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Neu al Parc
El proppassat 8 de març, la forta pertorbació que va envair Ca-
talunya va provocar al Parc de Collserola gruixos de neu d’entre 
15 i 35 cm, segons l’orientació de la zona.

Com a conseqüència d’aquest fet, als nombrosos inconvenients 
a les vies de circulació, infraestructures telefòniques i elèctri-
ques, i nuclis habitats del Parc es van afegir importants danys 
en les masses forestals, ja que el pes de la neu caiguda va pro-
vocar el trencament, doblegament i esqueixament de branques 
i arbres sencers.

Davant d’aquest desastre natural, des del Consorci s’han impo-
sat unes prioritats en les tasques que cal fer de manera urgent: 
des del mateix dia 8 de març, i en el moment en què els gruixos 
de neu acumulats impedien la circulació normal per les vies del 
Parc, els equips de manteniment del Consorci del Parc de Coll-
serola i dels ajuntaments van trossejar i apartar els arbres cai-
guts sobre les carreteres, els camins i carrers, a l’efecte d’obrir 
pas a la població i als serveis bàsics.

En el moment d’escriure aquestes línies, les prioritats continuen 
sent obrir les pistes de la xarxa bàsica del Parc (Dispositiu de 
Prevenció d’Incendis) a fi i efecte de permetre l’accessibilitat 
dels serveis dins del Parc i adequar els espais destinats a l’ús 
públic, per poder gaudir d’activitats com passejar a peu o en 
bicicleta. 

Per aquest motiu, des del Consorci, vam demanar a les persones 
usuàries i visitants del Parc que evitessin fer activitats a l’aire 
lliure pel bosc per garantir la seva seguretat fins que l’evolució 
dels treballs de neteja així ho recomanessin.

Rectificació: L’autora de l’article “Projecte EDEN”, al Butlletí 86 p. 4, és la Dra. Anna 
Àvila i no Anna Vila, com es deia. Des d’aquí li demanem disculpes per l’errada.

Destrosses als boscos del Parc
Una primera valoració dels danys provo-
cats al bosc, feta mitjançant un reconeixe-
ment visual a través de totes les vies de 
comunicació, va mostrar que les destros-
ses havien estat generals en tot l’àmbit del 
Parc i afectaven més d’un 30% dels ar-
bres i arbustos. De la mateixa manera que 
la ventada del 24 de gener de 2009 va 
provocar danys, sobretot en pins de gran 
alçada, la nevada d’enguany ha afectat 
totes les espècies vegetals, tant arbòries 
com arbustives i de totes les edats. 

El trencament de les capçades dels ar-
bres afebleix el seu estat de salut, ja que 
provoca dos fenòmens interrelacionats 
amb conseqüències ben diferents. D’una 
banda, les ferides a causa del trencament 
es poden infectar fàcilment per fongs, els 

quals aprofitaran els teixits desprotegits de 
la ferida per entrar al sistema vascular, i, de 
l’altra, el debilitament fisiològic que produeix 
la pèrdua d’una part de la capçada facilitarà, 
també, l’atac d’insectes —com ara, l’escarabat 
barrinador en el cas del pi, i la caparreta en el 
cas de l’alzina—, fet que provoca l’assecada 
de les branques.

Per evitar que l’acumulació d’arbres i branca-
des seques permeti la propagació del foc, so-
bretot a les franges de protecció dels voltants 
de la xarxa viària bàsica i del nuclis habitats, en 
els quals és necessària la discontinuïtat vertical 
del combustible per evitar que el foc passi a les 
capçades, ja s’han iniciat els treballs necessaris 
perquè el 15 de juny comenci la campanya de 
prevenció i detecció d’incendis forestals amb 
normalitat.

vant aquesta complexa situa-
ció; desitjo que quan tingueu 
aquest Butlletí a les mans la 
situació en el conjunt del Parc 
s’hagi normalitzat.

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu
Consorci del Parc de Collserola

Des d’aquí, vull agrair la vostra comprensió i col·laboració da-

ELS ACCESSOS AL CENTRE D’INFORMACIÓ DEL PARC L’ENDEMÀ DE LA NEVADA
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Enllestides les obres de restauració de la casa del 
guarda del pantà de Vallvidrera —obra d’Elías 
Rogent—, s’ha conformat, a la planta baixa, un 
punt d’informació per a la divulgació del Parc de 
Vallvidrera i els seus entorns, el qual inclou la Font 
de la Budellera, la Vil·la Joana (Museu Verdaguer), 
el Centre d’Informació del Parc, l’àrea de lleure de 
Santa Maria de Vallvidrera, el pantà de Vallvidrera 
i els torrents de l’Espinagosa i d’en Llevallol. 
Aquesta zona està comunicada amb itineraris a 
peu i en bicicleta que enllacen els indrets i punts 
d’interès abans esmentats.

Aquest nou equipament ofereix al visitant una 
petita exposició sobre el pantà de Vallvidrera, 
els continguts de la qual fan referència al procés 
històric de la construcció de la presa, a la creació 
del Mina-Grott i el Lake Valley Park, a la posterior 
recuperació d’aquesta singular obra arquitectònica 
del segle XIX pel Consorci i a l’adequació de 
l’àmbit del pantà per potenciar la fauna atès que 
és un hàbitat idoni per als amfibis i per a la fauna 
i vegetació típica d’ambients humits.

L’espai d’interpretació del pantà
La història i els aspectes naturals del pantà de Vallvidrera en una exposició

Aquesta exposició s’ha concebut tant per cobrir 
les visites d’escolars guiades com per a les visites 
autoguiades del públic en general. Atès que l’espai 
és reduït, s’ha optat per dissenyar un conjunt de 
plafons mòbils —disposats en quatre fileres de 
guies—, la qual cosa permet concentrar-hi tota la 
informació gràfica.

El punt d’informació del Pantà s’obrirà al públic 
al final d’abril i estarà, a tall d’assaig fins al mes 
de juliol, obert al públic els diumenges al matí, 
mentre que durant la resta de la setmana s’hi 
faran visites guiades que sortiran del Centre 
d’Informació. 

Aquest nou punt d’informació permetrà reforçar 
les tasques actuals d’atenció als visitants que 
ja es fan al Centre d’Informació del Parc, i que 
els caps de setmana registra una afluència de 
persones usuàries molt elevada.

Fa 145 anys l’Ajuntament de Sarrià va inaugurar 
el  pantà de Vallvidrera  amb l’objectiu de garantir 
el subministrament d’aigua la població. La resclo-
sa és considerada com una joia de l’enginyeria  
hidràulica del segle XIX i és obra de l’arquitecte 
Elías Rogent.

L’any 1999 va començar a projectar-se la recupe-
ració del pantà que finalitza ara amb les de la Casa 
del Guarda esdevenint un projecte de recuperació 
del patrimoni cultural molt important.

La casa d’Elías Rogent acollirà un espai de barri i 
d’interpretació del pantà, unes instal·lacions que 
s’obren a tothom i que ens permetran gaudir de la 
nostra història  i del nostre futur.

Sara Jaurrieta i Guarner
Regidora del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
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El 1838 els propietaris de can Sauró, can Llevallol 
i can Pujades van encarregar a Rafael Calopa un 
petit embassament per al reg dels conreus al torrent 
de la feixa llarga o de Pujades, en terrenys propietat 
dels Sauró. L’aigua provenia de les mines i dels to-
rrents de l’Espinagosa i de Llevallol. El dic que es va 
construir era de llata i ben aviat es va fer malbé.

En aquells moments, mitjan segle XIX, la vila de Sarrià 
havia crescut molt i no disposava de prou aigua per 
abastir la naixent industrialització del municipi. La 
Sociedad Campañá y Cía, de Sarrià, va tenir la idea 
d’aprofitar l’aigua d’aquest petit embassament i 
fer-la arribar a la vila, canalitzada per una mina que 
l’abocaria a un dipòsit de regulació de cabals, des 
del qual es repartiria. 

Amb les eines de fa 150 anys i dues mules es va 
excavar un túnel en línia recta, de 1.300 m de longi-
tud i una amplada d’1,60 m aproximadament, —el 
desnivell que salva la mina és de 35 m, la qual cosa 
es tradueix en un pendent del 3 %; quan passa sota 
la carena de la serra, la mina es troba a 75 m de 
profunditat. La boca d’entrada de l’aigua se situà 
a 150 m del dic de l’embassament i la de sortida, 
prop de l’estació de Peu de Funicular. Així doncs, 
el 1856 la foradada feia arribar l’aigua del primitiu 
embassament a la vila de Sarrià, la qual tenia en 
aquells moments una població propera als 4.000 
veïns. A la foradada se la va anomenar més enda-
vant la Minagrot.

El 1862 la Sociedad Campañá y Cía va dema-
nar a Elías Rogent —arquitecte—que reparés el 
dic de l’embassament, ja que aquest s’havia fet 
malbé pels forts aiguats de l’estiu. En comptes 
d’això, l’arquitecte els va presentar el projecte per 
a un nou pantà. Argumentava que la ubicació de 
l’embassament no era la millor i que el dic existent 
no tenia garanties de seguretat, pels materials que 
s’havien utilitzat o per com s’havia construït. El seu 
projecte oferia millores en capacitat, qualitat i du-
rabilitat.

Així el 1863, l’Ajuntament de Sarrià, davant la se-
quera existent, acordà concedir la construcció d’un 
dic o pantà a la Sociedad Campañá y Cía, la qual, 
a canvi, donaria una ploma d’aigua a perpetuïtat a 
l’Ajuntament de Sarrià.

De com es va construir el pantà de Vallvidrera
1838 - 1968: 130 anys d’història 

A l’hora de construir la presa, per abaratir costos 
i guanyar temps, Elías Rogent va aprofitar la mina 
que conduïa l’aigua fins a Sarrià per fer-hi passar 
unes vagonetes amb les quals traslladaria les eines, 
l’argila, la calç i la sorra per fer els maons de la pre-
sa; fins i tot, va muntar una bòvila prop del pantà 
per coure-hi els maons.

Finalment, el 15 de juliol de 1864 s’inaugurà el 
pantà, enmig de festes i processons, i un tedèum a 
Sarrià. A partir d’aquest moment, exceptuant algu-
nes interrupcions per sequeres puntuals, el pantà 
de Vallvidrera va donar servei a la vila de Sarrià fins 
al 1968.

LA PRESA ÉS UN EXEMPLE DE PRESA D’ARC DE GRAVETAT, CONSTRUÏDA

AMB OBRA DE FÀBRICA. UNA GALERIA PERIMETRAL ACCESSIBLE DES DE

LA CASA DEL GUARDA RESSEGUEIX LA BASE DEL DIC, QUE TÉ 50 M DE

LONGITUD, 3 M D’AMPLADA I UNA ALÇADA DE 16 M.

ELÍAS ROGENT (BARCELONA, 1821 – SARRIÀ, 1897). VA SER EL
PRIMER DIRECTOR DE L’ESCOLA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA,
ON VA SER PROFESSOR D’ANTONI GAUDÍ I DE LA MAJOR PART
D’ARQUITECTES MODERNISTES. UNA DE LES SEVES OBRES MÉS
CONEGUDES ÉS L’EDIFICI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, EL
1873.
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Del Lake Valley i el Mina-Grott

5

Al començament del segle XX estava de moda  pas-
sar el diumenge a les fonts i els boscos propers a 
Barcelona. Collserola era poc freqüentada perquè 
costava molt arribar-hi.

La mina que conduïa l’aigua des del pantà fins el di-
pòsit de cabals ubicat, prop del que avui coneixem 
com Peu del Funicular, s’havia excavat a la roca i 
era prou gran i segura com perquè, cap a 1907, un 
jove emprenedor anomenat Heribert Alemany pro-
posés utilitzar-la per fer-hi passar un trenet elèctric i 
muntar un parc d’esbarjo als voltants del pantà, que 
s’havia de dir Lake Valley Park. El 5 de juny de 1907, 
Heribert Alemany va presentar a l’Ajuntament de 
Sarrià el projecte del Lake Valley Park, que incloïa 
un trenet elèctric —que seria conegut com el Mina- 
Grott—, i l’Ajuntament l’aprovà.

El Lake Valley es distribuïa en tres sectors: El primer, 
vora l’entrada inferior del túnel del Mina-Grott, ofe-
ria passejades pel bosc amb carretons de cavalls, un 
mirador de la ciutat i petits passeigs amb bancs i 
llocs d’estada. El segon sector era el trajecte mateix 
del Mina-Grott, al llarg del qual s’havien de col·locar 
estalactites artificials, il·luminades de manera que 
semblés una gruta natural, i projeccions d’imatges 
cinematogràfiques fixes. I el tercer sector, ja als vol-
tants del pantà, consistia en aparells gimnàstics, un 
Teatre de la Natura, una muntanya russa i altres 
atraccions.

L’enginyer Carles Montañés va fer possible el projec-
te del Mina-Grott, que es va inaugurar el 13 de juny 
de 1908. El recorregut tenia una longitud de 1.290 
m i estava il·luminat per grups de 80 bombetes de 
diversos colors. Es trigava sis minuts a fer el trajec-
te, i durant el primer mes i mig en funcionament va 
traslladar prop de 32.000 persones!

Mentrestant, el Lake Valley té un èxit a mitges. El 
Mina-Grott funciona i és rendible però les atraccions 
del Lake Valley no s’acaben de dur a terme. El Tea-
tre de la Natura fa una única funció. L’indret no era 
el més adequat per a l’acústica necessària. El Parc 
d’Atraccions del Tibidabo era massa a prop i oferia 
gairebé les mateixes diversions. Tot plegat va influir 
en el fracàs del Lake Valley Park.

del pantà de Vallvidrera
L’èxit del trenet elèctric del Mina-Grott va convèncer 
en Carles Montañès que si es perllongava la línia 
dels ferrocarrils fins al Vallès, aquesta seria rendible. 
Això el va dur a comprometre’s a presentar un pro-
jecte de ferrocarril entre Barcelona i el Vallès, però 
no trobava el finançament per fer-lo realitat. Llavors, 
va contactar amb el Dr. Pearson, que era un enginyer 
i financer nord-americà propietari de diverses com-
panyies de transport elèctric, i li va plantejar que 
comprés la línia de ferrocarril de Barcelona a Sarrià, 
en aquell moment en mans d’una societat belga, per 
tal d’electrificar-la i perllongar-la fins al Vallès. El 28 
de novembre de 1916 es va inaugurar el tram de fe-
rrocarril de Sarrià a les Planes de Vallvidrera. Aquell 
dia, el Mina-Grott va circular per última vegada.

Amb l’impuls del Mina-Grott, els barcelonins de se-
guida es van convertir en visitants assidus de Coll-
serola, i les fonts de Mas Guimbau, de la Teula, del 
Ferro i moltes més van ser molt concorregudes.
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1968-2008: oblit i recuperació 
El deteriorament i l’oblit

Als anys seixanta, l’aigua del pantà va deixar 
d’arribar a Sarrià. Ja no era necessària. El pantà va 
caure en oblit.

A l’oblit calia afegir-hi el canvi en els costums domi-
nicals dels barcelonins, que amb l’aparició dels cot-
xes utilitaris anaven cada cop més lluny per cercar el 
seu espai de lleure.

I així va arribar l’abandó. I l’abandó comportà que la 
vegetació s’ensenyorís del pantà, esborrant les tra-
ces de l’obra. Les torrentades van reomplir a poc a 
poc l’embassament i una capa fina  de vegetació es 
deixava pasturar pels ramats.

La llera del pantà es va esquerdar, i el deixà inser-
vible per acomplir la seva funció, de manera que, 
després d’omplir-se amb les pluges, s’anava buidant 
fins eixugar-se del tot en dies o setmanes. Això va 
impossibilitar la reproducció de les nombroses es-
pècies d’amfibis de l’àrea, que van veure minvar 
progressivament les seves poblacions.

El 1999 es va aprovar el projecte de restauració de 
la presa i del vas del pantà, la qual cosa signifi-
cava, no únicament la recuperació d’una joia de 
l’enginyeria i l’arquitectura del XIX, sinó, també, la 
formació d’un ambient favorable a la fauna, sobre-
tot per als amfibis.

Per garantir l’ús de l’embassament com a llac per-
manent, es va impermeabilitzar el vas mitjançant la 
col·locació d’una membrana elàstica de cautxú.

Igualment, per aconseguir un emplenament autò-
nom del pantà, es va muntar un sistema de trans-
vasament d’aigua de l’aqüífer, que es recull a la  
galeria que hi ha sota la presa, i d’allà es bombe-
ja cap al vas. D’aquesta manera, es garanteix un 
volum mínim, independentment de les condicions 
pluviomètriques.

També es va perforar el lateral de la presa de mane-
ra transversal, per col·locar-hi un desguàs de fons i 
poder gestionar l’alçada de la làmina d‘aigua du-
rant tot l’any.

La recuperació d’un valuós patrimoni arquitectònic
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AIGÜES PROFUNDES CUA DEL PANTÀ I ZONA DE PLATGESPART CENTRAL

IMPERMEABILITZACIÓ DEL VAS DEL PANTÀ

ELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA VAN REDACTAR EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL PANTÀ
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Torna la vida al pantà
Un dels aspectes principals de la recuperació del 
pantà i del seu àmbit ha estat la consolidació d’un 
hàbitat aquàtic per a les poblacions d’amfibis de 
la serra.

Per això, un cop acabada la recuperació de la presa 
i el pantà, es van conformar les vores de l’aigua per  
facilitar l’accés i també la sortida de l’aigua a tota 
mena d’ésser viu.

Hi ha llocs on es van crear petites platges perquè els 
amfibis poguessin posar el ous i prendre el sol; en 
d’altres, s’hi va plantar canyís i boga, que els oferia 

un amagatall segur. També s’hi han plantat salzes 
i arbres variats per proporcionar ombra i mantenir 
la humitat. 

El Consorci del Parc de Collserola va comptar 
amb l’assessorament de la Societat Catalana 
d’Herpetologia, perquè el projecte de recuperació 
del pantà tingués els ingredients necessaris per 
mantenir unes bones poblacions de les diverses 
espècies d’amfibis que li eren pròpies.

Un nou hàbitat per als amfibis
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FOTOGRAFIES, DE DALT A BAIX:
BERNAT PESCAIRE; CUERETA BLANCA; ANEC COLLVERD
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Els amfibis constitueixen el grup més antic de 
vertebrats terrestres. Fa milions d’anys que evo-
lucionen i s’adapten als canvis constants de l’en-
torn on viuen. Pel seu peculiar cicle vital, que 
inclou una fase aquàtica, i per la permeabilitat de 
la seva pell nua, única entre els vertebrats, els am-
fibis són especialment sensibles a les alteracions 
mediambientals. És per això que són considerats 
uns bons indicadors de l’estat de conservació del 
medi natural.

Els amfibis es caracteritzen per les dues fases ben 
diferents en què es divideix la seva vida. Durant la 
primera part de la seva existència, quan són larves 
o capgrossos, són animals completament aquàtics, 
que respiren mitjançant brànquies, com els peixos, 
i que, com aquests, moren ràpidament si se’ls treu 
fora de l’aigua. Al llarg d’uns mesos es produeix una 
profunda transformació, anomenada metamorfosi, 
i surten de l’aigua convertits en animals terrestres 
amb respiració pulmonar. Un cop adults,  tornaran a 
l’aigua només per reproduir-se, cada primavera. 

Hi ha dos grups d’amfibis: els anurs (granotes i 
gripaus), que no tenen cua, i els urodels (salamandres 
i tritons), dotats d’una cua relativament llarga i 
que en els mascles d’algunes espècies creix a la 
primavera fins a formar una cresta. A l’àrea del 
pantà viuen set espècies d’anurs i tres d’urodels. 
Quan són adults, els amfibis són animals difícils 
de veure, pels seus hàbits discrets i habitualment 

nocturns. La millor època per observar-los és durant 
el període de reproducció, a la primavera, quan 
romanen prop de l’aigua o a dins. Es poden trobar 
capgrossos al pantà des de finals de l’hivern fins a 
mitjan estiu, quan sol produir-se la metamorfosi. 
D’algunes espècies, però, poden romandre larves a 
l’aigua durant tot l’hivern.

Al pantà de Vallvidrera s’hi poden trobar, doncs, 
deu espècies d’amfibis de les quinze que viuen a 
Catalunya. És, per tant, un paratge d’una gran ri-
quesa en aquest grup d’animals. Aquestes espècies 
són les següents:

Del grup dels anurs: 
Reineta (Hyla meridionalis)
Granoteta de punts o gripauet (Pelodytes punctatus)
Granota verda (Pelophylax perezi)
Tòtil (Alytes obstetricans)
Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
Gripau comú (Bufo bufo)
Gripau corredor (Bufo calamita)

Dels urodels:
Salamandra (Salamandra salamandra)
Tritó verd (Triturus marmoratus)
Tritó palmat (Lissotriton helveticus)

Granotes i gripaus, tritons i salamandres
Els amfibis del pantà de Vallvidrera

TÒTIL (ALYTES OBSTETRICANS)

GRIPAU COMÚ (BUFO BUFO)

* El text de les pàgines 8 i 9 ha estat proporcionat per 
la Societat Catalana d’Herpetologia
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Gestionar un hàbitat per als amfibis
Per què cal buidar el pantà periòdicament?
Com tots els animals que viuen en llibertat, els 
amfibis tenen depredadors naturals. Així, les serps 
d’aigua, alguns ocells aquàtics i alguns mamífers 
s’alimenten tant d’adults com de larves i capgrossos 
d’amfibis. Això és un fet natural que no posa en 
perill les poblacions d’amfibis i que, de fet, forma 
part de l’equilibri mateix de l’ecosistema.

El problema apareix quan s’introdueixen espècies 
foranes de depredadors contra les quals els amfibis 
autòctons no han desenvolupat estratègies de 
defensa. En el nostre medi, les espècies exòtiques 
més esteses i que poden provocar la desaparició 
de poblacions d’amfibis són els peixos al·lòctons, 
sobretot la gambúsia (Gambusia holbrooki) origi-
nària d’Amèrica del Nord, el cranc vermell americà 
(Procambarus clarkii) i les tortugues de Florida 
(Trachemys scripta elegans i Trachemys scripta 
scripta).

L’alliberament d’animals exòtics al 
medi natural provoca perjudicis molt 
seriosos als nostres ecosistemes i 
a les espècies d’animals i plantes 
pròpies del nostre país.

La gestió dels valors naturals del pantà inclou 
el buidament periòdic de l’aigua que conté, a fi 
d’eliminar o, almenys tenir sota control la població 
de gambúsies i d’altres espècies. Aquest buidament 
no s’ha de considerar com un fet perjudicial per 
a l’ecosistema del pantà, ja que l’assecament 
natural durant l’estiu és un fenomen propi dels 
espais humits mediterranis al qual els amfibis, els 
invertebrats i la flora aquàtics estan adaptats.

tes

GAMBÚSIA (GAMBUSIA HOLBROOKI)

TORTUGA DE FLORIDA (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS)

CRANC VERMELL AMERICÀ (PROCAMBARUS CLARKII)
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Al pantà de Vallvidrera hi van aparèixer gambúsies 
ja fa molts anys. Aquest peix petit i resistent té 
una gran capacitat reproductiva, i en algunes èpo-
ques se’n poden trobar milers. Són molt voraces i 
s’alimenten, a més dels invertebrats, dels ous i 
els capgrossos dels amfibis, fet que comporta una 
reducció molt considerable de les poblacions. 
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Voluntariat al Parc
Voluntaris de Collserola

Amb l’inici del nou any, ha començat la formació 
inicial de les persones que des del gener de 2009 
van demanar incorporar-se al projecte. En aquest 
període es van rebre un total de 35 qüestionaris. 
La formació va començar amb una sessió de 
presentació a la qual es van convocar tots els 
interessats, i on es va explicar en què consisteix 
aquest projecte de col·laboració amb el Parc. Hi 
van assistir 20 persones. A uns quatre interessats 
que aquell dia no van poder venir, se’ls va fer una 
entrevista personal.

Durant el mes de febrer, es van fer dues sessions 
de treball amb totes aquelles persones que, un 
cop conegut el projecte, van voler continuar la 
formació.

En aquests moments ja s’està realitzant el que en 
diem —la ronda— per a les diferents tasques, 
que els permet veure in situ què representa fer de 
voluntaris, familiaritzar-se amb les diverses feines 

de col·laboració que es duen a terme al Parc i 
conèixer el col·lectiu.

Al mes de juny, un cop acabada aquesta fase, hi 
haurà una darrera entrevista on ja s’acordarà la seva 
incorporació al projecte i la tasca que el curs vinent 
farà cadascun d’ells. A la Trobada de Tardor del 
setembre, signaran el seu Compromís amb el Parc.    

Ja fa força anys que els Voluntaris contribueixen a la 
conservació i la millora de Collserola, i duen a terme 
una feina que des de fora pot semblar poc atractiva, 
però que és d’una importància vital: la neteja.

Hi ha una empresa contractada que cada dia fa 
la neteja sistemàtica d’unes zones establertes. No 
obstant això, sovint hi ha abocaments puntuals de 
diferent consideració o que es fan en llocs de difícil 
accés. És aleshores quan el suport d’aquest grup 
de cinc voluntaris resulta molt oportú, perquè pot 
ajudar a fer una actuació contundent i efectiva. 

Noves incorporacions
Voluntaris de Collserola, espai de 
col·laboració
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Qualitat vs quantitat

En el marc del Castell de Castellet (Castellet i la 
Gornal), seu de la Fundació Abertis, es van pre-
sentar els resultats de l’estudi de mobilitat i fre-
qüentació del Parc de Collserola amb l’objectiu 
de conèixer els costums dels usuaris del Parc. 
Els resultats de l’estudi plantegen la necessitat 
d’emprendre accions per restringir l’accés en al-
gunes zones sensibles del Parc. 

El problema no és tant la quantitat d’usuaris que 
té el Parc sinó la distribució de les activitats que 
aquests hi fan. Mentre que hi ha zones de la se-
rra que per la seva accessibilitat i proximitat a la 
ciutat de Barcelona estan hiperfreqüentades, hi ha 
d’altres que, tot i estar preparades per a rebre i 
suportar les activitats de lleure dels ciutadans, són 
poc utilitzades perquè estan situades en municipis 
amb menor densitat de població o per manca de 
transport públic per accedir-hi. Igualment, pel que 
fa al tipus d’activitat, s’ha fet evident plantejar la 
hipòtesi de segregar, en alguns indrets, algunes 
pràctiques com per exemple la BTT de la passeja-
da a peu, i també restringir l’ús de determinades 
zones per protegir els ecosistemes.

Les conclusions de l’estudi serviran, també, per 
ajudar a establir l’impacte que l’alta freqüentació 
té sobre les espècies animals de Collserola.

Inaugurat el nou pont de can Borrell
Situat a la pista que enllaça la carretera del Forat del Vent amb can Borrell i la vall de 
Gausac, substitueix l’antic pont, que havia quedat obsolet.

En el marc de les celebracions de Sant Medir, es va 
inaugurar el nou pont de can Borrell. Aquest pont 
reforça el tram Sant Cugat (plaça Rotary) – Sant 
Medir – can Ribes, que es considera la columna 
vertebral del Parc de Collserola, atesa la importàn-
cia estratègica de la vall de Gausac com a eix de 
natura i lleure, que va des de la font Groga fins a 
la zona urbana de Sant Cugat, passant per l’ermita 
de Sant Medir.

La nova infraestructura –de 14 m de llargada i 5 m 
d’amplada– és fruit del conveni de cooperació en-
tre el Consorci del Parc de Collserola i l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. El conveni inclou actua-
cions adreçades a consolidar aquest eix estratègic, 
com ara l’obertura de la pista de la vall de Gau-
sac, l’arranjament dels entorns de Sant Medir i la 

recuperació de la pista de la plaça Rotary a can 
Borrell, entre d’altres. Properament es durà a terme 
l’adequació funcional, ambiental i paisatgística del 
camí i de la riera de Sant Medir.

El pont que fins fa poc travessava la riera de Sant 
Cugat l’havien construït els propietaris del restau-
rant de la masia de can Borrell, una de les poques 
masies de la serra que encara manté l’activitat agrí-
cola amb el conreu d’una superfície de terreny de 
les més grans del Parc. A més, compatibilitza aques-
ta activitat rural amb l’oferta de restaurant, la qual 
cosa l’ha convertit en un establiment molt popular.

El compromís entre ambdues administracions és 
una aposta per consolidar l’ús públic i el compromís 
de can Borrell amb aquesta dimensió.

La Fundació Abertis presentà els resultats de 
l’estudi de freqüentació del Parc de Collsero-
la elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals 
i Metropolitans en col·laboració amb el Con-
sorci del Parc de Collserola



B U T L L E T Í  D E L  P A R C  D E  C O L L S E R O L A12

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’Església, 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
Centre d’informació. Bar l’Entrepà: Tel. 93 280 28 40

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   Correu-e: cancoll@parccollserola.net
Feiners visites escolars concertades (Infantil, Primària i ESO). Diumenges: obert a tothom de 9,30 a 15 h 
(juliol i agost tancat)

CDRE: 93 692 29 16 Tel. Correu-e: cdre@parccollserola.net

Estació Biològica del Parc de Collserola i Mòdul de Recuperació de la Fauna Salvatge (MRFC) 
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).
MRFC: Tel 93 587 95 13 - 620 885 782. Correu-e: mrfc@parccollserola.net

À R E E S  D E  L L E U R E
Restaurants a les àrees de lleure: 
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies)
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).
Sant Pere Màrtir (pl. Mireia). Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies)

P L O U  I  F A  S O L

TMA  TM  T  Tm  Tma P  PAPERÍODE

NOVEMBRE 2009
NOVEMBRE 1971-2000

DESEMBRE 2009
DESEMBRE 1971-2000

GENER 2010
GENER 1971-2000

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

24,6 16,8 13,5 10,2 4,1 4,8 426,6
26,4 14,2 11,3 8,3 -2,6 64,7 586,9

18,7 11,7 9,0 6,3 -1,9  45,9 472,5
20,0 11,7 8,9 6,2 -6,2 60,4 651,6

14,5 9,3 6,6 3,8 -2,9 62,0 62,0
20,9 10,8 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9

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
www.parccollserola.net
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