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Editorial
— 
Després de l’aprovació prèvia del docu-
ment de l’Avanç del pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge de 
Collserola, s’ha iniciat el procés partici-
patiu per tal de recollir els suggeriments  
i les propostes de la ciutadania per a la de-
finitiva aprovació del nou Pla especial, un 
document que ha de permetre gestionar  
i protegir el Parc d’una manera més eficaç.

Una de les problemàtiques que caldrà 
abordar amb urgència és l'articulació de 
la franja de contacte entre ciutat i Parc, 
una de les actuacions més reclamades  
i prioritàries de Collserola. Aquest espai fa 
de transició entre la zona construïda i la 
natural. En la majoria dels casos, es tracta 
d’indrets desestructurats i degradats, que, 
per contra, tenen un gran potencial tant 
paisatgístic com natural.

Aquests territoris desenvolupen un 
important paper com a zona d’esmorteï-
ment per la seva capacitat d’absorció del 
lleure, contrarestant alhora les activitats 
desavinents que avui s'hi duen a terme 
(abocaments, incendis, ocupacions, etc.). 
Permetent, a més, que els barris perifèrics 
guanyin nous espais verds i de lleure, la 
qual cosa vol dir més serveis ecosistèmics 
tot fent que el Parc s’endinsi en la ciutat.

Els treballs recollits en el llibre Natur-
bà, del qual fem esment en aquest butlletí, 
són bons exemples d’actuacions que van 
en aquesta direcció. Les propostes hi són, 
cal fer-les realitat, és la gran assignatura 
pendent! 

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu del 
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola

75 anys de la Penya  
Regalèssia 
—
Un grup d’amics de Sant Cugat del Vallès que, de manera voluntària, 
treballen per preservar el patrimoni del seu municipi, i en especial  
el situat a Collserola. 

—

Amb motiu de la celebració d'aquest aniversa-
ri assenyalat s’ha editat el llibre Memòries de 
la Penya Regalèssia. Recordades per Miquel 
Garrell i Grau. Des de 1939 fins 2014, en què 
es fa balanç dels 75 anys del grup. 

Allò que va començar l'any 1939 com un 
grup d'amics de Sant Cugat del Vallès que es 
reunien els diumenges a la tarda a jugar a fut-
bol, amb el pas dels anys va esdevenir un grup 
de ciutadans implicats de forma voluntària en 
la preservació del patrimoni de Sant Cugat  
i en especial de Collserola. Ara també, com  
a Associació per a la Preservació del Patrimo-
ni Cultural de Sant Cugat (APAC), continuen  
la seva important tasca. 

Entre els projectes desenvolupats per 
aquests ciutadans entusiastes, cal assenyalar 

com a més emblemàtics la restauració de l'er-
mita de Sant Medir i del forn ibèric (al costat 
de l'ermita de Sant Adjutori). 

La seva tasca se centra sobretot en les  
ermites, en concret s’ocupen d’arranjar-les, 
millorar-les i netejar-les. La més coneguda és 
la de de Sant Medir, però també tenen cura 
de la de Sant Crist de Llaceres i de la de Sant 
Domènec, que obren els matins de cada segon 
i primer diumenge de mes, respectivament.

Avui aquesta colla d’amics, que ha anat 
incorporant nous membres, continua la seva 
tasca vetllant també pel bon funcionament i la 
preservació d'elements tan populars com les 
fonts del Parc Natural de Collserola.

Des del Consorci els agraïm la feina feta  
i els felicitem. Per molts anys!

Sant Medir, una de les ermites de les quals té cura la Penya Regalèssia
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Restauració paisatgística  
a la zona de Trinitat Nova
—

L’estació elevadora d’aigua del sistema 
d’abastament municipal de Barcelona, cons-
truïda entre el 1915 i el 1919, coneguda com 
la Casa de l’Aigua, s’enllaçarà amb el castell 
de Torre Baró, recentment remodelat i conver-
tit en nou punt d’informació del Parc. Es farà 
mitjançant l’obertura d’un camí estret que 
unirà els carrers Riudecanyes amb Aiguablava. 
Aquest camí constituirà un nou punt d’accés 
a Collserola que permetrà establir un itinerari 
entre aquests dos equipaments. 

El projecte també preveu, si és possible, la 
recuperació d’altre patrimoni construït relacio-
nat amb el transport d'aigua a la Ciutat Com-
tal, com per exemple el pont dels Tres Ulls o al-
gún dels pilars de l’aqüeducte del Baix Vallès. 

Paral·lelament a aquests treballs de millora 
dels accessos, es recuperaran dues antigues 
feixes agrícoles per implantar-hi arbres fruiters 
que, en conjunt, milloraran la imatge i l’estat 
d’aquest indret, aportant diversitat i qualitat 
paisatgística i ambiental. 

El barri de Trinitat Nova, degut a la seva 
posició en un extrem del parc de difícil accés  
i limitat per diferents infraestructures viàries, 
ha estat poc identificat com a part del Parc 
Natural de Collserola. Amb aquesta actuació 
es busca la millora de la zona, tot endreçant la 
franja de contacte i transició entre ciutat i na-
tura què, a vegades per la manca de definició, 
genera problemes. 

Naturbà.  
Barcelona-Collserola,  
una relació retrobada
—
El passat 20 de febrer es va presentar el lli-
bre Naturbà. Barcelona-Collserola, una relació 
retrobada, editat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Barcelona. 

Recull les 111 propostes presentades per 
diversos equips interdisciplinaris (arquitectes, 
especialistes en enginyeria, paisatge, medi 
ambient, sociologia...) al concurs d’idees de 
“Portes de Collserola” convocat, l’any 2012, 
per l’Ajuntament de Barcelona amb la partici-
pació del Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola.

El llibre incorpora deu reflexions de dife-
rents experts, entre les quals, les del respon-
sable de Projectes i Obres del Consorci. S’han 
afegit també les propostes dels veïns i veïnes 
dels districtes de les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, 
Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris, els princi-
pals protagonistes d’aquests espais de contac-
te entre muntanya i ciutat.

Abordar les problemàtiques que s’ar-
ticulen a la franja de contacte entre ciutat  
i parc és una de les actuacions més reclamades  
i prioritàries del Consorci. Per aquest motiu, 
els resultats de tot aquest procés han de per-
metre continuar amb tota la feina desenvolu-
pada fins ara al vessant barceloní, essent un 
recurs útil per a la futura planificació de l’es-
pai, considerada com a inexcusable per totes 
les veus que es recullen en el llibre.

L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci, ha iniciat els 
treballs de configuració d’un nou itinerari i punt d’accés des del barri de 
Trinitat Nova al Parc Natural de la Serra de Collserola, així com la recuperació 
paisatgística de la zona amb la implantació de diverses feixes agrícoles.

—
Treballs de configuració de les feixes

Franja de contacte
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Continuen els treballs de recuperació 
del turó de Montcada, iniciats  
a finals del 2014, amb l’enderroc, la 
neteja i la recuperació topogràfica  
de l’espai. 

—

Recuperació del turó  
de Montcada
—

El turó de Montcada és un element geogràfic 
emblemàtic que forma part del Parc Natural 
des d’octubre del 2010, moment en què la 
serra va ser declarada Parc Natural. Ha estat 
una muntanya marcada per l’explotació per  
a l’obtenció de ciment. A l’actualitat, les  
pedreres de l’Asland —avui de l’empresa 
Lafarge— arriben a la seva fi i es troben en 
ple procés de recuperació ambiental. Es feia, 
doncs, necessari abordar també la recupera-
ció de la resta del turó. Especialment després 
d’haver fet un gran esforç per recuperar la 
muntanya i posar-la a l’abast dels ciutadans, 
mercès a la col·laboració econòmica de Lafar-
ge, que ha posat a disposició del públic les 
noranta hectàrees de la seva propietat.

Durant les darreres dècades s’havien 
instal·lat al turó un gran nombre d’ocupacions 
fora d’ordenació i que incomplien clarament 
el marc jurídic urbanístic i ambiental vigent. 
Per garantir la preservació d’aquest territori 
com a espai natural protegit, proveïdor de 
serveis ambientals a tota l’àrea metropolitana, 
el Consorci ha engegat una actuació d’ender-
rocs i recuperació topogràfica de l’espai per 
capgirar una situació insostenible que es va 
iniciar fa dècades, però que s’havia anat incre-
mentant de manera alarmant els darrers anys. 

A inicis del mes de gener del 2015 s’han 
reprès els treballs de retirada dels residus pro-
cedents dels enderrocs duts a terme els dar-
rers mesos del 2014. Els espais nets de resi-
dus també es restauren topogràficament per 
tal de recuperar-los definitivament com a sòl 
forestal. La primera fase ha finalitzat aquesta 
setmana santa. Durant el segon semestre de 
2015 es realitzarà la segona fase.

Actuació en un dels punts del turó

Què són les plantes  
invasores?
—

L’Ajuntament de Barcelona en col·laboració 
amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplica-
cions Forestals (CREAF), la Fundació de la Jar-
dineria i el Paisatge, l’Associació de Professio-
nals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC), 
la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, el Gremi de Jardineria de 
Catalunya, l’Associació d’Agricultors Viveris-
tes de Barcelona i el Consorci han editat una 
petita guia divulgativa sobre la problemàtica 
de les plantes invasores i amb consells per  
a la jardineria.

La guia fa un repàs de les conseqüències 
negatives de les plantes invasores i del paper 
que hi representa la jardineria, tant en l’àm-
bit públic com privat. A partir d’una llista 
d’espècies invasores utilitzades en jardineria  
i presents a Collserola, es presenten una sèrie 
d’espècies ornamentals alternatives com a op-
cions per substituir les espècies no desitjades.

Petita guia divulgativa que explica la 
problemàtica de les plantes invasores 
a la jardineria amb propostes de 
plantes alternatives.

—

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Noticies/Documents/GuiaPlantesInvasores.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Noticies/Documents/GuiaPlantesInvasores.pdf
http://http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Noticies/Documents/GuiaPlantesInvasores.pdf
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Enllestida la recuperació 
del pantà de Can Borrell
—
Amb la construcció d’una plataforma de fusta, que delimita una petita 
àrea d’estada i d’observació, finalitza el projecte de recuperació d’aquest 
ecosistema, iniciat l’any 2013 i finançat per l’Ajuntament de Sant Cugat,  
el Consorci de Turisme del Vallès Occidental i el Consorci del Parc. 

—

S’han finalitzat les obres de recuperació del 
pantà de Can Borrell amb la instal·lació d’una 
plataforma de fusta, que incorpora un llarg 
banc, i que formalitza un espai d’estada em-
plaçat pels volts de la presa del pantà de Can 
Borrell. Configura un espai de recollida ideal 
per descansar, observar, interpretar l’entorn, 
etc. És l’únic punt de l’itinerari que s’apropa 
a la làmina d’aigua, ja que la resta del traçat 
s’ha apartat intencionadament de l’aigua per 
la fragilitat de l’entorn.

La plataforma té forma triangular i pre-
senta un lleuger pendent, seguint la inclinació 
del terreny. Un banc corregut la limita en un 

Excursions per la història 
de Collserola
—

Nova guia d’itineraris per endinsar-
nos en el passat de la serra.

—

cantó i un faristol amb informació de l’indret 
punteja l’altre. Està connectada a la base de 
fusta del pont realitzat en la primera fase. 

Amb aquesta actuació finalitza aquest am-
biciós projecte, que ha estat finançat pel Con-
sorci del Parc de Collserola, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès i el Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental. La primera fase del pro-
jecte, que va permetre recuperar l’esplendor 
d’aquest indret i que havia començat el darrer 
trimestre del 2013, va concloure el dia de Sant 
Medir del 2014. Enguany, ja al 2015, s’ha aca-
bat la segona i darrera fase. 

Vint-i-quatre recorreguts que permeten redes-
cobrir jaciments prehistòrics, ermites romàni-
ques, castells, masos, marges de feixes i altres 
restes d’edificacions, testimonis tots ells de 
l’ocupació i transformació d’aquest territori al 
llarg dels segles.

Iñaki Núñez, autor de la guia, és un mun-
tanyenc veterà i un apassionat de la natura. 
Un bon coneixedor de la serra que, des de fa 
anys, forma part del grup de Voluntaris de 
Collserola. Celebrem aquesta invitació que ens 
fa a passejar per Collserola sense presses, gau-
dint del paisatge i amb la mirada posada en la 
història de la serra.

La guia forma part de la Col·lecció Azimut, 
de Cossetània Edicions, i es va fer l’acte de 
presentació al Centre Excursionista de Catalu-
nya, el passat 25 de març. Ha estat guardona-
da amb el XIV Premi Vèrtex, de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

Nova plataforma de fusta

Castell de Torre Baró, un dels indrets recomanats
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Fa més de trenta anys que Collserola té una 
figura de protecció, el Pla especial de pro-
tecció del medi natural del Parc de Collsero-
la (PEPCo). El PEPCo es va configurar tenint 
present la gran singularitat de la serra —espai 
natural rodejat d’una gran trama urbana— i 
combinava tant criteris de gestió de l’espai, 
marcant els usos que es podien fer als dife-
rents espais del Parc segons el valor paisatgís-
tic i natural on es desenvolupessin,  com un 
marc urbanístic que complementava el Pla ge-
neral metropolità (PGM) de l’any 1976, docu-
ment que ja incorporava una primera definició 
del Parc, denominant-lo Parc Forestal. 

Posteriorment, l’any 1992, la serra va ser 
inclosa dins el Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN), un pla territorial parcial aprovat pel Par-
lament de Catalunya. L’any 2006 s’incorporà a 
la xarxa europea d’àrees d’especial protecció, 
Natura 2000. Aquestes dues figures reforcen 
Collserola com una zona natural molt signifi-
cativa, tant per la seva representativitat d’eco-
sistemes mediterranis, com per la singularitat 
d’alguns dels seus elements.

Finalment, mitjançant el Decret 146/2010 
de 19 d’octubre, és declarada Parc Natural. 
Aquesta nova figura de protecció delimita 
de forma definitiva l’espai natural i implica la 
incorporació de la Generalitat de Catalunya  

Al mes de gener passat es va aprovar l'avanç de Pla especial, un document 
que, un cop actualitzat mitjançant les aportacions del procés de participació 
ciutadana engegat, servirà de base per a la redacció del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (PEPNat).

—

L'avanç de Pla Especial  
del Parc Natural de Collserola 
—

a l’ens gestor del Parc. Comporta també la re-
dacció d’un nou Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge, que ha de regir els 
usos i les activitats i que, per tant, actualitza 
i deroga l’actual PEPCo. Per aquest motiu, el 
nou Pla especial també caldrà que es configuri 
com a pla urbanístic per poder substituir com-
pletament el vigent Pla especial d’ordenació. 
Per ser aprovat seran necessaris canvis puntu-
als en l’actual PGM.

El nou PEPNat esdevé una oportunitat per 
repensar el Parc i per afrontar els nous reptes 
d’aquest espai natural enmig de la gran conur-
bació metropolitana.

L’avanç de Pla especial, aprovat recent-
ment, recull els principals objectius i les línies 
mestres que haurà de tenir el definitiu Pla es-
pecial de protecció del medi natural i del pai-
satge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(PEPNat).

En el pla especial d'un Espai Natural 
es recullen els criteris de planificació 
i gestió, amb l’objectiu de preservar 
l’equilibri entre conservació i ús. 
S’elabora amb la participació dels 
diferents agents del territori.

Creació de la Comissió Redactora  
i la Institucional del Pla,

2012

on són representades totes les entitats del 
territori: Generalitat de Catalunya, Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, Diputació de Barce-
lona, Consorci i els nou ajuntaments del Parc.

Aprovació de l’Avanç de pla,

2015

un document que recull els principals objectius 
i les línies mestres que haurà de tenir el defi-
nitiu PEPNat.

Procés participatiu,

2015

que permet la discussió i incorporació de pro-
postes d’entitats i administracions. Seran reco-
llides en un document que aprovarà la Comis-
sió Redactora i la Institucional

a partir del document de l’Avanç de pla es 
redactarà el PEPNat incorporant les propostes 
sorgides  del procés de participació ciutadana.

Aprovació inicial del Pla Especial 

2015

g ja of am nm sj d

g ja of am nm sj d

g ja of am nm sj d

g ja of am nm sj d

El procés de redacció 
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Objectius de l’avanç de Pla Especial

A partir de la diagnosi de l’estat actual del Parc, el document assenyala nou objectius principals que es concreten en vint-i-una línies estratègiques:

Gestionar de forma sostenible l'ús social del 
Parc dins del context metropolità, incidint en 
l’ús i el foment d'energies netes.

Mantenir i adequar les activitats d'aprofi-
tament dels recursos naturals i fomentar  
l'economia verda.

Conèixer i valorar els serveis ecosistèmics, 
aprofundint en la recerca de Collserola com  
a espai de coneixement.

Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, 
històric i cultural.

Modular convenientment el paisatge i mini-
mitzar els impactes.

Apostar per un instrument de regulació obert, 
flexible i adaptable a la realitat canviant del 
territori i la societat.

Establir un règim de gestió activa i obert a la 
col·laboració publicoprivada

El procés participatiu durarà fins 
al mes de maig. Les propostes es 
recolliran en un document que serà 
aprovat per la Comissió Redactora  
i la Institucional.

Ecologia i preservació de 
la biodiversitat

Model d'ús social

Les activitats de valoritza-
ció dels recursos naturals

Serveis ecosistèmics

Paisatge

Instruments de gestióPatrimoni

Model de gestióEspais perimetrals

Tota la documentació 
de l'Avanç de pla està 
disponible al web de 
l'AMB (www.amb.cat).

Procés participatiu de l'avanç de PEPNat

Espais perimetrals Biodiversitat

Mantenir i millorar les condicions ambientals 
del Parc que inclouen els factors biòtics i abi-
òtics, la conservació de la biodiversitat, dels 
hàbitats i dels processos ecològics.

Millorar les condicions de les vores del Parc per 
tal de disminuir els riscos, assegurar la connecti-
vitat ecològica amb els espais lliures de l'entorn, 
facilitar l'accessibilitat dels usuaris al Parc i cor-
regir el caràcter suburbà d'aquests espais.

http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-urbanistics/pepnat-collserola
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La ramaderia com a eina  
de gestió
—
S’ha instal·lat un nou tancat a Can Ferriol (Sant Feliu de Llobregat) per  
a l’estabulació ocasional d’un ramat de cabres que mantindrà el sotabosc 
d’aquesta finca. Aquest clos ramader era necessari per poder aplicar el  
pla de pastura dissenyat per a la finca.  

—

Per a la gestió de la finca pública de Can Fer-
riol, sobre la qual s’ha aplicat un Pla tècnic de 
gestió i millora forestal (PTGMF), cal una ac-
ció permanent de manteniment del sotabosc, 
afavorint el major i millor creixement de les 
espècies arbòries permetent una disminució 
de riscos en cas d’incendi forestal.

Per dur a terme aquest manteniment, el 
Consorci ha dissenyat un pla de pastura, que 
portarà a terme un pastor ubicat en aquesta 
mateixa zona del municipi de Sant Feliu de 
Llobregat. Pel caràcter eminentment forestal 
de la finca, s’ha previst que el ramat estigui 
constituït per cabres, atès que poden assolir 

A principis d'any s’ha iniciat l’execució del 
Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) 
de les finques públiques del terme municipal 
de Molins de Rei. En concret són les finques, 
propietat de diferents administracions, de les 
quals el Consorci té adscrita la gestió.

La redacció dels PTGMF dels boscos pú-
blics de Collserola es fa gràcies a la concessió 
de l’explotació d’aquests terrenys a empreses 
privades, que en redacten els Plans, sempre 
amb el seguiment dels Serveis Tècnics del 
Consorci. Com a principal contrapartida, les 
empreses n’extreuen biomassa forestal. La 
redacció i execució d’aquest Pla, adjudicat 
mitjançant concurs públic, és a càrrec de l’em-
presa Talher. 

L’execució dels PTGMF permet tenir uns 
boscos amb un alt valor ecològic, amb menys 
risc d’incendi, sans i preparats per a les incle-
mències meteorològiques. 

grups molt més nombrosos (fins a 300 indi-
vidus) i que és una espècie molt més indicada 
per a aquest tipus de terreny que les ovelles. 

Per garantir el cicle de pastura i els itine-
raris dissenyats, cal tenir unes instal·lacions 
emplaçades estratègicament on poder tancar 
el ramat temporalment (un dia, dos dies, la 
nit...) i que disposin d’abeurador. Així doncs, 
en aquesta finca de Can Ferriol, s’ha utilitzat 
una de les petites feixes agrícoles recuperades 
per bastir aquest clos ramader, una element 
imprescindible per a l’actuació de manteni-
ment forestal de la finca.

Gestió de les finques  
públiques de Molins de Rei
—

Nou tancat a Can Ferriol
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Novament al llarg d’aquesta primavera els nou municipis del Parc acolliran 
les Jornades «La vinya i el vi a Collserola». 

—

VI Jornades «La vinya  
i el vi a Collserola» 
—

Unes jornades intermunicipals que busquen 
reivindicar el llegat patrimonial comú del con-
reu de la vinya. El passat agrícola de molts 
masos i masies de Collserola ha deixat un ric 
patrimoni construït i una memòria d’usos  
i costums que encara som a temps de preser-
var. 

Aquesta sisena edició volem que es con-
verteixi en una experiència intel·lectual i sen-
sorial, combinant el plaer de les passejades 
per la natura, amb el coneixement del món vi-
tivinícola; les exposicions de fotografies, eines 
agrícoles i ceràmica amb la degustació del vi 
produït a la serra; la descoberta del patrimoni 
amb el record d’ aromes i sabors; la música i la 
lectura amb el ritme de la poesia i la dansa... 
I també l’ocasió de comprar als mercats de 
pagès, amb la presència dels productors del 
Parc: verdures, fruites, oli, mel, xais, cervesa..., 

que acompanyaran els vins produïts a Can Ca-
lopa i a Can Coll.

Des de primers de maig i fins a finals de 
juny trobareu, els caps de setmana, activitats 
a cadascun dels nou municipis del Parc i tam-
bé als centres d’informació de Vallvidrera i de 
Can Coll. Amb la novetat de la creació de la 
tarja de fidelitat, que premiarà l’assistència 
a una tercera part dels actes programats.

L’editorial Entrecomes de Barcelona apro-
fitarà les Jornades per fer la presentació del 
seu Llibre del vi, de Plini el Vell, per primer cop 
traduït al català. Aquest XIVè llibre de l’enci-
clopèdia més voluminosa que ens ha llegat 
l’antiguitat, la Història natural, escrita per Gai 
Plini Segon, al segle I dC, reuneix tot el saber 
del seu temps sobre la vinya, la viticultura i el 
preuat i valorat suc obtingut de la fermentació 
de raïm.

Podeu consultar el 
programa al web  
del Parc 

Mercat de pagès a Can Coll Taller d'embotellament de vi

Visita a la vinya de Can Coll

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
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Voluntariat al Parc
—
Programa «Col·laborem amb el Parc»

—
Amb l’inici de l’any, moltes entitats i asso-
ciacions han fet el seu programa d’activi-
tats en relació amb el Parc, algunes de les 
quals ja s’han dut a terme.

Aquest és el cas d’Alnus-CEPA de Sant Just, 
que el dia 21 de febrer va fer la 3a Desbros-
sada forestal al torrent de Can Cortès, amb 
la participació també d’alguns voluntaris del 
Parc, i de DEPANA que aquest trimestre han 
estat a la font de Santa Eulàlia.

Els projectes de la font del Gos i el pre-
laboral Pedraforca de Ciutat Meridiana 
també segueixen funcionant i un cop al mes 
vénen al Parc a fer una actuació a la seva zona. 
Els primers tindran l’ajut d’un grup de joves de 
dos agrupaments escoltes de Barcelona, du-
rant quatre dies de la Setmana Santa.

Enguany l’Associació de Veïns de San-
ta Maria de Vallvidrera-Mas Sauró seguirà 
amb el projecte que va iniciar l’any passat, de 
divulgació de la problemàtica que suposa les 
plantes invasores, com l’ailant, i de realització 
d’actuacions concretes per a la seva eradica-
ció, com l’arrencada d’exemplars joves i la 
localització en un mapa dels més grans per 
tal que després el Consorci pugui fer el tracta-
ment per eliminar-los. 

També l’Associació de Veïns i Propieta-
ris del Mas Guimbau i Can Castellví s’estan 
plantejant de fer alguna actuació de millora 
del seu entorn. De moment hi ha algunes pro-
postes sobre la taula. 

Al gener es van fer dues sessions de 
l’Agenda del Parc sobre les espècies exòti-
ques a Collserola i la seva gestió, a les quals 
també van ser convidades totes les entitats 
col·laboradores i els participants del projecte 
«Voluntaris de Collserola».

Programa «Voluntaris de Collserola»

—
El gener passat va començar un nou any 
de funcionament d’aquest projecte amb 
què la ciutadania pot col·laborar en la di-
fusió dels valors del Parc i en la conserva-
ció i millora del patrimoni. 

Enguany hi participen 93 persones. Com  
a novetat, s’han començat a desenvolupar 
dues tasques noves: el suport a l’atenció al 
visitant de l’Espai d’Interpretació de la casa 
del pantà de Vallvidrera, i el seguiment de les 
plantes prioritàries i d’interès local. 

Abans de començar les tasques, es van fer 
totes les sessions de formació específica vincu-
lades a cadascuna, i a hores d’ara, ja s’han fet 
també quatre sessions del programa anual de 
formació complementària. 

Al mes de maig es farà una de les dues tro-
bades anuals i també començarà la formació 
inicial amb totes aquelles persones que volen 
ser futurs i futures voluntàries, i que ja han for-
malitzat la seva sol·licitud. 

Sessió sobre les plantes exòtiques Seguiment de flora prioritària Formació al Bosc Gran de Can Catà

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/col-laborant
http://http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/voluntaris
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No us  
ho podeu 
perdre... 
—

Més propostes a 
l’Agenda d’activitats 
del Parc Natural  
de Collserola

L’espai d’interpretació del pantà 
de Vallvidrera. Des del mes de febrer el 
trobareu obert el segon diumenge de mes. 
El centre acull l’exposició sobre el pantà i els 
seus entorns. Horari: de 10.30 a 14 h. Situat 
a cinc minuts de l'estació FGC Baixador de 
Vallvidrera.

Nit dels ratolins. Sessió familiar de 
descoberta dels micromamífers que habiten  
a la serra. 22 de maig de 18 a 21 h.

Setmana del Voluntariat ambiental 
a Catalunya. Entre el 30 de maig i el 7 de 
juny, se celebrarà la tercera edició d'aquesta 
setmana dedicada a les persones que de 
manera voluntària col·laboren en la millora 
ambiental. El programa d'activitats està 
disponible al web  voluntariatambiental.cat.

Temps d'insectes. Coneix els insectes 
de la serra a través de diferents propostes 
de l’Agenda d’Activitats del Parc. El cap de 
setmana 6-7 de juny celebrarem el 3r dia de 
les papallones amb diferents propostes i el 21 
de juny es farà l’activitat «Flors i escarabats». 

Síntesi dels trenta anys 
d’estudis al Parc 
—

El passat 3 de març es va presentar la publi-
cació Recerca al Parc Natural de la Serra de 
Collserola 1983-2013. Síntesi dels estudis i tre-
balls realitzats, a l’Institut d’Estudis Catalans. 
Un catàleg dels estudis i treballs d’investigació 
que s’han portat a terme al Parc gràcies a la 
col·laboració de nombroses institucions i de 
l’aposta clara de l’ens gestor pel seguiment 
continuat dels sistemes naturals de Collserola. 
Una publicació dinàmica, que es pot descarre-
gar al web del Parc, i que s’actualitzarà anual-
ment en format digital.

L’acte, organitzat pel Consorci i per la Ins-
titució Catalana d’Història Natural, va comptar 
amb la presència del Dr. Martí Boada, de l’Ins-
titut de Ciència i Tecnologia Aplicada (ICTA) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, en-
titat que ha col·laborat en l’edició de la publi-
cació, i del Dr. Marià Martí, director gerent del 
Consorci.

Complementant la presentació, el Dr. Car-
les Flaquer, investigador del Museu de Grano-
llers, va pronunciar la conferència «Collserola, 
Parc Natural i ratpenats?», que mostrava com 
els diferents estudis de seguiment d'aquests 
petits mamífers al Parc Natural de Collserola 
han determinat la importància de la serra com 
a zona d’hivernada i sobretot com a zona d’es-
tada temporal en èpoques de migració.

"Natura a Collserola"
—

La revista Descobrir Catalunya ha editat, en el 
seu número del mes de març, un dossier sobre 
Collserola en què explica els valors d’aquest es-
pai natural amb propostes per gaudir de la ser-
ra i contribuir al seu coneixement i valorització.

Nova edició del mapa  
de la Serra
—

L’editorial Alpina, amb la col·laboració del 
Consorci, ha editat una nova versió actualit-
zada del mapa i la guia excursionista del Parc  
a escala 1:20.000.

S’ha actualitzat l’extensa xarxa de camins, 
corriols i senders de gran i petit recorregut que 
recorren el conjunt de la serra, així com tots els 
elements d’interès, com és el cas de les fonts.

Es pot adquirir als centres d’informació del 
Parc així com a les llibreries especialitzades.

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/espai-d-interpretacio-del-panta
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/espai-d-interpretacio-del-panta
http://www.voluntariatambiental.cat/svac/
http://www.voluntariatambiental.cat/svac/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/estudis-i-recerca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/estudis-i-recerca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/estudis-i-recerca
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Segueix-nos:
— parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola

Període  TMA  TM T Tm Tma P PA

Novembre 2014 20,1 16,4 13,6 10,9 6,5 142,8 669,6

Novembre 1971-2000  26,4 14,2 11,3 8,3 -2,6 64,7 586,9

Desembre 2014 15,7 11,9 9,1 6,2 0,6 22,8 692,4

Desembre 1971 – 2000 20,0 11,7 8,9 6,2 -6,2 60,4 651,6

Gener 2015 18,6 12,6 9,0 5,4 2,1 13,5   13,5

Gener 1971 - 2000 320,9 10,9 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9

Plou i fa sol
Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m).  Al web del Parc trobareu més informació.

TMA. Temperatura màxima absoluta / TM. Temperatura màxima mitjana /  
T. Temperatura mitjana / Tm. Temperatura mínima mitjana / Tma. Temperatura mínima  
absoluta / P. Precipitació total mes (l /m2) / PA. Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l /m2)

Equipaments 
Centre d’Informació i Serveis Tècnics
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona.  
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Horari: cada dia de 9.30 a 15 h. Cafeteria i serveis 
adaptats (Bar L’Entrepà: Tel. 93 280 28 40).
Espai d'interpretació del pantà de Vallvidera. Obert de 10.30 a 14 h el segon diumenge de 
mes (exepte gener, agost i desembre). Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. 
Als dos equipaments es pot accedir amb transport públic: FGC Baixador de Vallvidrera. 

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental  
i Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE)
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.  
Centre d’Educació Ambiental: 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net. 
Feiners: Activitats educatives concertades. Propostes per a llars d’infants, educació infantil, 
primària i ESO. També per a grups d’adults i d’educació especial.  
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 14.30 h (juliol i agost, de Nadal a Reis i Pasqua tancat).

Àrees de lleure
Restaurants a les àrees de lleure: 
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies). 
Torrent de Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat). Santa Maria de Vallvidrera:  
Tel. 93 280 26 49 (dilluns tancat). La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18  
(dimarts tancat) (quiosc obert de dijous a diumenge). Sant Pere Màrtir (pl. Mireia).  
Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

Donen suport a la  
conservació del Parc:
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Edició:
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92 08017 Barcelona
Telf. 932800672 / Fax 932806074

Dipòsit legal: 18.344-88

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
www.lafarge.com.es
www.cbsa.cat
www.tibidabo.cat
www.torredecollserola.com
www.elperiodico.cat
www.atll.cat
www.ccma.cat
www.dir.cat
http://www.fabra.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:ci@parccollserola.net
mailto:ci@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/CDRE
mailto:cancoll@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/santa-creu-d-olorda
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/torrent-de-can-coll
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/santa-maria-de-vallvidrera
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/la-salut-de-sant-feliu
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/sant-pere-martir
www.tunelsbarcelonacadi.cat
www.aiguesdebarcelona.cat
www.cemex.es

