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Editorial
La recent cimera de Copenhaguen ha posat un cop més en evi-
dència que la protecció dels espais naturals periurbans, com és 
el cas del Parc de Collserola, també ajuda a pal·liar les causes i 
els efectes negatius del canvi climàtic.

Pel que fa referència a les causes d’aquest canvi, i en concret 
a l’augment de CO2 a l’atmosfera, el rol que juguen els bos-
cos propers a les grans ciutats és fonamental, ja que aquests 
l’absorbeixen, en bona mesura, per mitjà de la fotosíntesi. 
També pel que fa a l’augment de la temperatura provocat per 
l’efecte hivernacle, conseqüència de l’augment de CO2, els es-
pais naturals periurbans tenen un paper regulador en absorbir 
l’energia solar i retenir la humitat, produint la sensació de fres-
cor i ombra.

Una altra contribució important dels espais naturals periurbans 
a aquesta causa és l’oferta de natura i lleure proper per als ha-
bitants de les urbs, ja que la seva proximitat fa possible acostar-
s’hi a peu, en bicicleta i en transport públic, evitant, per tant, l’ús 
del cotxe i la consegüent emissió de gasos a l’atmosfera.

La importància de Collserola queda reconeguda pel Decret de 
Parc Natural per Collserola,reconeixement que orienta definiti-
vament la protecció d’aquest espai tan estratègic amb la figura 
de Parc Natural homologada a Catalunya per la Llei 12/1985 
d’Espais Naturals i també reconeguda internacionalment per la 
UICN (Unió Internacional per la Conservació de la Natura).

Moltes ciutats d’Europa, cercant un model territorial més equi-
librat, han decidit protegir espais en el seu territori metropolità, 
com nosaltres vam fer 22 anys enrere. Per això, convençuts de la 
bondat d’aquest model, desitgem que, ben aviat, altres espais 
siguin promoguts des de les mateixes instàncies de la Comissió 

Un premi molt especial
El proppassat 18 de novembre, l’Associació 
Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals 
(ACCDV) va atorgar el “Premi senderisme 
Miquel Tormos” d’enguany al Consorci del 
Parc de Collserola per acostar la natura a 
les persones amb discapacitat visual.

L’ACCDV dóna servei a les persones cegues 
i disminuïdes visuals per millorar la seva 
qualitat de vida i aconseguir una millor 
integració social del col·lectiu. Actualment, 
prop de 500 persones, entre voluntaris, 
col·laboradors i socis, col·laboren amb 
aquesta associació.

Entre els serveis que l’ACCDV ofereix, hi ha 
el d’acompanyament en l’àmbit cultural, el 
qual consisteix a acompanyar les persones 

cegues o amb disminució visual a visitar 
exposicions, museus i, també, a realitzar 
excursions en zones naturals, transmetent 
als invidents la informació necessària per-
què puguin gaudir de l’entorn natural en 
tots els seus aspectes.

És per aquest darrer motiu que el premi 
du el nom de Miquel Tormos, col·laborador 
habitual de l’associació, el qual des de fa 
anys dedica bona part del seu temps a 
acompanyar grups d’invidents a descobrir 
el Parc de Collserola. En Miquel Tormos és, 
també, el responsable de l’”Aula Collsero-
la” de l’Arxiu Històric de Roquetes i autor 
del llibre “Camins d’aigua. Passejades per 
100 fonts de Collserola”. És un expert 
coneixedor del parc i un imprescindible 
col·laborador del Consorci.

S U B S C R I P C I Ó  E L E C T R Ò N I C A
Per rebre la informació del Butlletí a la vostra bústia de correu electrònic:
http://www.parccollserola.net  ó bé truqueu al 93 280 35 52

Europea.

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu
Consorci del Parc de Collserola
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En els butlletins anteriors us hem presentat la 
nova exposició del Centre d’Informació. Ara volem 
parlar d’aquest recurs que no tan sols ens permet 
conèixer el valor naturalístic, paisatgístic i social 
que té la serra, sinó que ens planteja diferents 
qüestions a resoldre, amb la intenció de suscitar-
ne de noves i d’incitar-nos a la reflexió.

L’exposició explica el parc, com no podia ser 
d’una altra manera, però calia actualitzar-ne els 
continguts i aprofitar els avenços tant tecnològics 
com del món de la comunicació. 

De manera intencionada, no hi ha un ordre es-
tablert a seguir durant la visita. Tanmateix, podem 
diferenciar quatre blocs temàtics que engloben, 
cadascun d’ells, diferents instal·lacions. Per tant, 
per a cada bloc es pot dissenyar un recorregut, i la 
visita es pot adaptar als interessos específics dels 
visitants, la disponibilitat de temps, etc.

Comencem parlant, en aquest número, del 
bloc que tracta els aspectes relacionats amb 
l’ús públic. El primer que troba el visitant, a 

l’entrada de l’exposició, és un petit text amb 
les dades més rellevants del parc: quilòmetres 
quadrats, nombre d’espècies animals, fonts, 
restes arqueològiques...,  i acaba referint-se al pla 
especial de protecció de la serra i al nombre de 
persones que hi treballem per dur-lo a terme. Això 
ens permet fer la connexió amb les instal·lacions, 
que plantegen diferents aspectes relacionats amb 
l’ús públic al parc :

 01. Collserola és un parc natural, un parc urbà  
  o un parc temàtic?
 06. De qui és aquest rastre?
 07. Quin és l’animal més perillós de Collserola?
 16. Podem visitar Collserola sense perjudicar  
  l’entorn?

Per molt evident que ens puguin semblar les 
respostes a aquestes preguntes, és molt re-
comanable conèixer què en pensen els nostres 
companys abans de llegir la resposta. Aquest 
exercici de ben segur que ens sorprendrà i 
enriquirà la nostra visita.

Pensar per fer pensar
Possibilitats didàctiques de la nova exposició 
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El nitrogen (N) és un nutrient fonamental per als 
organismes vius, i sovint és l’element que limita el 
creixement vegetal. Les activitats humanes, però, es-
tan modificant el cicle global del nitrogen, introdu-
int grans quantitats d’aquest element a l’atmosfera, 
principalment amb la crema de combustibles fòssils 
i amb la fabricació de fertilitzants. Un estudi recent 
del cicle del nitrogen a escala global va estimar que 
l’emissió per causes humanes de nitrogen al món ha 
augmentat –entre 1860 i 1995– d’ordre de magni-
tud, passant de 15 a 156 Tg N any-1 (1Tg =10ex-
p12g) (Galloway et al 2008). El nitrogen circula a 
través de diferents compartiments (l’atmosfera, la 
hidrosfera, i els ecosistemes terrestres) i l’addició 
de nitrogen generat per l’home indueix una cascada 
d’efectes adversos, com la formació d’ozó tropos-
fèric, l’acidificació i eutrofització dels sòls i la con-
taminació per nitrats de les aigües superficials i dels 
aqüífers. 

L’entrada de nitrogen en els ecosistemes s’efectua 
principalment per la pluja (deposició humida) i per 
la fixació de les partícules de l’aire (deposició seca). 
Mentre que la quantificació de la via humida es co-
neix bé i es mesura des de fa temps al nostre país, en 
la quantificació de la via seca hi ha més especulació, 
atès que les metodologies emprades són complexes 
i poc unificades. No obstant això, en estudis en bos-
cos de tipus mediterrani de Califòrnia similars als 
nostres s’ha mostrat que la deposició per via seca 
pot representar un percentatge molt important de la 
deposició total de nitrogen.

En el projecte EDEN ens proposem determinar la 
deposició total de nitrogen als alzinars mediterranis 
de la península Ibèrica, combinant diverses metodo-
logies per conèixer la deposició seca i mesurant la 
deposició humida. S’estudiaran també els efectes 
d’aquesta deposició en la circulació del nitrogen 
a través del bosc. S’estudiaran alzinars a Navarra, 
Madrid i Catalunya per avaluar el comportament 
d’aquest element en diferents condicions climàti-
ques i ambientals. A Catalunya s’estudiarà una 
parcel·la d’alzinar al Montseny (La Castanya) i una 
altra a Collserola (Can Balasc). La parcel·la de Can 
Balasc ens permetrà veure la influència de la conta-
minació atmosfèrica d’una gran urbs com Barcelona 
en el cicle del nitrogen, mentre que la parcel·la del 
Montseny seria indicativa dels nivells en zones rurals.

Per valorar els efectes de la deposició de nitrogen, 
s’estudiarà la composició química de líquens i de fu-

Efectes de la deposició de nitrogen en alzinars mediterranis. 
Projecte EDEN

lles d’alzina, i es recollirà l’aigua del sòl i de les rie-
res que drenen les parcel·les. Finalment, les dades 
obtingudes s’introduiran en els models biogeoquí-
mics existents a nivell europeu per tal de determi-
nar les càrregues crítiques de nitrogen en aquests 
ecosistemes, i es considerarà “càrrega crítica” la 
quantitat de nitrogen dipositada per sota de la qual 
no hi ha efectes adversos en els ecosistemes. S’ha 
de tenir en compte que els models actualment en ús 
han estat parametritzats en condicions ambientals 
i climàtiques representatives de la zona temperada 
d’Europa, i sovint no funcionen bé en ecosistemes 
mediterranis. Amb les dades del projecte EDEN, pre-
tenem adaptar els models existents per aplicar-los a 
les condicions mediterrànies.

Dra. Anna Vila
Investigadora del CREAF
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L’absorció del Co2 i el rol dels boscos del parc

5

La capacitat dels boscos per fixar i emmagatze-
mar carboni depèn de les condicions ambientals 
(disponibilitat d’aigua i temperatura) i pot veure’s 
afectada i disminuir per efecte del canvi climàtic. En 
aquest context, és molt important el tipus de gestió 
que fem del bosc, i també la destinació dels pro-
ductes forestals que n’obtenim. Mitjançant la ges-
tió forestal, podem millorar la capacitat dels nostres 
boscos d’emmagatzemar carboni i fer-los més resis-
tents a algunes conseqüències negatives del canvi 
climàtic (ex. més sequera). D’altra banda, com més 
llarga sigui la vida útil dels productes que obtenim 
de la gestió del bosc, més retardarem el retorn a 
l’atmosfera del carboni que contenen.

Als boscos de Collserola, com es produeix, 
quan i on es troba el carboni?

Com? Mitjançant el procés de la fotosíntesi, les 
plantes capten i fixen el carboni atmosfèric (CO2) 
en forma de matèria orgànica. Aquesta matèria or-
gànica s’acumula en forma d’estructures (ex. arrels, 
tronc i fulles) o de reserves mobilitzables (ex. midó). 
Així, el carboni acostuma a ser el 50% de la massa 
viva (biomassa) que forma les plantes llenyoses, com 
els arbres.

Quan? Mitjançant aquest procés de fotosíntesi i 
d’acumulació de carboni durant el creixement dels 
arbres, els boscos esdevenen magatzems o embor-
nals de carboni.

On? El carboni queda emmagatzemat en estruc-
tures aèries (ex. tronc, branques) i subterrànies. De 
manera orientativa, en l’arbrat que forma els boscos 
del Parc de Collserola podem trobar acumulades en 
aquestes dues fracciones valors d’entre 100 i 200 
tones de carboni per hectàrea (una gran part emma-
gatzemat sota terra!). D’altra banda, els boscos no 
tan sols són importants com a embornals de carboni 
gràcies als arbres sinó també per la seva funció pro-
tectora del sòl, on també trobem importants acumu-
lacions de carboni en forma de matèria orgànica no 
descomposta.

Recerca als sistemes naturals
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La finalitat del Mòdul de Recuperació de Fauna de 
Can Balasc és atendre els animals ferits que arriben 
al centre i el seu posterior alliberament al Parc de 
Collserola. Tanmateix, no sempre resulta evident 
constatar que l’adaptació al medi natural dels 
animals recuperats és reeixida.

Així doncs, una de les tasques de l’estació biològica 
es fer-ne el seguiment a la natura. Un dels projectes 
en què hem estat immersos els darrers anys ha estat 
el ràdioseguiment dels eriçons atesos al centre. Fins 
ara hem estat seguint vint exemplars d’eriçó comú 
(Erinaceus europeus). Com ho fem?

Quan els exemplars han rebut l’alta veterinària, 
s’han marcat amb uns petits radioemissors 
sintonitzats a una determinada freqüència i que es 
col·loquen adossats al dors dels eriçons.

Per tal de facilitar al màxim les seves condicions 
de readaptació a la natura, s’han alliberat en llocs 
que hom ha considerat adequats, tot instal·lant al 
camp un petit refugi per tal de minimitzar el xoc 
que els suposa retornar a les condicions naturals. I 
aleshores comença el seguiment de l’animal.

Mitjançant un receptor i amb l’ajut d’una antena, 
es duu a terme un intens treball de camp que té 
l’objectiu de saber exactament on es troben els 
animals en cada moment.

Els resultats obtinguts fins ara són prou interessants, 
ja que ens permeten saber de primera mà els 
requeriments i també les problemàtiques dels 
eriçons al Parc de Collserola.

Ja sabem que l’hàbitat més adequat per a aquesta 
espècie el conformen els espais oberts, com ara 
conreus i hortes que encara es troben als sectors 
perifèrics del Parc. Així doncs, no ens ha d’estranyar 
que els eriçons s’acostin a zones humanitzades.

A efectes de gestió, es aquí on hem observat 
els problemes reals. Com a conclusió, podríem 
dir que fins i tot per a uns animals de mida 
reduïda i “aparentment” amb poca capacitat de 
desplaçament, el Parc de Collserola se’ls fa “petit”. 
Els eriçons seleccionen els torrents i fondals per tal 

Els estudis de recerca i la gestió del medi natural

de desplaçar-se, però pel que fa als seus territoris 
preferits, el Parc no els n’ofereix gaires, i acabem 
localitzant individus en polígons industrials, urba-
nitzacions, etc., i de vegades el seguiment acaba 
dràsticament.

Un cop més, la fauna ens ajuda a entendre la 
problemàtica de la conservació del Parc de Collserola: 
un espai forestal encara prou gran i ben conservat 
però amb una deficiència pel que fa a ambients 
oberts que envolten el bosc.

Seguim treballant per tal que animals tan populars 
i beneficiosos com els eriçons puguin acompanyar-
nos a Collserola en un futur, com ho han fet fins 
ara.IINSTAL·LACIÓ PER A ERIÇONS A CAN BALASC

El seguiment dels eriçons del Centre de Recuperació de Can Balasc

6
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Els líquens, un món en miniatura
Els líquens són el resultat de l’associació d’un fong 
i un alga o un cianobacteri, que té com a finalitat 
poder colonitzar ambients en els quals cap dels 
membres associats no hi podria sobreviure indivi-
dualment. Representen un component fonamental 
entre els productors primaris del ecosistemes terres-
tres i són organismes extremadament sensibles als 
canvis en el medi i a la contaminació, i és en aquest 
sentit que actuen com a indicadors ambientals. Per 
totes dues raons és important preservar-los i afavo-
rir-ne el desenvolupament.

Els líquens els trobem de les zones urbanes a les sel-
ves tropicals, i des del nivell del mar fins a les altes 
muntanyes de l’Himàlaia. És fàcil observar-los a les 
teulades de les cases i a les baranes de pedra dels 
jardins. La imatge ens recorda, sovint, una taca de 
pintura estesa, entre carbassa i groga. Els veurem, 

també, sobre l’escorça dels arbres o penjant dels 
troncs com unes barbes, damunt les roques, entapis-
sant-les, i als deserts, formant crostes sobre el terra 
i protegint-lo, així,de l’erosió.

De líquens n’hi ha de molts colors, sovint molt vius: 
vermells, grocs o verds. Tenen formes molt diverses 
i poden arribar a viure centenars d’anys. Els líquens 
són, també, molt útils per a d’altres usos. Hi ha es-
pècies que es fan servir com a colorant per tenyir 
la roba, d’altres com a fixadors de perfums o com 
a components de reactius químics, fins i tot hi ha 
països on en fan licor. 

El Parc de Collserola és una mostra d’aquesta varie-
tat. Dins el programa d’estudis de recerca que du a 
terme el Consorci, s’ha constatat que a Collserola hi 
ha 129 espècies de líquens, de les quals 14 són ra-

ríssimes. Darrerament, però, se n’ha descobert una 
de nova que ha estat batejada amb el nom de Phyl-

loblastia fortuita Llop&Gomez-Bolea sp. nov.

El proppassat 23 de novembre es va inaugu-
rar al Centre d’Informació del Parc de Collserola 
l’exposició temporal “Els líquens, un món en minia-
tura”. L’exposició està formada per 11 plafons que, 
amb un llenguatge divulgatiu, expliquen amb rigor 
científic la fisiologia, el desenvolupament i l’ecologia 
d’aquest grup botànic, descobrint al visitant aquest 
enigmàtic món. A l’hora de determinar els contin-
guts, s’ha comptat amb el suport del Grup de recer-
ca Criptogàmia de la Universitat de Barcelona, que 
encapçala el Dr. Antonio Gómez-Bolea, i que també 
s’ha fet càrrec de produir les extraordinàries imatges 
que il·lustren la mostra. Des d’aquí us convidem a 
visitar-la. La hi trobareu fins el proper 30 de març.

Descobriu-los a l’exposició temporal del Centre d’Informació

LÍQUENS ENTAPISSANT EL TRONC D’UNA ALZINA Teloschiste chrysophthalmus

7
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Recuperar patrimoni, recuperar la història: la font de can Llevallol
Prop de Vallvidrera, al vessant que dóna al pantà, 
enmig d’un magnífic i feréstec alzinar es troba 
la font de la mina de can Llevallol. La bellesa de 
l’indret, emmarcat per un majestuós pollancre, 
sorprèn el passejant.

La mina de can Llevallol data del començament 
de segle passat, està protegida per un timpà 
d’obra de fàbrica i aboca l’aigua en un dipòsit so-
terrat que antigament fornia d’aigua el que avui 
anomenaríem una planta embotelladora. Costa 
d’imaginar, enmig d’aquest bosc d’avui, les garra-
fes d’aigua que omplien l’indret i que es baixaven 
a la ciutat carregades en mules.

La restauració d’aquesta mina-font i dels seus en-
torns s’inclou dins del projecte de recuperació de 
fonts que du a terme el Consorci del Parc de Coll-
serola, gràcies al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”. 
Els treballs per retornar aquest patrimoni de la 
història recent de la ciutat als ciutadans van co-
mençar el proppassat mes de juliol i van finalitzar 
a finals de novembre. Les tasques de restauració 
les ha dut a terme una empresa d’inserció social, 
Can Cet, que ja va fer-se càrrec de la recuperació 
de la font de can Castellví, a Mas Guimbau, al 
mateix districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Les obres del nou pont de can Borrell ja estan en marxa
Can Borrell, a Sant Cugat del Vallès, és una de 
les poques masies de la serra que encara manté 
l’activitat agrícola amb el conreu d’una superfície 
de terreny de les més grans del parc. A més a més, 
compatibilitza aquesta activitat rural amb l’oferta 
de restaurant, la qual cosa l’ha convertit en un 
establiment molt popular, un fet que no ens ha 
de sorprendre, ja que ofereix un entorn natural i 
rural inimaginable per la seva harmonia i bellesa 
i a pocs minuts de l’àrea urbana de Cerdanyola i 
Sant Cugat del Vallès.

El pont que actualment travessa la riera de Sant 
Cugat –construït pels propietaris de la masia de 
can Borrell– ha quedat totalment obsolet amb el 
pas del temps. La importància estratègica de la 
vall de Gausac com a eix de natura i lleure que va 
des la font Groga fins a la zona urbana de Sant 
Cugat passant per l’ermita de Sant Medir, ha dut 

a la determinació de construir un nou pont, les 
obres del qual han començat fa poc. Aquesta ac-
tuació es finançarà, a parts iguals, entre el Con-
sorci del Parc de Collserola i l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, mitjançant el conveni signat al 
començament d’aquest any.

El nou pont, de 14 metres de llargada i 5 d’am-
plada, permetrà el pas sense cap problema a 
turismes, autocars, camions de bombers i altres 
vehicles pesants. Un cop acabat el nou pont, que 
es preveu que sigui a final d’any, es procedirà a 
enderrocar el que actualment està en servei.
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Durant el curs 1992-1993, a Can Coll CEA es va 
experimentar amb un nou programa educatiu 
destinat als alumnes de 10 a 12 anys, que facilités 
l’apropament a la fauna salvatge del Parc de 
Collserola. El recurs més important del programa 
tenia com a objectiu faunístic l’observació de les 
aus hivernants. Amb caràcter provisional, es van 
instal·lar, en una antiga feixa de conreu, unes 
menjadores, un petit estany i unes pantalles de fusta 
per a l’observació. L’èxit assolit va fer pensar en la 
instal·lació definitiva d’uns observatoris (hydes) i en 
la consolidació de tot un seguit d’estructures que 
permetessin ampliar l’oferta al públic adult que 
visita Can Coll els diumenges de novembre a febrer.

La feixa dels ocells d’estrena
L’hivern del 1994 es va tenir enllestida l’adequació 
d’una zona d’observació d’aus hivernants amb cinc 
observatoris i una capacitat per a trenta persones, 
una petita plantació de fruiters de maduració 
tardana, una bassa artificial, un femer, una zona de 
conreu per a cereals i tot un conjunt de menjadores. 
L’espai va quedar encerclat per una tanca perimetral 
amb arbusts i bardisses per tal de dissimular la 
presència humana. I és així com va néixer el que 
anomenem la Feixa dels Ocells de Can Coll.

Des d’aleshores, la instal·lació s’ha utilitzat com a 
recurs per al programa educatiu “Aproximació a 
la fauna vertebrada de Collserola”, per part dels 
mestres i alumnes de cicle superior de primària, i 

també com a oferta per a les visites familiars dels 
diumenges, guiades per voluntaris del parc, que 
faciliten prismàtics i guies d’identificació. Anualment 
visiten la instal·lació més de 500 persones.

Així, si veniu un diumenge al matí a Can Coll 
podreu gaudir tranquil·lament tot observant els 
ocells comuns dels nostres camps, boscos i jardins. 
Aprendreu a observar i detectar espècies diferents, 
començareu a identificar-les, us adonareu de les 
maneres de fer dels ocells a l’hora d’alimentar-se, 
veureu les relacions entre els ocells...; en definitiva, 
tindreu l’oportunitat de gaudir de la proximitat 
d’aquests esplèndids animals.

Després de la ventada del començament d’aquest 
any, els hydes van quedar tan malmesos que s’han 
hagut de tornar a dissenyar i construir, millorant els 
paravents de lona. Tot just aquest mes de novembre 
s’han tornat a estrenar.

Hi esteu tots convidats!!

A partir de l’experiència acumulada amb les ac-
tivitats a la Feixa dels Ocells, s’ha editat el tríptic 
“Apropar els ocells” amb consells per dissenyar, 
construir i mantenir un complex d’observació orni-
tològica al pati o al jardí de l’escola, de casa o del 
veïnat. Si consulteu el web del parc, www.parccoll-
serola.net, des de l’apartat de Publicacions podreu 
baixar-vos el fullet en format pdf. També des del 
Centre de Recursos Educatius, cdre@parccollsero-
la.net, podem facilitar-vos bibliografia recomanada 
sobre aquest tema.

MALLARENGA BLAVA

GARSA

DURBEC
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Voluntariat al Parc
Voluntaris de Collserola
El passat mes de juny va començar l’actual curs 
2009-2010. Enguany han estat 72 les persones 
que han signat el Compromís anual. Alguns dels 
objectius que ens hem marcat per a aquest període 
són: augmentar el nombre actual de voluntaris/àries, 
crear un banc de tasques diverses i interessants que 
responguin als diferents interessos i capacitats dels 
voluntaris/àries, o augmentar la relació del col·lectiu 
de Voluntaris amb altres grups afins (d’entitats o 
empreses que vénen al parc a fer col·laboracions, 
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, 
etc.), compartint sessions de formació o la tasca en 
dies especials.

Com a novetat, aquest curs incorporem una nova 
tasca: un grup de voluntaris farà la Catalogació i 
manteniment de les barraques de vinya que 
hi ha a Collserola. Es tracta de construccions 
de pedra seca que es feien als camps de conreu 
–vinyes sobretot– i que servien per desar les eines.

Com fins ara, també es continuarà donant suport a 
l’atenció al visitant al Centre d’Informació i a Can 
Coll, així com els guiatges dels itineraris a peu pel 
parc, i totes les tasques de suport al manteniment 
i la millora dels espais naturals: el seguiment del 
creixement dels arbres de les repoblacions, la 
catalogació i manteniment de les fonts, la revisió de 
la senyalització, el manteniment de la senyalització, 
la distribució dels ailants i la neteja de zones. Per 
diverses raons, aquest curs no es farà la distribució 
d’arbres singulars.

Grup Consell de la Joventut de Barcelona
El passat 7 de novembre, en el marc d’un acte 
organitzat pel Consell de la Joventut de Barcelona, 
anomenat “Collserola, entorn natural i educatiu”, 
un grup de 8 nois i noies i els seus monitors van fer 
el manteniment de dues aigüeroles que hi ha prop 
del Centre d’Informació. 

Empresa Bovis Lend Lease
El dimecres 11 de novembre, 8 treballadors de 
l’empresa Bovis Lend Lease, també van venir a 
Collserola a col·laborar amb el parc. En aquest cas, 
van estar treballant de valent fent l’arranjament de 
la font de Sant Ramon i els seus voltants. 

A tots ells, moltes gràcies! 

Col·laborem amb el Parc

TROBADA DE TARDOR DELS VOLUNTARIS PARTICIPANTS DE L’EMPRESA BOVIS LEND LEASE

MANTENIMENT D’AIGÜEROLES PEL GRUP CONSELL 
DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
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Peatonalització dels accessos 
al Parc d’Atraccions del Tibidabo
Ja han finalitzat les obres que fan possible acce-
dir i passejar pels voltants del cim del Tibidabo a 
peu sense circulació de vehicles. Aquest projecte 
llargament esperat, ha actuat en els accessos im-
mediats al parc d’atraccions, és a dir en el tram de 
la carretera BV-1800 que és la que dóna accés al 
Parc d’Atraccions, a l’hotel La Florida i també a la 
Torre de Collserola. El pas de vehicles quedarà res-
tringit als veïns, a les persones amb dificultats de 
mobilitat i als autocars que facin servei col·lectiu, 
els quals podran acostar-se fins a la rotonda de 
l’hotel La Florida per deixar el passatge.

D’altra banda al tram de la carretera BV-1418 en-
tre Vallvidrera i la cruïlla amb la carretera de la 
Rabassada, s’han iniciat les obres encaminades a 

la creació d’una vorera exclusiva per a vianants, 
totalment segregada del pas de vehicles, inclo-
ses les bicicletes. Aquesta vorera-passeig estarà 
vorejada per una barana i, alhora, farà la funció 
de balcó-mirador de la ciutat. En alguns punts, 
com per exemple prop del pont del funicular del 
Tibidabo, la carretera quedarà restringida a un 
sol vial i es regularà el pas dels vehicles amb un 
semàfor. Igualment, i per tot el tram esmentat 
abans, la velocitat es limitarà a 40 km/h. 

Tot aquest conjunt d’actuacions està encaminat 
a aconseguir una menor circulació de cotxes pel  
cim del Tibidabo i, al mateix temps, a reduir la 
velocitat dels vehicles que, en aquest tram, és 
força elevada.

Recuperar natura
Des del proppassat mes de juliol, l’empresa CE-
MEX ESPAÑA, SA ha dut a terme les tasques 
d’enderroc d’una de les urbanitzacions decla-
rades fora d’ordenació del Parc. Construïdes la 
dècada de 1950 per aixoplugar els treballadors 
de l’antiga fàbrica de ciment Sanson, la dotzena 
d’edificacions que formaven el nucli del poblat de 
la Sanson han estat enderrocades. Aquesta acció 
ha significat la recuperació d’un entorn proper a 
Santa Creu d’Olorda, el qual, a poc a poc, s’anirà 
naturalitzant fins a quedar totalment integrat. 

El poblat de la Sanson estava enclavat als peus 
del Puig d’Olorda, vora el camí que condueix de 
Santa Creu d’Olorda a Sant Feliu de Llobregat. 
En els seus moments àlgids havia albergat prop 
d’una trentena de famílies. A més de les edifi-
cacions destinades a habitatges, també s’han 
enderrocat diverses instal·lacions, com ara tre-
muges, magatzems d’explosius, etc., totes elles 
construïdes en forma de búnquer, la qual cosa es 
traduïa en unes enormes masses de ciment en-
clavades al bell mig de l’alzinar.

D’aquesta manera es completa una de les línies 
d’acció que es va establir fa 22 anys en aprovar-
se el PEPCo.
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Donen suport a la conservació del Parc:E Q U I P A M E N T S
Centre d’informació i Serveis Tècnics
Ctra. de l’Esglèsia, 92 (Ctra. Vallvidrera-Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona. Tel. 93 280 35 52.
Correu-e: ci@parccollserola.net. Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera. Horari cada dia de 9,30 a 15 h

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 692 03 96
Correu-e: cancoll@parccollserola.net
Feiners visites escolars concertades (Infantil, Primària, ESO). Diumenges obert a tothom de 9,30 a 15 h. 
(juliol i agost tancat)

Centre de Documentació i Recursos Educatius. Tel. 93 692 29 16. Correu-e: cdre@parccollserola.net

Can Balasc. Estació Biològica. Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).

Aula de Can Balasc. Tel. 93 589 89 64. Correu-e: eacanbalasc@parccollserola.net

Mòdul de recuperació de la Fauna Salvatge. Tel 93 587 95 13 - 620 885 782
Correu-e: mrfc@parccollserola.net

S E R V E I S

Àrees de lleure: 
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65/ 93 668 88 28. Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49. La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat).
Centre d’informació. Bar l’Entrepà: Tel 93 280 28 40
Sant Pere Màrtir (Pl. Mireia). Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84

Web del Parc: http://www.parccollserola.net

P L O U  I  F A  S O L

TMA  TM  T  Tm  Tma P  PAPERÍODE

AGOST 2009
AGOST 1971-2000

SETEMBRE 2009
SETEMBRE 1971-2000

OCTUBRE 2009
OCTUBRE 1971-2000

Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m)  Al web del Parc hi trobareu més informació

37,7 31,3 26,3 21,2 18,2 0,4 288,7
38,4 (‘03) 27,1 22,9 18,7 11,0 (‘84) 45,0 350,0

29,7 25,7 21,5 17,2 13,0 29,3 318,0
33,5 (‘83) 23,6 20,0 16,3 7,4 (‘74) 71,9 421,9

27,7 21,4 17,9 14,3 8,3 103,8 421,8
30,0 (‘97) 18,8 15,7 12,6 1,7 (‘39) 84,7 506,4

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)

Consorci del Parc de Collserola
Ctra. de l’Església, 92
08017 Barcelona 
Tel. 93 280 06 72
Fax 93 280 60 74
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