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EDiTORiAL MAPA D’HÀBiTATS DEL PARC NATURAL

El treball ha estat realitzat pel Grup de 
Recerca de Geobotànica i Cartografia de la 
Vegetació (GEOVEG) de la Universitat de 
Barcelona per encàrrec de la Diputació de Bar-
celona i de l’Ajuntament de Barcelona, en el 
marc del procés d’elaboració del nou Pla espe-
cial del Parc. El treball de camp s’ha dut a 
terme durant l’any 2012 i s’han identificat, 
localitzat i cartografiat, a una escala molt 
detallada (1:10.000), els hàbitats presents al 

Aquest espai que 
compartim cada tres 
mesos vol ser un punt 
de trobada entre els 
amics del Parc Natu-
ral de la Serra de 
Collserola i els ges-
tors i tècnics que hi 
treballem.

Si bé el text de l’editorial té la voluntat d’eme-
tre el parer del Consorci gestor, tanmateix 
persegueix l’objectiu de contribuir a crear es-
tat d’opinió entre els usuaris i no usuaris del 
Parc que volen estar informats del dia a dia 
de Collserola.
Per aquest motiu us convido de nou a parti-
cipar i seguir-nos a traves del web, de les xar-
xes socials o visitant els nostres equipaments, 
com el Centre d’informació i/o Can Coll els 
diumenges, amb l’objectiu de conèixer tot 
allò que implica gestionar un parc natural 
enmig d’una conurbació com l’àrea metro-
politana de Barcelona. Però al mateix temps 
ens interessa moltíssim conèixer les vostres 
experiències, les vostres percepcions, les vos-
tres imatges captades amb les càmeres, tot 
allò que ens pugui ajudar a fer la nostra feina 
millor.
Moltes gràcies, gaudiu de la primavera a 
Collserola i recordeu:  «Collserola et cuida, 
cuida Collserola».

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu del Consorci  
del Parc Natural de la Serra de Collserola

S’ha publicat la cartografia  
actualitzada dels hàbitats de la 
serra de Collserola, d’acord amb  
l’estàndard europeu CORINE 

Parc, seguint la llista catalana d’hàbitats 
(confeccionada a partir del CORiNE Biotopes 
Manual).

Aquesta cartografia ha de servir per 
aportar més informació sobre la presència, la 
localització i l’extensió dels hàbitats presents a 
la serra. Tenir una informació sistematitzada 
sobre la biodiversitat i el patrimoni natural 
ajuda a objectivar i donar coherència als 
processos de presa de decisió, a establir línies 
prioritàries de conservació d’aquest patrimoni, 
així com a fer difusió d’aquesta informació, 
posant-la a l’abast de la comunitat científica, 
dels agents socials i del conjunt de la societat. 

Aquest treball també s’emmarca dins el 
projecte de cartografia dels hàbitats dels espais 
naturals de protecció especial, seguint 
l’estàndard CORiNE, que comença l’any 2007 
amb el disseny metodològic del projecte i la 
cartografia del massís del Pedraforca, impulsat 
pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. Posterior-
ment s’han fet els del cap de Creus, la serra del 
Montsant, el Ports, la Serralada de Marina, la 
Serralada Litoral i el de Collserola. El finança-
ment ha anat a càrrec dels òrgans gestors dels 
parcs implicats (Generalitat de Catalunya o 
Diputació de Barcelona). 

Podeu veure el mapa, descarregar-lo, així 
com ampliar-ne la informació al web del Parc.

parcnaturalcollserola.cat
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Segueix-nos :

@parcncollserola

Parc de Collserola

L’albellatge, espècie característica d’un dels 
hàbitats significatius del Parc

http://www.ub.edu/geoveg/index.php
http://www.ub.edu/geoveg/index.php
http://www.ub.edu/geoveg/index.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/cartoparcs.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/cartoparcs.php
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/habitats-corine
http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
http://www.facebook.com/collserola
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MiLLORES D’ACCESSiBiLiTAT AL CENTRE 
D’iNFORMACiÓ 
Han finalitzat les obres d’accessi-
bilitat completant i millorant 
l’itinerari adaptat a persones 
cegues, inaugurat el mes de març 
del �01�

Els treballs han permès configurar un 
itinerari que enllaça l’estació del Baixador de 
Vallvidrera dels FGC amb el Centre d’informa-
ció del Parc. El projecte també ha inclòs la 
delimitació i senyalització de dues zones 
d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda, l’una davant de Vil·la Joana i l’altra a 
la zona d’aparcament dels Serveis Tècnics i 
l’Escola Els Xiprers. Atès que el pendent del 
tram que enllaça l’aparcament per a minusvà-
lids amb la seu dels Serveis Tècnics del Parc és 
superior al 6%, s’ha de tenir en compte que 
només es pot realitzar amb cadira de rodes 
elèctrica o bé amb un acompanyant. Final-
ment, també s’ha instal·lat una rampa per 
facilitar l’accés a la terrassa del bar-restaurant 
del Centre d’informació.

El projecte d’accessibilitat al Centre 
d’informació del Parc s’inicià fa més d’un any, 
quan es va completar la primera fase d’aquest 

itinerari que unia, per una banda, l’estació del 
Baixador de Vallvidrera amb a la Font Nova 
(vàlid també per a persones amb mobilitat 
reduïda), i per l’altra, la Taula dels Bisbes amb 
Vil·la Joana (Museu Verdaguer). La segona fase 
ha consistit en la unió d’aquests dos itineraris  
i la millora d’alguns dels elements per tal 
d’adaptar-lo completament per a les persones 
cegues i fer-lo arribar fins a la seu del Consorci. 
En aquest sentit, s’han instal·lat baranes a 
totes les zones d’escales i s’ha fet servir un 
paviment específic, ranurat, que serveix de 
guia i que uneix el final del passeig dels Plàtans 
amb el Centre d’informació del Parc (uns  
200 m). Tenint en compte que part d’aquest 
últim tram transcorre pel mateix espai de 
circulació dels vehicles, s’han posat elements 
de pacificació del trànsit. Finalment, tot 
l’itinerari s’ha senyalitzat amb plafons descrip-
tius, amb relleu i transcripció al braille.

Moltes de les millores desenvolupades en 
el primer tram, obert ara fa un any, han estat 
fruit de les recomanacions que ens han fet 
arribar els usuaris. Aprofitem aquestes línies 
per agrair-los tots els seus suggeriments i 
aportacions.

L’any 2012 el Consorci, en el marc del 
Consell de Centres de la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental (SCEA) i de la Xarxa de 
Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), 
als quals pertany, ha col·laborat en el desenvo-
lupament del Pla de suport al Tercer Sector 
Ambiental (2011-2014), impulsat pel Dep. de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Ho ha fet participant en l’elaboració de les 
guies 3, 2, 1... Acció! Guia de criteris de 
qualitat en programes i campanyes d’educació 
ambiental i Fem camí. Guia de criteris de 
qualitat per a projectes de voluntariat ambien-
tal, i de la proposta «Treballant el voluntariat 
ambiental, materials complementaris del curs 
d’iniciació al voluntariat». Són materials que es 
poden descarregar a les pàgines web de la 
SCEA (www.scea.cat) i la XVAC (www.xvac.cat).

Aquestes guies van en la mateixa línia que 
la presentada l’any 2011, Fora de classe, Guia 
de criteris de qualitat per a les activitats 
d’educació ambiental.

NOVES GUiES DE 
CRiTERiS

http://www.scea.cat/documents/3,2,1...accio/3,2,1%20AccioTOT_web.pdf
http://www.scea.cat/documents/3,2,1...accio/3,2,1%20AccioTOT_web.pdf
http://www.scea.cat/documents/3,2,1...accio/3,2,1%20AccioTOT_web.pdf
http://www.scea.cat/documents/3,2,1...accio/3,2,1%20AccioTOT_web.pdf
http://www.xvac.cat/recursos/publicacions/guies/guia-de-criteris-de-qualitat-projectes-voluntariat-ambiental
http://www.xvac.cat/recursos/publicacions/guies/guia-de-criteris-de-qualitat-projectes-voluntariat-ambiental
http://www.xvac.cat/recursos/publicacions/guies/guia-de-criteris-de-qualitat-projectes-voluntariat-ambiental
http://www.xvac.cat/voluntariat-ambiental/treballant-el-voluntariat-ambiental
http://www.xvac.cat/voluntariat-ambiental/treballant-el-voluntariat-ambiental
http://www.xvac.cat/voluntariat-ambiental/treballant-el-voluntariat-ambiental
http://www.scea.cat/documents/fora%20de%20classe/Foradeclasse_baixa.pdf
http://www.scea.cat/documents/fora%20de%20classe/Foradeclasse_baixa.pdf
http://www.scea.cat/documents/fora%20de%20classe/Foradeclasse_baixa.pdf
http://www.xvac.cat/recursos/publicacions/guies/guia-de-criteris-de-qualitat-projectes-voluntariat-ambiental
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COLLSEROLA, PARC NATURAL i MOLT MÉS...

Pel seu fàcil accés i els serveis 
complementaris que ofereixen, 
les àrees de lleure es conver-
teixen en punts de referència del 
Parc i punts de partida idonis per 
realitzar activitats

Sempre parlem del valor de tenir un parc 
natural tan a prop. i és cert, per la seva 
ubicació, per la seva biodiversitat, Collserola és 
en si mateix, un valor que no té preu. Diríem 
que aquest és, en essència, el gran valor del 
Parc. Però dit això, també cal fer visibles tot un 
conjunt de valors immaterials, específics, que 
Collserola ens ofereix i que cal tenir presents. 
Parlem de la salut, la cultura, l’esport, l’amistat 
o la solidaritat, el lleure, la tranquil·litat, el 
silenci.

Amb l’arribada de la primavera, moltes de 
les activitats que es duen a terme ens generen 
diferents emocions, sensacions, percepcions de 
benestar i/o de reptes assolits. Com a exem-
ples, les curses esportives, les excursions, els 
aplecs i les trobades familiars, les pedalades, 
les visites culturals i moltes altres propostes, 
que es veuen incrementades amb l’augment 
d’hores de sol i el bon temps. Totes es duen a 
terme a Collserola, la majoria es concentren el 
cap de setmana i aquest fet crea la necessitat 
que la pràctica de cadascuna d’elles es dugui a 
terme amb respecte per l’entorn i per a la resta 
d‘usuaris. 

Així, tenir present unes bones pràctiques 
és, doncs, una qüestió de necessitat, no només 
per al medi natural mateix sinó també per a la 
resta d’usuaris, de manera que tothom en 
pugui gaudir per molt de temps. 

En aquest butlletí de primavera us volem 
tornar a presentar les àrees de lleure, uns espais 
on es concentren diferents elements que ens 
poden facilitar una bona estada a Collserola i 
ens permeten dur a terme qualsevol de les 
activitats esmentades. Estan pensades i 
ubicades estratègicament, totes les àrees 
ofereixen rutes per l’entorn ben senyalitzades 
que permeten descobrir la natura; tenen espais 
condicionats per a la trobada d’amics i àpats fa-
miliars; hi trobareu pistes d’amplada suficient 
per anar en bicicleta i practicar esport, i, en 
alguns casos, s’hi localitzen elements de gran 

Unes bones pràctiques personals 
augmenten l’estat de conserva-
ció del Parc 

Un bon estat de conservació del 
Parc dóna més bona qualitat a la 
pràctica d’activitats 

valor del nostre patrimoni cultural. El seu fàcil 
accés i els serveis complementaris que oferei-
xen, les converteixen en punts de referència del 
Parc i punts de partida idonis per realitzar 
activitats.

Aquests són, només, alguns dels valors que 
ofereix Collserola i dels quals podem obtenir un 
benefici personal, social i saludable, però segur 
que si hi pensem, cadascú de nosaltres en 
trobarà més.

Podeu veure totes i cadascuna d’aquestes 
àrees al web del Parc on a més hi trobareu ben 
detallat quins serveis i itineraris tenen.

Àrea de lleure de Can Coll
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http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/arees-de-lleure
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ENLLESTiT UN NOU TRAM AL PASSEiG DE LES AiGÜES

S’han finalitzat les obres 
d’arranjament i condicionament 
del tram comprès entre el portell 
de Valldaura i la carretera del 
cementiri de Collserola (tram VII) 
del passeig de les Aigües. Amb 
aquesta actuació el passeig ja 
disposa de 16,� km oberts per a 
l’ús de vianants i ciclistes

El mes de juliol passat es va obrir per a l’ús 
de vianants i ciclistes un nou tram de camí 
entre el portell de Valldaura i Can Ferrer. 
Després de fer el seguiment del nou traçat i 
veure l’estabilitat del ferm, durant aquest 
primer trimestre del 2013, s’han desenvolupat 
les obres d’arranjament d’aquest nou camí, així 
com de tota la resta del traçat del tram Vii (2,2 
km entre el portell de Valldaura i la carretera 
del cementiri de Collserola). 

Pel que fa al camí mateix, els treballs han 
consistit en la formació d’una cuneta (seguint 
el mateix patró dels altres trams del passeig), la 
construcció de passos soterrats per al pas 
d’aigües per tal d’evitar que es malmeti el 

camí, i el reperfilatge i la compactació del ferm, 
utilitzant la mateixa terra de la zona. Quant als 
talussos i marges, s’han reforçat dos trams amb 
gabions per evitar esllavissades, s’ha col·locat 
una malla per estabilitzar superficialment els 
talussos i s’ha netejat la vegetació dels marges. 
Finalment, també s’ha col·locat la senyalització 
informativa d’aquest nou tram. 

L’actuació ha realitzat a iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’ha portat a terme 
l’empresa BiMSA, amb l’assessorament i la 
supervisió dels Serveis Tècnics del Consorci. 

El projecte del passeig de les Aigües, iniciat 
l’any 2003, inclou la prolongació i l’arranjament 
de trams existents, així com l’obertura de nous 
camins. L’objectiu és aconseguir un passeig-
mirador d’uns 21 km de longitud, molt 
horitzontal —i per tant sense gaire desnivell— 
que travessi la ciutat de Barcelona d’est a oest. 
Amb la finalització d’aquestes obres, el passeig 
ja disposa de 16,5 quilòmetres operatius. 
Restaran 4,5 quilòmetres pendents d’executar, 
3 quilòmetres a la zona de la carretera de la 
Rabassada i 1,5 quilòmetres a la de Torre Baró.
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EL TURÓ DE MONTCADA, PARC NATURAL

El turó de Montcada és el límit nord-est 
del Parc Natural de la Serra de Collserola. Són 

El Decret de Parc Natural de la 
serra de Collserola, aprovat el 19 
d’octubre de �010 per la Gene-
ralitat de Catalunya, va incloure 
el turó de Montcada en els límits 
del Parc. D’aquí se’n deriva que la 
gestió d’aquest espai, igual que 
la de la resta del Parc, està orien-
tada a fer compatible les activi-
tats socials i econòmiques que 
s’hi puguin desenvolupar, amb la 
conservació i millora dels valors 
naturals del turó 

Restauració ambiental i ús públic

L’empresa Lafarge va adquirir els terrenys  
i l’explotació de la pedrera l’any 1993. 
Actualment està portant a terme l’última fase 
de la restauració ambiental de la zona 
d’extracció de calcàries que està previst que 
s’enllesteixi a finals del 2014. El projecte inclou 
la creació d’un espai humit per afavorir la 
biodiversitat, el condicionament de tota la zona 
forestal per obrir-la al públic i un programa de 
comunicació i educació ambiental que té per 
objectiu donar a conèixer els valors naturals del 
turó, i alhora, aconseguir la implicació ciutada-
na en el projecte.
impulsat per l’empresa Lafarge i amb el suport 
del Consorci i l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, la proposta inicial es va presentar a les 
entitats del municipi, a primers del mes de 
febrer passat.
Arran d’aquesta presentació s’ha constituït una 
taula de treball, amb els representants de 
Lafarge, el Consorci del Parc Natural de 
Collserola, Plegadis –empresa assessora del 
projecte– i diferents entitats del municipi.
En la primera reunió de treball d’aquesta 
comissió, s’ha acordat que prèviament a tota 
actuació es redactarà el Pla director que regirà 
totes les intervencions al turó. El Pla inclourà 
tots els aspectes a tenir en compte: gestió 
forestal, conservació i millora dels sistemes 
naturals existents, creació de nous hàbitats per 
potenciar la biodiversitat, connectivitat, 
integració paisatgística, activitats socioeconò-
miques, educació ambiental i ocupacions 
il·legals.
El Pla es desenvoluparà en diferents fases  
i el compromís adquirit, per totes les parts, és 
finalitzar la primera fase a la tardor d’enguany, 
amb la inauguració d’algunes de les 
instal·lacions previstes.
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Imatge del turó a inicis del segle XX

180 hectàrees on trobem una fauna i una 
vegetació molt semblants a les de tota la resta 
de la serra. Destaquen les parets rocoses, 
antigues zones d’extracció, que s’han revege-
tat de manera espontània i que són l’hàbitat 
de nombroses aus, tals com la perdiu roja 
(Alectoris rufa), l’aligot (Buteo buteo) o el 
mussol comú (Athene noctua). 

L’actual morfologia d’aquest territori està 
marcada per la instal·lació, l’any 1917, d’una 
fàbrica de ciment que n’extreia la matèria 
primera: pissarres i calcàries. El propietari de 
l’explotació era La Companyia General 
d’Asfalts i Pòrtland (Asland SA), fundada per 
Eusebi Güell, mecenes de Gaudí. inicialment el 
turó tenia 300 metres, actualment, arran de la 
forta activitat extractiva, té una cota de 270 m.
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Apunts històrics

El turó ha estat durant segles un dels punts 
estratègics en la via d’accés al pla de Barcelona 
des de l’interior de Catalunya. El castell 
construït al cim del turó, datat del 1023, va ser 
el lloc d’origen de la important baronia de 
Montcada. Des del castell es controlava el pas 
per l’antiga via romana i el camí ral.

Al costat del castell hi havia l’església 
romànica de la Mare de Déu de Montcada, 
destruïda durant la guerra del Francès (1808). 
La nova església, construïda el 1908, es va 
desfer i traslladar al centre del poble amb la 
instal·lació de la fàbrica de ciment Asland.

L’aigua ha estat un dels elements clau en la 
història de Montcada. En el segle Xi l’aigua del 
riu Besòs es derivava cap al rec Comtal que 
alimentava els molins de Barcelona. A l’edat 
mitjana els adobers i els vidriers que s’instal·la-
ren a la zona són una mostra més de l’abun-
dància d’aigua. Com ho va ser la fabricació de 
paper, als segles XVi i XVii. A començament del 
segle passat, Montcada proveïa d’aigua l’antic 
poble de Sant Andreu del Palomar i una part 
de Barcelona.

Avui en dia, l’aigua segueix sent un 
element rellevant al turó, com ho demostra 
l’existència de la font de Mitja Costa, la més 

coneguda per la gent de Montcada —que acull 
trobades populars—, i altres punts 
d’aflorament d’aigua que també són present 
durant tot l’any.

Patrimoni geològic

És evident que la riquesa geològica del turó 
ha estat el principal punt d’interès des de 
principis del segle XX, com ho demostren les 
nombroses prospeccions fetes. Un dels 
aspectes positius de l’existència de la pedrera 
són les parets que han quedat al descobert, on 
podem observar directament alguns dels 
processos geològics de formació de la 
Serralada Litoral, a més de la gran quantitat 
d’afloraments que hi ha per tot el turó que ens 
permeten entendre el procés de formació de 
les roques. 

Aquest ha de ser sens dubte el principal 
contingut del programa d’educació ambiental 
que es porti a terme a la zona, a més de la 
temàtica relacionada amb l’aprofitament dels 
materials, l’explotació i la recuperació posterior 
de l’espai.

Aquesta base geològica ha de ser el fil 
conductor per introduir els continguts sobre els 
hàbitats naturals que hi ha al turó, les caracte-
rístiques de la vegetació i la fauna que hi viu. Signatura del conveni de col·laboració 

 entre el Consorci i Lafarge (15 de març de 2013) 
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Zona amb vegetació rupícola
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ViVÈNCiES A LA GRANJA DE CAN COLL
El Centre d’Educació Ambiental 
Can Coll ofereix a les escoles i 
a les famílies la possibilitat de 
realitzar activitats al voltant de la 
granja i els entorns rurals de  
la masia

L’activitat agrícola ens ofereix molts 
elements que posen de manifest els nostres 
lligams amb la natura i, d’entre aquests, els 
animals de pagès, que des d’antic han 
acompanyat l’home, potser són els que més 
engresquen els nostres sentits i més poden des-
vetllar el nostre interès.

Una somera, una truja, ovelles, conills, galls 
dindi, ànecs muts, ànecs blancs, galls, gallines i 
pintades són els animals que en aquests 
moments viuen a la granja de Can Coll, una de 
les instal·lacions de l’equipament amb una 
important funció educativa. Les propostes que 
s’hi desenvolupen treballen per propiciar 
actituds de curiositat i respecte envers l’entorn.

El gener del 2004, després de l’adequació 
d’una feixa de conreu en noves instal·lacions 
de granja, que van permetre ampliar i dignificar 
els espais, es van obrir als visitants de cap de 
setmana els corrals de la granja nova. 

Aquest curs, arran de creixents demandes, 
hem encetat dues propostes més: les visites 
guiades a la granja per al públic general, els 
diumenges, i la proposta educativa «Cone-
guem la granja» per a escoles bressol, entre 
setmana.

Visites guiades dels diumen-
ges per a grups i famílies

Es mostren els espais amagats de la granja 
de Can Coll. Així, la visita comença a l’aula 
rural, on es pot aprendre com funciona la 
incubadora o com neixen els pollets i, a 
més, veure de prop i tocar un pollet. 
Després, es continua per l’antiga granja de 
la masia, on hi ha el tancat dels conills i 
l’espai dels ànecs. La visita acaba a la 
granja nova amb els corrals de la somera, 
la truja, les ovelles i l’aviram. Mentre 
s’observen els animals es van coneixent les 
seves característiques: com són, què 
mengen, quins costums tenen...

«Coneguem la granja de Can 
Coll» per a les llars d’infants 

Es convida els petits de les llars d’infants a 
fer de grangers. Dins de les seves possibili-
tats, ajuden a preparar el menjar i a 
repartir-lo. De manera vivencial, entenen 
que cal tenir cura dels animals de la 
granja, els coneixen més i aprenen les 
seves característiques i les seves necessitats 
de menjar, de beure i d’espai. També es vi-
sita la incubadora i es parla de l’ou i la 
gallina. Per acabar es poden tocar els 
animals petits de la granja: els pollets i els 
llodrigons.

Per saber-ne més podeu visitar el web del Parc o contactar amb el 
Centre d’Educació Ambiental Can Coll
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NOVES DADES SOBRE LA BiODiVERSiTAT 
DE LA SERRA

Gràcies al projecte «Biodiversidad insecta 
Collserola», iniciat l’any 2009 al turó de Can 
Balasc (a la Reserva Natural parcial Can Balasc-
Rierada), on està ubicada l’Estació Biològica del 
Parc, s’ha detectat la presència d’un nou 
escarabat per a la península ibèrica. Es tracta 
d’una espècie que fins ara s’havia citat en 
altres regions del continent europeu i que 
apareix per primera vegada en el nostre 
territori. Es tracta de l’espècie Longitarsus 
substriatus (Kutschera, 1862), un petit 
escarabat de la família Chrysomelidae dins 
l’ordre dels coleòpters. 

Aquest descobriment esdevé un petit 
avanç sobre el coneixement de la biodiversitat 
de Collserola i s’espera, en un futur, poder 
aportar noves dades sobre la biologia d’aquest 
peculiar insecte. Amb aquest descobriment ja 
són sis les espècies d’insectes que se citen per 
primera vegada a Catalunya i/o la península 
ibèrica, procedents d’aquest projecte a 
Collserola, com per exemple, la troballa d’un 
únic exemplar d’un altre coleòpter, Cyrtanaspis 
phalerata (Germar, 1831), que només s’havia 

citat una vegada a la Península. El projecte, que 
està dirigit pel biòleg Jorge Mederos, rep tant 
el suport del Consorci com del Parc Zoològic de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Aquest 
estudi a llarg termini inclou el seguiment 
permanent del sotabosc i del dosser (estrat més 
alt del bosc). Trobareu més informació a  
http://canopycollserola.wordpress.com.

Amb notícies com aquesta ens queda més 
que clar que el patrimoni natural de Collserola 
no se sustenta només en el seu valor com a illa 
verda en una àrea fortament pressionada, sinó 
que la declaració de parc natural queda 
plenament justificada pel seu valor per se. 

La importància objectiva de la biodiversitat 
de Collserola resta, a més, avalada pel gran 
nombre de taxons que consten al Banc de 
Dades de Biodiversitat de Catalunya (Biocat), 
un interessant i molt útil projecte de la 
Universitat de Barcelona i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

Moltes felicitats als autors de la troballa. 
Ara ens toca als gestors del Parc continuar 
vetllant per la conservació de la biodiversitat del 
Parc i contribuir al seu coneixement.

Coleòpter localitzat 
a la serra

La Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC) és l’entitat responsable de 
planificar, homologar i mantenir la gran xarxa 
de senders de gran recorregut (GR©), de petit 
recorregut (PR©) i de senders locals (SL©) que 
existeixen a Catalunya. A Collserola hi 
transcorren cinc trams de GR i cinc PR. Una de 
les principals tasques dels Serveis Tècnics és el 
manteniment, la planificació i l’homogeneïtza-
ció de la senyalització de tots els itineraris del 
Parc. Per aquest motiu, des l’inici dels treballs 
de senyalització, el Consorci i la FEEC han 
treballat conjuntament en la gestió i el 
manteniment dels GR i PR.

Durant el 2011 es va revisar l’estat de la 
senyalització d’aquests recorreguts per evitar 
que alguns trams fossin marcats amb pintura. 
A més, es van revisar a peu tots els itineraris  
i alhora es va plantejar la possibilitat de modi-
ficar-ne el traçat, no solament per facilitar-ne el 
manteniment, sinó també per descartar-ne 
trams dificultosos i/o potencialment perillosos. 
Un dels recorreguts que s’ha modificat és el 
GR-92 a la zona de la vall de Can Catà. 

Finalment, i amb l’objectiu de formalitzar 
aquesta relació entre la FEEC i el Consorci, 
enguany s’ha signat un conveni de col·labo-
ració entre ambdues entitats en què s’estableix 
com se senyalitzaran, com es gestionaran les 
incidències o de quina manera s’incorporaran 
nous itineraris a la xarxa ja existent.

LA SENyALiTZACiÓ 
DELS SENDERS

Passera aèria per a l’estudi del dosser

0.5 mm
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VOLUNTARiAT AL PARC

VOLUNTARIS DE COLLSEROLA �01�

Aquest gener ha començat una 
nova edició d’aquest projecte. 
Han signat el compromís anual 
noranta persones que, al llarg 
del període, col·laboraran amb el 
Consorci en la difusió dels valors 
de Collserola i en el manteniment 
i la millora del patrimoni natural i 
construït del Parc

L’any 2013 ens ha portat un nou programa 
de formació: la formació específica, lligada a les 
diferents tasques i que ja s’ha realitzat a l’inici 
de l’any, i la complementària, composta de nou 
sessions, els continguts de les quals es van 
consensuar prèviament amb els participants.

Enguany no hi haurà canvis respecte de les 
actuacions a fer, que segueixen estan vincula-
des al suport a l’atenció al públic i al manteni-
ment i millora del Parc. Per poder-les realitzar, 
les persones voluntàries estan organitzades en 
24 grups de tasca, que vénen al Parc un cop al 
mes, entre setmana, dissabte o diumenge.

Lògicament el calendari preveu també uns 
espais per a la relació, l’intercanvi i la reflexió. 
Les trobades d’abril i desembre de ben segur 
que seran uns bons moments per fer-ho.

Com en els darrers anys, a la primavera 
començarà la formació inicial, que es posarà en 
marxa amb la incorporació al projecte de totes 
les persones que ho hagin demanat, unes 
trenta fins al moment d’escriure aquest article. 
Per tant, ja ho sabeu, si voleu formar part 
d’aquest col·lectiu, encara hi sou a temps! 
Animeu-vos!

PENCADA FORESTAL

El 16 de febrer passat l’associació 
Alnus/CEPA - Ecologistes en Acció 
de Sant Just Desvern va organit-
zar una actuació de voluntariat 
que van anomenar Pencada 
forestal 

L’objectiu era fer el manteniment i 
l’adequació dels arbres plantats fa quinze anys 
per ells mateixos, al torrent de Can Cortès. El 
Consorci va tutelar la part tècnica i també hi va 
participar mitjançant el projecte Voluntaris de 
Collserola. Un dels coordinadors i alguns 
voluntaris —la majoria d’un dels grups de tasca 
de seguiment de les repoblacions—, van 
donar-hi un cop de mà. En total van ser quinze 
persones. Moltes gràcies a totes elles.

Exposició  
«Voluntaris de Collserola:  
construint vincles amb el territori»
 
En motiu dels 20 anys de Voluntaris de Collserola, 
l’any 2011 es va fer una exposició de 7 plafons per 
divulgar les característiques i el funcionament 
d’aquest projecte. Si sou una entitat o associació i 
la voleu acollir en el vostre centre, només cal que 
ens ho demaneu a cdre@parccollserola.net

Voluntaris que van col·laborar en l’organització del 
dia de Sant Medir, 3 de març de 2013
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VISITA DE TÈCNICS DE PARCS 
PERIURBANS DE POLÒNIA

DEBATENT EL PASSAT I EL  
FUTUR DEL PARC NATURAL

El dia 6 de febrer passat cinc tècnics 
implicats en la gestió dels espais naturals 
periurbans de l’Àrea Metropolitana de l’Alta 
Silèsia, que té la ciutat de Katowice com a capi-
tal, varen visitar Collserola amb l’objectiu de 
conèixer la gestió que desenvolupa el Consorci 
i per veure els diferents equipaments del Parc.

PATROCINI I RESPONSABILITAT 
SOCIAL CORPORATIVA

El mes de gener passat es van organitzar 
unes jornades de debat amb el títol «La serra 
de Collserola, tan a la vora i tan lluny» amb 
l’objectiu de mirar cap al futur, fent balanç 
dels vint-i-cinc anys de protecció d’aquest 
espai. Organitzades per l’USLA (Universitat 
Social Lliure i Autogestionada) i els Amics de 
la Natura de Sant Feliu de Llobregat, van 
servir per valorar el passat i el present del 
Parc i per va debatre les diverses propostes 
que arriben des de les entitats i associacions 
presents al territori. També es van posar de 
manifest els reptes de futur que afronta 
aquest espai natural, tals com la connexió 
biològica amb altres espais, la necessitat 
d’una recuperació patrimonial o la importàn-
cia de l’elaboració del nou Pla especial. 

Propostes com aquestes són essencials 
per tal d’apropar el ciutadà als valors 
(naturals, socials, econòmics...) d’aquest 
espai natural protegit, la qual cosa esdevé 
una eina indispensable per tal que la societat 
s’impliqui en la seva conservació, protecció  
i gestió.

PENCADA FORESTAL

LA NEU VISITA EL PARC

Durant aquest primer trimestre de 2013 
s’han renovat diferents convenis de col·labo-
ració amb les empreses que formen part del 
programa de Patrocini del Parc, com per 
exemple BSM (Barcelona Serveis Municipals), 
Parc d’atraccions del Tibidabo, Cementiris de 
Barcelona, Nomber, Torre de Collserola o 
CEMEX. Aquest any s’ha afegit una nova 
empresa a aquest programa, Lafarge Group.

Moltes gràcies a totes elles per 
continuar col·laborant amb el Parc!

L’Associació Metropolitana d’Alta Silèsia 
(GZM) és una unitat de govern autònom 
establerta el 2007 i que reuneix catorze ciutats, 
anomenades Metròpoli Silèsia, amb una 
població de gairebé dos milions de persones. El 
lligam del Parc de Collserola amb l’Àrea 
Metropolitana de l’Alta Silèsia ve a través de la 
participació de l’associació Fedenatur en el 
projecte europeu Periurban Parks  
(www.periurbanparks.eu), finalitzat recent-
ment, i que ha tingut com a lema «integrant les 
àrees naturals i rurals en les nostres ciutats».

Renovació del conveni de Patrocini amb Torre de Collserola

Centre d’Informació del Parc, 23 de febrer de 2013

Visitant el Centre d’Educació Ambiental Can Coll
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Període  TMA  TM T Tm Tma P PA

Novembre �01� 19,1 �,� 1�,6 9,� �,� ��,� ���
Novembre 1971-2000  26,4 14,2 11,3 8,3 -2,6 64,7 586,9

Desembre �01�  1�,� 1�,� 9,9 6,6 0,9 �,� ��9,�
Desembre 1971-2000  20,0 11,7 8,9 6,2 -6,2 60,4 651,6

Gener �01� 19,0 1�,6 9,1 �,� 1,� ��,� ��,�
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 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)  
(quiosc obert de dijous a diumenge). Sant Pere Màrtir (pl. Mireia). Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 
(obert tots els dies).

Donen suport a la  
conservació del Parc:
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