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La primavera és junta-
ment amb la tardor un 
dels períodes amb més 
activitats al Parc de Coll-
serola. Ho confirmen al 
llarg de l’any les dades 
que ens proporcionen 
els aparells que tenim 
establerts per fer un 

comptatge automàtic de visitants al Parc, que 
superen la xifra de 2 milions de visitants per any. 
Aquesta dada evidencia que el Parc de Collserola 
es manté com un referent del lleure a la natura 
en l’àrea metropolitana de Barcelona. A mesuraA mesura 
que les hores de llum diürna es van allargant, la 
gent s’anima a fer una passejada a peu o amb 
bicicleta per algun dels itineraris habilitats. Si a 
l’hivern es concentren les activitats al matí, a la 
primavera i l’estiu, els usuaris de Collserola es 
poden veure fins ben entrat el capvespre.

Per facilitar la comunicació entre el Parc i els 
usuaris ens trobareu a les xarxes socials des d’on 
us mantindrem informats de l’actualitat del Parc 
i demanarem la vostra complicitat amb les vos-
tres opinions, qüestions, imatges i tot allò que 
creieu que hem de saber. Vull aprofitar aquestes 
línies per destacar la importància de la col·labo-
ració ciutadana en la protecció i conservació del 
Parc, amb comportaments cívics i respectuosos i 
fent realitat el nostre lema: Cuidem Collserola, 
Collserola et cuida.

Josep Perpinyà i Palau 
Vicepresident executiu 
Consorci del Parc de Collserola

PRIMAVERA EN MARxA LA NAU D’OVELLES 
DE CA N’OLLER

A finals de desembre va entrar en funcio-
nament la nau d’ovelles construïda pel 
Consorci i cofinançada per l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i el Consorci a la finca de Ca 
n’Oller, situada al vessant immediat entre 
l’autopista C-58 i el cementiri de Collserola, al 
sector del torrent d’en Tapioles, en una zona 
fronterera Parc/ciutat.

La nau, té 900 m2 i una capacitat per a 928 
caps de bestiar oví, entre reproductors i 
engreix, i un pati d’exercici adossat a l’extrem 
oest de la nau amb una superfície de 330,8 m2.

L’objectiu principal de l’existència dels 
ramats al Parc de Collserola és la important 
contribució que les ovelles realitzen al Disposi-
tiu de Prevenció d’Incendis, ja que la pastura 
permet actuar sobre la biomassa forestal per al 
manteniment de diferents formacions vegetals 

(repoblacions, franges de baixa combustibilitat, 
línies elèctriques i prats).

La pastura controlada amb ramats d’ovelles 
al Parc de Collserola es va iniciar l’any 1995 
amb l’objectiu de facilitar el manteniment de 
les franges de protecció i reduir, així, la 
vegetació arbustiva per a la prevenció 
d’incendis. D’aquesta manera es contribueix 
també a un desenvolupament sostenible de la 
serra de Collserola.

Al vessant del Besòs hi ha grans superfícies 
ocupades per repoblacions forestals, franges de 
baixa combustibilitat i prats, aquests darrers 
són fruit de la pastura continuada, i és un dels 
llocs del Parc on es produeixen més incendis, 
de manera que cal fer-hi un manteniment 
constant per prevenir-los.

Un ramat, format per 300 ovelles 
i 20 cabres, ha estrenat la nau 
que s’ha construït recentment a 
la finca de Ca n’Oller, al municipi 
de Montcada i Reixac. 

les ovelles participaran activament en les 
tasques de prevenció d’incendis forestals, 
com són la neteja de sotabosc tant 
d’aquest sector del parc de collserola 
com del turó de montcada.
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FINALITZEN LES OBRES DE CAN BARÓ

Aquesta masia, estratègicament situada al 
torrent de Can Baró, tributari de la vall de Sant 
Just, presentava un nivell de deteriorament que 
feia perillar la seva supervivència i representava 
un risc per als seus masovers. Aquests feien de 
pagesos, mantenint aquest fons de vall 
preservat i amb activitat agrícola.

Les obres no han estat fàcils. A partir del 
projecte de l’arquitecte Alfred Fernández de la 
Reguera i sota la seva direcció, els serveis 
tècnics del Consorci hi han col·laborat estreta-
ment i s’han fet responsables de la co-direcció. 
S’ha comptat, també, amb la participació de 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Ens hem de felicitar per poder recuperar en 
aquests temps difícils un element de patrimoni 
arquitectònic tan emblemàtic. Recordem que, 
com ja havíem publicat amb anterioritat, la 
masia de Can Baró, que data del s. xvi, és un 
edifici inclòs en el Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic de Sant Just Desvern i propietat 
de l’esmentat Ajuntament, igualment com la 
resta de la finca de Can Baró, de caràcter 
agrorural. Aquest projecte s’ha pogut dur a 
terme gràcies al conveni de col·laboració que 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el Consorci 
van signar amb l’empresa Aigües Ter – Llobre-
gat (ATLL) mitjançant el qual, ATLL assumeix el 
cost d’algunes actuacions per millorar la vall de 
Sant Just en compensació per les actuacions 
derivades de la construcció de la canonada 
d’aigua Fontsanta – Trinitat, que travessa la 
serra de Collserola.

Can Baró és una de les poques masies de Collserola amb agricultura en actiu, per la qual cosa res-
taurar-la ha estat una decisió estratègica per protegir la vall de Sant Just Desvern.

els primers antecedents escrits de can 
baró són de l’any 1592 però la 
construcció seria anterior ja que la 
seva planta té reminiscències 
visigoticoromanes.

L’estat de la masia abans de les obres podia representar un perill 
per als seus inquilins.

Les obres han mantingut l’estructura inicial de la masia .
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CATALOgADA UNA VARIETAT  
DE TOMàqUET CATALà AL PARC

La Fundació Miquel Agustí ha publicat els 
resultats de l’estudi sobre varietats de tomà-
quets tradicionals catalanes realitzats durant el 
2011, entre les quals es troba un tomàquet cul-
tivat a Collserola.

A començaments del 2011 el propietari de 
Can Mandó, finca ubicada al Parc, prop de 
Vallvidrera, va fer arribar les llavors d’una 
varietat de tomàquet que la seva família havia 
cultivat a Collserola des de sempre. Els Serveis 
Tècnics del Consorci, coneixedors del projecte 
Recuperació, a través, de l’ús, de 
l’agrobiodiversitat als espais de la xarxa Natura 
2000 de Catalunya, que du a terme la 
Fundació Miquel Agustí, els van fer arribar 
aquestes llavors per a la seva valoració.

Un cop realitzats els assajos i estudis 
necessaris, la Fundació ha inclòs aquesta 
varietat de tomàquet en el catàleg de varietats 
tradicionals de tomàquet catalanes i és un bon 
candidat a entrar en un procés de recuperació 
tot i que caldrien dos anys més d’assajos abans 
de poder reintroduir el material al mercat.

Aquesta varietat del tipus Supergros 
Marmande, es caracteritza per ser d’una mida 
molt gran, en general d’uns 12 cm d’amplada i 
uns 8 cm d’altura i uns 500 g de pes aproxima-
dament.

Per a més informació podeu consultar: 
http://www.fundaciomiquelagusti.com/articles/
jornades-i-seminaris/20/caracterització-de-
varietats-tradicionals-de-tomaquet/

PLANTES  
ALTERNATIVES

Amb l’objectiu d’elaborar una llista 
d’espècies de plantes de jardineria que puguin 
servir d’alternativa a una sèrie d’espècies que 
actualment es comercialitzen per a jardineria 
però que tenen caràcter invasor, s’ha iniciat a 
Collserola un torn de reunions de treball en les 
quals participen els serveis tècnics del Consorci 
amb tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, de 
la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i del 
gremi de Jardineria de Catalunya.

Aquesta primera relació d’alternatives es 
presentarà a l’Associació de Viveristes i a 
l’Associació de Professionals dels Espais Verds 
de Catalunya per tal d’acabar-la de consensuar.

Les espècies del llistat resultant es testaran 
mitjançant mètodes de mesura d’invasió al 
CREAF per tal de confirmar que no són plantes 
invasores. La llista final es presentarà als tècnics 
dels ajuntaments de Collserola i es penjarà al 
web del Consorci, dels ajuntaments i de les 
diferents entitats que ho requereixin, per 
donar-ne el màxim de difusió.

Marfull
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EL CREAF I EL CONSORCI DE COLLSEROLA SIgNEN UNA 
ALIANçA ESTRATègICA PER CONSOLIDAR UNA ESTACIÓ 
MIxTA DE RECERCA I gESTIÓ DEL MEDI NATURAL

Després de signar el conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats, el 
proppassat 30 de gener, el CREAF (Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i el 
Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (CPNSC) han unit les seves capaci-
tats científiques i de gestió amb l’objectiu de 
reforçar un programa de recerca i seguiment 
del medi natural referent a escala catalana, 
espanyola i europea. L’acord marc de 
col·laboració signat pel vicepresident executiu 
dels CPNSC, el Sr. Josep Perpinyà, i pel director 
del CREAF, el Sr. Javier Retana, té en compte la 
creació d’una estació mixta de recerca que 
aprofitarà l’estació biològica del Parc, ubicada 
des del 1999 a la masia de Can Balasc, així 
com les 89 hectàrees de terrenys de la finca 
amb el mateix nom. Es preveu que aquesta 
nova infraestructura iniciï la seva activitat el 
gener del 2013.

La masia de Can Balasc, ubicada 
dins del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (PNSC), serà la 
seu central d’aquesta nova 
infraestructura.

L’acord entre el CREAF i el CPNSC 
permetrà l’ús compartit de l’Estació Biològica 
ubicada a Can Balasc, antiga masia del s. xvi, 
que va ser totalment reformada i equipada pel 
Consorci el 1999, i que disposa de laboratoris, 
oficines, sales de reunions, aules i magatzems. 

Un altre eix estratègic de l’acord inclou la 
instal·lació de parcel·les d’experimentació, tant 
en l’àmbit de la finca com en la resta del Parc, 
així com potenciar accions conjuntes de 
recerca internacional en diferents àmbits 
d’estudi: canvi global, biodiversitat, dinàmica 
forestal, paisatge, entre altres.  

aquesta relació estable entre recerca i 
gestió seguirà models ja consolidats com 
el de l’estació biològica de doñana del 
csic i el parc nacional de doñana.

A dia d’avui, el CREAF ja té instal·lada una 
parcel·la permanent de seguiment del medi 
natural que està inclosa dins la xarxa europea 
LTER (Long Term Ecological Research Net-
work).

L’acord té en compte constituir, de forma 
paral·lela, un espai de formació continuada 
dirigit a tècnics de medi ambient, així com un 
espai per a dur a terme trobades científiques 
de treball que apleguin investigadors de tot el 
món en aquest entorn privilegiat.
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EL PARC JA DISPOSA D’UN ITINERARI ACCESSIBLE

En el marc de la renovació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
la Fundació “La Caixa”, el proppassat 16 de 
març es va presentar l’itinerari d’accés univer-
sal que els serveis tècnics del Consorci del Parc 
de Collserola han dut a terme als voltants de 
l’estació del Baixador de Vallvidrera i la Vil·la 
Joana (Museu Verdaguer), com ja us hem anat 
informant en butlletins anteriors.

L’itinerari adaptat té dos trams individualit-
zats: l’un discorre pel camí del fondal que 
comunica l’estació del Baixador de Vallvidrera  
amb la font Nova i que permet a les persones 
amb mobilitat reduïda endinsar-se en el bosc 
accedint-hi amb transport públic. El tram 
també està senyalitzat per a persones invidents 
amb cartells en braille.

 L’altre tram adaptat és el que va des de 
Vil·la Joana (Museu Verdaguer), a la “Taula 
dels bisbes”.

S’ha realitzat una inversió total de 
208.767,88 € i està previst perllongar l’itinerari 
de Vil·la Joana fins al Centre d’Informació del 
Parc.

En l’execució del projecte hi han intervin-
gut persones de col·lectius amb risc d’exclusió 
sociolaboral. Concretament, hi han participat 5 
treballadors de l’empresa Can Cet, Centre 
d’Inserció Sociolaboral i 3 treballadors de la 
Fundació Privada Trinijove, ambdues entitats 
especialitzades en persones amb problemes de 
salut mental o discapacitats físiques.

LA FUNDACIÓ LA CAIxA I LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA RENOVEN EL CONVENI

el projecte d’accessibilitat universal té 
la finalitat de millorar les oportunitats 
d’accés a les persones amb discapacitat i 
vetllar per la seva participació en la 
identificació, eliminació i prevenció dels 
obstacles.

Durant la presentació de l’itinerari adadptat 
el director general de la Fundació “La Caixa”, 
Jaume Lanaspa, i el diputat d’Espais Naturals i 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, 
Joan Puigdollers, acompanyats del vicepresi-
dent executiu del Consorci, Josep Perpinyà, van 
ratificar la renovació del conveni de col·la-
boració entre aquestes dues entitats. Un acord 
que es va iniciar l’any 2005 i que, gràcies als 
bons resultats, es prorroga un any més amb 
una inversió per part de l’entitat financera 
d’1,5 milions d’euros per posar en marxa el 
programa de millora d’espais naturals i afavorir 
l’ocupació de persones en risc d’exclusió social. 



PRIMAVERA 2012  �

land art AL PARCSI TU VÉNS EN BICICLETA...

Amb el bon temps passejar en 
bicicleta pel Parc és una activitat  
que té molts seguidors. 

Seguiu i respecteu les normes. 

Collserola et cuida.
Cuida Collserola.

Velocitat màxima 
20 km/h

Les curses i competicions estan prohibides

No circuleu 
pels corriols

Cediu el pas 
als vianants

Circuleu pels 
itiineraris 
senyalitzats

En colla, circuleu 
en fila índia

L’Escola gravi, del barri d’Horta a Barcelo-
na, ens fa arribar la seva experiència al Parc.

“Enguany, el projecte que segon d’ESO ha 
pres com a referència és el moviment artístic 
del Land Art. La ubicació, al peu de Collserola; 
la nostra implicació com a escola verda, i la 
necessitat d’educar els nostres alumnes en el 
respecte i la preservació del nostre patrimoni 
natural ens va animar a aventurar-nos en 
aquest estimulant projecte, conscients de la 
importància de motivar-los en disciplines més 
creatives.

Els alumnes de segon han volgut crear 
unes peces de Land Art i des de les seves 
possibilitats han intentat fer d’artistes i 
dissenyar les dotze propostes que veureu en 
l’exposició que tindrà lloc a Can Coll. En tot 
moment  vam insistir en l’obligatorietat de fer 
unes instal·lacions que no malmetessin el bosc i 
que fossin efímeres. Vam fer els muntatges per 
poder recollir la documentació gràfica i tot 
seguit els vam desmuntar. L’objectiu final és 
aquesta exposició de tot el projecte, els nostres 
alumnes han estat motivats i expectants pels 
resultats d’aquestes creacions i especialment 
pel fet de poder mostrar-les. Moltes gràcies per 
la vostra atenció i esperem que us agradi.”
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qUAN EL PATI DE L’ESCOLA ÉS COLLSEROLA 

L’experiència del programa  
Cuidem la Terra,  
cuidem Collserola

Fa 16 anys que el Parc Natural de la Serra 
de Collserola ofereix aquest programa per a 
alumnes des d’educació infantil fins a secun-
dària. Les escoles s’hi apunten  directament o, 
en algunes ocasions, mitjançant els serveis 
educatius dels ajuntaments de l’àmbit collsero-
lí. Des del seu inici hi han participat 7.800 
alumnes de 35 centres educatius. En total, 
s’han realitzat 65 experiències de col·laboració.

Aquesta proposta educativa aborda temes 
ambientals globals, fa conèixer el Parc i la seva 
gestió, i promou accions positives de la 
comunitat educativa en el seu entorn més 
proper. 

En aquest curs, hi han participat les escoles 
xiprers, American School i John Talabot.

L’Escola xiprers es troba just al costat del 
Centre d’Informació, a Vallvidrera. Fa tres 
cursos que col·labora amb el Parc de Collserola 
amb moltes i variades actuacions: arreglant els 
entorns de la font Joana; condicionant una 
aigüerola; fent menjadores per als ocells, 
reparant un jardí per a les papallones...

Molt propera a Collserola està l’Escola 
Americana d’Esplugues de Llobregat. Fa cinc 
cursos que participa emmarcant l’activitat en el 
seu programa de servei a la comunitat. A la 
jornada de col·laboració els seus alumnes es 
desplacen a l’àrea de Sant Pere Màrtir. Han 
ajudat emplenant xaragalls i fent rases per 

evitar l’erosió; netejant el mobiliari, traient terra 
de canalitzacions; netejant i endreçant l’espai 
de la font de la Senyora; fent el manteniment 
de repoblacions, etc.

L’Escola John Talabot, ubicada al barri de 
Sarrià, fa tres cursos que realitza l’activitat al 
CEA Can Coll i ha col·laborat fent el manteni-
ment del jardí de les papallones; traient llenya 
seca de la franja de protecció; arranjant el camí 
de l’Itinerari dels Sentits i endreçant l’espai de 
l’àrea d’estada.

“Fent feina aprenem, establim vincles, 
coneixem la multiplicitat de tasques que s’han 
de fer en un espai natural, prenem 
consciència...” 

Són algunes de les opinions dels 
participants que reflecteixen un grau de 
satisfacció força elevat. 

Per saber-ne més:  http://www.parcnatural-
collserola.cat/pages/propostes-educatives
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RESTAURADA LA CAPELLA DE CAN COLL

L’espai interior de la capella, que des del 
1992 fa les funcions de sala d’audiovisuals, ha 
estat recentment restaurat atès que l’ús 
continuat de l’espai i l’aparició de diverses 
humitats als seus murs van aconsellar efectuar 
les obres de reparació i manteniment neces-
sàries.

Les obres han inclòs, també, el repintat de 
tots els elements, baranes, relleus de guix, 
ornaments i parets.

Finalitzen les obres de 
restauració de l’interior de 
la capella de la masia de Can 
Coll, seu del Centre d’Educació 
Ambiental del Parc Natural de la 
Serra de Collserola

La capella, construïda el 1844 per Francisco 
de Asís Coll, l’aleshores propietari, és un espai 
annex a la casa gran de Can Coll.

Amb aquesta actuació es conclou el cicle 
d’obres de restauració, reposició i adequació 
d’aquest important edifici rehabilitat fa prop de 
20 anys. Les obres de manteniment realitzades, 
han consistit, entre d’altres, en la reparació de 
les façanes i la instal·lació d’un ascensor 
exterior.
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VOLUNTARIAT AL PARC

El gener passat va començar un nou any 
de funcionament d’aquest projecte que com ja 
sabeu és un espai de col·laboració en algunes 
de les tasques que es realitzen al Parc, de 
participació en la seva gestió, i de formació.

qui són els voluntaris/àries?
Distribució per sexe
Dones: 33,73 %
Homes: 65,06 %
Distribució per edat
Fins a 40 anys : 12,04 %
41-65 anys : 69,87 %
Més de 65 anys: 18,07 %
Distribució per municipis: 
Barcelona = 69,87 %
Cerdanyola del Vallès = 4,81 %
Esplugues de Llobregat =  2,41 %
El Papiol = 0
Molins de Rei = 0 
Montcada i Reixac = 3,61 %
Sant Just Desvern = 1.20  %
Sant Feliu del Llobregat = 0 
Sant Cugat del Vallès = 4,81 %
Total voluntaris/àries dels municipis del Parc: 
72 persones (86,74 %)
Altres municipis: 11 persones (13,25 %)

Al llarg del 2012 la col·laboració del 
voluntariat es concretarà en la realització de 10 
tasques diferents: 
De suport en l’atenció als visitants i la divulga-
ció dels valors de Collserola:

• Suport a l’atenció al visitant al Centre  
 d’Informació 

• Suport a l’atenció al visitant a Can Coll 
• guiatge d’itineraris a peu  

De col·laboració en el manteniment i millora:
- Relacionades  amb els sistemes naturals: 

• Distribució de l’ailant 
• Distribució dels arbres singulars 
• Seguiment i manteniment de repoblacions 

- Relacionades  amb els elements construïts:
• Catalogació i manteniment de les fonts 
• Catalogació i manteniment de les   

 barraques de vinya 
- Relacionades  amb l’ús del Parc:

• Revisió i manteniment de la senyalització  
 dels itineraris a peu 

• Neteja de zones 

Voluntaris de Collserola 2012

Alguns d’ells a més a més donaran un cop 
de mà en altres esdeveniments organitzats pel 
Consorci, com les jornades especials de Sant 
Medir, Fem dissabte, Dia dels ocells, Fira 
d’activitats de primavera, etc. 

Pel que fa a la formació, durant el mes de 
gener ja es van realitzar les sessions de 
formació específica associades a cada tasca. 
També s’ha dissenyat un programa de 
formació complementària que el 2012 estarà 
format per 8 propostes diferents: 5 sessions de 
treball, 2 tasts d’Agenda i una xerrada 
compartida amb altres entitats que fan 
col·laboracions al Parc. El mes de febrer es va 
començar també la formació inicial amb més 
de 30 persones que volen incorporar-se a 
Voluntaris de Collserola.

Sobre els espais per fomentar  la participa-
ció, a banda del dia a dia, cal dir que aquest 
any 2012 està previst realitzar dues trobades 
generals els dies 19 de maig i 15 de desembre.

enguany han estat 83 les persones 
les que han signat el compromís 
anual amb el consorci, que estaran 
organitzades en 23 grups 
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EFECTES DELS 
FREDS DE FEBRER

MILLORES AL 
CENTRE 
D’INFORMACIÓ

El Mòdul de Recuperació de Fauna 
Autòctona ubicat a l’Estació Biològica del Parc, 
a Can Balasc, va tancar les seves portes a inicis 
d’any. En conseqüència, si heu trobat una 
bestiola ferida caldrà que us dirigiu al Centre 
de Fauna Salvatge Torreferrussa. 
Adreça i contacte:
Ctra. Sabadell - Santa Perpètua de Mogoda, 
km 4,5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda.  
Tel.: 93 561 70 17 / 93 560 00 52.  
crf.torreferrussa.dmah@gencat.cat  
Horari per rebre ingressos: cada dia des de les 
9 h fins a les 18 h.

La guàrdia Urbana del Districte de Sarrià - 
Sant gervasi va fer arribar al Consorci el seu 
agraïment per la col·laboració que van rebre 
per part dels Serveis Tècnics del Parc en els 
moment més complicats dels dies en què les 
condicions climatològiques adverses van 
obligar a declarar la situació d’Emergència 1.

Des del Consorci volem fer-los arribar el 
nostre suport continuat així com la nostra 
col·laboració en tot el que calgui.

Els usuaris que van visitar el Centre 
d’Informació del Parc, entre mitjans de 
desembre i mitjans de gener, es van trobar un 
espai en obres i amb la impossibilitat d’utilitzar 
la sala d’audiovisuals.

El motiu de les obres no ha estat altre que 
l’adequació de l’espai que hi ha al darrere del 
taulell d’informació com a centre neuràlgic de 
comunicació i informació. Atès que les obres 
havien d’afectar el normal funcionament del 
Centre d’Informació es va aprofitar per fer 
l’actuació durant el període de vacances de 
Nadal en què el nombre de visites és molt baix.

Aquesta actuació ha comportat modificar i 
ampliar l’espai d’atenció al públic i s’ha 
aprofitat per fer una important actuació de 
reorganització dels despatxos annexa a l’àrea 
d’ús públic, divulgació i educació ambiental del 
Consorci. 

Amb aquesta acció es completen les obres 
de millora de diferents àmbits de la seu del 
Consorci i que es van iniciar fa prop d’un any 
amb la restauració de les façanes i el canvi de 
finestres per tal d’adaptar l’edifici als nous 
requeriments energètics.

TANCAMENT 
DEL MòDUL DE 
RECUPERACIÓ 
DE FAUNA 
AUTòCTONA

Segueix-nos :

Twitter :  @parcncollserola
Facebook :  Parc de Collserola

Caramell a la font de l’estació del Baixador de Vallvidrera
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Període  TMA  TM   T   Tm  Tma  P   PA

Novembre 2011  20.6 16.4 14.1 11.7 6.7 203.1 865.5
Novembre 1971-2000  26,4 14,2 11,3 8,3 -2,6 64,7 586,9

Desembre 2011  17.1 13.5 10.2 6.9 3.3 0.0 865.5
Desembre 1971-2000  20,0 11,7 8,9 6,2 -6,2 60,4 651,6

Gener 2012 16.7 12.9 9.4 5.9 1.3 4.8 4.8
gener 1971-2000  20,9 10,9 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9

Plou i fa sol

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

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

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

Edició:

Dipòsit legal: 18.344-88.

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. 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. 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).

Estació Biològica del Parc de Collserola  
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).  
Tel. 93 280 35 52. Fax: 93 280 60 74. ejordi@parccollserola.net

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). 
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).

Donen suport a la  
conservació del Parc:
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