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Una gran ciutat, com Barcelona, esdevé metro-
politana quan els municipis de les valls i de les 
planes veïnes funcionen en xarxa. D’aquesta 
manera, la ciutadania pot sentir com a propi 
i estimar el territori més enllà del seu barri  
i municipi administratiu.

El contrapunt a la densitat del teixit urbà el 
posa la natura i l’agricultura,  recursos que fan 
possible que l’activitat urbana de la ciutat sigui 
més sostenible. Collserola és un parc natural 
que aporta diversitat paisatgística i identitat, 
una peça clau per dotar de resiliència l’estruc-
tura metropolitana davant de reptes com la 
contaminació i el canvi climàtic.

Així, Collserola, per la seva ubicació central, 
és un parc natural que cal relligar amb tot el 
mosaic agroforestal, però també amb el teixit 
urbà. El gran repte que tenim és compatibilit-
zar aquestes funcions ecològiques i socials de 
manera àmplia i efectiva a totes les escales.

En el darrer quart de segle XX es van apro-
var dos plans que han estat eines útils per 
afrontar l’evolució de la serra de Collserola: el 
Pla general metropolità, que va classificar bona 
part de la serra com a sòl no urbanitzable de 
qualificació forestal (1976), i el marc regula-
dor pel que fa a l’urbanisme, el PEPCO (1987). 
Finalment l’any 2010 la serra va assolir la decla-
ració de Parc Natural, reconeixement que es 
produeix gràcies a un manifest de les entitats 
ecologistes del 1999.

Ara cal que entre tots i totes fem un pas 
endavant per respondre al repte que tenim 
avui: fer que la gestió i la regulació d’aquest 
Parc Natural singular es facin amb el diàleg 
entre natura i teixit urbà, amb l’equilibri que 
l’entorn i les necessitats de l’àrea metropolita-
na requereixen.

Ada Colau 
Presidenta del Consorci  
del Parc Natural de la  
Serra de Collserola

RENOVACIÓ DELS  
ÒRGANS DE GOVERN  
DEL CONSORCI

L’1 de març passat es va celebrar a la seu 
dels Serveis Tècnics del Consorci l’Assemblea 
General Constituent. Ada Colau, presidenta 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i Mercè 
Conesa, presidenta de la Diputació de Barce-
lona, són les noves presidenta i vicepresiden-
ta, respectivament, de l’Assemblea General 
del Consorci. Ferran Miralles, director general 
de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 
Catalunya, també ha estat elegit vicepresident 
i Pilar Díaz, alcaldessa de Sant Just Desvern, 
ocuparà la Vicepresidència Executiva.

En el decurs de la sessió, a més de deter-
minar qui ocuparia la Presidència, les dues 
Vicepresidències i la Vicepresidència Execu-
tiva, també  van prendre possessió dels seus 
càrrecs com a vocals d’aquest òrgan de govern, 
els representants de les diferents institucions 
que conformen el Consorci del Parc Natural 

de la Serra de Collserola: l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i la Diputació de Barcelona, amb 
deu representants per cada entitat; la Gene-
ralitat de Catalunya, amb dos membres, i els 
nou ajuntaments del Parc, amb un membre 
per consistori. Alhora, també es van designar 
els membres de la Comissió Executiva, òrgan 
operatiu que articula les decisions preses  
a l’Assemblea General.

La renovació de càrrecs, respecte a l’últi-
ma composició d’aquest òrgan, ha estat del 
84%, un percentatge molt elevat que reflec-
teix els canvis polítics que s’han produït a les 
diferents administracions consorciades.

Aprovada la nova composició dels òrgans de govern del Consorci: Assemblea 
General i Comissió Executiva.

Assemblea General del Consorci. Font: CPNSC

Òrgans de 
govern del 

Consorci

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/dispositiu-de-prevencio-d-incendis
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DEFINITIVAMENT,  
EL VIAL DE CORNISA  
NO ES FARÀ

El 9 de març passat, la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona 
de la Generalitat de Catalunya va aprovar defi-
nitivament suprimir del Pla general metropoli-
tà (PGM) la reserva de sòl per construir la «via 
cornisa», una infraestructura que fragmentava 
el Parc al vessant nord i que afectava espais de 
gran valor paisatgístic i ecològic, com la Reser-
va Natural Parcial de la Rierada-Can Balasc. Els 
terrenys que se suprimeixen de la reserva de sòl 
per construir la «via cornisa» passaran a formar 
part dels espais lliures del Parc.

Projectat el 1976, havia de ser una auto-
via de quatre carrils i quinze quilòmetres que 
travessava Collserola, afectant els termes muni-
cipals de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès  
i Cerdanyola del Vallès. El PGM feia una reserva 
de sòl de 138 ha d’aquests tres municipis per  
a la seva futura construcció.

Una infraestructura que fragmentava pel vessant nord el Parc Natural, afectant 
espais de gran valor paisatgístic i ecològic.

La Rierada, un dels espais afectats pel traçat previst. Autor: Xavier Lago

INNOVADORA SENTÈNCIA 
SOBRE ELS ACCIDENTS DE 
VEHICLES AMB SENGLARS

Una sentència emesa a principis 
de febrer determina que els gestors 
d’un espai natural no tenen cap 
responsabilitat en els accidents causats 
pels animals, ja que es tracta de fauna 
salvatge que forma part de l’entorn per 
on se circula.

Durant els últims anys ha augmentat la pobla-
ció de senglar al Parc i la presència d’aquests 
animals creuant les vies del Parc o fins i tot 
dins la trama urbana. En conseqüència, també 
s’han vist incrementats els incidents de trànsit 
amb individus d’aquesta espècie, alguns amb 
danys als vehicles i a les persones. 

El mes de febrer passat el Jutjat Conten-
ciós Administratiu núm. 6 de Barcelona va 
emetre la sentència de la demanda d’un ciuta-
dà que reclamava a diferents administracions 
–entre les quals el Consorci del Parc Natural 
de Collserola– que es fessin càrrec dels danys 
causats al seu vehicle arran d’una col·lisió amb 
un senglar. La sentència, entre altres conside-
racions, eximeix de culpa el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, en entendre 
que la presència de senglars s’ha de conside-
rar com un element inherent a l’Espai Natural.

Aquesta sentència posa més en evidència 
que quan es condueix un vehicle per un espai 
natural, o zones properes, s’ha d’anar amb 
molta cura per evitar col·lisions, sobretot a les 
primeres hores i últimes del dia.

Des d’aleshores la mobilitat prevista s’ha 
reformulat cap a altres vies, algunes de noves, 
que compleixen una funció similar, i Collsero-
la ha estat declarada Parc Natural. Per aquests 
motius i, a fi de preservar Collserola, els diferents 
ajuntaments afectats, entitats conservacionistes 
i el Consorci del Parc Natural de Collserola han 
estat demanant la supressió d’aquesta reserva 
de sòl. Així, l’any 2012, l’Assemblea General del 
Consorci va decidir adherir-se a la petició que els 
tres ajuntaments afectats pel traçat havien apro-
vat i on demanaven modificar el PGM i desafec-
tar aquesta infraestructura. 

Celebrem aquesta decisió que permet 
preservar la integritat d’aquest espai 
natural, tan sotmès a fortes pressions.
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EL POBLAT IBÈRIC DE CA N’OLIVER 
ESTRENA UN NOU CONDICIONAMENT 
DELS EXTERIORS

El jaciment arqueològic de Ca n’Oliver, situat en un turó de 
Collserola a tocar del barri de Montflorit —a Cerdanyola 
del Vallès— és un element de patrimoni històric dels més 
rellevants del Parc Natural de Collserola. És un conjunt patri-
monial declarat Bé d’Interès Nacional, gestionat per l’ajun-
tament de Cerdanyola del Vallès. Es tracta d’un poblat de 
grans dimensions, que va estar habitat entre els segles VI  
i I aC, i des del qual els seus habitants podien veure tota la 
plana vallesana ocupada, en aquella època, per petits assen-
taments agrícoles. Era un important centre d’acumulació de 
l’excedent agrícola i per tant un punt actiu de comerç amb 
altres pobles de la Mediterrània. 

El Museu, inaugurat l’any 2010, situat al mateix turó —
amb l’exposició permanent «Terra d’ibers»— i el jaciment 
arqueològic del poblat de Ca n’Oliver —recentment ampliat 
amb noves excavacions— configuren un conjunt patrimoni-
al bàsic per conèixer la cultura ibèrica laietana. 

Després de més de vint anys d’ex-
cavacions, i d’una primera museïtzació 
del jaciment, restava pendent la confi-
guració d’un itinerari d’interpretació 
dels nous espais excavats. Amb aquest 
objectiu, durant el primer trimestre 
del 2016, s’ha executat el projecte de 
condicionament del traçat existent fins 
als nous espais recuperats i de senyalit-
zació interpretativa d’alguns dels nous 
elements. 

El nou traçat s’ha dissenyat priorit-
zant que la visita no malmeti les impor-
tants restes arqueològiques, fet que ha 
obligat a elevar, per sobre el terreny, 
alguns dels trams. 

Recondicionat i ampliat l’itinerari de descoberta d’aquest important jaciment d’època ibèrica

L’actuació permet entendre la 
història i l’evolució d’aquest jaciment 
de més de 6.000 m2 de restes recu-
perades amb tres edificis reconstruïts  
i que ens permet entendre com 
s’estructurava durant els diferents 
moments de la seva ocupació.

La direcció d’obra, així com la 
redacció del projecte ha estat a càrrec 
dels serveis tècnics del Consorci del 
Parc Natural de Collserola conjunta-
ment amb el Servei d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Cerdanyola. Cal desta-
car que, des dels inicis de l’obertura al 
públic del jaciment, la col·laboració 
entre ambdues administracions ha 
estat molt estreta.

Imatge de la nova zona condicionada per a la visita. Font: CPNSC

Horari  
i localització 
del jaciment

http://www.mac.cat/Rutes/Ruta-dels-Ibers/Els-laietans/Ca-n-Oliver/Informacio-practica
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En començar la primavera arrenca la setena edició de les jornades 
La vinya i el vi a Collserola, organitzades conjuntament entre tots els 
municipis que formen part del Parc Natural de la Serra de Collserola.

LES JORNADES LA VINYA I EL VI  
A COLLSEROLA ARRIBEN A LA  
VII EDICIÓ 

Enguany, iniciem les jornades el 
diumenge 10 d’abril a Cerdanyola del 
Vallès, al Museu de Ca n’Ortadó, amb 
una lectura dramatitzada de textos 
clàssics i  preparació de vins aromatit-
zats a «la moda» dels romans.

El 8 de maig es farà a Sant Feliu  
de Llobregat una passejada guia-
da fins a la darrera vinya en actiu del 
municipi. I l’ornitòleg Sergi Sales ens 
ajudarà a reconèixer els ocells que 
freqüenten les vinyes i els seus entorns.

La gent de la cooperativa L’Olivera, 
el matí del 15 de maig,  ens obrirà les 
portes de la finca de Can Calopa, dins 
del municipi de Barcelona, i ens expli-
caran el projecte «Vinyes de Collsero-
la», uns vins amb valor social afegit. No 
marxarem sense haver-ne fet un tast.

La tarda del 20 de maig, al Museu 
Municipal de Molins de Rei, Jaume 
Garriga farà una xerrada sobre la terra 
i el seu treball i es podrà fer una visita 
nocturna a les col·leccions del museu.

A Can Coll, centre d’educació 
ambiental  del Parc Natural de Collse-
rola, es farà una matinal agropecuària, 
podrem omplir els nostres cistells amb 
productes conreats al Parc! També es 
faran tallers, conta contes, passeja-
des...Serà el diumenge 29 de maig.

El diumenge 5 de juny, el Papiol 
celebra la seva Festa de la Cirera i apro-
fitaran l’ocasió per organitzar un taller 

d’estampació amb fulles de parra, 
impreses sobre bosses reutilitzables.

A la masoveria del Museu Can 
Tintoré d’Esplugues de Llobregat, 
el dissabte 11 de juny, tindrà lloc una 
xerrada sobre el clima i la vinya, també 
es visitaran les exposicions i s’acabarà 
amb un tast de vi.

Si voleu fer una bona passejada, 
aneu a Sant Just Desvern el 12 de 
juny i així podreu conèixer la riera de 
Sant Just, can Baró i la font de la Beca. 
S’acabarà amb un dinar de carmanyola 
i no faltarà un bon tast de vi.

I a Montcada i Reixac, en el marc 
de la Festa Major de Reixac, podreu 
visitar la col·lecció «Montcada, entre 
vinyes i camins», recull d’eines agríco-
les per al conreu vitivinícola. Hi haurà 
un tast de vins i caves. Serà el diumen-
ge 26 de juny.

Les jornades acabaran a Sant 
Cugat del Vallès, al Celler Modernis-
ta, on  el dissabte 13 d’agost es farà un 
taller familiar que ens ajudarà a ser un 
bon pagès.

Tal com vàrem començar a fer en 
la passada edició, a tots els llocs citats 
trobareu la targeta de fidelitat, que 
premiarà amb un obsequi, l’assistència 
a una tercera part dels actes progra-
mats dins les jornades.

 
Us esperem!!

Celler de Can Coll. Font: CPNSC

Vinya de Can Calopa. Font: Cooperativa L'Olivera

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/vii-jornades-de-la-vinya-i-el-vi-a-collserola
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Ens agraden els arbres. Els veiem créixer, ens 
hi podem reconèixer, i amb el pas dels anys, 
ens fan petits i efímers i esdevenen monu-
ments, fites i testimonis de la nostra història. 
Els boscos que formen ens embolcallen, ens 
fan gaudir i ens proveeixen. 

 ESPAIS FORESTALS I ESPAIS OBERTS

Popularment tendim a veure les formacions 
forestals com la màxima expressió de la natu-
ra i, generalment, quan volem fer una acció 
col·lectiva en favor d’aquesta natura, gairebé 
invariablement, pensem a plantar o replantar 
arbres als espais naturals. 

Aquesta visió, però, pot comportar una 
infravaloració dels espais que no tenen reco-
briment arbori. Els anomenats espais oberts: 
prats, brolles, màquies, deixius... són formaci-
ons que es poden percebre com “a mig fer”, 
incomplets, mancats de contingut natural. 

Però, al contrari, en una imaginària “esca-
la de naturalitat”, els espais oberts són tan 
importants com els boscos més frondosos, tant 
pel seu valor intrínsec –espècies pròpies i dinà-
mica ecològica altament productiva– com per 
la seva aportació a la riquesa i la diversitat del 
conjunt del paisatge natural. 

 LES REPOBLACIONS AL PARC

A Collserola durant les darreres dècades hi ha 
hagut una pèrdua progressiva d’espais oberts 
i agrícoles, especialment al vessant barceloní  
i a les zones de contacte amb la plana vallesana 
i del Llobregat. Les causes principals d’aques-

Les repoblacions forestals en un espai natural que cerca la màxima biodiversitat i riquesa paisatgística.

QUE EL BOSC  
NO ENS AMAGUI  
LA NATURA

Sant Pere Màrtir, a principis de s. XX  i més de cent anys desprès. Font CEC i CPNSC
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LA TORRE NEGRA, UN EXEMPLE  
DE MOSAIC AGROFORESTAL

Recentment una decisió del Tribunal Suprem ha deixat 
fora del Parc una peça de territori de la finca de la Torre 
Negra (Sant Cugat) en litigi per un conflicte d’interessos 
urbanístics. La sentència al·ludia a la manca d’elements 
naturals d’interès del lloc.

La Torre Negra suposa un dels millors exemples de 
mosaic agroforestal de Collserola. A banda dels seus 
valors paisatgístics, socials i educatius, aquest mosaic 
recull els valors de diversitat del paisatge dels ambients 
d’ecotò (frontera). Això suposa la presència d’un gran 
nombre d’espècies, el que en diem biodiversitat.

Els diferents treballs fets a Collserola han posat de 
manifest la importància de zones perifèriques, com 
aquesta, de contacte entre els ambients forestals i els 
espais oberts. Són moltes les espècies d’ocells i de mamí-
fers que es refugien al bosc però que depenen dels espais 
oberts com a font d'aliment, siguin conreus en actiu  
o prats on són abundants espècies de presa com els 
conills però també insectes i rèptils. S’han dut a terme 
seguiments d’ocells i també de papallones (projecte 
CBMS) que constaten la importància d’aquest espai. 
També es coneixen antics caus de toixó, espècie emble-
màtica d’aquests mosaics agroforestals.

Des del Consorci del Parc Natural de Collsero-
la lamentem la decisió del Tribunal Suprem respecte  
a aquest espai tan valuós i que malauradament, i en 
aquestes circumstàncies, haurà de deixar de formar part 
del Parc Natural en compliment de la sentència.

ta pèrdua han estat els processos de 
reforestació natural i el creixement 
urbanístic perifèric. Per tant, plantar 
més arbres, ara, i en les circumstàncies 
actuals, ja no es prioritari per potenciar 
els espais naturals del Parc. Sí que ho és, 
en canvi, mantenir tendres i actius els 
prats i els conreus, que fan el contra-
punt sinèrgic a les masses forestals. 

En aquest sentit la política de 
repoblació a Collserola s’ha reorien-
tat amb els anys. Les darreres repo-
blacions de certa entitat al Parc es 
van fer l’any 1995. Unes 150 hectàre-
es amb pi pinyer, a Sant Just Desvern  
i Esplugues de Llobregat. Actualment  
a les repoblacions del Parc només 
se’n fa el manteniment i segui-
ment del creixement –amb la parti-
cipació dels Voluntaris de Collserola  
i altres entitats– i, en cas d’incendi es 
replanta tot just la zona repoblada. 
També es fan reposicions puntuals de 
la vegetació en les zones de ribera més 
degradades, ja que la repoblació espon-
tània d’aquests ambients és més difícil 
atesa la separació física dels torrents i la 
presència de plantes al·lòctones invaso-
res que ocupen ràpidament els espais.

No podem negar la bellesa i la força 
dels boscos i la seva contribució ecolò-
gica i social. Sense restar importància 
al paper dels boscos ben gestionats, ni 
a la riquesa que atresoren els boscos 
madurs, ens cal donar i redesco-
brir tot el valor i la vida que tenen  
i generen els espais no forestals. 
Ens cal entendre que no són en cap cas 
espais naturals devaluats o de segona 
categoria. Són, cada cop més, espais 
clau per garantir la diversitat biològica  
i la riquesa natural i paisatgística del 
Parc. En aquest sentit treballa el pla 
agropecuari del Parc, potenciant  
i consolidant els espais agrícoles al Parc 
Natural de Collserola. Espècies representatives d'espais oberts
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CRITERIS ORIENTATIUS 
PER ACTIVITATS DE 
GRAN FORMAT AL PARC

QUE L'ÚS NO  
MALMETI EL  
RECURS

El gaudi per part dels ciutadans, dels espais naturals protegits, no pot 
comprometre la conservació dels ecosistemes i la seva biodiversitat 

L’augment de la freqüentació dels darrers anys 
al Parc ha fet que se superin els 3 milions de 
visitants anuals, amb expectatives i interessos 
ben diferents. Aquesta situació ha portat el 
Consorci a fixar-se com a objectiu priorita-
ri, per a aquest mandat, implantar una nova 
estratègia de gestió que garanteixi l’ús soste-
nible d’aquest espai natural. 

Per aquest motiu, s’ha constituït una taula 
de treball, amb els tècnics dels nou ajunta-
ments del Parc, on es tractaran les diferents 
accions. Per començar, s’ha consensuat una 
proposta de mesures per minimitzar l’impacte 
ambiental i social de les activitats esportives de 
gran format, que s’aplicarà a partir del gener 
del 2017. 

Aquest any es preveu com a període 
d’adaptació i es començarà a implantar una 
reducció en el nombre de participants i l’ajusta-
ment dels recorreguts al mapa de camins auto-
ritzables que s’ha elaborat per tal d’evitar l’ús 
de determinats corriols i camins que clivellen 
la serra. Els nous criteris i el mapa els podeu 
consultar a l’espai d’autoritzacions del web. 

Tant aquests criteris com el mapa estaran 
sotmesos a possibles variacions, en funció del 
seguiment que es farà per avaluar l’impacte 
ambiental i social de la freqüentació en les dife-
rents zones del Parc. El mapa de camins que 
en resulti haurà de ser el desitjable també per  
a qualsevol activitat a Collserola. 

Els propers mesos la taula de treball analit-
zarà la situació actual de la bicicleta de munta-
nya i les mesures correctores que caldrà aplicar. 
Les Ordenances del Parc estableixen la prohi-
bició expressa de circular per corriols, rieres, 

camps a través i camins inferiors a 3 metres, 
així com l’obligació de respectar la preferència 
dels vianants. És evident que tenim un gran 
repte per fer i agraïm la col·laboració que ens 
han ofert algunes entitats ciclistes per recondu-
ir aquest tema. 

Tenim present que la funció social de 
Collserola és cabdal per als ciutadans del 
seu voltant però cal trobar l’equilibri entre 
la conservació i l’ús. Les activitats no han de 
representar cap problema, tot depèn d’on es 
fan, de quina manera, amb quina freqüència 
i amb quants participants. No oblidem que 
parlem d’un espai declarat Parc Natural, i que 
està dins la Xarxa Natura 2000 i és espai PEIN.

Ultra Trail Collserola  Font: La Nova Fita

n RECORREGUT:  Caldrà ajustar-lo al 
mapa de camins autoritzables (disponi-
ble al web)

n MÀXIM D’ACTIVITATS ANUALS  
i PARTICIPANTS A PARTIR DEL 2017  

 ■ 1 ultra trail – 500 participants 
 ■ 2 maratons – 500 participants
 ■ 20 curses  – 500 participants
 ■ 50 caminades – 500 participants
 ■ 15 pedalades – 200 participants

n ADAPTACIÓ PER A 2016: Les 
noves activitats hauran de complir els 
nous criteris acordats. Les activitats 
desenvolupades els últims anys redu-
iran el nombre de participants, en 
funció de la vulnerabilitat i la fragilitat 
de la zona del recorregut.

n ALTRES CONSIDERACIONS 
S’establiran uns criteris específics per a 
les curses d’orientació.
Es desaconsellen les activitats que 
transcorrin en horari 
nocturn.

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/autoritzacions-d-activitats
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El mes de desembre passat el Cementiri-Parc de Roques Blanques  
va rebre el premi Respon.cat pel seu programa de conservació  
del medi ambient i de la fauna.

EL CEMENTIRI DE  
ROQUES BLANQUES REP 
EL PREMI RESPON.CAT

Els premis convocats per Respon.cat, orga-
nisme que promou la responsabilitat social 
empresarial (RSE) entre les empreses catala-
nes, es van lliurar el 14 de desembre a la Llotja 
de Mar de Barcelona. 

Aquests premis neixen amb l’objectiu de 
mostrar a la societat diferents experiències de 
RSE i de foment dels seus valors entre el teixit 
empresarial. Les empreses que enguany han 
rebut el guardó han estat, a més a més de 

Bassa per amfibis a Roques Blanques Font: CPNSC

Cementiri-Parc Roques Blanques, KH Llore-
da, Hewlett Packard, GAES i la comarca de la 
Garrotxa.

Durant la sessió es va presentar l’idea-
ri, que vol servir d’inspiració per a l’RSE de 
les empreses. També es va mostrar un vídeo 
on les empreses guanyadores explicaven el 
seu compromís com a empreses socialment 
responsables. En el vídeo de Cementiri-
Parc Roques Blanques també hi apareixia un 
responsable del Parc Natural de Collserola.

El Cementiri-Parc de Roques Blanques, 
gestionat des de fa més de 25 anys per l’em-
presa Àltima i situat a les portes del Parc Natu-
ral de Collserola, col·labora amb el Consorci 
des de l’any 2008 fent accions de millora per 
reduir l’impacte d’aquesta instal·lació i sobre-
tot per millorar l’entorn i potenciar els hàbitats 
i espècies del Parc. 

Un dels projectes en què s’han dedicat 
més esforços ha estat el seguiment de les 
colònies de ratpenats presents en una mina 
situada dins la finca propietat del Cementiri 
i en què participa també el grup de quiròp-
ters del Museu de Granollers. També han col-
laborat en el seguiment de la població d’es-
quirols i eriçons, així com en la potenciació 
de la població d’amfibis, amb la construcció 
d’una bassa a les seves instal·lacions. Alhora 
també desenvolupa actuacions per a l’estal-
vi energètic, de reciclatge dels residus i de 
control de les emissions. 

La nostra felicitació particular per l’obten-
ció d’aquest reconeixement. 

El mes de desembre passat es va 
presentar la primera zona natural 
protegida pel que fa a la seva qualitat 
acústica (ZEPQA), 71,7 hectàrees del 
Parc Natural de Collserola dins el terme 
municipal del Papiol, al voltant del 
Cementiri-Parc de Roques Blanques.

Es tracta d’un espai que ja disposava d’una bona 
qualitat acústica però es va decidir dotar-lo de 
més protecció per evitar, així, futures activitats 
susceptibles de generar soroll. D’aquesta mane-
ra, en aquest espai, no es podran superar els 
50 dB durant el dia i els 40 dB durant la nit. Les 
activitats autoritzades en aquesta zona hauran 
de complir aquesta normativa i per tant no s’hi 
podran desenvolupar grans esdeveniments.

El Departament de Territori de la Genera-
litat de Catalunya vol fomentar a Catalunya la 
progressiva declaració de més zones com la 
del Papiol. A partir d’aquesta primera experi-
ència, la intenció és treballar amb altres ajunta-
ments que estiguin interessats a protegir zones  
o espais concrets. Actualment es treballa per 
declarar-ne una al Parc Natural del Montsant  
i al Parc Natural del Cap de Creus.

DECLARADA LA PRIMERA 
ZEPQA DE CATALUNYA  
A COLLSEROLA

Presentació de la zona ZEPQA. Font: Aj. Papiol

Respon.cat
RESPON.CAT
Respon.cat
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11 VOLUNTARIAT  

AL PARC  

VOLUNTARIS DE COLLSEROLA

Durant el 2016, 102 persones 
formaran part del projecte Voluntaris 
de Collserola. 

Aquest gener ja ha començat un nou període 
de funcionament d’aquest projecte. Enguany 
hi participen 102 persones, que van signar 
el seu Compromís amb el Parc el desembre 
passat, i que estan organitzades en 24 grups 
de tasques, dos més que l’any passat. 

Respecte a aquest tema hi ha certa conti-
nuïtat en relació amb l’any anterior, ja que, 
llevat de la tasca de distribució dels arbres 
singulars, que s’ha deixat de fer perquè ja es 
van catalogar tots els arbres d’aquest tipus, la 
resta són les mateixes. 

Pel que fa a la formació, al mes de gener 
es van fer totes les reunions de formació espe-
cífica i de planificació de l’any, i dues sessions 
del programa de formació complementària. 

El 2016 girarà al voltant de dos temes 
importants: l’afectació de la nova Llei del 
voluntariat i el foment de l’associacionisme 
de Catalunya i la celebració dels 25 anys del 
projecte, que es farà el proper mes de maig,  
a la trobada de primavera.

COL·LABOREM AMB EL PARC

L’any s’inicia amb quatre nous 
projectes de voluntariat ambiental al 
Parc liderats per entitats i associacions.

Un cop passat el Nadal, són moltes les enti-
tats i associacions que tornen a la seva acti-
vitat normal. Aquest primer trimestre de l’any 
ja s’han fet onze actuacions, en el marc de sis 
projectes diferents, que estan duent a terme 
sis entitats. Enguany hi ha quatre novetats: 

 ■ L’apadrinament de la font de la Marquesa, 
per part de l’AFA Congrés-Indians.

Treballant a una aiguarola. Font: CPNSC

Trobada de desembre dels Voluntaris de Collserola  Font: CPNSC

 ■ El seguiment i manteniment de les aigüe-
roles del Parc, que tirarà endavant l’asso-
ciació SEOBirdLife de Catalunya.
 ■ El projecte de difusió dels valors del Parc, 
conservació i manteniment dels espais 
naturals i construïts de la zona de Castell-
ciuró i la riera Bonet, que durà a terme 
l’IES Bernat el Ferrer de Molins de Rei. 
 ■ El suport a la catalogació i el manteniment 
d’algunes fonts del Parc, que farà l’associ-
ació Fent Fonts, Fent Fonting.

A més, el dia 11 de març, dins del marc 
del projecte de participació en l’eradicació de 
l’ailant, es va fer, primer, una  trobada de valo-
ració de la campanya del 2015, amb tècnics 
i associacions participants, i a continuació, la 
primera activitat del 2016: una sessió de divul-
gació sobre el tema. 

Si sou d’una entitat i teniu ganes de 
col·laborar amb el Consorci, poseu-vos 
en contacte amb nosaltres. De ben segur 
que trobarem un espai a millorar o una 
tasca que podrem fer de forma conjunta.
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Més propostes a 
l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  NIT DELS RATOLINS
Sessió familiar de descoberta dels micro-
mamífers que habiten a la serra. 22 de 
maig de 18 a 21 h.

n  SETMANA DE LA NATURA
Entre el 27 de maig i el 5 de juny, se cele-
bra aquesta setmana amb propostes d'ac-
tivitats de voluntariat ambiental per tot 
Catalunya amb el lema «Viure la Terra». 
És una iniciativa conjunta de la Xarxa 
de Voluntariat Ambiental de Catalunya 
(XVAC) i la Xarxa de Custòdia del Territori 
(XCT). El programa d'activitats està dispo-
nible al web www.setmananatura.cat.  

n  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 cele-
brarem el quart dia de les papallones amb 
diferents propostes i el 18 de juny es farà 
l’activitat «Libèl·lules, espiadimonis, esti-
racabells...». Trobareu també exposicions 
temporals sobre aquests animals als dos 
centres del Parc. 

L’11 de març passat es va realitzar 
la trobada de valoració del 2015 i la 
preparació de la nova campanya de 
participació en l’eradicació de l’ailant 
amb les associacions de veïns que hi 
col·laboren. 

Aquest projecte, que es iniciar l’any 2014, 
amb la proposta de l’Associació de Veïns de 
Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró de 
participar en una arrencada d’ailants joves, 
s’ha anat construint amb els anys, per tal que 
pugui ser un veritable espai de co·laboració  
i suma d’esforços en la divulgació  i en la 
gestió de la problemàtica que suposa aquesta 
espècie invasora.

Un cop acabada la campanya del 2015, 
quedava pendent fer-ne el balanç i la valora-
ció. Amb aquest objectiu el dia 11 de març el 
Consorci va programar una trobada de treball 
al Centre Cívic de l’Elèctric, amb els represen-
tants de totes les associacions de veïns que 
hi van participar: AVV Santa Maria de Vall-
vidrera- Mas Sauró, AVP del Mas Guimbau  
i Can Castellví, i l’AVV El Sanatori, del barri 
del Rectoret. I a les quals se n’incorporaran 
d’altres, l’any 2016, com l’AVV de la Floresta.

També hi va ser el conseller del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, Joan Manel del Llano, 
i Sergi Sempere, tècnic municipal de Sant 
Cugat del Vallès. 

La valoració per part de tots va ser molt 
positiva. Tant, que ja es va acordar el calendari 
d’activitats i actuacions en els diferents barris 
per a aquest 2016, supeditades a la disponibi-
litat pressupostària del Consorci

A la xerrada divulgativa que es va fer  
a continuació, de 19 a 20.30 hores, al mateix 
lloc, hi van assistir vint persones.   

PROJECTE DE PARTICIPACIÓ 
EN L'ERADICACIÓ  
DE L'AILANT NO US HO 

PODEU 
PERDRE...

El passat 3 de gener de 2016, Leopoldo 
Gil Nebot, titular de la masia de Can 
Catà, actiu propietari forestal i gran 
col·laborador amb el parc, ens va 
deixar a l’edat de 94 anys

Can Catà, edificació del s. XVIII, és una de les 
edificacions més emblemàtiques de Collserola. 
Situada a la vall de les Feixes, a Cerdanyola del 
Vallès,  és el cor d’una valuosa finca forestal 
privada de 100 ha. 

Des de la creació del Parc de Collserola es 
va establir una estreta col·laboració entre Can 
Catà i l’òrgan gestor del parc. El Sr. Leopoldo Gil 
Nebot sempre es va implicar en la gestió forestal 
activa, dedicant mitjans i esforços. També en la 
protecció de la natura promovent una figura de 
protecció per a la finca, facilitant el desenvolu-
pament d’estudis i recerques faunístiques que 
després de més de vint anys continuen efectu-
ant-se. També va signar un conveni de custòdia 
del territori, i va facilitar les accions promogu-
des pel parc, així com moltes altres iniciatives. 
Des del Consorci, podem deixar constància que 
aquesta relació és una bona mostra del model 
de col·laboració públic – privada que seria desit-
jable per als espais naturals protegits en els que 
la major part del territori no és pública.

Des d’aquestes línies, els teus amics del Parc 
et diem: moltes gràcies amic Leopoldo.

ADÉU A UN DELS  
PROPIETARIS FORESTALS 
MÉS ACTIUS DEL PARC

Leopoldo Gil Nebot

www.setmananatura.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
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Segueix-nos:
parcnaturalcollserola.cat
@parcncollserola
Parc de Collserola

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 mitja-
na / 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)

n 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 VALLVIDRERA 
Obert de 10.30 a 14 h el segon diumenge de mes (excepte 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).

n 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 (divendres 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

PERÍODE  TMA  TM T Tm Tma P PA

DESEMBRE 2015 20,6 15,6 12,6 19,6 7,1 0,3 227,2

DESEMBRE 1971–2000 20,0 11,7 11,3 16,3 -2,6 64,7 586,9

GENER 2016 14,2 21,8 10,7 7,3 1,1 1,1 1,1 

GENER 1971-2000 20,9 10,9 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9

FEBRER 2016 21,8 15,6 11,3 6,9 0,6 39,9 41,0

FEBRER 1971-2000 21,2 11,5 8,3 5,1 -1,0 39,3 77,9


