural (actual.)

• Geologia i Territori: Collserola, espai
privilegiat per explicar allò que amaguen
les pedres

• Salut i Espais Naturals: Collserola, també
pel benestar físic i emocional

• Tots som pagesos: De la teoria a la pràctica
en l’agroecologia a espais protegits
i periurbans (actual.)

• Companys de Viatge: Fent xarxa i aprenent
amb altres centres de Documentació i de
Recursos (actual.)

El CDRE a les activitats especials del Parc

• Cultura i Natura: El patrimoni cultural
interessa (actual.)

A les activitats especials dels centres del Parc es
preparen Racons de Contes i mostres de llibres
i llibres relacionats amb el tema monogràfic de
l’activitat, sovint celebrant efemèrides ambientals
(veure apartat “Agenda del Parc”). El 2020, s’han
organitzat en ocasió de:
• Dia de les Papallones
• Dia Mundial de les Aus
• Setmana de Prevenció dels Residus
Curs d’Alimentem Collserola i Associació L’Era,
per conèixer els nostres sòls agrícoles

Durant la setmana anterior a la celebració de la
Diada de Sant Jordi es va participar en la iniciativa
#SantJordiDocAmbCat en el marc de la situació
creada per la COVID-19, amb l’elaboració d’un
recull de recursos que potenciaven la reflexió
sobre la importància de plantejar canvis que posin
la natura al centre dels reptes socioambientals que
tenim plantejats. Se’n va fer difusió al Facebook
del CDRE i al Servei d’Alerta del CDRE.

Recull de premsa de Collserola
i servei d’alerta
El Servei d’Alerta (tramesa periòdica de correu
electrònic adreçada a personal del CPNSC i empresa
concessionària sobre entrades i documentació d’in
terès del CDRE i servei de duplicats) ha implicat la
tramesa d’unes 100 notícies.

Suport documental
i assessorament
Una anàlisi més qualitativa de les consultes que
rep el CDRE ens porta a destacar:
• Treballs de Recerca de Batxillerat en 2 ocasions
• Activitats a casals d’estiu i sortides al pantà
de Vallvidrera i entorns, amb la Fundació
l’Esperança (Barcelona), adreçades a públic
infantil i centrades en el lleure terapèutic post
confinament per la COVID-19
• Laboratori de Lectura sobre la caca per al
Seminari de Biblioteques Escolars del Centre
de Recursos Pedagògics de Gràcia (Barcelona).
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Projecte interromput a causa de la COVID-19
• Activitats d’aula i al medi de l’Associació Sant
Quirze del Vallès Natura
• Activitats de l’Aula de Natura de Can Soler
(Barcelona) de suport a l’agroecologia
• En el context de la COVID-19, cal assenyalar les
consultes rebudes sobre recursos digitals
o propostes per desenvolupar en confinament.
Han estat 7 consultes d’educadors demandant
propostes per a les famílies (vídeos on line,
adaptació de propostes educatives a entorn
domèstic, manualitats, etc.)

Bases de dades
En relació a les bases de dades gestionades pel
CDRE, des del 2015 una part del fons forma part
del catàleg col·lectiu de la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona, i des del 2017
aquesta base de dades ha passat ha gestionar-se
amb el programa Koha. Aquest 2020 es destaca
que s’han pogut incorporar nous registres, eliminar
duplicats i fer millores de control documental de
491 registres, feina pendent des de la migració de
la base de dades al nou programa.

Recursos educatius
El CDRE, a part del servei de documentació de suport
a la pròpia gestió de Collserola, fa èmfasi especial
en els àmbits de la divulgació i l’educació ambiental.
Ofereix un servei de recursos pedagògics, fruit del
bagatge i l’experiència acumulada pel Parc. Són
materials destinats als ajuntaments dels municipis
de Collserola, a centres docents, a associacions
cíviques, etc. Parlem d’ exposicions itinerants, maletes
Collserola Conta Contes, Bagul d’Expressió, motxilles
per a la descoberta del medi, etc.

Nous recursos
En aquest període cal assenyalar els nous recursos
a afegir a l’oferta actual:
• Joc de titelles de dit de mamífers de
Collserola, creacions d’en Pere Moya.
Constitueix un material molt atractiu per
acompanyar el treball associat a Qui ha
passat per aquí?

• Duplicat del recurs Bagul d’Expressió que,
per l’ús, necessitava recanvi
• Col·lecció de roques i minerals en préstec per
descobrir la geologia de Collserola, fets
a partir de l’activitat Mira on posem els peus
del Centre d’Informació.

Ús públic, divulgació i educació ambiental

• Termòmetre per prendre mesures en
l’elaboració de compostatge, adquirit tot
col·laborant en la prova pilot de fertilització
de sòls promoguda en el marc del projecte
Alimentem Collserola. Aquest 2020 sols ha
servit per la prova, en un futur estarà
a disposició dels usuaris del CDRE.
• Edició experimental virtual de la publicació
´Qui ha passat per aquí?` per fer visionats des
de pissarres digitals interactives. Disponible a:
https://parcnaturalcollserola.cat/pdfs/pdfs_cdre/
QUIHAPASSATPERAQUI_PROJECCIO.pdf
• Durant el confinament i teletreball degut
a la COVID-19, s’han elaborat alguns recursos
digitals, de suport a propostes educatives,
a propostes de l’Agenda, etc. que es troben en
fase experimental (vegeu l’apartat d’aquesta
memòria corresponent al Centre d’Informació,
concretament “Propostes adreçades al món
escolar”)

Exposicions itinerants
A continuació destaquem quins han estat els
préstecs (no es comptabilitzen les mostres que han
estat al Centre d’Informació o al CEA Can Coll o en
activitats d’Agenda).
• L’exposició Paisatges nocturns de Collserola
s’ha deixat a: Centre Cívic Vallvidrera –
Vázquez Montalbán (Barcelona)
• L’exposició Espais d’art: natura, cultura
i paisatge ha estat a: Casal de Barri Can
Rectoret (Barcelona), Centre Cívic Vallvidrera –
Vázquez Montalbán (Barcelona)
• L’exposició Conreus i Pastures a Collserola
ha estat a: Grup Natura AA.VV. Sol i Aire
(Sant Cugat del Vallès). En aquest cas, per
COVID-19, no es va poder exposar.
• L’exposició Els líquens, un món en miniatura
ha estat, a: Centre Cívic Vallvidrera – Vázquez
Montalbán (Barcelona), Casal de Barri Can
Rectoret (Barcelona)
• L’exposició Collserola, papallones al vol,
ha estat, a: Casal de Barri Can Rectoret
(Barcelona)

Maletes Collserola Conta Contes
Les maletes o motxilles Collserola Conta Contes
s’han deixat en 18 ocasions, sobretot com a su
port a les propostes educatives de Can Coll
CEA i també promovent projectes específics de
centres docents i entitats. A les que ja es tenen (de
papallones, d’ocells, de contes de nit, de boscos,
de contes amb art, de bestioles, d’hort i granja,
de gripaus i aigüeroles) aquest període s’han
preparat:
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• Suport a activitat de reciclatge (Escola Pia,
Balmes,Barcelona)
• Suport a activitats de dinamització
agroecològica del Grup de Natura de l’AA.VV.
Sol i Aire, Sant Cugat del Vallès ). En aquest
cas, per COVID-19, no es va poder exposar

Ocells titelles de dit, creació de Pere Moya

El Bagul d’Expressió
El Bagul d’Expressió és un recurs que s’ha prestat
en 6 ocasions, la majoria com a suport a les
propostes educatives del Consorci, però també
a entitats amb projectes propis.
Destaquem concretament els préstecs al Centre de
Natura de Can Soler (Barcelona)

Maletí de les Petjades
El Maletí de les Petjades s’ha deixat en préstec
en 11 ocasions, la majoria de suport a propostes
educatives de Can Coll CEA. Destaquem,a part, els
préstecs a:
•
•
•
•

Centre de Natura de Can Soler (Barcelona)
Escola La Trama (Sabadell)
Ajuntament de Centelles
Fundació L’Esperança (Barcelona)

Motxilles de Descoberta
S’han deixat Motxilles de Descoberta en tres
ocasions formant part de les Propostes a Mida i en
ocasions especials com:
• Activitats d’ESO al Puig de la Guàrdia
de l’Institut Banús (Cerdanyola del Vallès)
• Activitats d’ESO al pantà de Vallvidrera
d’Escola Pia (Sarrià, Barcelona)
• Activitats d’EP al Parc de l’Oreneta
de l’escola Tàber (Barcelona

Recursos associats
a Propostes a mida
S’han atès quatre Propostes a Mida que impliquen
aproximadament 235 usuaris. Corresponen
a demandes d’entitats educatives diverses: escoles
bressol, escoles d’infantil i primària, centres d’ESO,
casals d’estiu, etc. Totes elles han fet activitats
centrades en Collserola i visitant diferents llocs de
la serra. Aquest curs, les demandes han implicat
tres reunions de preparació prèvia al CDRE i el
préstec de recursos diversos (fitxes d’identificació,
lupes, lupes binoculars, bruixoles,termòmetres, etc.).
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RECURSOS EDUCATIUS
• Exposicions itinerants. Són 10 mostres per
a la divulgació de diferents temàtiques
d’interès i actualitat de Collserola, eines
idònies per a la dinamització i reflexió
col·lectiva
• Maletes Collserola Conta Contes.
Materials en préstec per “portar
Collserola” a l’aula, a l’esplai, a la
biblioteca, etc. En format de maleta
o motxilla contenen llibres, dossiers
didàctics i materials d’animació a l’entorn
de la natura i medi ambient. N’hi ha de
temàtica general i d’específiques
• El Bagul d’Expressió. Màscares per
a disfressar-se d’animals característics
de la fauna de Collserola, un recurs
motivador, útil en àmbits d’educació
formal i no formal. Dos jocs disponibles
• Maletí de les Petjades La fauna no sempre
és visible. Conjunt de motlles de petjades
d’animals de Collserola, una proposta més
per conèixer la fauna a través dels seus
rastres. Hi ha tres jocs disponibles
• Motxilles de Descoberta Conjunt d’aparells
i propostes didàctiques que animen
a descobrir dinàmiques dels sistemes
naturals de Collserola, adreçades
a l’educació infantil i primària i secundària
• Recursos associats a Propostes
a Mida. Parlem de sol·licituds d’activitats
educatives que, perquè no caben a l’oferta
de propostes educatives dels centres del
Parc, o perquè demanden programes
específics, rebem l’assessorament i el
servei del CDRE. El servei prestat es basa
en els principis i experiència adquirida
pels educadors del Parc, especialment
en la línia de treball de les propostes
autoguiades
• Llavors per l’hort D’acord amb el Pla
Agropecuari del Parc, i per tal d’afavorir
l’ús de varietats agrícoles tradicionals
també en l’àmbit educatiu, el CDRE ha
ofert per tercer any llavors de la varietat
de tomàquet Mandó de Collserola a centres
docents i entitats sense ànim de lucre.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Llavors per a escoles i associacions

3. ACTUACIONS

Llavors per l’hort
Per cinquè curs consecutiu, s’ha continuat
l’experiència de promoure el tomàquet Mandó de
Collserola també en àmbits educatius. Ja que any
rera any ha augmentat la demanda de sobres de
llavors, aquest any s’han demanat més quantitat.
Tot i tenir preparats 100 sobres de llavors no
s’han pogut, a cauda de la COVID19, fer tots els
lliuraments previstos, sols aproximadament 50.
Destaquem, a part de les escoles, la donació en
ocasió d’activitats de dinamització del grup de
natura de l’AV Sol i Aire (Sant Cugat del Vallès).

La Tenda del Bosc

Renovació del joc de màscares del Bagul
d’Expressió

La Tenda del Bosc, enguany acompanyada de
siluetes d’animals i d’una col·lecció de rastres
i restes de la fauna de Collserola, s’ha deixat en
préstec a projectes de: l’Escola Arenal de Llevant
(Barcelona).

Dinamització
En aquest apartat es fa èmfasi en la divulgació
dels objectius i plantejaments del Parc. Bàsicament
es detalla la presència a la Xarxa del CDRE i les
activitats que tenen com eix central el treball amb les
biblioteques, els centres de recursos pedagògics, els
col·lectius docents, els serveis eductius municipals,
els centres d’estudis i els serveis de documentació
d’altres espais naturals protegits.

Difusió a webs i presència
a les xarxes socials
A part del web propi del Consorci, el CDRE també està
present a:

Termòmetre compostatge, nou recurs

• Centres de documentació de parcs naturals
de la Diputació de Barcelona: https://cataleg.
parcs.diba.cat/
• RECIDA, xarxa de centres de documentació
ambientals i d’espais naturals protegits de tot
l’estat espanyol: http://www.recida.net/
• Directori de centres d’informació i
documentació ambiental del Ministeri
d’agricultura, alimentació i medi ambient:
http://www.magrama.es/es/ceneam/centro-dedocumentacion-ceneam/directorio-centros-dedocumentacion/
• Xarxa DocAmbCat, a Catalunya, biblioteques
i centres de documentació que tenen fons
específics sobre temes ambientals: http://
territori.gencat.cat/ca/01_departament/
documentacio/xarxa_de_biblioteques/
centre_de_documentacio_de_medi_ambient/
centres_amb_documentacio_ambiental/
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El CDRE ha continuat amb presència a les xarxes
socials. Té un compte a Facebook, “Cdre Parc
de Collserola”. Aquesta eina complementa el
compte del Consorci per aquells usuaris que
volen aprofundir en temàtiques concretes tot
recomanant, per exemple, reculls bibliogràfics
o difonent experiències que fan els usuaris que
utilitzen els recursos del Parc. El segueixen altres
centres de documentació de medi ambient
i d’altres espais naturals protegits. També disposa
d’un compte a Pinterest, plataforma d’ús extens entre
l’àmbit bibliotecari, per tal de recopilar, organitzar
i difondre temàticament i de forma molt visual
recursos d’interès.

Amb educadors en
formació, educadors en
actiu i serveis educatius
El CDRE ha estat present a 17 presentacions de Can
Coll CEA (amb mostra de recursos educatius específics)
amb participació d’unes 58 persones. També ha estat
a les Sessions de Didàctica, amb participació de 299
estudiants de ciències de l’educació, de cicles formatius
d’educació infantil i de cursos d’educadors ambientals.
S’ha difós l’oferta de recursos pedagògics a les
reunions trimestrals de mestres de Can Coll i reunions
amb altres docents (veure estadístiques de “Formació
de Formadors”, pàg. 118).
S’ha participat en diverses activitats de formació
d’educadors, algunes d’elles són sessions adreçades
a altres col·lectius, de totes s’ha fet difusió a xarxes
socials i llistes de distribució, i es preveu seran
oportunitats formatives adreçades a mestres i pro
fessors en un futur:
• Presentació i lliurament de recursos del
projecte HA BEE TAT de conservació de les
poblacions d’abelles silvestres, adreçada
a productors i educadors del projecte
Alimentem Collserola.
• Presentació dels materials ´Redes vitais` sobre
biodiversitat a càrrec d’EKO-KYA adreçada
a equip d’educadors del Consorci.
• Formacions sobre fertilització i diagnosi de la
qualitat del sòl, a càrrec de l’associació L’Era
i adreçada a pagesia del projecte Alimentem
Collserola. Aquestes sessions també han
tractat de la prova pilot sobre fertilització de
sòls, realitzada en camps de Can Coll CEA,
i prevista d’acabar i ser difosa al llarg de l’any
2021.
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Amb els centres de
documentació d’espais naturals
protegits i de medi ambient
Continua la participació a RECIDA, xarxa de de més
de 100 biblioteques i centres de documentació
ambientals i d’espais naturals protegits de tot l’Estat
espanyol. Està coordinada pel Centre Nacional
d’Educació Ambiental (CENEAM) del Ministeri per a la
Transició Ecològica i pel Centre de documentació del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Està
oberta a qualsevol centre que tingui fons d’aquesta
temàtica accessible al ciutadà. Continua la llista de
distribució, molt útil per conèixer i adquirir documents
promoguts per administracions, per ampliar el fons,
per solucionar dubtes tècnics, per compartir demandes
i resolucions d’informació dels usuaris, etc. L’oferiment
i intercanvi de duplicats és un servei força valorat pels
nostres usuaris.
Amb els centres de la xarxa RECIDA s’ha participat
en l’elaboració col.laborativa d’una Guia de Recursos
Educatius sobre Canvi Climàtic, disponible a:
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/
materiales/guia-recursos-educativos-cambioclimatico.aspx
El 2020 s’ha participat al XIX Seminari RECIDA,
que, ateses les circumstàncies derivades de la
COVID-19, s’ha fet en format virtual. Van assistir 94
professionals de 17 comunitats autònomes, persones
que desenvolupen la seva activitat en centres de
documentació i biblioteques de medi ambient i espais
naturals de l’Estat espanyol. En aquesta edició de
RECIDA l’aportació va ser:
• Ponència ´2020 i COVID-19: Un ´Sant
Jordi diferent` per un món diferent` i la
presentació dels resultats d’una enquesta
de valoració sobre prestació de serveis en
modalitat no presencial adreçada a persones
treballadores del Consorci. Disponible a:
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/
grupos-de-trabajo-y-seminarios/centrosde-documentacion-ambiental-y-espaciosnaturales-protegidos/9caneyes-collserola_
tcm30-516158.pdf
• Participació a la taula rodona ´La
documentació ambiental en temps de
COVID-19: teletreball i serveis en remot.
Disponible a: https://www.miteco.gob.es/
es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
centros-de-documentacion-ambiental-yespacios-naturales-protegidos/6primo-debatedocambiental-covid_tcm30-516155.pdf
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A nivell català, cal destacar la continuitat de la feina
amb la Xarxa DocAmbCat, de biblioteques i centres de
documentació que tenen fons específics sobre temes
ambientals. Es fa formació continuada i trobades
esporàdiques de professionals. El 2020 s’ha celebrat
la 4a Jornada de Documentació Ambiental, prevista
inicialment pel mes de març i que ha acabat fent-se,
en format virtual, el novembre.

XIX Seminari RECIDA

Pel que fa a la Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona, en l’àmbit dels centres de documentació,
continua el contacte, correspondència, intercanvi de
publicacions, etc. Concretament en relació a tasques
de coordinació del catàleg col·lectiu dels 12 centres
de documentació d’aquesta xarxa al sistema integrat
KOHA (vegeu l’apartat de Documentació).

Amb les biblioteques
de l’entorn: efemèrides
ambientals 2020 i programa
Parcs i Biblioteques...
naturalment!
Una línia de treball conjunta amb els centres que
pertanyen a la xarxa DocAmbCat, d’àmbit català,
és la d’implicar-se en la mesura del possible en
esdeveniments relacionats amb la natura i el medi
ambient. Així, cada any, des del 2015, la xarxa de
biblioteques i centres amb documentació ambiental
de Catalunya celebra efemèrides ambientals per tal
de donar a conèixer els fons bibliogràfics, fomentant
accions col·laboratives entre diversos centres
i transmetre més consciència ambiental.
En aquesta ocasió, destaquem la Setmana de la
Natura (25 de maig – 5 de juny)
Per iniciativa de la Biblioteca Vallvidrera Josep Miracle,
i en el marc del programa Parcs i Biblioteques...
naturalment!, promogut per la Diputació de
Barcelona (Gerència de Serveis de Biblioteques i Ge
rència de serveis d’Espais Naturals) el 24 de febrer
es va fer una presentació del programa, del CDRE
i de Can Coll CEA adreçada a les biblioteques de
l’entorn de Collserola. Van participar representats de
9 biblioteques. Bona part de les propostes de treball
futures intercentres estan pendents de realitzar-se per
la interrupció de la COVID-19, però altres, especialment
les que es basen en les XS han tirat endavant, com per
exemple, l’elaboració i difusió de vídeos de promoció
del programa i de les biblioteques participants. La
trobada a Can Coll CEA també va ser una magnífica
ocasió per tornar a contactar amb les biblioteques
públiques que tenen un paper insdiscutible en la
difusió dels valors de Collserola.
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Exposició Collserola, papallones al vol
a la Biblioteca Central de Cerdanyola
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4. Pressupost 2021

Consorci del Parc Natural de la Serra de de Collserola

Pressupost de d’ingressos per al 2021
A. OPERACIONS NO FINANCERES
A1. Operacions corrents
CAPÍTOL III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

34200

Ingressos per serveis educatius

44.000,00 €

34901

Preus públics per ocupació privativa d'espais públics

16.000,00 €

34903

Ingressos per activitats realitzades al Parc

1.810,00 €

34909

Altres preus públics

1.600,00 €

36000

Vendes

4.800,00 €

39000

Altres ingressos

8.000,00 €

39901

Anuncis de concurrència pública

2.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

78.210,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45001

Transferències de la Generalitat de Catalunya

46100

Transferències Diputació de Barcelona

2.564.900,00 €

46201

Transferències Ajuntament de Barcelona

46202

Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei

46209

Transferències altres ajuntaments

46400

Transferències AMB

47001

154.000,00 €

373.800,00 €
8.000,00 €
151.000,00 €
2.613.900,00 €

Transferències d'empreses privades no finalistes

64.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
52000
55000

5.929.600,00 €

INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos

100,00 €

Concessions

94.600,00 €

TOTAL CAPÍTOL V

94.700,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS

6.102.510,00 €

A2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
61900

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Venda d'immobilitzat

100,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

100,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

76100

Transferències de la Diputació de Barcelona

48.990,00 €

76204

Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

15.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VII

63.990,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

64.090,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

6.166.600,00 €
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Pressupost de despeses per al 2021
A. OPERACIONS NO FINANCERES
A1. Operacions corrents
CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

8.9200.10100

Retribucions bàsiques personal directiu

83.100,00 €

8.9200.12000

Sous del grup A1 - funcionaris

143.400,00 €

8.9200.12001

Sous del grup A2 - funcionaris

224.100,00 €

8.9200.12003

Sous del grup C1 - funcionaris

139.400,00 €

8.9200.12004

Sous del grup C2 - funcionaris

172.800,00 €

8.9200.12006

Triennis-funcionaris

166.400,00 €

8.9200.12100

Complement destinació-funcionaris

326.600,00 €

8.9200.12101

Complement específic - funcionaris

948.100,00 €

8.9200.12103

Altres complements - funcionaris

275.400,00 €

8.9200.12700

Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari

16.600,00 €

8.9200.13000

Retribucions bàsiques - personal laboral fix

114.000,00 €

8.9200.13002

Altres remuneracions - personal laboral fix

208.600,00 €

8.9200.13100

Retribucions bàsiques - personal laboral temporal

8.9200.13102

Altres remuneracions-personal laboral temporal

50.400,00 €
100,00 €

8.9200.13700

Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral

8.9200.16000

Seguretat social

3.100,00 €

8.9200.16200

Formació i perfeccionament del personal

12.000,00 €

8.9200.16205

Assegurances

29.000,00 €

737.000,00 €

8.9200.16208

Ajuts socials

19.700,00 €

8.9200.16209

Fons social

23.100,00 €

TOTAL CAPÍTOL I
CAPÍTOL II

3.692.900,00 €

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.1720.20300

Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge

1.1720.20400

Lloguer de material de transport

9.9200.20500

Lloguer de fotocopiadores i equipament d'oficina

1.1720.20800

Lloguer de la Torre de Collserola

2.000,00 €
100,00 €
6.500,00 €
14.900,00 €

1.1720.21000

Reparació i manteniment general Medi Natural

624.500,00 €

1.1720.21200

Reparació d'edificis i altres construccions

290.900,00 €

1.1720.21300

Reparació i mant. de maquinària, Instal·lacions tècniques i utillatge

1.1720.21400

Reparació i manteniment d'elements de transport

3.000,00 €
35.000,00 €

1.1720.21500

Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure

5.000,00 €

9.9200.21500

Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina

2.000,00 €

9.9200.21600

Reparació i manteniment d'equips per a processos d'informació

1.1720.21900

Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions

4.500,00 €
9.000,00 €

22.900,00 €

9.9200.22000

Material d'oficina

1.1720.22001

Publicacions Servei Medi Natural

2.3260.22001

Publicacions UPDEA

2.800,00 €

9.9200.22001

Publicacions Servei AC

1.800,00 €

9.9200.22100

Consum electricitat

500,00 €

54.000,00 €
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9.9200.22101

Aigua

40.000,00 €

1.1720.22103

Combustibles i carburants vehicles i maquinària

32.000,00 €

9.9200.22103

Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (biomassa i gasoil)

8.000,00 €

1.1720.22107

Vestuari

7.000,00 €

1.1720.22105

Equips protecció individual (EPI)

5.000,00 €

9.9200.22106

Productes farmacèutics i material sanitari

9.9200.22200

Servei de telefonia fixa

521,73 €
25.575,00 €

9.9200.22201

Postals

3.066,67 €

9.9200.22203

Servei d'internet

6.649,50 €

9.9200.22205

Telefonia mòbil

11.253,00 €

9.9200.22209

Missatgeria

1.636,80 €

1.1720.22400

Assegurances de vehicles

9.9200.22401

Assegurances

18.904,91 €

9.000,00 €

9.9200.22500

Tributs estatals

1.000,00 €

9.9200.22501

Tributs de les Comunitats Autònomes

10,00 €

9.9200.22502

Tributs de les Entitats locals

3.000,00 €

9.9200.22601

Representació

7.000,00 €

2.3260.22602

Comunicació i publicacions

35.000,00 €

9.9200.22603

Publicacions a Diaris Oficials

5.000,00 €

9.9200.22604

Jurídics, contenciosos

1.500,00 €

2.3260.22608

Voluntaris i participació ciutadana

3.000,00 €

2.3260.22619

Despeses funcionament Can Coll

10.000,00 €

2.3260.22629

Despeses funcionament Centre d’Informació

1.1720.22699

Despeses diverses Medi Natural

2.3260.22699

Despeses diverses Servei d'UPDEA

9.9200.22699

Despeses diverses administració

1.1720.22700

Servei de neteja del medi natural

6.000,00 €
4.500,00 €
12.000,00 €
5,00 €
210.000,00 €

9.9200.22700

Servei de neteja edificis

112.500,00 €

9.9200.22701

Servei de vigilància i seguretat

130.209,76 €

1.1720.22706

Estudis i treballs tècnics - Medi Natural

153.645,47 €

2.3260.22706

Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental

25.000,00 €

9.9200.22706

Estudis i treballs tècnics - Administració

2.3260.22799

Suport extern equipaments Servei d'UPDEA

68.337,66 €

8.9200.23010

Dietes del personal directiu

8.9200.23020

Dietes del personal no directiu

0.9120.23100

Locomoció dels membres dels òrgans de govern

102,00 €

8.9200.23110

Locomoció del personal directiu

800,00 €

8.9200.23120

Locomoció del personal no directiu

5.000,00 €

9.9200.23300

Altres indemnitzacions

2.000,00 €

135.000,00 €
500,00 €
3.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL II

2.166.500,00 €
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CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

9.920.35200

Interessos de demora

9.920.35900

Altres despeses financeres i de gestió bancàries

5,00 €
500,00 €

TOTAL CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
8.920.46100

505,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Transferències corrents Diputació de Barcelona

10,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV

100,00 €

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

5.860.000,00 €

A2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

1.1720.60000

Inversions en terrenys

5,00 €

1.1720.60900

Altra inversió nova en infraestr. i béns d'ús públic

1.1720.61900

Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús públic

1.9330.62200

Edificis administratius i altres construccions

15.000,00 €

1.1720.62300

Maquinària, instal·lacions i utillatge

45.505,00 €

5,00 €
158.000,00 €

1.1720.62400

Elements de transport

26.500,00 €

9.9200.62500

Mobiliari i equipament d'oficina

10.000,00 €

2.3260.64000

Inversions immaterials Servei d'UPDEA

1.1720.64009

Altres inversions immaterials

3.000,00 €
5,00 €

9.9200.64100

Aplicacions informàtiques

2.3260.62500

Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA

14.500,00 €

6.300,00 €

9.9200.68600

Equips per al procés de la informació

40.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI

306.600,00 €

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

306.600,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2021

6.166.600,00 €
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