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EDiTORiAL COLLSEROLA, UN TAST DE BiODivERSiTAT

L’èxit de les col·leccions de postals sobre la 
sorprenent varietat de flora i fauna de la serra 
va ser el punt de partida d’aquesta exposició. 
Tot donant una nova dimensió a les imatges, 
Collserola, un tast de biodiversitat vol subrat-
llar algunes idees bàsiques sobre el concepte 
que li dóna títol. Les fotografies i els dibuixos 
reprodueixen part de la col•lecció de postals 
de l’exposició permanent Pensada per fer 
pensar del Centre d’informació, i, d’aquesta 
manera, en complementa i amplia els 
continguts.

Tot i que les imatges són les protagonistes  
de la mostra, van acompanyades d’apunts 
breus que destaquen aspectes claus sobre la 
biodiversitat: les relacions que s’estableixen en-
tre les diferents espècies, l’alt índex de 
diversitat que hi ha a Collserola, els grups més 
representatius, la importància de la investiga-
ció i la gestió, les especies exòtiques i els 
problemes que porten associats, etc.  

El Centre d’Educació Ambiental Can Coll acull l’exposició  
«El Gran Casino de la Rabassada. Història d’un somni burgès» 

Narra el com i el perquè de la transformació d’un racó de Collserola per a la construcció d’un 
complex hoteler i lúdic. L’exposició ens mostra els detalls i les curiositats d’aquell efímer 
projecte que va tenir ressò internacional i que va reunir les elits aristocràtiques barcelonines, 
espanyoles i europees en un espai de diversió i luxe. 
Es podrà visitar els diumenges de febrer i març des de les 9.30 a les 15 h.

Collserola, un tast de biodiversitat la 
podreu visitar, fins al mes de març, al Centre 
d’Informació del Parc. 

Una nova exposició temporal ens 
mostra la biodiversitat del Parc

Entre els múltiples 
aspectes de gestió que 
duem a terme a 
Collserola, vull destacar 
el de la gestió forestal, i 
concretament remarcar 
que des del Consorci 
s’han establert les bases 
per aconseguir una 
gestió sostenible dels 

boscos públics a cost zero. Això ha estat 
possible gràcies a la revalorització de la 
biomassa com a font energètica. L’explotació 
forestal de les fiques públiques (adscri-tes al 
Consorci des de les diferents administracions), 
es farà amb contractes amb empreses 
forestals que aplicaran els Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal. La fusta excedent 
s’extraurà d’una forma planificada i sostenible 
i s’utilitzarà com a combus-tible. Tot això ens 
permetrà obtenir unes masses forestals més 
sanes i amb menor risc d’incendi. Una part 
d’aquesta producció s’utilitzarà l’Estació 
Biològica del Parc, on  s’ha instal•lat una 
caldera de biomassa. 
Els espais naturals com Collserola, propers a 
les ciutats, contribueixen clarament a la millora 
de la qualitat de vida dels seus ciutadans.  
Però la seva contribució pot anar més enllà, 
ajudant a que les ciutats siguin més producti-
ves i autosuficients, incorporant dins la gestió 
d’aquests espais les estratègies que ajudin a 
que part de l’energia i dels aliments consu-
mits a les ciutats tinguin l’origen en aquests 
espais. Aquesta acció endegada des del 
Consorci n’és una bona mostra, i representa 
una bona contribució i un compromís amb els 
objectius de l’Agenda 21.

Josep Perpinyà i Palau
vicepresident executiu del Consorci  
del Parc Natural de la Serra de Collserola
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GAUDiR DELS OCELLS AL PARC

La campanya de seguiment de la 
migració de rapinyaires ha arribat a 
la seva 24a edició. S’hi han comp-
tabilitzat més de 1.500 rapinyaires, 
dels quals l’aligot vesper i el xoriguer 
han estat els més abundants. 

Al començament de la tardor, els ocells 
migradors deixen les àrees de cria del centre  
i nord d’Europa per anar a passar els mesos 
d’hivern a zones més càlides, on troben 
l’aliment més fàcilment. Es desplacen seguint 
vies migratòries ben definides i utilitzant els 
corrents tèrmics que els mantenen en l’aire  
–i els faciliten el desplaçament. Això els permet 
fer grans distàncies sense una despesa 
energètica excessiva. Des del turó de la 
Magarola, una talaia privilegiada, es poden 
veure els que segueixen la ruta anomenada 
«via litoral de migració». Aligots vespers, 
àligues marcenques o xoriguers són algunes de 
les espècies que es poden observar des 
d’aquest punt.

Durant tota la campanya dos ornitòlegs 
experts han fet l’enregistrament de les 
observacions i han atès els ciutadans que s’hi 
han acostat. D’aquesta manera la campanya 
compleix dos objectius alhora: primer, el 
científic, i segon, el divulgatiu. La campanya vol 
acostar els ciutadans a aquest espectacle de la 
natura i fer-los conscients de la necessitat de 
conservació d’espais com Collserola, així com 
altres espais naturals protegits utilitzats per les 
aus durant el seu llarg viatge. 

Des del 2005 l’estació de la Magarola 
forma part del projecte PERNIS: una xarxa de 
punts d’observació de la migració que 
coordina l’institut Català d’Ornitologia. 
L’objectiu d’aquest projecte és conèixer les 
característiques del pas migratori dels rapinyai-
res, així com d’altres migradors diürns que 
travessen el territori català. 

Al web del Parc podeu consultar les dades 
actualitzades i els materials editats.

El 7 d’octubre passat el Parc Natural 
de Collserola es va sumar a la cele-
bració del Dia Mundial dels Ocells. 

Mentre al turó de la Magarola es feia el 
tancament de la 24a campanya, al Centre 
d’Educació Ambiental Can Coll (Cerdanyola del 
Vallès) es van organitzar nombroses activitats 
sobre el món dels ocells pensades per a totes 
les edats: passejades guiades, gimcanes, jocs 
participatius, tallers de pintura i tallers plàs-
tics… Vam participar en la festa al voltant de 
650 persones. El Centre de Recuperació de 
Fauna de Torreferrussa va col•laborar-hi 
facilitant ocells recuperats per al seu allibera-
ment, dos xoriguers i una femella d’astor, que 
van despertar l’admiració de tots els assistents.

SEGUiMENT DE LA MiGRACiÓ

FESTA DELS OCELLS

US PROPOSEM...

Gaudir de l’observació dels ocells és una de les 
activitats que es poden fer al Parc a l’hivern. 
Boscos i conreus es converteixen, en aquesta 
època, en refugi de nombroses espècies. Els 
diumenges, acompanyats de voluntaris del 
Parc, podeu fer interessants observacions a la 
Feixa dels Ocells de Can Coll i també al Centre 
d’Informació del Parc.
i per al diumenge 27 de gener hem preparant 
una Matinal Ornitològica a Can Coll. Hi 
trobareu un programa, pensat per a majors de 
set anys, d’introducció a les espècies més 
característiques de la serra, visites a la Feixa 
dels Ocells i mostra de menús d’hivern per a 
ocells, amb recomanacions i receptes per fer a 
casa. (Hi haurà lloguer de prismàtics.)

Arpella
Circus aeruginosus

Esparver
Accipiter nisus

Xoriguer
Falco tinnunculus

Aligot vesper
Pernis apivorus

379

349

273

223
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POLÍTiQUES PER A LA MiLLORA DE LES 
CiUTATS
Els membres del projecte euro-
peu Periurban Parks han signat un 
document amb set recomanacions 
polítiques per a la gestió dels espais 
naturals protegits situats al voltant 
de les grans àrees metropolitanes, 
com és el cas de Collserola.

El 25 d’octubre passat va tenir IIoc a la 
ciutat de Florència (Itàlia) la conferència de 
clausura del projecte Periurban Parks, en què 
han participat catorze membres pertanyents a 
onze països europeus. El Consorci hi ha estat 
implicat mitjançant la participació de FEDENA-
TUR (Federació Europea de Parcs Periurbans). 

A la sessió de cloenda els representants 
polítics dels membres del projecte van signar 
set recomanacions polítiques, perquè siguin 
tingudes en compte per les autoritats locals, 
regionals, nacionals i europees (vegeu quadre 
adjunt). 

El treball d’aquests tres anys ha permès 
posar en comú experiències de gestió i avançar 
en la protecció dels àmbits naturals i rurals que 
conformen el territori que envolten les ciutats. 
Són espais que han de formar part del 
concepte intrínsec de ciutat, atesos els serveis 
ambientals que proveeixen i que incideixen en 
una millora de la qualitat de vida dels ciuta-
dans.

Aquests projectes, pertanyents al progra-
ma interreg ivC, també pretenen incidir en les 
polítiques ambientals i territorials que es duen 
a terme des de la mateixa Comissió Europea 
(CE). Al IIarg d’aquest període, alguns dels 
representants de la Direcció General de Medi 
Ambient de la Comissió Europea han participat 
en les Jornades Tècniques dutes a terme, i 
s’han elaborat aportacions per als documents 
que desenvolupa la CE, com per exemple 
l’Estratègia europea per a les infraestructures 
verdes  (http://ec.europa.eu/environment/
nature/ecosystems/index_en.htm). 

Un altre dels productes desenvolupats ha 
estat la publicació del document «Nature & 
Countryside within the urban fringes - Euro-
pean Periurban Areas: Characterization and 
Management Recommendations», basat en un 
treball iniciat per FEDENATUR i’any 2008, 
sobre i’ús públic dels parcs periurbans i la seva 
caracterització, mitjançant la realització 
d’enquestes a 63 entitats gestores de parcs de 
tretze països europeus diferents. Es pot 
descarregar a la pàgina web  
www.periurbanparks.eu.

1.Preservar les àrees naturals i rurals 
periurbanes com a elements essencials de la 
sostenibilitat de les ciutats, regions i àrees 
metropolitanes.

2.integrar els espais periurbans en la 
planificació territorial. Potenciar i millorar els 
espais periurbans existents i recuperar els 
degradats.

3.Promoure la creació de parcs periurbans 
multifuncionals, capaços d’integrar 
objectius ecològics, socials i econòmics.

4.implementar estructures de gestió,  
bé sigui amb estructures específiques o 
compartides, posant en marxa eines 
financeres i legislatives.

5.Connectar els espais periurbans amb el 
territori que els envolta, com a elements 
clau, formant part d’una xarxa 
d’infraestructura verda que eviti el seu 
aïllament en el context metropolità.

6.Connectar els parcs i espais periurbans 
amb les àrees urbanes per garantir 
l’accessibilitat de tots els ciutadans.

7.Promoure a escala europea la marca 
Periurbà, que reconegui el rol social, 
ambiental i econòmic dels parcs i espais 
periurbans en els contexts urbans i 
metropolitans.

RECOMANACiONS  
POLÍTiQUES PER A LA GESTiÓ 
DELS ESPAiS NATURALS  
PERiURBANS
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EL PANTà DE CAN BORRELL MÉS A PROP

El Consorci i l’Ajuntament de Sant 
Cugat del vallès han iniciat el procés 
de recuperació dels entorns del pan-
tà de Can Borrell per facilitar-ne la 
visita al públic. L’objectiu és millorar 
l’accés al pantà, tot respectant el 
marge occidental, el més ben  
conservat naturalísticament i 
paisatgísticament. En una segona 
fase, està previst restaurar la presa 
per tal de fer-la transitable.

Durant el primer trimestre del 2013 està 
previst iniciar el projecte, amb l’arranjament 
dels camins d’accés al pantà, permetent així 
que s’hi pugui arribar sense dificultats. 
L’actuació inclou, a més, senyalitzar un itinerari 
des de la masia de Can Borrell. En una segona 
fase està previst tancar l’itinerari, fent-lo així 
circular. Serà necessari construir una platafor-
ma de fusta, per sobre de la presa (ara 

intransitable), que hi permetrà el pas, de 
manera segura. Un element important del 
projecte és que manté intacte el marge 
occidental del pantà, la zona més ben 
conservada naturalísticament gràcies,  
en part, a la seva inaccessibilitat.

A Collserola hi ha una extensa xarxa 
hidrogràfica formada per nombroses fonts, 
torrents i rieres. Els ambients aquàtics tenen un 
paper molt important en el paisatge de la 
serralada, sobretot en el vessant nord. Dins 
aquesta extensa xarxa, hi trobem el pantà de 
Vallvidrera  (Barcelona) i el de Can Borrell (Sant 
Cugat del Vallès). El primer, ja des de la seva 
construcció a final del segle XIX, ha patit 
buidats i assecaments periòdics. L’any 2003 es 
va recuperar la làmina d’aigua amb l’objectiu 
de potenciar les espècies faunístiques més 
interessants d’aquests ambients, sobretot el 
grup dels amfibis. Per tal de controlar les 
poblacions d’espècies invasores cal buidar-lo 
periòdicament. 

L’embassament de Can Borrell, en canvi, és 
un lloc d’aigües permanents i amb força menys 
pressió de visitants. És relativament petit 
(2.200 m2) i segurament està força reblert de 
llots. Recull les aigües del torrent de les 
Monelles (o de la Rabassada), a més de les de 
la font de Can Borrell i de la pluja.  És un punt 
amb un gran interès ambiental, paisatgístic i 
naturalístic situat al cor d’una de les zones més 
ben conservades del Parc i ben a prop d’un dels 
itineraris més emblemàtics de la serra (camí de 
Sant Medir).

Es construeix just a començament del segle 
XX per assegurar el rec dels camps de conreu 
de la masia de Can Borrell. En aquell moment 
l’activitat de la masia era exclusivament 
agrícola i, per tant, tenia grans necessitats 
d’aigua. Per la seva localització, enmig de 
l’antic camí de Sant Cugat a Barcelona, ha 
estat un lloc de pas molt transitat. Actualment, 
la masia és un dels restaurants més concorre-
guts de la zona.

Recreació del pantà un cop enllestit el projecte. Font: CPNSC
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LA GESTiÓ FORESTAL DEL PARC

La planificació forestal de les finques és un 
procés voluntari que permet obtenir un 
conei-xement més profund del potencial 
forestal d’aquestes i ajuda a dur a terme les 
actuacions més idònies per garantir-ne una 
gestió sostenible. L’eina que permet aquesta 
planificació és el Pla tècnic de gestió i millora 
forestal (PTGMF) en què s’organitzen les 
actuacions de gestió forestal en l’espai i el 
temps, tenint en compte totes les restriccions 
del medi. La Llei 6/1988 forestal de Catalunya 
crea i promou aquesta figura com un docu-
ment de planificació i ordenació forestal, 
aplicable als boscos públics i privats, que 
programa la realització de treballs de gestió i 
millora forestal per a un termini màxim de 30 
anys. Aquest document el regula i l’aprova el 
Departament de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya. 

Els objectius que han d’incloure els PTGMF 
que es planifiquin i s’executin al Parc Natural 
de Collserola són:

Protegir el medi dels incendis, pertorba- »
cions meteorològiques i plagues forestals.
Millorar el valor ecològic del medi natural  »
procurant que la gestió planificada sigui 
sostenible a llarg termini.

El Pla especial d’ordenació i de protecció 

del medi natural del Parc de Collserola, aprovat 
l’any 1987, i que encara està vigent, ja inclou 
una eina semblant. El document disposa que, 
per al desenvolupament de qualsevol activitat 
forestal, serà necessari un pla i/o projecte tècnic 
i una llicència municipal, previ informe 
vinculant de l’òrgan gestor del Parc, sens 
perjudici dels òrgans competents - la Generali-
tat de Catalunya és la que aprova finalment 
aquestes figures d’ordenació.

El Parc Natural de la Serra de Collserola té 
una superfície forestal arbrada aproximada de 
5.800 hectàrees, de les quals més d’un 40% 
són de titularitat pública. Des del Parc s’està 
treballant en una proposta de gestió forestal 
unificada. Per dur-la a terme s’han iniciat dues 
vies de treball. Per una banda, un procés per tal 
que les diferents administracions públiques 
propietàries de finques al Parc adscriguin l’ús i 
la gestió d’aquestes a favor del Consorci. 
També s’estan fent passos per activar una 
associació de propietaris forestals privats de 
Collserola perquè s’agrupin i puguin obtenir 
condicions més favorables per a la gestió dels 
seus boscos.

Per altra banda, l’aprofitament energètic 
de la biomassa s’ha convertit en una oportuni-
tat per avançar en la redacció dels PTGMF a les 
finques públiques. L’explotació forestal 
d’aquestes finques es desenvoluparà mit-
jançant convenis amb empreses privades. 
Aquestes hauran de fer prèviament els PTGMF, 
supervisats pels tècnics del Parc i finalment 
aprovats pels corresponents organismes de la 
Generalitat de Catalunya.

Planificar la gestió dels nostres 
boscos esdevé una eina indis-
pensable per tenir unes masses 
forestals sanes, amb menys risc 
d’incendi i productives a llarg 
termini.
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BONA NOTA A LA CAMPANYA DE PREvENCiÓ D’iNCENDiS

El dispositiu ha detectat, a tot 
l’àmbit metropolità de vigilància, 
118 incendis, dels quals 41 a Coll-
serola. La superfície cremada per 
hectàrea ha estat baixa, tot i les 
condicions extremes de l’estiu i la 
gran quantitat d’incendis detec-
tats. El foc més important es va 
produir el dia de Sant Joan fruit 
d’una imprudència.

Durant l’època de l’any en què la vegetació 
de la serra té més risc d’inflamabilitat, s’activa 
el dispositiu de detecció d’incendis forestals. La 
campanya del 2012 va començar el 14 de maig 
i es va tancar el 21 de setembre. En resum 
podem dir que hem tingut un estiu amb una 
alta quantitat d’incendis però amb una 
incidència baixa d’aquests en el territori. Les 
mesures de prevenció efectuades al llarg dels 
anys i la coordinació amb tots els agents que 
intervenen en la vigilància i l’extinció dels 
incendis, han servit per aconseguir que, tot i 
que el nombre de focs hagi estat elevat, la 
superfície cremada hagi estat mínima. És per 
aquest motiu que podem dir que tenint en 
compte les condicions extremes de l’estiu 
—molt sec (de juny a setembre ha plogut 
menys del 50% del normal) i força calorós (una 
temperatura mitjana de dos graus superior a 
l’habitual)—, el dispositiu de prevenció i 
extinció d’incendis, coordinat pels serveis 
tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, ha estat determinant per 
aconseguir aquests bons resultats. 

Els dies previs i posteriors a les revetlles de 

Sant Joan i Sant Pere van ser els pitjors de la 
campanya. Només en sis dies es van produir 21 
focs que van cremar més de 16 ha (el 60% del 
total cremat a la serra en tota la campanya). Els 
més importants van tenir lloc el mateix dia de 
Sant Joan, un a la carretera Alta de Roquetes i 
l’altre a la carretera d’Horta-Cerdanyola. En 
ambdós incendis la causa va ser una imprudèn-
cia greu, ja que no es va respectar la prohibició 
d’utilitzar focs d’artifici a menys de 500 metres 
de zona forestal. Això ens recorda que per 
lluitar contra el foc no n’hi ha prou amb les 
tasques de vigilància i d’extinció. La prevenció i 
la gestió forestal durant tot l’any i sobretot la 
participació de la població són elements 
imprescindibles.

Tal com preveia el Pla d’acció de l’Agenda 
21 del Consorci, el mes de desembre es 
va posar en funcionament una nova 
caldera de biomassa que proporcionarà 
calefacció a les instal·lacions de l’estació 
biològica del Parc ubicada a Can Balasc. 
El combustible utilitzat per al seu 
funcionament és biomassa industrial de 
50 x 60 mm extreta dels boscos de la 
serra.

Nova caldera de biomassa a 
l’Estació Biològica del Parc de 
Collserola

Torres: 13 (7 a Collserola, 3 a Marina i 3 Garraf) »

Equip: 26 guaites, 2 operadors i 4 vigilants mòbils »

10h diàries de vigilància »

5 mesos d’operatiu »

35 municipis »

La campanya en xifres

Total:
118 incendis

32.1 ha cremades
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vOLUNTARiAT AL PARC

SEGUiMENT i NETEJA A LA RiERA DE vALLviDRERA

A principi de desembre es va or-
ganitzar una trobada de treball 
amb les onze entitats que aquest 
any han participat en el projecte 
«Col•laborem amb el Parc», per  
facilitar l’intercanvi d’experiències.

Hi van assistir deu persones membres 
d’Adena WWF, Alnus-CEPA, DEPANA, Fes 
Fonting i Galanthus. La trobada, proposada pel 
Consorci, tenia com a objectiu crear un espai 
per facilitar el coneixement, l’intercanvi 
d’experiències i la col•laboració mútua entre 
aquestes entitats. Per això, va tenir una primera 
part en què cadascuna d’elles va explicar els 

TROBADA AMB LES ENTiTATS DEL PROJECTE «COL•LABOREM 
AMB EL PARC» 

projectes que està duent a terme. A continua-
ció, van participar, conjuntament amb alguns 
membres del projecte voluntaris de Collserola, 
en una sessió de formació que sota el títol «Els 
reptes de la conservació d’un ENP», va realitzar 
Seán Cahill, biòleg i investigador de l’estació 
biològica del Parc. La valoració de la trobada va 
ser molt positiva i tots ens vam emplaçar a 
continuar-les en el futur.

Cal remarcar que cada vegada són més les 
entitats i associacions que realitzen activitats de 
millora i manteniment i/o de divulgació dels 
valors del Parc, de forma conjunta amb el 
Consorci. Això permet que entre tots puguem 
arribar al màxim de racons i de població.

Aquest any, com en l’edició ante-
rior, el Consorci s’ha adherit a la 
celebració de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus. En 
aquesta ocasió, s’ha comptat amb la 
col•laboració de l’Associació El Mus-
sol, de Sant Cugat del vallès,  
i el grup de neteges del col•lectiu 
voluntaris de Collserola.

Des del 2009, cada any s’han fet un parell 
de jornades de neteja a la riera de vallvidrera, a 
la primavera i a la tardor. Enguany, aprofitant 
que la celebració de la Setmana de Prevenció 
de Residus va ser entre el 17 i el 25 de 

novem-bre de 2012, es va mirar de fer-la 
coincidir amb aquesta setmana.

Per una altra banda, i arran del conveni 
signat entre el Consorci i l’Associació El Mussol, 
aquesta associació es fa càrrec, des d’aquest 
any, del seguiment de les plantacions en un 
tram de la riera. 

Per tot plegat, el dissabte 24 de novembre 
es va organitzar, de manera conjunta, una 
jornada de neteja i seguiment de les planta-
cions fetes fa quatre anys a la riera. A més de 
recollir la brossa de la zona, es van poder 
actualitzar dades del seguiment i es van plantar 
alguns arbres (verns i freixes) i arbusts (sanguin-
yols), per millorar la revegetació de la zona.
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El dia 5 d’octubre, un grup de 31 treballa-
dors/es de Telefònica van venir a col•laborar en 
el manteniment i la millora de la font de Sant 
Ramon. D’aquesta manera van celebrar el Dia 
internacional del voluntari a la Fundació 
Telefònica. 

EL vOLUNTARiAT CORPORATiU AMBiENTAL AL PARC

L’11 del mateix mes, van ser els treballa-
dors de Bovis Lend Lease, els que van venir a 
celebrar el seu Community Day. En aquest cas, 
van col•laborar arrencant exemplars d’una de 
les plantes al•lòctones invasores que hi ha a la 
serra, el raïm de moro, i netejant 
d’escombraries una zona propera a vallvidrera.

En tots dos casos, la jornada va començar 
amb una visita al Centre d’Informació del Parc, 
que va permetre descobrir els aspectes més 
remarcables de la serra de Collserola, els seus 
valors i la seva gestió. 

Aquesta tardor passada dues em-
preses han col•laborat amb el Parc 
realitzant activitats de voluntariat 
corporatiu: la Fundació Telefònica  
i Bovis Lend Lease.

El desembre passat va ser un moment de 
canvi en el projecte voluntaris de Collserola: 
per una banda, es va cloure l’any 2012 i per 
l’altra, es van posar les bases del nou any 2013. 
Ara ja podem fer el balanç. Els resultats parlen 
sols. Enguany, van ser 105 les persones 
voluntàries que en algun moment de l’any van 
participar en el projecte. Fins a la sessió de 
presentació del mes de febrer van arribar 58 
sol•licituds d’incorporació. De totes les 

vOLUNTARiS DE COLLSEROLA: BALANÇ 2012 i PREviSiÓ 2013  

Durant el 2012 s’han realitzat deu 
tasques diferents, organitzades en 
24 grups de treball, desenvolupant-
se, així, més de dues-centes actua-
cions a la serra.  

persones interessades, van ser 22 les que, un 
cop feta la formació inicial, es van incorporar al 
grup el mes de setembre. 

Al llarg de l’any es van fer catorze sessions 
de formació específica i de planificació, per tal 
de capacitar les persones voluntàries en les 
tasques a realitzar. També es va desenvolupar 
un programa de formació complementària, 
format per set sessions, sobre diferents temes 
relacionats amb els valors de Collserola o la 
seva gestió. Finalment, cal comentar que es van 
fer dues trobades, una el 19 de maig i l’altra, el 
15 de desembre. 

El 2013 serà un any de continuïtat, amb 
pocs canvis. La formació inicial començarà  el 
mes de maig, amb la presentació del projecte.
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Sota l’engrescador títol de «Fauna i canvi 
global» el 25 de novembre passat es va 
celebrar, a la seu de l’institut d’Estudis 
Cata-lans, la iX jornada conjunta entre la 
Societat Catalana de Biologia-institució 
Catalana d’Història Natural (SCB-ICHN) i el 

ELS ESTUDiS DE FAUNA AL PARC i EL CANvi GLOBAL
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF). El Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola va participar-hi amb la 
presentació de «Canvi climàtic vs. canvis locals 
en el territori», estudi preparat pels tècnics de 
l’Estació Biològica del Parc (Can Balasc), en què 
es mostraven les aportacions dels treballs de 
seguiment de les poblacions d’ocells a la serra 
en l’estudi dels efectes del canvi global sobre  
la fauna.

El canvi global és un fenomen complex  
que està modificant els nostres sistemes 
naturals. Dins aquest terme s’inclouen diferents 
elements: el canvi climàtic, el canvi d’usos del 
sòl, la fragmentació del paisatge, les invasions 
biològiques, entre d’altres. Aquesta trobada 
pretenia aglutinar els experts que treballen en 
els efectes d’aquests canvis sobre la fauna per 
tal de posar a l’abast del públic la informació 
més rellevant i actual sobre els impactes i la res-

Els estudis de seguiment d’ocells 
desenvolupats al Parc es mostren 
com una eina per entendre els efec-
tes del canvi global sobre la fauna.

RECUPERANT SòL FORESTAL

Amb l’objectiu d’alliberar el terreny  i 
permetre la seva recuperació com a 
sòl forestal, a principi del passat mes 
d’octubre es va iniciar l’enderroc de 
dues edificacions de l’antiga urbanit-
zació Pirineos.

Com a continuació de les accions derivades 
de l’adquisició, per part del Consorci, de la 
finca de Can Casanova (Forat del Vent), de 60 
ha, es van enderrocar dues edificacions de 
l’antiga urbanització Pirineos, situada a la zona 
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posta de la fauna davant del canvi global.  
De fet, es coneix ben poc dels efectes que pot 
tenir sobre la fauna. Obtenir sèries llargues i 
realitzar experiments amb animals és molt 
difícil, i dificulta la millora d’aquest coneixe-
ment.

Convidats pel CREAF, hi varen participar 
fins a onze investigadors i tècnics per tal, no 
només de presentar els resultats dels diferents 
projectes de recerca, sinó també per propiciar 
una discussió i reflexió oberta per contrastar els 
punts de vista d’investigadors, tècnics i 
administracions amb competències en la 
planificació i gestió de la fauna en un marc de 
canvi global.

La jornada va tenir un marcat èxit tant pel 
que fa a l’assistència com per l’interès que 
varen generar les diverses presentacions, que 
van propiciar interessants discussions i 
enriquidors debats amb els assistents.

forestal del vessant vallesà de Collserola, al 
terme municipal de Cerdanyola del vallès. 
Aquesta urbanització, tot i ser de petites 
dimensions, forma part dels 24 nuclis que van 
quedar fora d’ordenació amb l’aprovació del 
Pla general metropolità de l’any 1976.

Aquesta estratègica finca forestal es va 
adquirir el 2007 mercès a una aportació 
econòmica extraordinària de l’àrea Metropoli-
tana de Barcelona i la Diputació de Barcelona i 
va representar un important increment del sòl 
forestal de titularitat pública per al Parc.

Collserola és un espai natural situat al cor 
de l’àrea metropolitana i per tant sotmès a 
molt fortes pressions, tals com la implantació 
d’edificacions fora d’ordenació o les ocupa-
cions de sòl forestal. Les tasques d’enderroc i 
alliberament d’ocupació de les finques 
públiques són, doncs, una de les activitats poc 
conegudes però, malauradament, massa 
freqüents, que toca gestionar al Consorci.
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DESCOBRiNT LES MASiES DEL PARC

Les masies de Can Coll i Can Baró 
van ser el centre de les propostes 
que va oferir el Parc en el marc de 
les Jornades Europees de Patrimoni 
celebrades a finals del mes de  
setembre passat.

Aquest any les Jornades han augmentat, a 
Catalunya, tant en nombre d’entitats organit-
zadores (més de 300) com en nombre 
d’activitats (361) respecte de les convocatòries 
anteriors. Cal destacar sobretot l’alta participa-
ció, amb un total de 35.300 persones en el 
conjunt de les propostes.

Des del 2004 el Parc participa en el seu 
desenvolupament. En aquesta ocasió, dues 
masies de la serra han estat el centre de les 
propostes. Unes dues-centes persones van 

MENSAJE DEL BOSQUE:vOZ DE RAiZ
L’artista japonès Kan Masuda, amb 
la col•laboració del Consorci, va 
exposar al Pati Manning (Barcelona), 
durant dos mesos, trenta escultures 
realitzades amb arrels d’arbres del 
Parc. 

El projecte «Voz de raíz» s’inicia fa tres 
anys quan l’escultor Kan Masuda queda 
commogut pels efectes que van tenir la 
ventada i la posterior nevada en els boscos de 
la serra. 

impressionat per la imatge d’un bosc 
sacsejat per fenòmens naturals, l’artista els ha 

participar en les activitats dutes a terme. 
Al vallès, i concretament a la masia de Can 

Coll (s. XV), on té la seu el Centre d’Educació 
Ambiental del Parc, es va desenvolupar un 
itinerari guiat, que unia la masia i 
l’etnobotànica, organitzat entre l’Ajuntament 
de Cerdanyola del vallès i el Consorci.  

Al Baix Llobregat, el Centre d’Estudis 
Santjustencs, amb la col•laboració de l’Ajunta-
ment de Sant Just Desvern i el Consorci, va 
organitzar una passejada guiada per descobrir 
la història i l’arquitectura de tres masies de la 
zona: Can Carbonell, Can Fatjó i Can Baró (s. 
XVII). Aquesta darrera ha estat recentment 
restaurada pel Consorci i per l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, i aquest acte va constituir, 
de fet, la inauguració d’aquesta nova etapa en 
el funcionament de la masia.

pres com a expressió de la seva sensibilitat 
envers la natura. Treballant amb les arrels que 
van quedar exposades a l’aire lliure, l’escultor 
vol llançar un missatge d’alerta sobre la 
necessitat de conservar el nostre entorn. Amb 
aquest projecte vol iniciar una reflexió sobre el 
paper de l’art en el paisatge com a instrument 
de sensibilització.

El projecte «voz de raíz» està previst que 
continuï la propera primavera amb la 
col•locació d’un conjunt d’escultures de gran 
format al llarg del passeig de les Aigües amb 
caràcter temporal.

La cuina de Can Coll (a dalt) i Can Baró (a baix). 
Font: arxiu CPNSC i Aj. Sant Just Desvern

El Consorci ha signat el nou “Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022”, 
que és l’actualització del Pla d’acció de 
l’Agenda 21 de Barcelona aprovat ara fa 10 
anys. La finalitat  del nou compromís és 
caminar cap una ciutat més equitativa, 
pròspera i autosuficient. 
El document ha estat elaborat i consensuat, 
gràcies a les aportacions de més de vuit-cen-
tes institucions, entitats i empreses.
Es pot descarregar al web de l’Ajuntament 
de Barcelona (www.bcn.cat)

RENOvACiÓ DEL  
COMPROMÍS CiUTADà PER 
LA SOSTENiBiLiTAT
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Període  TMA  TM T Tm Tma P PA

Agost 2012 35,2 30,8 26 21,2 15,6 17,4 207,7
Agost 1971-2000  38,4 27,1 22,9 18,7 11,0 45,0 350,0

Setembre 2012  29,5 25,6 21,4 17,1 12,8 81,6 289,3
Setembre1971-2000  33,5 23,6 20,0 16,3 7,4 71,9 421,9

Octubre 2012 26,7 20,7 17,3 13,8 3,6 145,9 435,2
Octubre 1971-2000  30,0 18,8 15,7 12,6 1,7 84,7 506,4

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 Natural de la Serra 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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