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Centres del Parc 

Serveis Tècnks del Consorci 
del Parc de Collserola (1) 
Centre d'Informació del Parc (2) 
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Educatius (2) 
Ctra. de Cerdanyola a Horta. km 2 
Apartat de correus 121 
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(1) tel. : 93 692 03 96 fax: 93 580 76 54 
(2) tel.: 93 692 29 16 fax: 93 580 76 54 
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Ctra. de Molins de Ret a Vallvtdrera. km 8 
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teL : 93 406 95 60 fax. 93 406 84 52 
E-mail: maspins@bcn.servicom.es 

Can Balasc. Estació Biològica 
Camí de Can Balasc, s/n 
08017 Les Planes (Barcelona) 
Tel. : 93 587 95 13- 600 464 006 
E-mail: mrfc@amb.es 



Presentació 

En fer balanç del treball realitzat al llarg del 
2001 no em puc sostreure de copsar com, any 
rere any, aquest espa1 natural penurbà esdevé 
cada cop mes valuós per a la qualitat de vida de 
la ciutat metropolitana. A mesura que el seu 
coneixement i ús s'incrementa, és més tangible 
l'apreCiaCió i la valoraCió per part dels Ciutadans 
en poder disposar i gaud1r de la natura 
a tocar dels barris de tants munic1p1s. 

Després de quasi 15 anys de protecció 1 malgrat 
els reptes produïts per la intensa pressió de tota 
mena, Collserola va guanyant en conservació 
1 en recuperaCió de natura, 1 al mateix temps 
s'Incrementa el seu ús públic mantenint un diffcil 
equilibri entre preservació ' utilització per al 
lleure. En aquest sent1t, destaquem l'èxit d'utilit
zació del Passeig de les Aigües, que a finals 
d'any va guanyar un nou tram que permet con
nectar Esplugues de llobregat amb la carretera 
de l'Arrabassada. 

Cal recordar l'impacte de la gran nevada esde
vinguda els dies 14 i 15 de desembre. ¡a que més 

La memòria que presentem enguany constitueix 
una mostra fefaent d'aquella línia mestra 
de treball que temps enrere vàrem anunciar, 
i que descrivim com la d'estructuració del que 
ara ¡a considerem zona de transició ciutat-parc. 
i que fins no fa gaire era més av1at una línia de 
frontera difusa o mal definida. En aquesta fran¡a 
penfèrica és on un espai protegit de les nostres 
característiques té compromès el seu futur si 
no l'articula correctament. 

S'han fet actuacions importants com. per 
exemple, l'execució d'una nova fase del Parc de 
Can Cuyàs al costat d'un polfgon Industrial a 
Montcada i Reixac, s'ha creat una porta de parc 
a tocar del carrer Arquitectura, al barri de 
Montbau de Barcelona, d'on parteix un 1tmerari 
penfèric que articula tota la zona de contacte 
amb aquesta barriada. s'ha tancat l'accés als 
vehicles des de la zona urbana de Sant Cugat 
a Can Borrell, on s'ha iniciat la recuperació 
de la pista forestal de la vall de Gausac. 

enllà de I· esforç pressupostar que ha significat 
1 s1gn1ficarà al llarg de l'any 2002 l'arran¡ament 
de les conseqüències que se'n deriven. el dia 
16 de desembre va ser un esdeven1ment sooal 
i paisatgístiC de primer ordre, demostrat per l'a
fluència de ciutadans que van pujar a Collserola 
a gaud1r de la neu. Tanmateix, cal fer esment de 
la capacita dels serveis tècn1cs del Parc i de les 
seves 1nstallaoons per fer front a l'efecte de 
les nevades, garantint en tot moment les 
prestacions del Parc per als seus vis1tants 

Aquest darrer exemple testimonia molt clara
ment el gran repte de Collserola, la necessita de 
con¡ugar la conservació dels seus ecosistemes 
amb l'intens ús social, fet que és possible frUit de 
la col·laboració entre el món local i els Ciutadans 
que utilitzen i fan realitat aquest Parc. 

Manuel Royes i Vila 
President del Consorci del 
Parc de Collserola 

No només hem tractat de fer actuacions sobre 
el territori, compartides a n1vell de concepte 1 de 
finançament amb els a¡untaments afectats. sinó 
també i molt important, hem endegat l'elabo
raCió d'estudis i d1scuss1ons amb els municipis 
1 amb les entitats que conformen el nostre Con
sell Consultiu per tal d'analitzar la realitat que es 
deriva del PGM 1 avançar propostes que permetin 
configurar un model urbanístic i territorial, que 
tingui coherència amb el Parc, amb el seu 
objectiu de conservació i amb les polítiques de 
desenvolupament sostenible del territon, amb les 
quals cada cop més ens hem d'identificar. ts obvi 
que aquesta feina tan transcendent contmuarà 
amb Intensitat el proper any 2002; la discussió 
resta oberta i amb més alternatives que mai. 

Ramon lópez Lozano 
Vicepresident executiu del ConsorCI 
del Parc de Collserola 
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Consell Consultiu 

President: 
s· ~- ·a 1à Marti 1 Viudes 
:O'\ISORCI PARC DE COLLSEROLA 

Vicepresident: 
• '<~mon Terricabres Maranges 
C.~v iAC IÓ DE BARCELONA 

St Joan Pons Valls 
ACCIÓ ECOLOGISTA-ECOLOGISTES EN ACCIÓ 
:>E CATALUNYA 

.: 'Yianel Cunill Uenas 

.:.JE!I.C 

S Joar Castellví 
~;: PUIGMADRONA·OLORDA 

··- Momca Gemma Moren i Abad 
...! CS DE COLLSEROLA 

• Nuna Gamundi i Pages 
CS DE LA BICI 

- .. Fontoba 1 Sogas 
.:s :>e AC IÓ CULTURAL I ECOLOGISTA 

-:: • ...ECTIU AGUDELLS 

-. .t que! Angel Ros i Baraldés 
-\OCIACIÓ DE PROPIETARIS DE SANT CUGAT 
.:~ \ 1AL..ÈS 

· ~!Vador Ferran 1 Raubert 
~.SOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONT D'ORSÀ

!.'lRERA 

· A ton· Mateo 
Cr:IACIÓ DE VEÏNS DEL 

~ -'" DE MONTBAU 

~ :~o López Parras 
-J~IACIÓ VEÏNS CANYELLES 

-~::IACIÓ VIDA SANA 

!' Estevadeordal i Flotats 
=l.ELONA CAMINA-ASSOCIACIÓ 

-:_. DRETS DEL VIANANT 

~ , Terrades 1 Soler 
.,~OFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA 

Sra. Eva Mas i Trepat 
CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATlUS 
(CEPA) 

Sr Ignasi Forcada i Salvadò 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DE NATURA 

Sr. Jordi Roca i Buron 
CENTRE EXCURSIONISTA DE MOLINS DE REl 

Sra. Mercè Frígola 
CLUB D'AMICS DELS ARBRES PER LA TERRA 

Sr Josep Closas i Solà 
CLUB VELERS COLLSEROLA 

Sr Daniel Espejo Fraga 
DE PANA 

Sra. Maria Antonta Grífols Monpel 
ECOMEDITERRÀNIA 

Sr Carles Manel Barnés Garcia 
ECOS DE BARNA 

Sr. Ricard Pie Ninot 
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 
DEL VALLES 

Sr. Josep Vigo i Sonada 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
FACULTAT DE BIOLOGIA 

Josep Jordà i Barreres 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 

Sr. Narcís Castanyer 
FEDERACIÓ ENTITATS EXCUSIONISTES DE 
CATALUNYA 

Sra. Anna Romeu Rtpoll 
FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 

Sr. Jordi de Dios Tejedor 
GRODEMA 

Sr. Jordi Domènech i Gtmeno 
GRUP CATALÀ D'ANELLAMENT 
Museu de Zoologia 

Sr. Domènec Miquel i Serra 
GRUP D'ESTUDIS LOCALS 

Sr. Josep M. Espelta 
INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL 

Sra. Virgíma del Arco Gtménez 
PLATAFORMA CfVICA DEL PAPIOL 

Sr. Manuel Carracedo Escudero 
SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Sr. A.lbert Torr as i Pérez 
SOCIETAT CATALANA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 
(SCEA) 

Sr. Roberto Saez Rodríguez 
SOCIETAT CATALANA D'HERPETOLOGIA 
Museu de Zoologia 

Sr. Josep PuJOlar i Faure 
U.E.C GRACIA 

Sra. Montse Lligadas Sorribas 
UNIÓ DE PAGESOS 

Sr. Jaume Roca 1 Boguña 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA D'HORTA 

Sr. Jaume Terrades i Serra 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Dr. Dante! Serra de la Figuera 
Institut d'Estud•s Temtonals 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

Sr. Oriol De Bolòs 
Se<ciO de C1ències B1ològ1ques 
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

Sr. Xavter Losantos 1 Antich 
CLUB MUNTANYENC DE SANT CUGAT 

Sr Roger Caballe Sasot 
COORDINADORA VIA VERDA DE CERDANYOLA 

Sr. Manuel Pérez Benzal 
AJUNTAMENT DE BARCELONA- Dte. 8è Nou 
Barris 

Sr. Jordi Sisquella Cusó (fins maig 2001) 
Sr. Eduard Vicente i Gómez (des de juny 2001) 
AJUNTAMENT DE BARCELONA· Dte. 7è Horta 
Gutnardó 
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Sr. Miquel Trepat 
AJUNTAMENT DE BARCELONA· Dte. Sè Sarrià
Sant Gervas1 

Sr. Víctor Puntas Alvarado 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REl 

Sr. César Romero Garcia 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Sr. Jordi San José Buenaventura 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Sr. Rafael Viñals Maymó 
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Sr. Joan Borràs Alborch 
AJUNTAMENT DEL PAPIOL 

Sr. Alfons Romo Dom1ngo 
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

Sr. Jordi Ferrés i Va Ica re e 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Sr. Eduard Saurina Maspoch 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 

Sra. Màxima Rub10 Garcia 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 
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Assemblea del Consorci del Parc de Collserola 

~dent 
3• Manuel Royes i Vila 

[)oputac o de Barcelona 

.itl:preSÍ dent 
" .:>an Clos i Matheu 

. omuMat de MUniCIPIS de l'AMB 

apres1dent Executiu 
"!l .ópez Lozano 

\ Ju~t Desvern 

Secetari 
Pl. Esauerda 1 Roset 

~añdelegat 
-:-sc ·n• Huerta 

.M*-entor 
l\od•1go Moli 

- "!SSr'e ra 
";a Raunch 1 Montasell 

'l"e:edor Ballesteres 
:;..._ Je AMB 

~nel Abad Navarrete 
' Uf!ICIJI'S de l'AMB 

;:~rea 1 rbañez 
psée 'AMB 

:!l'net 1 Serra 
pr<¡ de '.l.t·.-18 

Q e urana Llevadot 
l)!Sde l'AMB 

lm. Sr. Jordi Labória i Martorell 
D1putaoó oe Barcelona 

lm. Sr, Francesc Martos 1 Aguilera 
D1pu:aoó de Barcelona 

lm. Sr~ Antoni P. Fogué i Moya 
DIPUtaCió de Barcelona 

lm. Sr, Francesc Castellana 1 Aregall 
D1putac•O de Barcelona 

Ima. Sra. lmma Moraleda 1 Perez 
D1putac•o de Barcelona 

lm Sr. Joan Recasens i Gumot 
D•putacM) de Barceiona 

lm. Sr. Juan Carlos del Río P1n 
D1putaC16 de Barcelona 

lm. Sr Jesus Maestro Garcia 
D1putacion de Barcelona 

lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer 
D•putac•ó de Barcelona 

lm. Sr. Víctor Puntas Alvarado 
A1untament Mol1ns de Re1 

lm. Sr. Jordi Sanjosé Buenaventura 
A¡u•>tam,.ot Sant Fel u de Uobr~at 

lm. Sr. Rafael Viñals Maymo 
Ajuntament Cerdanyola del Val los 

lm. Sr. Albert Vila i Bad1a 
A¡untament de El Pap•ol 

lm. Sr. Cesar Arrizabalaga i Zabala 
A¡untamem Montcada 1 Reixac 

lm. Sr. Jordi Ferrés i Valcarce 
A1umamem Sam Cugat del Vallès 

lm. Sr. Cesar Romero i Garcia 
A1 •otaMent Esplugues del Llobre<¡.lt 

lm. Sr. Carles Martí Jufresa 
Ajunta""'nt de Barcelona. Dte • Sarn.t -Sant Ger,as. 
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Comissió Executiva 

President 
lm. Sr. Ramon Lopez i Lozano 
A u~tamem d4 Sant Just D .vern 

Secretari 
Sr. Josep M Esquerda 1 Roset 

Secretari delegat 
Sr. Francesc Bartoll i Huerta 

Representants de la Mancomunitat de 
Municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
Sr Jaume Vendrell! Amat 
Sr. Eduard Saurina Maspoch 
Sra. Carme Figueres i Siñol 
Sra. Màxtma Rubio f García 
Sr. Jordi Menéndez f Pablo 

Representants de la Diputació de Barcelona 
Sr Carles Anglada i Casas 
lm. Sr. Francesc Martos i Aguílera 
lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer 
Sr. Jordi Bertran i Castellví 
Sr Martí Domenech f Montagut 
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Representants dels ajuntaments 
lm. Sr. Manuel Pérez Benzal 
A¡untaiTil'nt de Ban;elona Drstncte 8è 

Ima. Sra. lmma Moraleda i Pérez 
A¡untament dP Barcelona 01stnae 7é 

lm. Sr. Carles Marti f Jufresa 
A¡untament de Barcelon~ Districte 5è 

Sr. Vídor Puntas 1 Alvarado 
A¡untamenl de Mohns de Re1 

Sra. Jordi Sanjose i Buenaventura 
Ajuntament de Sant feliu de Llobregat 

Sr. Rafael Vinyals i Maymó 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

Sr. Joan Borràs i Alborch 
A¡untame11t d< Pap10 

Sr. Alfons Romo i Domingo 
A¡untament dt> Montcada • Reixac 

Sr. Jordi Farrés 1 Valcarca 
A¡untament dt> Sant Cugat del Vallès 

Sr. César Romero Garcia 
A¡untament d"Esplugues de llobregat 



Serveis Tècnics 

Director gerent 
anà Mart! Viudes 

Cap del gabinet de Presidència 
ntoni Verdaquer i Viaplana 

Secretari 
'1Sep M. Esquerda 1 Roset 

Secretari delegat 
•ncesc Bartoll i Huerta 

Interventor 
.:.ep Rodngo Moll 

rnerventor delegat 
·s Artar 1 Vidal 

-resorera 
Teresa Raurich Montasell 

-reso rera delegada I Tresorer delegat 
t11dad Tomàs Casterà 

-~toni Puigarnau i Puigarnau m 

Secciò d'Administració 
i Contractació 

n~onl Puigarnau I Pulgarnau, cap de se<:CÓ 

- .-3anna Prats i Prat, te<nK moç en compt.;b :at 21 
an Alexandre Backlund Gonzalez, :é<:noc awaloar 

Ester Jordi Lav1lla. auxúiar admonosuanva 
arta Pica Roca. iltJXdoar admmoStratova 13) 

Trna Joseph Munné, •uxoilar adm1nisttauva 14> 

·,a Villena Garcia, lèCnic auxoloar 
ílntserrat Gómez Saucedo, auxiloar adm•Mtratova de 

Jtab1h1a1 
gilio Juez Coca, auxoliar admonislrallu arx1u 
O'ltserrat Fructuosa Olesa. administratrva 
.,:on i Sedó I Gil, v1golanC1a o mantenome~t edohco 

.•des Rodríguez Martínez, adm•nisllat•va !Sl 
8nuel Devesa Pereíro, té<:n•c auxol•arl41 

... o. Monclús Ma¡ó, tknte auxiliar 
E :,a Marrón Re1gosa, auxJiar admm•strat.va •61 
idbel Herrerias Hernandez. te<eiOOlsta·re<epcl()flJSt.o m 

Servei del Medi Natural 

-L•s C. Cabar'leros Arantegui, capdeSerw• 
; vncesc Llimona llovet. té<:nic de fauna 
Jan Capdevila Solà, tècniC prevenc1ó d'•ncend•s 
¡oan Vílamú Viñas, tt'cn•c de gesuó forestal 
osep Oriol Soler Casas. cap de Grup 

Jo¿¡quim Hernandez Núñez, cap de Grup 

Francesc Calomardo Ortiz, te<no:aux ar 
Àngel Mateo Maldonado. guar:la del Pa·c 
Jordi P!era Nieto, gJarda del Parc 
Carles Sobnno Ruiz. guarda det Parc 
F. Javier Garcia Gutiérrez. guarda~~ Parc 
Joan M. Cabañeros Arantegui, capa:ls EPJtR 
José Muñoz Medina, capat~> 
Àlvar Gonzalez Picañol, ,,,oatas 
Carmelo Palau Pérez, capatàs 
Eduard Pozo Navarro, cap.1tas 
Miguel Rosas Mancebo, capatàs 
José M1guel Segura Tamayo, capatAs 
Juilo Domfnguez Laconte, operart agncela e.pec•al:s:a 
Fernanda Tamayo Terron, operato ~tal 
Rafael Blanca Gadeo. operar de ca"'P 
Jordi Díaz Leór oper,'" ~ carnp 
Rafael Parra Sotillo, opera ~ ·~n 

Vigilants prevenció d'incendis 

Servando Fernandez López 
Pd a r Flores Riol 
Juan López Lozano 
Concepció López Porcel 
Jordr Nadal Canovas 
Carlos A Palau Garcia 
Francisco Pérez Fernandez 
Franosco Pozo Diaz 
José Rodríguez Uamas 
Juan José Rondón Herrenas 
Montserrat Romero Mudarra 
Juan A. Sanchez Barreda 
Dolares Sanchez Parra 
José A. Silgüe Hervàs 
Francisco Torres Vallejo 
M1guel V1lche:~: Ramírez 
Joaquim Vives Carcasona 
Ramón Vives Carcasona 
Isabel Ribell Bachs <8) 
Joaquina lupia Rebollo <8> 
Pere Fàbregas Margant (81 
Carles Pelejero Bou <8' 
Daniel Díaz Diethelm (81 
Albert Ginesta Per :8• 
José luis Sanchez Garcia t81 
Lluís Riaño Molina ·8 
Juh Prieto Pisa ta 
Jordi Grmisó Conejero t8J 
Antonio Alvarez Amigo !81 
Antonio Arcas Zubiaurre t91 
Alexis Catalan Moreno IB> 
Fèlix Serrano Arteaga (8) 
Cristina Mestre Navarro (10) 
Alberto Sanchez Gonzalez 1111 
Mrguel A. López Zapater 1121 

Servei de Projectes i Obres 

JOSep Mascaró I Català, «'. ót servei 
Teresa Sardà Am111s, cap d~ se.:ctó 
Anton1 Ardèvol1 Fernandez, tecn•c auxdoar poo¡ect'5ta 
Pere Mayoles t Mallol, tèaloc aux•liar d1ssenyador 
Màxima Garcia i Gonzalez, treballador des1gnat en 
matèria de -uretat 1 salut 
Joan Gómez de la Tia i Vallés, cap de grup 
Roger Marín Fornells, tècnicauxiliardehneant(131 
Mercè Reventós Rovira, tknica auxilia• delineant t 141 

Servei d'Ús Públic, 
Divulgació i Educació 
Ambiental 

Isabel Raventós 1 Gastón, cap de 5eM!o 

Helem MunUJOS 1 Vinyoles, cooro:nador comunteaeró 
Sebastià Duñó 1 Esteve, coordonador de voluntaus 
Alfons Raspall i Campabadal, d•vulgac•ó·pubhcaoons 

Centre d 'Informació del Parc 
Cecília Cardús 1 Ros, coord•nador centre d'lnformacoo 
Ana Prieto Unsrón, atenc•o al púbfic ns¡ 
Juan José Montero Marquez, atenció al public 
Anna Pla 1 Adrové, atencio al publ:c caps de setmana 
Manel Casademunt Blay, atencoo al públic c. de setmana 
Joan A lorente Matea, iitl'llciO al públiC e de setmana 
Ana Hev1a Ben1t0, atenció al pubhc 1'6' 
Immaculada Joseph Munné, a•MOó a' D<Jbl .... I]> 

Centre d 'Educació Ambiental Can Coll 
Roser Armendares 1 Calvet, coordonadora del centrE 
Silv1a Mam pell Alandete, temic d'educació amb·~nt.<l 
Montserrat Ventura 1 Cabús, te<mc d'ed amboemal 
Miquel Palau i Casanovas. tecM d'educac•ó amb1ent•l 
Joan e u et o Gañet, tèCniC auxiliar d'ed. ambient• I ( 18) 

Centre de Documentació i Recursos 
Educatius 
Teresa Cañellas 1 lsern, coordonadora 

Centre d 'Educació Ambiental Mas Pins 
Manan Navarro i Navarro, coord•.,..dora ce: ctwre 
Glòria Arribas 1 Muñoz, 1kr e d'educaoó amboental 
Cecília Jo ri I e oli, tkniC d'educaCió amb•ental 
Isabel Ma Da Silva Cruz Alves, tknl( d'ed ambl~ntal 

Area d'Informació territorial 
i informàtica 

Joaquim Calaff i Rius, arqu1tecte 
Raimón Reventós Rovira, te<n•c mog SIG 
Jordi Sanchez Ruiz, ofooal la. Espe<talista SJG 
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(l)desdrl17.04 Ol 
(2) des del 05.09.01 
(3) f1ns el 31.03 O I 
(4) des del 12 03 o I 
(5! f .ns el 28.02.01 
(6) des del22 10.01 
(7)desdel17.0•l.01 
<8) des del 17 04 01 f1ns al 28 09.01 
(9} des del 17.04 O 1 f1nsa1 30.07 o I 
(10) des del IS os 01 f1ns al28.09.01 
(11) des del24 OS 01 f.nsal12 07.01 
(12) des del 0107.0: fins al28 09 Ol 
(13) '"~ el20.07.01 
(14! des del os 1101 
(15) des del 01 08.01 
!161 des deliS 03.0Jf,nsal29 0601 
(17lfrucl11 0301 
(IS) des del08.10.01 



supost 2001 

essos 2001 

Cons1gnaoo 
Pressupostada EUR 

12.020,241 

Transferències corrents 
• ansferènoes ens consoroats 

Transferències d'ent1tats 
públiques· patrocini 
"'ltres transferènc1es entrtats locals 
Transferències corrents d'empreses 
privades: patrocini 

Caprtoi iV 

Ol V Ingressos patrimonials 

901,52 
69.717,40 

6.611 13 
0,00 

23.901,52 
2.704,55 

115.856,37 

3.942.248,75 

300,51 
83.969,57 

92.141,32 
4.118.660,15 

'lteressos de dipòsits en bancs i ca1xes 
Concess1ons administratives 

15.025,30 
41.947,45 
56.972.76 C. pitol V 

:~eracions corrents 4.291.489,27 

Contret EUR 

13.965,48 

90,15 
75.365,57 

5.382.36 
0,00 

22.223,72 
1 739,64 

119.254,05 

3.938.406,23 

0,00 
83.969,57 

92.141,32 
4.114.517,12 

24 280.28 
23.104,01 
47.384,29 

4.281.155,46 

B. Operacions de capital 

CAPÍTOL VIl Transferències de capital 
70000 Ens consorciats 
76200 Ajuntaments 
72400 Ent1tats publiques. patrocrn1 
77000 Empreses pnvades: patrocinr 
Total Capítol VIl 

Total operacions capital 

Pressupost 2001 
Romanents 2001 
Total pressupost 2001 

Cons1gnaoo 
Pressupostada EUR 

1 007.703,76 
126.212,54 

300,51 
6010,12 

1.140.226,92 

1.140.226,92 

5.431. 716,20 
1.337.293,22 
6.769.009.42 

Contret EUR 

1 130.625,42 
120.202.42 

0,00 
0,00 

1.250.827,94 

1.250.827,84 

5.531.983,30 
1.337.293,22 
6.869.276,52 
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Estat de despeses 2001 

A. Operacions corrents Consignacoó Contret EUR 
Consignació Contret EUR pressupostada EUR 

CAPÍTOL I Remuneracions de personal pressupostada EUR CAPÍTOL ll i Despeses financeres 
130001210 Retribucions de personal fix 1.882.914,60 1.882.914,60 349000200 Altres despeses financeres ~s· .27 591,79 
131001210 Retribucions de personal temporal 343.525,39 343.525,39 Total Capitollll 751,27 591,79 
160001210 Seguretat Social 627.611,96 626.688,61 
162051210 Assegurances personal 10.818,22 10.564,92 
163001210 Formació personal 7.536,69 7.034,10 CAPÍTOL IV Transferències corrents 
165001210 Fons social 107.769,48 102.636,95 470005330 TransferènCies corrents a empreses privades 
Total Capítol I 2.926.085,25 2.919.273,49 per a la millora del medi natural 300.ST 0.00 

489001210 Transferències corrents a institucions 25.195,80 25195,80 
CAPÍTOL 11 Adquisició de béns i serveis 489005330 Transferències corrents a institucions per a 
204001210 Lloguer de veh1cles 23672,38 23672.38 la millora del medi natural 33324.20 33.324,20 
210005330 Reparacions, mant. de millora del Total Capítol IV 60.820,50 60.520,00 

medi natural 310.122,25 310.015,36 
212004320 Reparació d'edificis i d'instal·lacions 103.794,79 103.342,37 Total operacions corrents 4.250.527,45 4.222.642,88 
212005330 Manteniment material, mobiliari 

àrees lleure 27.045,54 27.D45.54 
214001210 Reparacions i manteniment de vehicles 19.540,39 17.033,58 B. Operacions de capital 
215001210 Manteniment, consum i assist. 

Fotocopiadores 4.247,47 4.247,47 CAPÍTOL VI Inversions reals 
222001210 Despeses d'oficina 17.249,05 17.011,61 600001210 Adquisició sòl 0,00 0,00 
220021210 Consumibles informàtics 601004320 lnvers1ó nova en Infrastructura 1 bens 

1 altres matenals 9.315,69 8.486,30 destinats a l'ús general 634.526,90 634.196,72 
220011210 Llibres, revistes i butlletins 4.086,88 3.631,05 601004510 Inversions en ús Públic, Divulgació 
2210012 10 Consum electricitat 32.154,15 32.154,15 i Educació Ambiental 12.020.24 11.992.,73 
221011210 Consum aigua 24.040,48 24.040,48 601005330 Inversions en Medi Natural 282.175,18 28i.667,62 
221021210 Consum gas 6.611.13 6.611,13 61 1014520 lnvers10 en reposició en béns des1inats 
221031210 Consum combustible 33.356,17 32.593,70 a l'ús general 165.458,63 165.423,56 
221041210 Vestuari treballadors MN 9.015, 18 9.015,18 611015330 Inversió de reposiCió en béns destinats 
221051210 Productes alimentaris 11. 788,.28 11.559,10 al medi natural 12.020,24 12.020,24 
222001210 Servei telefonia fixa 33.957,18 33.957,18 625001210 Inversió nova associada al 
222011210 Postals 7.512,65 6.010,12 funcionament operatiu dels serveis 
222021 210 Telegràfiques 150,25 0,00 (equipament informàtic} 13.222.27 13.174,18 
222051210 Servei telefonia mòbil 20.734,92 20.734,92 625004320 Mobiliari i equipament dels SS.TT. 12.020.24 12.020,24 
223001210 Transports i missatgeria 3.005,06 2.885,31 625005330 Inversions en mobiliari i estris 22.237,45 22.072.49 
224001210 Assegurances 18.550.98 18.550,98 632011210 Inversions de reposició associades 
225001210 Tributs 5.189,00 2861,94 al funcionament operatiu dels serveis 
226001210 Despeses diverses Secc1ó AC 961.62 498,80 (equipament informàttc} 27.507,59 27.434,75 
226011210 Representació 1 protocol 13.222,27 10.552,09 Total Capítol VI 1.818.188,74 1.180.002,93 
2260212 10 Anuncis d'ofertes i concursos 9.015,18 4.573,00 
226024510 Servei d'Ús Públic, Divulgació 

i Educació Ambiental 160.371,66 157.786,52 Total operacions capital 1.818.188,74 1.180.002,93 
2260312 10 Advocats, procuradors i notaris 5.034,68 4.854,38 
227001210 Nete¡a d'edificis 77.404,97 77.316,63 
2270112 10 Vigilància d'edifiCIS 120.520.42 120.475.11 Pressupost 2001 5.431. 716,20 5.402.645,81 
2270612 10 Estudis i treballs AC 24.287,03 24.287,03 Romanents 2001 1.337.293,22 1.337.293,22 
227064320 Estudis i treballs PO 12.020,24 12.020,12 Total pressupost 2001 6.769.009,42 6.739.939,03 
227064510 Estudis i treballs UPDEA 0,00 0,00 
227065330 Estudis i treballs MN 60.829.78 60.829,78 
230001 21 0 Dietes consellers 4.755,67 4.372,36 
230011210 Dietes personal 13.222,27 13.186,63 
231001 21 0 Locomoció i t rasllats 36.084,67 36.045,27 
Total capítol 11 1.262.870,43 1.242.257,60 
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essupost 2002 
. -.. ...~..,-----

-os 2002 

racions corrents 

Taxes i altres ingressos 
aes 

Tax~ ocupaCió priVativa espa1s publ es 
P s publics serve1s culwrals 
Pre s pubiles ut1iltzaoó 
te poral 1nstallac1ons Parc 
A tri>S 1ngressos 
Arunas d'ofertes 1 concursos 

tol lli 

IV Transferències corrents 
rransferènCies MMAMB com 

.:~ ens consorciat 
Transferències diputaCió BCN 
com a ens consorc1at 
TransferèncieS d'entitats 
publiques: patrocm1 
Transferè11Cies A¡untament de Barcelona 
Transferències Diputació BCN altres 
conceptes 
TransferènCieS Ajuntament Cerdanyola 
Vallès 
TransferènCieS corrents d'empreses 
pnvades: patrocm1 

Capítol IV 

Ingressos patrimonials 
nteressos de d1pos1ts en bancs 1 ca1xes 

LOOC!>SS10ns admm1strat1V!>S 
Cêlprtoi V 

-·acions corrents 

ConSJgnaaó 
deí nit1va EUR 

13.222.27 
1.803,04 

72722.46 

6.611,13 
'.502.53 
1.502,53 

97.363,96 

2 .035.928. 50 

2.035.928,50 

300,51 
88.980,85 

5 1.086,03 

3.005,06 

84.141.69 
4.299.371,15 

18.030,36 
37.100,24 
55.130,61 

4.451.865, 72 

B. Operacions de capita 

CAP(TOL VIl 
7{)()()tJ 

Transferències de capital 
TransfE e es • 1t 'Ar B com a 
ens co ...-"'u~ 

70001 TransferènCII'S D putac o BCN com 
a ens consorc1at 

76200 Transferènc1es A¡ufltament 
Esplugues llobregat 

76201 TransferèncieS A¡untament Montcada 
1 Re1X<1c 

72400 Transferències d'entitats 
publiques patrOCiniS 

Total Capítol VIl 

Total operacions capital 

Total pressupost 2002 

ConsgnaCió 
def1n.tWa EUR 

420.708,47 

420.708,47 

66.111,33 

60101,21 

300,51 
967.929,99 

967.929,99 

5.419.795,71 
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Despeses 2002 

A. Operacions corrents 
Consignació Cons•gnaCió 

CAPITOL I Remuneracions de personal definit•va EUR CAPITOL 111 Despeses financeres def•nitiva EUR 
30001210 Retribucions de personal ftx 1.886 330,72 3<12000200 Interessos de demor,. 300,51 
131001210 Retnbucions de personat 3<19000200 Altres despes financeru 450,76 

temporal 365.084,86 Total Capítol lli 751.27 
1600012 10 Seguretat Soc•al 689.731,53 
162051210 Assegurances personal 12.320.75 CAPITOL IV Transferències corrents 
163001210 Formació personal 7 650.88 470005330 Transferències corrents a 
165001210 Fons social 100169,32 empreses privades pe• " " .-n. lora 
Total Capítol I 3.061.288,06 del medv natural 300,51 

489001210 TransferènCies corrents a 
CAPITOL 11 Adquisició de béns i serveis •nsll tucions 22.237,44 
20400121 0 Lloguer de vehicles 26.083,93 489005330 Transferències corrt>nts a 
205001210 Lloguer de fotocopiadores 2.307,89 institucions per a la mtllora del 
210005330 Reparacions, mantemment de millora med1 natural ~' .086,03 

del medt natural 340.96' .48 Total Capítol IV 73.623,98 
212004320 Reparació d'edtftets i 

d'instal·laoons 77 350,26 Total operacions corrents 4.<151.865,72 
212005330 Manteniment material, 

mobihari àrees lleure 27 045,54 
214001210 Reparacions 1 manteniment B. Operacions de capita l 

de vehicles 21.035.42 
215001210 Mantemmem, consum fotocop•adores 3.826,76 CAPITOL VI Inversions reals 
216001210 Assistència inform~ tica 22.237.45 600001210 AdquisiCió sòl 229.628,69 
222001210 Despeses d'oficina 15 926.82 601004320 Inversió nova en mfrastructura 
220011210 Ll•bres. revtstes ' butlletins 4.116,93 i bens desttnats a l'ús generals 324 546,54 
220021210 Consumtbles mformat•cs 60100<1510 lnvers•ons en ús PúbliC, 

1 altres materials 9.616,19 Divulgaoó ' Educació Ambtemal 12 020,24 
221001210 Consum electnCttat 31 252,63 601005330 lnvers•ons en medt natural 219.399,47 
22101121 0 Consum aigua 22.628,11 611014520 Inversió en reposició en bens 
221021210 Consum gas 7 212,15 destinats a l'ús general 111.415,63 
221031210 Consum combusttble 39.366,29 611015330 lnverstó de reposiCió en béns 
221041210 Vestuari treballadors MN 18.030,36 dest.nats a. med• natural. 16.828,3<1 
221051210 Productes alimentans 6010.12 625004320 Mobilian ; equipament dels SS. T' 6.010,12 
222001210 Servei telefonta ftxa 31.372,83 625005330 lnver~tons en mobiltari i estns 12.020,24 
222011 210 Postals 6.160,37 626001210 Inversió nova associada al 
222021210 Telegràfiques 150,25 funcionament operat1u dels 
222051210 Servei telefon•a móbil 21 335,93 serve•s (equ•pament tnformatoc) 18030,36 
223001210 Transports i mtssatgeria 3.005,06 636011210 InverSió de reposició assoc.ada 
224001 210 Assegurances 23.439,47 al func•onament operat•u dels 
225001210 Tributs 5.108,60 serve•s (equ•pament tnformàtic) 18.030,36 
226001 210 Despeses diverses Secció AC 601 ,01 Total Capítol VI 967.929,99 
226005330 Despeses diverses Medi Natural 1.502,53 
226011210 Representació ' protocOl 13222.27 Total operacions capital 967.929,99 
226021210 Anuncis d'ofertes' concursos 3.606,07 
226024510 ús públic, Divulgació 1 EA 184.510,72 
226031210 Advocats, procuradors i notans 3.606,07 Total pressupost 2002 5.419.795,71 
227001210 Neteja d'ed1fic•s 81 .682,85 
227011210 Vtgilància d'ed•fios 121.947,30 
227061210 Estudis i treballs AC 10.818,22 
227064320 Estudts i treballs PO 12 020,24 
227064510 Estudts i treballs UPDEA 601,01 
227065330 Estudis i treballs MN 63.776,46 
230001210 D1etes consellers 6.010,1 2 
230011210 Dietes personal 13.222,27 
231001210 LocomoCió i trasllats 33.494,41 
Total Capítol 11 1.316.202,41 
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Secció d'Administració i Contractació 

a Secció d'Adm1n1straoó i ContractaCió li 
esponen 1es funcions estructuradores del 

'Ktonament de l'ens gestor del Parc, amb 
ectiu de facilitar el procediment per tal 

e es puguin assolir les functons finalistes 
altres serve1s. 

amb1ts de gest1ó són els seguents: 

bit econòmiC, gestiO de recursos humans 
vntractaoó. 
-oo JUrídiCa i administrativa. 
stió del patnmoni públic. 

Àmbit econòmic, gestió 
de recursos humans 
i contractació 

aspecte econòmic té com a fina litat pnnCipal 
a gestió del pressupost. 

•11ajor part dels recursos provenen de les entl
ta· consorciades la Mancomunitat de MumCipls 

Area Metropolitana de Barcelona 1 la Dipu
IÓ de Barcelona, amb aportacions a parts 
"'s que suposen al voltant del 93% dels 
·¿ssos La resta prové d'acttvJtats de col·labo

a ró especifiques amb diversos ajuntaments del 
wri del Parc de Collserola per al cofinança-
. de proJectes concrets, d'activitats d'edu-

:a o ambiental, de la venda de publicacions 
Les, del programa de patrocini, de les 
essions adm1nistrat1ves o dels interessos 
dipòs1ts en bancs i caixes d'estalvi. 

Plantilla funcional consolidada el 31 
de desembre de 2001 

Laborals indefinits SS 
funcionaris 3 
Treballadors temporals 6 
.,..reballadors fixos discontinus 18 

I-desembre) 
A tres contractats temporals 7 

forços al marge de la plantilla) 

Total: 89 

buna plantilla funcional que el 31 de 
desembre de 2001 constava de 89 efect1us, dels 
quals 18 són vigilants de prevenció d'incendis, 
ndefmits f1xos discontinus o a temps parcial 
(contractes de nou mesos per any), l'entitat no 
pot executar el pressupost íntegrament 

Per això temn• present el caràcter prestador 
de serve1s 1 gestor púbhc de l'ens gestor del Parc, 
la maJOr part de la seva act1v1tat administrativa té 
caràcter contractual; a1xí es concerten prinopa -
ment contractes de subm1n1strament, de serve1s, 
de consultona 'assistència tècnica i d'obra. 

Acció juridicoadministrativa 

Aquest ambit de gest1ó destaca en dos vessants 
d'especial transcendènoa: la defensa dels inte
ressos del Consorci davant els tribunals de jus
tiCia 1 1a formalització de conven1s de col-labo
ració amb entitats i particulars per tal d'opti
mitzar la gest1ó del Parc. obten1r fonts de 
·~nançament noves 1 desenvolupar programes 
de formaCió 1 mvest1gació adients a l'execució 
dPis ob¡ectius de 'ens gestor 

Les tasques fonamentals desenvolupades són 
les que corresponen per imperat1u estatutar 
1 legal a I assessoria ¡undica preceptiva a l' ent1tat, 
i la tutela i assistència dels òrgans de govern del 
Consorc1 a més de l'assessona en matería de 
reclamac1ons adm1n1strat1ves 1 contenooses 
administratives. Durant l'any 2001, l'activitat 
prmapa va ésser fa següent: 

Assessoria jurídica general 

Aquest àmbit comporta la redacció i preparació 
d'Informes específics, amb caràcter prev1 a 
moltes questions 1 problemàtrques que cal 
afrontar des dels òrgans de govern del Consorci. 
En altre ordre temàtiC, es tram1ten els conten
Closos que es detallen a la taula adjunta. 

En aquest punt, cal assenyalar d'una banda, 
que s'ha formulat una demanda al Jutjat del 
Contenciós AdministratiU de Barcelona en relació 
a l'aprovació de d1versos plans tècmcs de gest1ó 
cmegètica al Parc de Collserola per part de la 
Generalitat de Catalunya i, d'una altra banda, 
que s'ha comparegut al recurs 719/2001 com 
a codemandat en relació a una proposta de 
modif1car el Pla General Metropolità a l'àmbit 
de la carretera de les A1gües, núm. 157-187 

Amb tot, sobresurt el fet que el Tribunal 
Suprem ha d1ctat diverses sentències d'ordre 
urbanístic en què les tesis del Consorci resulten 
guanyadores en defensa del Pla especial del Parc 
de Collserola, en relació al Pla especial de Sant 
Medir, el Pla espeoal de Sol i Aire o a les 
activitats extractives a la mina Berta. 

Convenis vinculats a l'adminis
t ració 

Al .larg de l'any 2001 han continuat els 
programes de col·laboració amb institucions, 
ent1tats públiques r pnvades per a execuoo 
d'estudis 1 desenvolupament d'rnvesugac1ons 
adreçades a la protecció 1 conservació del Parc, 
com tam be a la captació d' aportac1ons econòmi
ques per al desenvolupament de projectes 
i altres vies de col·laboraoons institucionals 
dins del marc de cooperaCió interadministrativa 
Bona part dels resultats d'aquest àmbit de gestió 

queda reflect1da en els capítols de Conservació 
i gestió dels sistemes naturals, i de Promoció, 
divulgació 1 educació amb1ental, en les taules 
dels convenis establerts. 

Activitats dels òrgans de govern 

Consell Consultiu 

El Consell Consultiu es configura com l'òrgan 
de participació del ConsorCI del Parc de Collse
rola, al costat dels òrgans de govern 1 d'adminis
tració. Les funcions del Consell són, entre d'al
tres, les d'informaCió, consulta i assessorament 
respecte al Pla d'actuacions dei Consorci. 
L'any 2001 varen celebrar-se dues sessions 
ordinàries els dies 7 de juny i 19 de desembre. 
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Recursos en tràmit 
Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona 

Núm. 
Jutjat 
6 

Núm. recurs I 
Any inici 
28812001 e 

Tipus I Contingut 

AdministratiU I Plans Tecmcs dt> G5tíó 
Ctnegètíca al Parc de Collserola 
Administratiu I Plans Têcntcs de Gestió 
Cinegètica al Parc de Collserola 

s 28812001 I 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 

Núm. Recurs I 
Any d'inici 
947/90 
402192 

1211/92 

1292192 

1341/92 

656/93 

836/93 

2028196 
221/97 

072/98 
71912001 

Tipus I contingut 

Urbanlstte 1 Expropiac•ó ftnca tores tal 
Urbanístic I Act•vitats t>xtractives 

UrbamstiC I Declarac•ó de ruïna edificaCió 

Urbanrst•c 1 Pla Especwl de sant Med1r 

Urbanist•c I Pla Espeoal de Solt Alft> 

Urbamst•c I Modthcació dels Estatuts dt>l Patronat 

Urbanlstic I Sanció per 1n fracció urbanística 

Urban;stiC I Expropiació finca forestal 
Adm1n1Strauu I Reclamactó responsabilitat 
patnmomal 
Urbanlsttc I ll•cència act•v•tats 
Urbanlstic I ModificaCió del PGM a l'àmbit de la 
(tres de les Aigü5, núms. 157- 185 

Tribunal Suprem (TS) 

Núm. Recurs I 
Any d'inici 
5024/95 
9514/95 
023 1/96 
2357/96 
3619/96 
5014/96 

Tipus I contingut 

urbanístiC I Activitats extractiv5 
Urbanlst•c I Pla Especial de Sant Medir 
Urbanlsuc !Sanció per 1nfr¡¡cc•ó urbanlst•ca 
Urbanlstic 1 Pla Especial de Sol 1 Aire 
Urbanístic I Declaració de rulna edif1cacio 
Admintstratlu I Mod1ficació dels Estatuts del 
Patronat 

Estat de tramitació 

Presentada d~mdnda 

Sol· licitud d'acumulació d'actes 

Estat de tramitació 

Formulades al-legacions 
Sentència favorable I En tràmit 
al T S (sentència favorable) 
Sentència parcialment favorable I En 
tràmtt al T. S. (sentènCia favorable) 
Sentència favorable I En tràmit 
al lS. (sentència favorable) 
Sentència favorable I En tràmit 
al T S (sentència f avorablel 
SentènCia d5favorable I En 
tràmit al T. S. (sentènciadesfavorable) 
Sentència favorable I En tràmit 
al T S. (sentència parcialment 
favorable) 
SentènCia favorable I Ferma 
SentènCia favorable 

Sentència favorable I Ferma 
Compareguts 

Estat de tramitació 

Sentència favorable 
Senténc•a favorable 
Sentènc•a parcialment favorable 
Sentència favorable 
Sentènoa favorable 
Sentència desfavorable 

Comissió Executiva Assemblea General 

la ComisSió Executiva del Consorci de Parc 
de Collserola és un òrgan operatiu l'ob]e<:te del 
qual és fer el segu1ment 1 establir els mecan1smes 
de posada en marxa de les deCISIOns preses en 
l'Assemblea General L'any 2001 van celebrar-se 
quatre sessions ordinàries els dies 6 de març, 
S de Juny, 2 d'octubre i 28 de novembre. 

20 

l'Assemblea General és l'òrgan suprem de deli
beració i decisió del Consorci del Parc de Collse
rola. Durant l'any 2001 van celebrar-se sessions 
els dies S de juny i 28 de novembre. 

Gestió del patrimoni públic 
Cont1nua la nta Je qes! o ¡rd1recta mtt¡ançant 
concess.ons ad Ml' stratr.-es en determmats ser
vels del !'arc, :onaMe to nent a 1~ a·ees de 
lleure 

A banda. l'ent:ta: està duent a terrrl" una tasca 
contínua en iden;. ficar c.ldasiraTment 1 registral
mem les f1nques pub ques del Parc de Collserola 
a , efecte que .a gest:ó stgu1 prog ess;vament 
més acurada. 

Gestió urbanística: 
planejament i aplicació 
del Pla especial 

El Consorci del Parc de Collserola, com a òrgan 
gestor del Parc, té encomanar vetllar pel compli
ment de la legislaoó ' planejament vigents. evi
tant qualsevol transgressió de la legahtat urba
nístiCa Atesa la pressió a què esta sotmes aquest 
espa1, aquesta línia de treball és de la màxima 
1mportància 1 compta amb el suport del Serve1 
de Guardena per a la detecc1ó d'infraccions. 

Amb aquesta finalitat col·labora en l'elaborac•ó 
del planejament denvat seguint els cnteris de1 
Pla espe<:ial d'ordenació 1 protecció del medi 
natural a Collserola (PEPCO) 1 real1tzant informes 
sobre el planejament proposat per altres 
administracions. 

L'any 2001 van ser incoats 23 expedients urba
nístics per tal d'emetre el corresponent tnforme 
urbanístic, basats en l'adequació del planeJa
ment proposat a l'ordenació del PEPCO. 

La ComiSSió Exe<:ullva de l'entitat en el decurs 
de l'any va donar la conformitat a 17 Informes 
preceptius elaborats pels Serveis Tècnics. D'a
quests, 6 n' informaven desfavorablement ja que 
no s'acomplien les condicions del planejament 
del PEPCO o bé reflect1en que h1 hav1a alguna 
d1sconform1tat amb l'ordenació vigent, mentre 
que 11 n'Informaven favorablement. 



Convenis de coo eració científica i tècnica 
~ tat 

ersitats 
· .:. •tonoma de Barcelona 

d Educació Continua 
tat Pompeu Fabra) 
• t Dompeu Fabra 

Superior d'Arquitectura 
J PolitècniCa de Catalunya) 

o E:Jucació Continua (U.P. Fabra) 
• u ae Barcelona 

Ajunt ament s 
• 'lt de Cerdanyola del Vallès 
''-' nent Sant Cugat del Vallès 

'lvrudpal d'Informàtica (Ajuntament 

• ~r t de sant Just Desvern 
et: VI Horta · Gurnardó (A¡untament 
re< ona\ 

r•r: V Sarrià - Sant Gervasi 
t .-ant de Barcelona) 

Altres institucions 
·alà d'Anellament 

:rent de Medi Ambrent 
e ~ rtat de Catalunya) 
'-IX>~ de Barcelona, SA 

~ ac ó per a la Defensa, Estud1 1 D1fus1ó 
'!ed• Ambient (ADEOMA) 
• ,¡ Capacitació Forestal Can Xifra 
e 0"1 Activa SA SPM 

~.11:\.o •ur a i Jardineria lES 

Altres convenis de col-laboració 

Projecte associat 

Col·laboració pràd1ques professionals d'un becar• del Màster 
Tecnologies de la Informació geogr àtiCa 
Col·laboraoó per a l'estada en pràctiques dels alumnes del Màster 
en Dret Públic i Organització Administrativa 
Col·laboració per a la realització de pràctiques d'alumnes de la 
Llicenciatura de Dret 
Formaoó. Investigació territorial I urbanístrca 

Estada en pràctoques del Màster el' Gestió Publica 
Realrtzació d'un estudi sobre la fauna nerpetològica del Parc de Collserola 

Oinamiuació programa educació amb1ental Parc Riera Sant Cugat 
Programa "Cu1dem la Terra, Cuidem Collserola" 
Col-laboracró per a l'rntercanv1 d'informació cartogràfica d1g1tal en 
l'entorn del Parc de Collserola de Barcelona) 
Projecte de m1lora del Parc de Collserola - Àrea de la Penya del Moro 
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
Execució de prorectes a l'àrea de la muntanya de sant Pere Màrtrr 
Finançament del ·Pla de prevencró d'Incendis forestals (PPIF) de 
Barcelona 2001-2005" 

RealitzaCIÓ de programes d'anellament SIStemàtiCS 1 r~ulars 
seguint la proposta metodològica de "Mon1toring del C.E.S 
Recuperació de la fauna autòctona 

Projecte de restauració topogràfica 1 vegetal dels terrenys annexos 
als antiCs esfèrrcs d'Horta 
Realització de pràdiques 

Col·laboració per a la formació prtlctica en cen tres de treball 
Col-laboració per a pràdiques a empreses de l'Escola de Natura 
Cel Rogent 
Col-iaboració per a la formació pràd1Ca en centres de treball 

r bl oteca Centre Cultural A¡ St. Cugat del V. Cess1ó exposiCIÓ 1!1nerant "Collserola, una realitat compart1da" 
..rntament d'Esplugues de llobregat Cess1ó expos1c1ó 1t1nerant "Collserola. una realitat compartida" 

Casa'l Sarrià- QSL Serveis Culturals Cessió exposiCió Itinerant "Collserola, una realitat compartida" 
Collegi Montserrat Cessió exposrció itinerant "Collserola, una realitat compartida" 
.>alvador Llobet Edicions Cartogràfiques, Sl Edició d'un mapa i guia excursionista del Parc de Collserola 
Escola Familiar Agrària Qu1ntanes Col-laborac1ó pràdiques de formació d'alumnes 
Asoc1aC1òn para el Estudio y Recuperació Gestió del mòdul de recuperació de la fauna autòctona de l'Estació 
d" la Flora y Fauna Autoctonas Collserola 10 Biològ1ca de Can Balasc 

Patrocini 
Entitat 
Serveis Funerans de 
Barcelona, SA 

Caja de Ahorros del 
Mediterraneo 

Sony España, SA 

Societat General d'Aigües 
de Barcelona, SA 

Valenciana de Cementes 
Portland, SA 

Túnels 1 Accessos de 
Barcelona 

Ferrocarrils Generalitat 
de Catalunya 
Fuerzas Electncas de 
Cataluña, SA (FECSA\ 

Projecte associat 
Col-laboració en la 
realització d' estud1s i 
actuacions per a la millora 
del medi natural del Parc 
per a l'any 2001 
Protecció 1 conservació del 
Parc de Collserola en la 
realització d' estudrs recerca 
fauna. 
Col-laboracró empresanal 
amb el CPC aportació 
aparells audiov1suals. 
Perllongament de la 
carretera de les Aigües 
a Sant Pere Màrtrr 
Creació d'un a1guamoll 
que alimentarà una bassa 
del drspos1tiu d'extinCIÓ 
d'Incendis. 
ConservaCió del Parc, 
sensibilització i promoció 
de la conservació del medi. 
OrganitzaCió del Dia de 
Collserola. 
Estudis finies elèctnques. 
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Conservació dels sistemes naturals 

llrtrod ucció 
~ '·latural és el responsable en 
J conservaetó í actuació sobre els 
als. S'organitza a partir de 5 Pro
nterrPiacionats. que contenen actí-

; cor es detalla tot seguit. Aquest 
t o CJctivitats ha comptat amb 

pressupostària global de 
., EUR 

I Prevenció d'incendis 
-9 EUR) 

!lacc ó de plans i pro¡ectes 
O~tecc ó, v1gilància i intervenció 
!"lmeOiata 

- Execució 1 manteniment de mesures 
>prevenció 

- Cootdinació del dispositiu 1 anàlist 
E' dades 
ortrol d'usos perillosos 

2 Gest1ó torestal1 agrícola 
'tJRJ 

~E'dawó de plans i projectes 
Replanteig, ordenació i treballs 
'> coles 
~epoblacíons. treballs de restauració 
Manteniment 

-~oment de l'agricultura 1 ramaderia 

A 3 Gestió de la fauna, estudis 
~tea (177.960,93 EUR) 

Segu1ment 1 anàlisi d'activitats 
ctnegèttques 

:: - Gestió d'hàbitats i potenctació de 
a fauna 
Estaoó Biològica de Can Balasc 

.. Estudis 1 seguiments sobre el medi 
1atural 

M 4 Vigilància ambiental i control del 
l"nt (89.226,73 EUR) 

• - nspecció guarderia 

PROGRAMA 5: Mantentment (infraestructures, 
lleure i senyalització) (486.535,39 EUR) 

Activitat 1.- Control i mantentment de la 
maqutnària 

Act1vitat 2.- Manteniment del mob1hari i la 
senyalització 

Activitat 3.- Acttvitats agrícoles a Can Coll 
Act1v1tat 4.- Neteja àrees de lleure 
Activitat 5.- Manteniment àrees de lleure 

COMÚ ALS PROGRAMES I ALTRES: 
(144.638,35 EUR) 

PROGRAMA 1: 
Prevenció d'incendis 

La Gest1ó del Disposittu de Prevenció d'lncendts 
Forestals de la MMAMB se'n du una gran part 
del pressupost. la finalitat és protegtr el bosc 
dels incendis forestals que. ateses les característi
ques del Parc i la freqüentació, es produetxen en 
un nombre molt considerable, tal com es pot 
apreciar a la taula següent (any 2001 ). 

Sector Nombre Sup. Sup.no Sup. 
d'incendis total arbrada arbrada 

Collserola 
Garraf 
Manna 
Vallès 
AMB 

(Ha) (Ha) (Hal 

60 27,1 
25 89.5 
31 111,3 
6 0,8 

122 228,8 

22,6 
41.7 

105,2 
0,3 

169,8 

4,6 
47,8 

6,1 
0,6 

59.0 

Les mesures que es prenen per disminuir el risc 
i lluitar contra els incendis forestals les diferen
ciem en prevenció passiva i prevenció activa. 
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Prevenció passiva 

Consisteix en aquelles actuac1ons que tenen per 
obrecte disminuir la vulnerabilitat del terri ton en 
relació als incendis forestals. Durant el 2001 
s'han executat les següents: 

1. Sensibilització i divulgació 

Com s'ha vingut fent els darrers anys, s'han 
d1stnbuït fullets informatius 1 s'ha introduït 
la prevenció d'incendis forestals dins dels con
tinguts pedagòg1cs dels centres d'educació 
ambiental. 

2. Vigilància del compliment de la 
legislació vigent 

La guarderia del Parc de Collserola vetlla pel 
compliment de la leg1slació vigent en matèria de 
prevenció d'incendiS en les activitats que es rea
litzen dins del Parc. complementant les de la 
Gut.trdia Urbana, agents rurals, SEPRONA, 
Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. 

3. Actuacions sobre la v egetació 

Aquesta actuac1ó es basa en la tala selectiva 
d'arbrat i desbrossada de matolls per tal de 
rebaixar la quant1tat de combustible. en una 
amplada mitjana de 25 metres a l'entorn de 
zones urbanitzades i a banda i banda de cam1ns 
principals de la Xarxa Bàsica amb l'objectiu de 
definir unes franges on els bombers pugu1n 
treballar amb seguretat i eficàcia. 

4 . Arranjament i conservació de la 
xarxa v iària bàsica 

Considerem com a Xarxa Viària Bàsica aquell 
conjunt de camins aptes en tot moment per la 
orculació de veh1cles dels bombers i altres mit
Jans d'extinció El consorci assumeix el com
promís de mantemr-la en bon estat. dms l'tlmb1t 
del Parc de Collserola. efectuant les tasques de 
manteniment necessàries. Durant el 2001 s'han 
realitzat els treballs de manteniment del ferm 
1 les actuac1ons sobre la vegetació de la caixa del 
camí (franra de 3 ma banda i banda) relacionats 
a les taules de la pàgina 26. 

Franges de protecció contra els incendis forestals. noves franges realitzades durant el 2001 

Franja baixa combustibilitat Tipus Amplada (m ) Superfície (Ha) Cost (EUR.) 

E OS Can Fernol 
G 12 Camí a Valldore1x 
G 01 Serra d'en Julià 
A 08 Can Catà-Cementin Collserola 
Carrer Cànoves-Sagàs 

FF 
FF 
FF 
FF 

FU 

TOTAL 

36 
40 
40 
40 
25 

Franges de protecció contra els mcendis forestals. Treballs de manteniment 

2.70 
5.44 

10,50 
2,00 
2,80 

23,44 

7.667.41 
16.038,52 
30.985.18 
5.901 ,94 
6.731,33 

67.324,38 

Franja Tipus Amplada (m) Superfície (Ha) Cost (EUR.) 

D 09 Can Saurò-Mas Gu1mbau FF 40 4,00 3.507,51 
C 07 Can Ta no FU 25 2,51 2.203,59 
Rectoret perímetre est FU 25 3,50 2.871 ,34 
Can Castellví Perímetre FU 40 3,21 2.817.41 
Can Coll perímetre FF 40 4,50 3.691,72 
Flor de Maig perímetre FF 40 5,89 4.830.41 
Urb. Montflorit perímetre sud FU 40 3,00 2.461,14 
D 08 Can Balasc FF 40 5,73 5.024,50 
A 1 O Serra d'En FOtJà FF 45 12,80 11.244,02 
G 10 Can Domènec-dases Puig Madrona FF 20 3,74 3.281 ,27 
G 08 Ca n'Amigonet FF 20 3,44 2.823.34 
Carrer Múrgula FU 20 0,50 438,44 
Zoonosis perímetre FF 25 1,00 820.38 
G 06 Can Planes franja FF 20 3,34 2.741,63 

TOTAL S7,16 48.736,70 

FF· franra forestal FU: franja urbana 
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5. Senyalització 

E 995 " a a a senya tzac1ó sobre el 
ter·eny de a Xarxa Va na Bas1ca de Prevenció 
d'lncend s Fo•esta s oe Parc de Collserola 

Despres d'aquests onc anys d'experiència, 
l'opin1ó gel'lera es que ha estat força útil, però 
que ca m orar- a en a guns punts 

L'any 2001 s ha ne at una nova fase d'aquest 
projecte de se ya tzac o. en la qual s'instal·len 
nous suports roves p aquetes, 1 es canv1a la 
posiCió d'altres per ¡a, de millorar 1 faohtar la uti
lització de la cartografia de prevenoó d'Incendis 
sobre el terreny Aquesta nova fase s'està fent 
per sectors. a mesura que es va disposant de 
pressupost 1 personal per realitzar-la. A finals 
de la campanya del 2001 s'ha de1xat totalment 
acabada la senya1·tzaciò del sectors G. F 1 E 

6. Hidrants i basses per helicòpter 
bombarder 

a) Nous punts d'aigua 
Durant l'any 2001 el Consorci ha construït una 
nova bassa apta per a la càrrega d'helicòpters 
bombarders a la serra del Pedregam dins el 
terme de Sant Cugat Aquesta bassa s'alimenta 
amb una denvaoò de la canonada del d1pòs1t 
d'aigua Soll A1re. El cost total de la Bassa de Sol 
i Aire ha estat de 15.570,25 EUR 

b) Manteniment 
Com cada any, també s'ha procedit al manteni
ment sistemàtiC dels punts d'a1gua gestionats pel 
Consorci, que són: 

• Sistemes de d1pòsits d'aigua amb h1drants 
normalitzats per bombers: 
Santa Creu d'Oiorda- Barcelona 

·Can Catà -Cerdanyola 
·La Salut- El Pap1ol 
· Flor de Maig -Cerdanyola 
· Pl. Mireia - Sant Just 

• Basses per a helicòpter bombarder. a part 
de les construïdes enguany: 
· Can Balasc - Barcelona 
Vil· la Paula - Barcelona 

· Caserna de Bombers de Vallvidrera • Barcelona 
· Montbau Barcelona 
· Can Rius 
· Sant Pere Màrtir 
· Ciutat Merid1ana 
·Turó Pelat 
Penya del Moro 
Pedrera Pu1g d'Oiorda 
Can Castellv1 



- Tent dels punts d'aigua ha suposat 
R 8.030,36 EUR. 

- &--tro d'usos perillosos 

:s elèctriques 
- oe límes de transport i distribució 

- = ¿.arica representen un perill potencial 
-:~ndi forestal si no es mantenen les 
de seguretat a la vegetació, així com 

_ :at de les instal·lacions. Per garantir 
¿speaes, el Consorci de Collserola fa un 

• de totes les tasques preventives que 
,-,_,arles companyies i també ha esta

::~ s de coJ.Iaboració per tal d 'anar 
:::a-: reduint l' impacte de les línies 
;..<e~ el Parc. 

- - ' a més de fer el seguiment de les 
- ~ estableixen els plans triennals regu-
~"ret 268/1996 del DARP i s'han dut a 
~ -es actuacions importants respecte la 

supervisió de millores en la xarxa de 
oe les línies de Sant Cugat i Sant Bar

'lS àmbit del Parc de Collserola, en 
=-::de Molins de Rei i Barcelona. 

-es es desglossen en 2 projectes, i es 
- -r~ en: 

· :ac1ons en la línia de 25 kv derivació 
:::89 a CT BY288 consistents en: 
_,ce l'actual CT BY289, i dels 320 

- de 1nia aèria amb 4 suports metàl-lics. 
:;códe 4 suports de formigó i de 325 

:-: :::e .inia aèria de baixa tensió, des de CT 

~ <:aaó d'un tram de la derivació amb la 
- (;(Ió de tres nous suports metàl·lics, la 

;;a dels 5 suports de fusta existents, i la 
• • oo del cable en els 202 metres de 
-aao_ 

2. Modificació en la línia de Sant Bartomeu 
actualment a 11 kv. L'actuació consistirà en 
- Conversió a 25 Kv, amb la connexió a la línia 

Barcelona 1 i 2 a 25 kv. 
- lnstal·lació de 13 suports metàl-lics nous sub
titució de cables en el tram de 1 .537 metres de 
la derivaci~ de Sant Bartomeu afectada per la 
conversió 1 consegüent retirada de tots els 
actuals suports de fusta d'aquest tram. 

- lnstal-lació d'un nou PT 34307 a Can Rabella 
i retirada de l'antic PT BY071. ' 

- Retirada d'un tram de 480 metres de línia a 
11 Kv des de la subestació de Molins fins al PT 
de Can Rabella (1 O suports). 

- lnstal·lació d'un nou PT 34308 a Can Planes 
retirada de l'antic PT BY068 i conversió a baixa 
tensió del tram que uneix els dos PT 

- Retirada del PT BY284 del Camp de Tir, 
1 convers1ó a baixa tensió de l'actual derivació a 
11 kv, connectant-se al nou PT 34308 de Can 
Planes (450 m). 

b) Neteja dels marges de carreteres i abocadors 
Les deixalles i brossa acumulades en les carre
teres i camins poden ser l'origen d'incendi. De 

Recollida de brossa realitzada en activitats del 
grup de voluntaris del Parc 
Data Punt kg aprox. 
1411/01 Camí de can Catà 200 
25/3/01 Font d'en Marc 350 
22/4/01 Entorns de can Coll 15 
27/5/01 Camí del Puig de la Guàrdia 

i àrea de lleure can Coll 65 
10/6/01 pista de la carretera Horta 

a can Borrell 250 

30/9/01 Torre Baró (talús) 500 
28/10/01 Torre Baró-franja de protecció 350 

Total 1.730 

forma periòdica, l'òrgan gestor del Parc efectua 
la neteja dels marges en 45 km de carreteres i 
camins. També es realitzen neteges extraordinà
nes cada cop que es produeixen d'abocaments 
puntuals. 

Resum annual de la recollida ordinària de brossa 
a les diferents àrees 

ÀREES TOTAL (Kg) 

Àrea de Can Coll 
Àrea de Castellciuró 
1;-rea la Salut del Papiol 
Area la Salut de Sant Feliu 
Àrea Santa Creu d'Oiorda 
Àrea Sta. Maria Vallvidrera 
Àrea Sant Medir 
Àrea Sant Pere Martir 
Àrea Torre Baró 
Les Escletxes del Papiol 
Explanada can Cerdà 
Font del Bacallà 
Font de la Budellera 
Font del Castanyers 
Font del Ferro 
Font Groga 
Font de la Muguera 
Font d'en Ribes 
Font de Sant Pau 
Font de Sant Ramón 
Itineraris de la Budellera 
Mirador de l'Arrabassada 
Revolt de les Monges 
Font de la Beca 
Mirador Cerdanyola 
Mirador del Esfèrics 
Mirador font Groga 
Mirador de Montbau 
Mirador de Sarrià 
Parc de Vil·la Joana 
Passeig dels Til·lers 
Turó d'en Cors 
Turó de la Magarola 
Turó d'en Mont 
Vista rica 
Carretera del Tibidabo 
Camí can Catà 
Camí can Rius a Torre Baró 
Carretera Aigües 
Camí Pas del Rei 
Carretera de l 'Arrabassada 
Camí antic de Vallvidriera 
C. Sarrià a Vallvidrera 
C. Vallvidrera a les Planes 
C. Vallvidrera a Molins de Rei 
C. Horta a Cerdanyola 
Can Balasc 

TOTALS 

7.805 
1.766 

713 
230 

2.205 
2.940 
2.285 
2.922 
4.816 
2.082 
1.698 
5.968 
2.284 

450 
834 
681 

1.844 
554 
188 
96 

806 
1.630 

323 
140 
564 

2.788 
1.165 
1.282 
1.031 
2.926 
1.537 
2.848 
1.109 
5.270 

574 
1.740 

482 
724 
952 

1.014 
987 
830 
614 
906 

1.356 
882 

2.087 

78.928 
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Treballs de manteniment del ferm 

Codi Nom Longitud Cost EUR 

802 Sol1 Aire - Can Borrel' 
Crta Horta 1.400 1.952,09 

807 Carni de la Torrefera 2.600 3.625,31 
B09 Can Coll- Cal Codonyers 

1' adecuació 688,81 
006 Carni de la Font Furriola 2.750 3.834.46 
E04 Carni de la Salut, Can Ferriol, 

Can Serra 1.950 2 718,98 
E05 Torrent de Can Femol 

a la Samson 2.700 3.764,72 
E16 la Sargantana - Can ferrool 1200 1.673.22 
F02 De Molins a S. Creu d'Oiorda 1400 1952,09 
F03 Santa e reu Turo del Quirze 3.100 4.322,48 
F04 Can Campmany al Turó 

d'en Qwze 1.200 1 673,22 
FOS Sant Bartomeu al Turó 

d'en Qu1rze 900 1 254,91 
F06 Can Barça Can V1lagut 1200 1.673,22 
F07 Castellciuró C Am1g6 del Clot 1.650 2300.67 
F07 Can Am1g6 del Clot camins 

secundaris 4.771,1, 
G01 Serra d'en Julià 4.400 6.135,13 
G02 Les escletxes a La Salut 2.400 3.346,44 
GOS Cases de Can Castellvl a 

Serra d'en Julià 1 500 2.091,52 
G06 Sant Bartomeu Les Escletxes 4 100 5.716.83 
G07 C.Esteve de la Font 1.800 2.509,83 
GOS Camí del Coll de I'Amrgonet 1.800 2.509,83 
G 1 O Cases del Pwgrnadrona 2 400 3.346.44 
G 11 Can Domènec a PUigmadrona 1.200 1 673,22 
G 12 Serra d'en Julia Valldore•x 1.500 2.091,52 

Camí de MIKEl 1.200 1 673,22 
Accès Ktlo 1.072 , .494.39 
Flor de Ma1g 1400 1 952,09 
E05- E05 800 1115,48 
Coll de I'Am1goflCt 300 418,30 
EOS- E04 1 150 1.603,50 
Caml Serra de Na Joana 4,188.23 

Total 49.072 78.071,29 

Actuacions sobre la vegetació en els camins 

Nom Sup. Total (Ha) EUR 

D 06 Can Modolell 2,10 5.963,54 
B 03 Pista Pas de l' Herrero 1,20 2.884,86 
B 04 Vista Rrca-Pas del Re1 0,84 2.019,40 
A 11 Font dels Caçadors 6,00 1.442.43 
G 06 Can Planes 0,63 516,84 
B 09 Can Coll-Can Codonyers 1,80 4.327,29 

Total 12.57 17.154,36 
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Prevenció activa 
És una de les claus per m1nim1tzar la superficie 
cremada per incendi 1 reduir al màx1m el temps 
d'arribada dels mitjans d'extinció. 

El dispositiu adopta les següents mesures: 
• Sistema d'alerta meteorològica 
• Detecció 
• Descnpcró f1able de l'indret i característiques 

del foc 
• Col·laboradó dels m1t¡ans d'extinCió 
• Infraestructures de suport a 1' extinc1ó 
• Vigilància mòbil 

1. Sistema d'Alerta Meteorològica 

Ha seguit funcionant el drsposit1u d'alerta me
teorològica que es va dissenyar conjuntament 
amb l'Ajuntament de Barcelona amb l'ob¡ectlu 
prinopal de detectar les situacions climatològi
ques que poden afavorir l'inici i propagac16 dels 
incendis forestals a la vessant d'aquesta Ciutat 

Aquest any s'han realitzat petites modificaCions 
en la ubicació dels mitjans d'extinció a causa de 
l'obertura del nou parc de bombers de la Vall 
Hebron. La resta de protocol segueix el disseny 
de l'any passat: 

Els valors es mesuren a l'estació situada sobre 
l'edifici annexa a la Torre de Comun1cac1ons de 
Collserola. Es consideren les següents dades. 

• Veloc·tat del vent supenor a 4,5 m/s quan te 
components d'est a oest (dels 60 als 220 °). 

• H. R. inferior al 50% 
• Temperatura mitJana supenor als 25 °C. 

Es decreta estat d'alerta quan cornciderxen, 
durant 1 O mrnuts, dos dels tres valors límit. 
Es decreta estat d'alerta críttca quan COinCi
deixen, durant 1 O mrnuts, els tres valors lim1t. 
La situació d'alerta es desactiva quan ja no es 
donen les condicions establertes durant 30 
minuts o més 

L'activació i desact1vació de l'alerta es nottfica 
des de la Central del Consorci al Cap de Guardia 
del SEIS, per tal que aquest faCI efectiva la mobi
lització de vehicles establerta per a cada situació: 

Situació normal: 
(Tots els dies de la campanya de vigilància) 

Mobilització de vehicles: 2 autobombes amb 
les dotacions completes 

· 1 autobomba en l'àrea del Col/et de l'Espina· 
gosa (Carretera BV-7468 i el caml E-02), proce
dent del Parc de Vallvidrera. 
·1 autobomba s'ubicarà normalment a Can Rius 
Ctra. d'Horta a Cementiri de Collserola (X-6), 
procedent del Parc de la Vall d'Hebron. 

No obstant això, ambdós vehicles hauran d'efec 
tuar recorreguts de reconeixement de cam1ns 1 
comprovació d'h1drants, corresponents al terme 
municipal de Barcelona per tal d'aconseguir el 
màxim coneixement de Collserola. 

Horari: er mate1x que el de les torres de 
vigilànCia del Consorci 

Situació d'alerta meteorològica: 

Mobilització de vehicles: 3 autobombes amb 
1es seves dotaCions completes 

1 autobomba al mirador de Torre Baró, proce
dent del parc de Sant Andreu 
· 1 autobomba al Km 3 de la Carretera de les 
Aigües, Font del Mont, procedent del parc de la 
Vall d'Hebron 

1 autobomba al parc de Vallvidrera. procedent 
d'aquest. 

Horari: mentre duri la situació d'alerta. 

Situació d'alerta crític;r. 

Condicions: quan es donin simultàniament els 
tres paràmetres esmentats a l'alerta meteorolò-



s mitjans d1spon1bles per part dels 
e la Generalitat estan dispersos en 

" d s forestals. 

ació de vehicles: 4 autobombes 
· ac1ons completes 
moa al mirador de Torre Baró, 
t del parc de Sane Andreu 
ba al Km 3 de la Carretera de les 

procedent del parc de l'Eixample 
mba a la zona del Coll de Can Cwas 

ns de Rei a Vallvidrera, camins D-03 
procedent del parc de l'Eixample 
moa al parc de Vallvidrera, 
e d'aquest 

entre dun la Situació d'alerta 

panya d'enguany s'ha decretat alerta 
s, de les quals 14 han esta d'alerta 

gilà ncia fixa 

el D1spos1tlu de Vigilància d'Incendis 
gestionat des del Parc de Collserola, 
ofiCialment els 32 municipis que 

part de l'fntitat del Medi Ambient 
na superficie total de 58 662 ha, 'de 
2 2.530 es consideren d ·ús forestal. 

a ts Situats en punts estratègiCs per 
ax1ma cobertura v1sual, són la base per 
,a detecció 1mmed1ata de la presènc1a 
nes de fum prodUides per l'eXIStència 
determinar-ne la s1tuac16 exacta. Cen

t es disposa de 13 punts, dels quals 12 
cats en torres de v1g1lànoa 1 un al San
Tibidabo. Com a e1nes pn nc pals s'ull

dada per lfeg1r alineaoons en graus. 
es. mapes a diferents escales, 1 rad1o-

transmissors. Els vigilants estan comuniCats per 
ràdio directament amb Bombers de la Genera
litat, amb Bombers de l'Ajuntament de Barce· 
lona, amb la Central del Dispositiu ubicada a la 
seu del Parc i amb la resta dels organismes 1 entl
t~ts qu~ !ntegren el dispositiu. Aquest fet facilita 
I actuaoo de tots els m1t¡ans ja que poden 
demanar directament la informació que des1tgin 
a la persona que m1llor veu la situació de l'in
cendi mentre no arriben els mit¡ans 
d'extinció. 

l'any 200' s'ha continuat la substitUCió de 
les torres de v1gilànoa antigues per un nou 
model de torre que s'ajusta a la normat1va de 
Seguretat i Salut. Concretament han estat substi
tuïdes les torres de Cerdanyola (LIMA)¡ Sant 
Cugat (INDIA). El cost total d'aquestes obres 
ha estat de 78.732,59 EUR. 

l'any 2001 la campanya de v1g1lanoa a les 
torres de gudlta es va in1ciar el d,a 17 d'abril I va 
f1nahtzar el dia 2_8 de setembre. Han estat quasi 
6 mesos de v1g1lanoa continuada. amb jornades 
de 1 O hores. Per cobrir aquesta tasca es d1sposa 
de 26 per~ones, dues per torre, amb la següent 
d1stnbuoo horàna. 

3. Vigilància mòbil 

Constituïda fonamentalment per: la Guarderia 
d~l Parc (TANGO 1) i l'Equip d'Intervenció Imme
diata del Parc (VICTOR 1), Guàrdia Urbana dels 
mun1opis del dispositiu, agents rurals de les 
comarques corresponents, patrulles dels Grup 

Sierra de la Generalitat, proteccions civils i ADF 
de diferents municipis, i patrulles del SE PRONA 
de la Guàrdia Civil. 

La seva actuació es basa en la v1gilànoa 1 dis
suasió per tal de redUir al màxim les causes, 1 en 
la 1ntervenoó 1mmediata, en ser normalment 
algun d'ells els pri~ers d'arribar a l'incendi grà
oes a la seva mob1l1tat. Un cop arriben els bom
bers. passen a formar part de l'equip de suport 
per faohtar l'extinCió de l'incendi, organitzaCió 
de m1t¡ans, tancaments de carreteres, analitzar 
les causes, etc. 

El personal contractat directament pel Consorci 
de Collserola per a aquestes tasques es compon 
de quatre persones del Servei de Guardes i 
quatre persones de l'Equip d'intervenció 
1mmed1ata. 

4.Coordinació 

Com en anys anteriors, el CPC efectua la coordi
nació del dispositiu mitjançant la realització de 
les tasques següents: 

a) Compra i distribució d'emissores de ràdio 
El CPC dota el dispositiu amb més de 60 radio
transmissors portàtils 1 12 bases fixes. L'any 2001 
es va~en comprar 26 equips nous per tal de 
subst1twr els ant1cs de què disposa el personal 
de les torres 1 es contracta un servei de manteni
ment de la xarxa per tal d'assegurar el bon fun
CIOnament durant la campanya. El cost total d'a
questa operació ha estat de 19.082,13 EUR 

b) Establiment d'una central de coordinació 
a la seu del Consorci. 
H1 ha dues persones ass1gnades a •a ·centrat 
Collserola· que són les encarregades pn nopals 
de coordmar tots els Integrants del dispositiu, 
tant a través de la xarxa de comunicacions com 
per telèfon: 
• D1sposen d'un programa SIG per facilitar la 
localitzaoó de l'incendi ' tenir totes les 
dades Informatives de forma automatitzada. 

• Recullen totes les dades i incidències referents 
als incendis i emplenen la base de dades. 

• Controlen les estacions meteorològiques per 
tal de donar avís dels estats d'alerta. 

• Cont.rolen els h?raris, torns, baixes i altes. 
p~rm1sos adminiStratius, etc., del personal del 
d1spos1t1u contractat pel Consorci. 

• Controlen tot el repartiment i recollida 
d'equips personals i material. 
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Programa 2: 
Gestió forestal i agrícola 

Manteniment de repoblacions 
Durant l'any 2001 s'ha continuat el programa 
d'anys enrere, el qual consisteix en l'execució de 
les següents tasques: 

- Estassada d'esbarzers 1 matolls a l'entorn dels 
arbres 

- Esporga de branques 1nferiors 
- Reposició de marres i reg d'aquestes 
-Tractaments fitosanitaris 

Aquestes actuacions han estat realitzades per 
personal propi en les repoblacions següents: 

TM Barcelona 
Serra Vilana 
Penitents 
Montbau 
Torrents de la Ctra. de les Aigües 
Torrent de la Font de Santa Eulàlia 
TM Esplugues de Llobregat 
Sant Pere Màrtir 
TM Montcada i Reixac 
Torrents de Can Cuiàs 
TM Sant Feliu de llobregat 
Can Messegué 
TM El Papiol 
Torrent de Batzacs 

1 ha 
1 ha 
6 ha 
1 ha 
1 ha 

6 ha 

2 ha 

2,3 ha 

0,5 ha 

També aquest any s'han realitzat, mitjançant 
contractació d'una empresa especialitzada en 
tasques forestals, els tractaments silvícoles de 
millora en les repoblacions executades els anys 
seixanta 1 setanta a les finques del terme muni
cipal de Barcelona: 

Torre Baró 
Observatori Fabra 
Serra d'Agudells (Centre d'Acollida 
d'Ammals de Companyia) 
Can Borni 

5,8 ha 
3 ha 

9 ha 
S ha 

Aquf, els treballs han consistit en l'estassada 
d'arbustos a l'entorn dels arbres, la tala dels 
arbres secs. la poda de les branques baixes 
dels arbres restants i l'obertura de caixa i arranja
ment del ferm dels camins annexes. Aquestes 
actuacions són prèvies a la realització dels inven
taris forestals de les finques repoblades i a partir 
dels quals es redactaran els plans d'ordenació 
forestal corresponents. 
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Tales, aclarides i esporgues 
sanitàries 
Tala d'arbres amb el tronc trencat. escapçats, 
torts, secs, inclinats. sense possibilitat de recupe
ració i aquells la densitat dels quals faci inviable 
el desenvolupament normal. Esporga de les 
branques seques i trencades. 

Aquesta actuació es realitza normalment en 
indrets on hi ha perill de caiguda d'arbres o 
branques sobre persones o edificis, o en el cas 
de caiguda d'arbres en camins forestals, cosa 
que aquest any es va agreu¡ar a partir de la tem
pesta del 25 de novembre i, sobretot. de la 
nevada del d1a 14 de desembre, que va afectar 
en major o menor grau a un 30% de l'arbrat. 

Així, fins al 1 S de novembre es va actuar als llocs 
següents: 

-Sant Medir (Sant Cugat del Vallès) 
- Carretera de les A1gües (Barcelona) 
-Carni del Torrent de Can Cerdà (Cerdanyola 
del Vallès) 

- Can Canaletes (Cerdanyola del Vallès) 
- Camí de Torre Cendrera (Cerdanyola del Vallès) 
- Camí de Can Tintorer (Molins de Rei) 
-Vista Rica (Sant Cugat del Vallès) 
-Camí de la Serra d'en Julià (Molins de Rei) 
- Vallvidrera (Barcelona) 
- Penya del Moro (Sant Feliu de llobregat) 
- Carretera de Sarrià (Barcelona) 
- Font de la Marquesa (Barcelona) 
- La Rierada (Sant Cugat del Vallès) 

- Pas del Rei (Sant Cu gat del Vallès) 
- Montbau (Barcelona) 

Des del dia 1S de novembre, es va actuar en 
gairebé tots els camins i carreteres del Parc per 
tal de ret1rar branques i arbres sencers caiguts 
o trencats per la força del vent dels dies 1 5 i 16 
de novembre, i pel pes de la neu a partir del 
14 de desembre. 

Lluita contra les plagues 
i malalt ies 
Durant el 2001 s'ha continuat el programa de 
lluita contra els flagells forestals. Aquest ha con
sistit, bàsicament, en el control de l'escarabat 
perforador dels pins. Tomicus destruens, cen
trant-se en el segu1ment visual de les poblacions. 

Referent a la processionària del pi, Thaumeto
poea pityocampa, s'ha realitzat el control anual 
de vol de mascles adults mitjançant trampes de 
feromones durant els mesos d'estiu, des de la 
segona quinzena de juliol fins a mitjan setembre, 
enregistrant-se un augment generalitzat en ei 
nombre de captures en relació a l'any anterior 
en la majoria de les zones estudiades, sobretot 
a les zones de Can Canans, fàbnca de ciment 
Sanson, carretera del Tibidabo, Roquetes i serra 
d'en Fotjà. Així, al llarg dels mesos d'octubre 
i novembre, s'han realitzat tractaments fitosani
taris amb motxilla i màqUina polvoritzadora en 
les repoblacions. àrees de lleure 1 a les vores de 
carreteres i camins més afectats. 



:=3 ........ PS de conreu com a hàbi
-~E oer a la fauna 

_.;:"peració de camps de conreu s'enquadra 
o mesures d'ajut a la fauna del Parc de 

_ ·=--oia i és una eina important de la gestió 
aMats i el manteniment de la biodiversitat 

ental del parc. El projecte es va començar a 
~ _ ~- ;olupar a partir de 1989 i actualment es 

'"ee" les zones agrícoles de les finques públi
~ de Can Coll, Can Balasc, Can Ferriol, Can 
• Santa Margarita de Valldonzella, a la 

-,oa que s'ha ajudat a la recuperació dels 
ps de la finca privada de Can lloses. 

· ncipals conreus són els cereals d'hivern 
,. c1vada, sègol i ordi) tot i que s'alternen 
~ eguminoses. A Can Coll existeixen unes 
~ que es destinen a altres conreus: horta, 

- .;; fruiters (pomera, perera. cirerer. presse-
-~- albercoquer). En aquest cas, l'objectiu és 

'='- Ja que, a més de crear un espai diferent 
· àe bosc que l'envolta per afavorir les espècies 
· • , stiques pròpies d'aquests ambients, a com
-=<en una funció pedagògica per a l'alumnat 

- "passa pel centre d'educació ambiental 
je :an Coll. 

'lya de Can Coll 
_, • ·1als d'agost es va produir la primera verema 

a::uesta vinya plantada l'any 1995 sobre 
5 lla. Les varietats existents, a proporcions 

_ als són cabernet-sauvignon, merlot i ull de 
:?b•e Es va recollir al voltant de 1000 Kg. 

- ~uesta vinya amplia la mostra de conreus medi
'=· ranis per a les activitats educatives del Centre 
l Educació Ambiental de Can Coll. 

Programa 3: 
Gestió de la fauna, estudis 
i Estació Biològica de Can 
Bala sc 

Els treballs realitzats l'any 2001 dins la línia 
de gestió de la fauna han intentat incidir en dos 
aspectes principals. D'una banda, s'ha potenciat 
la lfnia d'estudi i coneixement patrimonial i de la 
biodiversitat del Parc amb l'inici de nous pro
jectes, de grups poc coneguts, com és el cas dels 
mol·luscs terrestres. D'altra banda, s'ha posat 
especial èmfasi en què la majoria de treballs 
aportessin informació d'utilitat de cara a abordar 
la problemàtica de l'aïllament del Parc, de 
garantir-ne la connectivitat i conservar els 
ambients més amenaçats a Collserola. 

Mapa de vegetació del Parc 
de Collserola 

El mes de desembre va finalitzar la primera part 
de l'elaboració del nou mapa de vegetació del 
Parc, que substitueix el realitzat anteriorment a 
partir de la millora i revisió del mateix. El mapa 
de vegetació és una cartografia digital elaborada 

amb Arc View que exposa la distribució dels 
principals tipus de vegetació o usos del sòl pre
sents al Parc: conreus. prats, brolles i deixius, 
màquies, garrigues, ambients forestals, ambients 
de ribera, zones urbanitzades i zones derm
dades. Aquests tipus de vegetació, a més, s'han 
desglossat en d'altres subtipus. depenent del 
cas. amb la finalitat d'obtenir un mapa de vege
tació el més acurat i útil possible per als diferents 
mòduls de gestió del Parc. En aquesta fase no 
s'ha pogut completar els diferents subtipus de 

vegetació i es procurarà fer-lo durant el següent 
exercici pressupostari. 

Processos de dispersió i predació 
de llavors per vertebrats al Parc 
de Collserola - quarta fase 
d'estudi (2001 -2002) 
Treball en conveni amb el Departament de 
Biologia Animal (Vertebrats). Facultat de Bio
logia, Universitat de Barcelona. Darrera fase. 
Aquest estudi té dos objectius bastant diferen
ciats: a) comparar els patrons de disseminació 
i predació de llavors de les espècies de Quercus 
(Fagaceae) a Collserola amb altres àrees de clima 
mediterrani; b) monitoritzar la colonització 
espontània de les espècies de plantes aHòctones 
que són disseminades per animals (zoocòria). 
Durant l'any 2001 s'han fet estimatives de densi
tats poblacionals d'espècies d'ocells i mamífers 
que són predadores de glans (p.ex.: el tudó, 
Columba palumbus) i espècies que actuen 
a la vegada tant com a dispersors de glans com 
a predadors d'aquestes llavors (p.ex.: el gaig, 
Garrulus glandarius, la garsa. Pica pica i l'es
quirol, Sciurus vulgaris). Amb aquestes dades 
s'estan comparant els patrons de dispersió i pre
dació de glans en ambients mediterranis com
plexos (és a dir, que compten amb tots els 
potencials dísseminadors i predadors de llavors 
esperats per cada àrea) i simplificats (aquells 
on s'han produït extincions locals d'una o 
més espècies potencialment disseminadores). 
D'una altra banda, s'està fent un cataleg raonat 
de les espècies de plantes al·lòctones colonitza
dores a Collserola i els processos històrics que 
han portat a la seva introducció a la serra. 

29 



Mol·luscs de la serra de 
Collserola : estudi de camp 
i revisió bibliogràfica 

En la primera fase d'aquest nou projecte. 
s'ha elaborat un primer catàleg bibliogràfic dels 
mol·luscs de la serra de Collserola. així com els 
llistats sinonímics de cadascuna de les espècies. 
Alhora, s'han obtingut els primers resultats de 
les espècies bàsiques i dominants de moHuscs 
terrestres mitjançant la realització d'inventaris en 
els principals ambients presents al Parc Collse
rola, és a dir, ribera, alzinars. enjardinaments, 
avellanosa. brolles i garrigues. medi rupícola 
i prats sabanoides. Com a resultat, s'han cata
logat 93 espècies de moJ.Iuscs de 36 famílies 
diferents. Destaquen els endemismes: Hypnop
hifa boissii, Oxychifus courquini, Xerocrassa pen
chinati. Montserratina martorelfi. Destaca, espe
cialment, Xerocrassa betulonensis i Zonitoides 
jaccetanicus que es distribueixen de manera molt 
localitzada per la serralada Litoral i Prelitoral de 
l'àmbit metropolità de Barcelona. 

Quant a l'estudi de les comunitats malacològi
ques. els resultats obtinguts deixen entreveure 
que. malgrat que hi ha moltes espècies que es 
poden considerar generalistes a l'hora d'ocupar 
l'hàbitat la majoria solen tenir un òptim o unes 
preferències. Hi inteNenen però, en gran 
mesura, l'existènCia dels microhàbitats que es 
puguin trobar en els diferents ambients naturals. 
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Seguiment de les poblacions de 
ropa lòcers (papallones diürnes) 
al Parc de Collserola. (Resultats 
preliminars de la temporada 
2001) 

Enguany s'ha completat el vuitè any de segUI
ment de les poblacions de papallones diürnes 
al Parc de Collserola. a Can Ferriol, i el setè en 
zones cremades. al Turó del Fumet. La metodo
logia emprada és la Butterffy Monitoring Scheme 
(BMS) que, bàsicament. consisteix en comtatges 
visuals d'exemplars adults de ropalòcers 

~ al llarg d'un recorregut fixat. ., 
~ Can Ferriol ~ 
~ Aquest any, la cobertura dels mostreigs ha 

.':o~ estat bona i s'han obtingut dades gairebé per 
_ les 35 setmanes de prospecció. El nombre de 

ropalòcers detectats ha estat el més baix des de 
l'inici del seguiment Tanmateix, en el transecte 
de Can Ferriol s'ha arribat a comptabilitzar (en 
les 35 setmanes prospeàades) un total de 1.777 
individus de 48 espècies diferents. Pel que fa 
als zigènids, aquesta temporada només s'ha 
observat una espècie, Zygaena favandufae, 
amb 12 exemplars. 

El descens poblacional de la majoria d'espècies a 
Can Ferriol té l'origen. molt probablement, en la 
suma de dos fadors, principalment. Primer, i no 
per això el més important, l'excepcional climato
logia seca del 2001; i segon. la gestió que s'ha 
fet aquest any i a finals del 2000, de la zona de 
Can Ferriol, concretament, les desbrossades 
i neteges de camins, feixes i boscos on es 
realitza el seguiment. 

Turó d 'en Fumet 

Aquesta ha estat .a setena campanya de segui
ment de l'evolució de la comunitat de ropalòcers 
en aquesta zona cremada. 

Aquest any s'han prospeàat les 34 setmanes 
de mostreig, comptabilitzant-se un total de 926 
exemplars de 30 espècies de ropalòcers i 2 exem
plars de Zygaena Javandulae. Tenint en compte 
les 30 setmanes del BMS, el nombre 
d'exemplars ha disminuït gairebé a la meitat res
pecte l'any passat, sobretot per una disminució 
de les espècies dominants de la comunitat. 
Ten1nt en compte les 20 espècies més ben repre
sentades, 14 han vist reduït els seus efectius 
i només 6 han augmentat. Dades que coinci
deixen amb la tònica general de la Xarxa del 
BMS, sent l'any més dolent dels mostreigs 
fins ara. D'altra banda, el nombre d'espècies 
no ha variat. 

Aquest és l'únic seguiment postincendi de 
ropalòcers, en bosc mediterrani, conegut a nivell 
europeu i que s'estigui duent a terme actual
ment. La innegable condició bioindicadora 
d'aquest grup d'artròpodes permet fer un segui
ment de l 'evolució i recuperació de la zona, 
que sembla que actualment s'hagi estancat. Les 
dades que està generant aquest seguiment seran 
de gran utilitat per saber com caldrà gestionar 
un bosc mediterrani que hagi patit un incendi 
com el de 1994. 

Seguiment de les poblacions de 
processionària del pi (Thaumato
poea pityocampa) a la serra de 
Collserola 

En la campanya d'enguany s'ha observat un aug
ment generalitzat de la processionària, que en 
alguns punts ha arribat a ser preocupant. Cal fer 
un esment especial a les dues poblacions de l'ex
trem sud-sudoest de la Serra (Can Canaris i la 
fàbrica Sanson) i a les localitzades a l'extrem nor
nordest (Roquetes i Turó d'en Fotjà), així com a la 
de la carretera de Vallvidrera-Tibidabo. on els 
n1vells assol its per les poblacions han estat els 
més elevats. En aquestes poblacions els valors 
mitjans de captures per trampa i dia han superat. 
amb escreix. el llindar d'1 exemplar. L'estudi 
recomana posar una especial atenció 
a l'evolució de les poblacions en aquestes pobla
cions en aquestes localitats, ja que no es pot 
descartar que l'any vinent l'augment continuï 
i s'assoleixin valors més preocupants. 



Estudi ecològic dels ortòpters 
aels prats sabanoides d'albe
atge al Parc de Collserola. 
E~ectes de la pastura i els 
-cendis. (Darrera fase) 

a 1tats de la recerca que s'ha emprés 
: l'any 200 1 ha estat dissenyada a partir 

• r¡formació prèv1a obt1nguda durant els 
,. ors projectes (1997, 1998, 199912000) 

sten, pnncipalment, en determinar si durant 
resent projecte s'ha conf1rmat les tendències 

-==pecte a l'evolució de les d1ferents parcel·les 
ectades pel foc 1 la pastura. Una altra fmahtat 

es conf1rmar els resultats obtinguts en els ante
rs pro¡ectes respecte a les relacions entre les 

_crnunitats d'ortòpters 1 la vegetació dins dels 
·ats sabanoides d'albellatge. En func1ó dels 

esultats i conclusions obt1ngudes sobre aquest 
aspecte durant el present pro¡ecte i els anys 
- tenors determinar el tipus de gest1ó a dur 

terme per al manten1ment d'aquests tipus 
ambients de zones obertes. 

La metodologia emprada ha estat la mateixa 
- anys anteriors. S'ha de ten1r en compte que 
u a de les parceJ.Ies que es va cremar l'any 
997 a la zona de Torre Baró s'ha tornat 
cremar durant aquest any 2002 

~rs resultats obtinguts ens indiquen que la 
parceJ.Ia cremada el 1998 ha expenmentat una 
recuperac1ó de les poblacions de Brachycro
·aphus tryxalicerus i una disminució de Euchort-

ppus chopardi, la qual cosa va lligada amb la 
recuperació de l'albellatge i la disminuoó de 

stó en aquesta parceHa. Això està d'acord 
;¡mb les tendències dels anys antenors. 

D altra banda a les parcel·les de Sant Just on 
: estudia la relació de la pastura amb els prats 
sabanoides, s'ha de destacar el manteniment de 
es poblac1ons de Brachycrotaphus a la parceHa 
tancada a la pastura. Sembla que el procés de 
desaparició dels prats pot ser molt més llarg 
del que es preveia a l'iniCi de l'expenment. 

Així 1 tot, sí que s'ha detectat en aquesta 
parcel·la una d1sm1nuoó en la diversitat d'ortòp
ters 1 també ha minvat la presència de Brachycro
caphus tryxalicerus. Com a conclusió, es corrobo
raren les recomanacions dels anys anteriors, 
sobre el fet que la pastura controlada és el factor 
que afavore1x més el manteniment 1 equilibri 
dels prats sabanoides. 

Aproximació a la fauna herpe
tològica del Parc de Collserola 

L'any 2001 s'ha signat un nou conveni de 
coHaboració amb la Universitat de Barcelona 
per tal d'iniciar el pro¡ecte de recerca d'aquest 
grup de gran utilitat com a IndiCador b1ològ1c. 
Amb aquest treball es pretén dur a terme un 
estudi tant descriptiu com quantitatiu que per
meti en un futur la comparació i anàlisi dels efec
tius. El programa es completa amb un estud1 
experimental sobre el desenvolupament larvari 
de les diferents espècies d'anurs en diferents 
condicions ecològiques de competència 
i depredació. 

Estudi de la població de 
senglar (Sus scrofa) a la Serra 
de Collserola 

Les fe1nes portades a terme sobre la població 
de senglar al Parc de Collserola durant el 2001 

s'han centrat bàsicament en els tres àmbits 
següents: (1) treballs d'investigació i segu1ment 
de camp, (2) anàlisi de mostres i dades de sen
glar obtingudes durant la temporada de caça 
i (3) assessorament general i divulgació sobre 
l'espècie al Parc. 

S'ha observat que, malgrat la important 
influència i pressió humana a Collserola i un cert 
augment de l'habituació de grups de senglars a 
persones que els proporoonen men¡ar, els fac
tors mes determinants en la dinàmica de la 
població de senglar tenen relació amb el funcio
nament dels prop1s Sistemes naturals del Parc. 
Concretament, la disponibilitat d'aglans a la 
tardor i a l'hivern sembla el pnnc1pal factor que 
.nflue1x en l'abundància de senglars, a través de 
la seva inc1dènoa en el pes dels animals 1, per 
tant. en la seva supervivència i productivitat 
reproductora. En aquest sentit, es preveu que la 
ba1xa dispombilitat d'aglans enregistrada al Parc 
a finals de 2001, inferior als dos anys anteriors, 
pugui limitar el creixement de la població durant 
el 2002. Fins ara, la població havia mostrat una 
lleugera recuperació després de la seva davallada 
entre 1998 i 1999. En tot cas, es farà una valo
ració més definitiva de la seva situació un cop 
acabi la temporada de caça 2001-2002. 

Al mes de desembre de 2001 s'ha presentat un 
pòster sobre l'estudi del senglar a Collserola a les 
V Jornades de la Sociedad Española para la Con
servación y Estudio de los Mamíferes (SEC EM), 
que van tenir lloc a V1tòna i en les quals van parti
cipar més de 300 persones de tot l'Estat espanyol. 
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Estudi ecoetològic del toixò 
(Me/es me/es) com a eina d'ava
luació de problemes de conser
vació i gestió de la fauna a 
Collserola 

En aquest pro¡ecte en conveni amb la Un1versitat 
de Barcelona, s'ha treballat en tres àmbits dife
rents, alhora interconnectats: 1) segUiment de la 
cria en captivitat; l) anàhs1 de la díspers1o dels 
subadults i 3) estudi de la connectMtat de Coll
serola. 

En el primer àmbit s'ha estudiat la condició 
física, la pos1ció dins el rang ¡eràrquíc i l'èx1t 
reproductor dels membres del grup captiu. S'ha 
estudiat el cre1xement 1 supervivència de les cries 
nascudes enguany, 1 s'ha observat el comporta
ment parenta! i aloparental vers les enes, ja que 
novament aquest any han tornat a aparèixer 
comportaments de cria comunal, amb algunes 
diferènCies. però, respecte de temporades 
anteriors. 

En l'estudi de la dispersió s'inclou l'anàlisi del 
radioseguiment dels 5 toixons subadults allibe
rats des de la teixonera artificial des del mes de 
desembre de 1999, la supervivència dels 
mateixos i la seva adaptació al medi. 

Uigat al punt anterior, s'ha treballat significativa
ment sobre l'anàlisi de la connectiVItat de la 
serra. En aquest sentit, es va trampe¡ar, entre 
agost 1 novembre de 2001, en zones limítrofes 
del Parc (als termes mun1cipals del Pap1ol, Sant 
Cugat i Cerdanyola) amb possibles connex1ons 
amb altres espais naturals. Malauradament. 
només es va capturar una gUineu ¡ove a la zona 
del Papiol. posteriorment atropellada a l'auto
pista. S'han estud1at els poss1bles passos de 
connexió en aquestes zones trampe¡ades. 

Estudi de la geneta 
(Geneta genetta). 

Tal com s'espeCificava en la memòna anterior, 
aquest és un programa en el qual s'utilitzen 
diverses metodologies per tal de diversificar els 
àmbits d'informació a obtenir de cara a la con
servació i gest1ó de la fauna del Parc. L'any 2001, 
amb el patrocini de la C.A.M., s'ha dut a terme 
el segon any de seguiment intensiu de l'espècie 

S'ha continuat amb el projecte 1111ciat l'any 2000 
en el qual s'estudien dues poblacions de geneta 
en dos sectors del Parc ben diferenciats que 
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podrien veure's afectats per la possible cons
trucció del túnel d'Horta-Cerdanyola i d'altres 
operacions que suposarien importants modifiCa
cions del paisatge actual i que afectanen la 
connectivitat del Parc de Collserola. 

Estudi de radioseguiment 
Sector d'Horta. Segu1ment regular de 4 genetes 
(3 femelles 1 1 mascle) capturades l'any 2000, 
amb l'obtenció d'un total de 232 localitzacions 
durant aquest any. 

Sector de Cerdanyola. Durant el ma1g 1 ¡u ny es 
van realitzar diverses campanyes de trampe1g en 
les quals es van capturar 2 femelles 1 1 mascle 
A part1r d'aquestes dates 1 fins al fmal d'any. 
s'han estudiat els seus moviments f1ns a obtenir 
un total de 126 localitzacions d'aquests 3 
animals 

El radiosegu1ment ha permès obtenir dades pnn
cipalment sobre l'ús de l'espai dels animals. el 
cicle d'activitat i la ubicació dels seus caus. Les 
dades obtingudes en aquests sectors, a més, són 
Interessants de cara a complementar els resultats 
de l'estudi precedent realitzat al torrent de les 
Tres Serres. 

Trampeig fotogràf ic 
Com a conttnuac1ó del pro¡ecte endegat l'any 
2000, s'han realitzat campanyes de trampeigs 
fotografies als sectors d'Horta i de Cerdanyola. 
Durant aquest any s'han realitzat un total de 
4 campanyes. 3 a l'àrea d'estudi de Cerdanyola 
' 1 a Horta 

Control de l'activitat i seguiment de 
les latrines de geneta 
L'any 2001 s 'la rea tzat ra caracterització de 
la totalitat de es ratnnes de geneta detectades 
al Parc de Collserola. Aquesta caracterització es 
basa en d:ferents paràmetres com són: el tipus 
de suport on estan ub1cades, l'hàbitat on es 
troben. coordenades geogràfiques i distàncies a 
diferents elements concrets del Parc. 

Mensualment, s'han realitzat VISites a 4 latnnes 
de geneta seleCCionades i s'han recollit i emma
gatzemat els excrements per a la posterior anà
lisi. També s'ha fet un seguiment de la resta de 
latrines del Parc a1xi com diverses sortides de 
camp per detectar noves latrines de geneta. 
Alguns dels resultats obtinguts d'aquest treball 
va ésser presentats en format pòster a les "V Jor
nadas de la Sociedad Española de Conservación 



iOde los Mamíferos (S ECEM)". celebrades 
-Gasteiz els dies 6, 7 1 8 de desembre 

1. 

di de les poblacions 
squirols (Sciurus vulgaris) 

t la metodologia iniciada l'agost de l'any 
s'ha realitzat un itineran mensual d'uns 
e longitud per un sector concret del Parc 

' < nalitat d'obtenir una estimació de l'estat 
ooblac1ons d'esquirols i de la seva lluc
temporal. En els 12 Itineraris realitzats 

• el present any, s'ha detectat una aparent 
;.¡ció numèrica de la població respecte 
i nguda altres anys. 

~guiment de la població de 
1yaires diürnes nidificants 

Parc de Collserola 
2001 s'ha reprès el seguiment de la 
cró nidificant de rapinyaires diürnes del 
Aquest segu1ment s'ha dut a terme des del 

de març fins a l'agost. La metodologia 
ada per realitzar es va d1v1dir en tres fases 

a banda, en l'època prèvia a la reproducció 
an realitzar diverses esperes en punts d'ob
acló que oferien una visió àmplia del sector 
:c1di. L'objeCtiu d'aquestes esperes era 

• 'Ciar vols nupcials de les parelles per tal de 
• una idea de les primeres aproximacions 
"ritori de nidificació. 

segona fase del seguiment consistia en la 
a 1tzació del punt de cria sense pertorbar la 
quil-litat dels rapinyaires. La darrera fase del 

gUiment era confirmar l'èxit de la reproducció, 
a dir l'envol dels polls per a cada sector. les 

calitzacions dels nius s'han entrat en un pro· 
te específic al SIG i al voltant de cada punt de 
3 s'han establert buffers de protecció per tal 
ev1tar actuac1ons forestals o de manteniment 

ue generin modificacions o bé destorbs en 
epoca de cria. 

~esultats: 
Tres de les quatre parelles d'aligots (Buteo buteo) 
detectades al Parc l'any 2001, van criar. 
Pel que fa als astors (Accipiter genti/is) només 
una de les quatre parelles detectades va tenir 
nidificació exitosa. l'abandonament dels altres 
n1us sembla que s'ha produït per molèsties 
degudes a activ1tats humanes. 

També s'han obtingut dades d'esparver (Accipiter 
nisus) amb un mínim de tres parelles constatades 
i 1 O de possibles, xonguer (Falco tmnunculus) 
amb S parelles reproductores a l'entorn de la 
Serra 1 observacions d'Interès de l'àliga 
marcenca (Circaetus gallicus). 

Seguiment de l'avifauna 
l'any 2001 s'ha continuat amb els Inventaris 
ornitològics primaverals i hivernals realitzats en 
les diferents unitats de vegetació del Parc. 
A més, en el marc del projecte de l'Atlas Orni
tològic dels Ocells Nidificants de Catalunya, coor
dinat pel Grup Català d' Anellament, s'ha dut 
a terme per tercer any consecutiu el seguiment 
de les quadrícules UTM incloses al Parc de Collse
rola. Amb el seguiment del 2001 finalitza, doncs, 
el període de prospecció d'aquest programa. 

Activitats d'anellament científ ic 
d'ocells a Collserola 
En el marc del Conveni amb el Grup Català 
d'Anellament, per novè any consecutiu s'ha dut 
a terme una campanya d'anellament a la 
parcel-la de Can Balasc, en el període comprès 
entre 1'1 d'abril i el 30 d'agost, amb una jornada 
de camp cada 1 O dies, a més de la campanya 
d'hivern entre el 1 S de desembre i el 28 de 
febrer del següent any. Aquesta campanya s'In· 
clou dins el projecte Sylvia engegat des del Grup 
Català d'Anellament i que té una xarxa d'esta
cions d'anellament al llarg del territori català 
amb l'objectiu d'estudiar la biolog1a dels ocells 
que nrdifiquen i hivernen a Catalunya. Can 
Balasc és l'estació més antiga, amb 9 anys de 

funcionament per 3 com a màxim de la resta 
d'estacions. 

El 'lombre de captures est1val s'ha mantingut 
en el baix nrvell de les darreres campanyes, en 
especial per a espèoes tan comunes com el pit
roig (Erithacus rubecu/a) i la merla (Turdus 
merula). Alhora. es constata la colonització de 
la zona per part del rossinyol del Japó (Leiothrix 
/urea). Paral-lelament. s'ha fet un seguiment 
de les caixes niu col·locades a la zona. 

Campanya de seguiment i divul
gació de la migració postnupcial 
de rapinyaires al Parc de 
Collserola 
En la campanya del2001 s'han observat des 
de l'observatori del Turó de la Magarola. 1867 
individus, de 19 espèoes d'ocells rapinya1res 
1 ogonyes, en pas postnupoal. Com és habitual, 
l'espècie més freqüent ha estat l'aligot vesper 
(Pernis apivorus) amb S46 exemplars, xifra 
que suposa el 28 % del total. 

Creació i manteniment de pro
jectes específ ics d'ArcView-SIG 
Desenvolupament de projectes específics 
d'Arc-View-SIG per a treballs concrets del mòdul 
de fauna o per a coHaboradors del mate1x, tal 
com l'estudi de la geneta. del senglar, dels rapi
nyaires. dels mol·luscs o atropellaments de fauna 
a les pistes i carreteres del Parc. 

Paral·lelament s'ha actualitzat la base de dades 
SIG-Fauna amb l'entrada de les observac1ons 
faunístiques d'especial interès. 
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Sean Cahi/1, exposa les conclusions del seu treball, 
en el Congrés internacional sobre senglars. 

Realització d'informes 
nat u ra I ístics 

S'han el·laborat diversos informes naturalístics 
referits, entre altres temàtiques. a la connectivitat 
de Collserola. al valor faunístic de determinats 
ambients com ara les rieres, o bé sobre la 
incidència dels atropellaments faunístics detec· 
tats al Parc de Collserola i la detecció dels punts 
negres a la xarxa viària del Parc. 

Activitats de divulgació 
faunística 

Talr com s'ha fet els darrers anys, s'han donat 
diverses xerrades relacionades amb la gestió de 
la fauna a petició dels professors de la Facultat 
de Biologia de la Universitat de Barcelona. 
Aquestes sessions estan adreçades a alumnes de 
l'assignatura de Zoologia aplicada de 4rt curs. 
S'han realitzat en diverses ocasions durant els 
mesos de novembre i desembre de l'any 2001. 

Participació en jornades 
i congressos 

El Parc de Collserola ha participat a les V Jor
nadas de la Sociedad Española de Conservación 
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y Estudio de los Mamíferos (SEC EM), celebrades 
a Vitòria-Gasteiz els dies 6, 7 i 8 de desembre del 
2001. En aquestes jornades van presentar-se 
quatre treballs en format pòster: 

Llimona, F.; Pla, A.; Rodríguez-Teijeiro, JD. & Ras
pall, A. Primeros datos sobre el estudio de las 
letrínas de gineta (Genetta genetta) en el Parque 
de Collserola, Barcelona. 

Pla, A.; Llimona, F. & Raspall, A. Aplicación de las 
técnicas de trampeo fotografico y foto-identifica
ción en una población de ginetas (Genetta 
genetta) en el Parque de Collserola, Barcelona. 

Camps, D., & Raspall, A. Estudio sobre Ja coma
dreja (Mustela nivalís) con métodos de captura
marcaje-recaptura en el Parque de Collserola, 
Barcelona. 

Cahill, S., Llimona, F., Gràcia, J., Pla, A. & Raspall, A. 
Estructura í dinàmica de la población de jabalí 
(Sus scrofa) en el Parque de Collserola, 
Barcelona. 

Estació Biològica de Can Balasc 
Les activitats que es realitzen en aquest equipa
ment són: 

· Mòdul de recuperació i assrstència a la fauna 
autòctona de Collserola i de la Mancomunitat de 
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
En data 16 de novembre de 2001 es va signar 
un conveni amb la Generalitat de Catalunya a 
l'efecte d'incorporar aquest mòdul a la Xarxa de 
Centres de Catalunya gestionat per la Genera
litat i poder acollir i tractar fauna autòctona pro· 
tegida. 

· Grup Català d'Anellament: Utilitzen tant les 
instal·lacíons interiors com les exteriors per a la 
realització dels seguiments de l'avifauna explicats 
anteriorment. 

· Teixonera artificial cedida al Departament de 
Biologia Animal segons Conveni amb la Univer
sitat de Barcelona. 

· Suport a les tasques realitzades directament pel 
personal del Servei de Medi Natural 

... _.,. d 
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ograma 4: 
:;:ilància i control del 

_:a nejament 

ències de guarderia 

es tasques de la guardena del Parc de 
a és detectar les inCidènoes urbaníst1-
ediamb1entals que es pugum cometre en 

del Parc. En aquests casos. els guardes 
Jn informe en què detallen el tipus d'In
a seva S1tuac1ó, que és lliurat als Serve1s 
on es deode1xen els tràm1ts que cal rea
funció del tipus d'incidència detectada. 

es varen detectar 232 1nc1dències, 1 53 
als ja s'han resolt, 1 la resta es troba en 

de resolució per part dels ajuntaments 
nents. Segu1dament s'enumeren 
d'elles· 

ra d'un camí nou per la realització de les 
o'un casa a Montflorit (Cerdanyola de 

'?"'la general, interior i exterior, d'una 
r1ó fora d'ordenació a la carretera de les 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
1a) 
- ó per a la realització de pràctiques de 

e ó de diverses autoscoles, de les 
oons d'un camp de futbol abandonat 
ordenació (Districte d'Horta-Guinardó, 
na) 
oo de plafons public1tans en parc 
a ia carretera alta de Roquetes (Districte 
Barns, Barcelona) 
abandonats' caça 1llegal d'ocells a les 

a Font Beca (Sant Just Desvern) 
o de les construccions ' dels seus usos 

a de parc forestal del torrent d'en 
_ Montcada 1 Re1xac) 

ampliació en edifiCacions fora 
oó a les urbaMzac•ons illegals de 

d1r 1 Mas Fortuny (Sant Cugat del 

ac1ó de productes inflamables al costat 
etac1ó a Can Capellans (Molins de Rei) 

o d'una edificació en sòl forestal 
ent de deixalles al paratge de 
gonet (El Papiol) 

- ur¡cies i actes d'intervenció 

ena del Parc emet denúncies d'infrac
ambientals que postenorment els ser

es del Parc envien a la Delegació Temto
e 1artament de Med1 Amb1ent de la 

Generalitat de Catalunya o bé a les policies 
locals. segons sigui el cas, per tal que les 
tramitin 1 s'imposin les sanc1ons corresponents. 

Així, aquest any s'han tramitat denúncies 
en relació a. 

Circulació amb vehicles per camins forestals 
amb trànsit restringit 

· estacionament de vehicles que 1mpede1xen el 
pas a camins forestals o bé que han aparcat 
fora de les zones habilitades per a tal finalitat 

· acampada fora de llocs habilitats 
· enèendre foc d'esbarjo fora de llocs habilitats 
crema de cables elèctrics per a l'aprofitament 
del coure enmig del bosc 

Enderrocament d'edificacions 
fora d'ordenació 
A part1r de l'estiu es varen enderrocar una 
sène d'horts. juntament amb les construcoons 
annexes, a la part alta de Torre Baró, en una 
zona qualificada de parc forestal de conservació 
pel Pla General Metropolità, dins el terme 
municipal de Barcelona. 

Programa 5: 
Manteniment d'infraestruc
tures 

Manteniment de les àrees de 
lleure, portes de parc, miradors 
i fonts 

Es tracta d'aquells 1ndrets on es dóna una 
màxima freqüentació de visitants del Parc. 
resultat del qual necessiten un tractament espe
cífic. intens i continu. Aquí és on es concentra la 
major part de mobilian (bancs, taules. barba
coes. fonts. plafons informat•us ' altres segons 
sigu1 el cas) ' la vegetació existent, s•gui o no 
s•gu1 autòctona. rep un tractament més prop1 
de ¡ardinena que forestal. 

A1xí, els treballs que h1 realitza el personal de 
l'equ1p de manteniment del Parc són segues. 
esporgues, plantacions de reposicions 1/o de 
millora. recs, tractaments fitosanitaris i la repa
ració o reposició del mobiliari. 

Les tasques referents a la neteja de deixalles 
i buidat de les papereres ubicades en aquestes 
àrees, a més dels marges de camins i carreteres 
de diferents zones del parc, les realitza una 
empresa externa contractada m1t¡ançant concurs 
públic (FCC). 

Les zones d'actuació són: 

Arees de lleure: Can Coll, Castellciuró, Sant Pere 
Martir, Santa Creu d'Oiorde, Santa Maria de 
Vallvidrera, Sant Feliu de llobregat. 

Miradors: Cerdanyola, Font Groga, l'Arrabas
sada, Montbau, Esfèncs, Sàrria, Torre Baró, 
Turó d'en Cors, El Terral. 

Fonts: de la Beca, Budellera, Sant Pau, Bacallà, 
Ferro, Roure, d'en R1bes, l'Arrabassada 
1 Moguera. 

Manteniment dels itineraris 

D1ns e Parc de Collserola h1 ha una sène de 
passe¡ades. 1tinerans i recorreguts, tant per 
cammar com per anar amb biocleta, ' tots ells 
estan senyalitzats amb els corresponents •nd•ca
dors. Les tasques de manten1ment consiste•xen 
en la nete¡a de la vegetació i repàs del ferm dels 
camins, la reposició de senyals vells. malmesos 
o desapareguts, la col·locació de nous senyals 
orientadors 1 la instal·lació de plafons informa
dors als accessos principals. 

Del manteniment se'n fa càrrec l'equip de man
teniment del Parc excepte en alguns casos (sen
ders de pet1t -PR- i de gran recorregut -GR-
i els prop1s d'algunes entitats excursionistes) 
en què l'executa la mateixa entitat promotora. 
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bres i projectes 

:roducció 

tòmca portada a terme durant els 
e els quals el pressupost s'ha hagut 

a rnàx1m, 1 atès que cada any es posa 
o del públic més patrimoni per al lleure 

'3 an ampliant els equipaments Clentí
gogics del Parc, per força les actua
~ades l'any 2001 s'han centrat essen

e dus tipus. actuac1ons de consolidació 
rees d'acollida als v1s1tants i dels equ,pa

tents, abastant tant millores com 
dels equipaments, 1 actuaoons de 

ment d'elements i espais de lleure, 
tart el mobiliari com la resta d'elements 
eO<en un fort desgast per part dels 
A1xo, però, no Significa que no s'hagi 
3t realitzant obres de nova planta 

onttnuat incidint amb actuaoons allà 
rlegradat està el Parc, és a d1r, la seva 

Aquesta és la que dóna la primera 
del Parc, 1 alhora, refrena i acull bona part 
~ VISitants, mitigant l'ús intens d'altres 
1es sensibles ub1cats al seu 1ntern. 

ecuperació de patrimoni 

;trojecte del Parc arqueològic de la 
nya del Moro. (Adequació del camí 

del cim) Sant Just Desvern 

·o de la Penya del Moro (276 m. s. n. m.) es 
>a bicat dtns els llmits del parc de Collserola, 

,:rme municipal de Sant Just Desvern, limitant 
Sant Feliu del Llobregat. La vista que es 
e1x des d'aquest cim aplega tota la plana 

~v1al del delta del Llobregat, amb una visió 
ca de 180° del sud a l'oest. Aquesta 

¿ -lent ubicació va ser aprofitada al llarg dels 
ps pels habitants de la contrada, que esta

en a la vessant sud un poblat ibèric entre els 
_ es VI a.C. 1 fins al segle IV-111 a. C. 1 més tard 
"fortificació al seu cim, avui dia coneguda 
~ a Torre del Moro ( segle Xl). 

s al dia d'avui no s'havia realitzat cap in ter· 
ció al seu om, si exceptuem la col-locació 
na taula de formigó amb la rosa dels vents. 
que fa al jaciment ibèric, des de l'Institut de 

ehistòna i Arqueologia de la Universitat de Bar
ona es varen realitzar una sèrie de campanyes 

excavacions que van començar l'any 1972 i van 
alitzar el 1990. 

El mes de març del 2001 es va encomanar 
a l'empresa d'arqueologia ARQUEOCIÈNCIA Ser· 
veís culturals SL la realitzaCió d'una sène de tre
balls destinats a recollir més Informació del cim, 
tant en l'aspecte històric com en l'aspecte de 
l'estat físic del ¡ac1ment, més concretament, per 
poder realitzar la delimitació de totes les es truc· 
tures i veure a través de d1ferents sondeigs la 
potència i l'extensió que havia conservat la torre, 
així com mirar d'establir la cronologia de la seva 
fundació. El destí d'aquells treballs havia d'ésser 
la realització del projecte de consolidació i arran· 
jament del c1m que aquí es presenta. 

Els treballs han posat en ev1dènc1a la importància 
de la torre. Aquesta té una planta circular com 
estructura més antiga apareguda, a la qual s'a
dossen tot un seguit d'elements. A la banda est 
s'ubica un petit cos de planta de tendència rec· 
tangular, en la que s'obnna un accés en l'extrem 
sud. S'ha trobat també un mur que s'hauria 
afeg1t amb posterioritat a la resta i que a l'ex
trem meridional possiblement tindria continuació 
cap a l'est. Finalment es va afegir un segon cos 
circular de menor diàmetre que l'antic per 
donar cons1stència a l'estructura. 

El sondeig realitzat ha posat de manifest "l'alt 
grau de conservació en que es troben les es truc
tures a mesura que s'extreu el sediment" *. Les 
estructures aparegudes durant els treballs arque· 
ològics "fan pensar que més que una s1mple 
torre podríem estar parlant d'una estructura 
més complexa que caldria relacionar amb un 
castrum" * 

A partir del coneixement obtingut dels estudiS 
realitzats s'ha determinat la importància del pro
¡ecte. Passem a descnure els seus trets essen
cials. 

Com a tret més essencial, cal remarcar que tot 
l'indret té un caire tou 1 absolutament respec· 
tuós amb el medi natural. No es pretén massi· 
fiCar el lloc, sinó el contrari. No obstant això és 
molt important ressaltar el caràcter històric del 
lloc. tant per l'assentament del poblat 1ber a les 
seves rodalies com per la fort1f1cació al seu cim. 

Un element previ i bàsic per al futur ús de l'espai 
del cim és l'arran¡ament del carni que hi porta. 
Aquest consisteiX en un corriol amb vegetació 
arbustiva a banda 1 banda que li atorga una 
amplada de 80 cm, de mitjana. 

L'arranjament del cim és la tasca important del 
projecte. Cons1steix en descobrir les estructures 
existents fins al n1vell 273.30, que correspon a 
uns 20 cm per sota la banqueta de fonamen· 
tac1ó. Posteriorment s'han realitzat treballs de 
consolidació de la torre i hab1tacles adossats, de 
murs de maçoneria, amb cura, recoHocant les 
pedres de paredat despreses, netejant les juntes, 
reomplint-les amb morter mixt de calç i pòrtland 
en els casos que ha estat necessari. Es desco
breix també les parts de parets enderrocades 
escampades pels voltants, netejant-les i deixant
les al seu lloc actual com a vestigis de la històna. 

Es conforma, l'explanada a la cota 273.30 de 
forma que es pugui envoltar les restes a fi de ser 
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perfectament obseNades 1 alhora es pugui uti
litzar com a m•rador panoràmic, on quatre indi
cadors divulgatius panoràmics expliquen la 
h1stòna, no sols del om de la Penya del Moro, 
sinó de tota la contrada 1, més concretament, del 
Ba1x Llobregat. amb els altres turons que guar
daven la entrada del país a través del riu. 

Les restes de la fort1ftcació es protegeixen mit-
1ançant una tanca de protecció baixa feta de 
piquetes de ferro i cable trenat d'acer galva
nitzat. amb els corresponents rètols explicatius 
de proh1bioó de pas. 

Un parell de bancs de fusta serve1xen per rer 
un merescut descans després de pujar al om. 

Actuacions en les zones de 
transició ciutat-parc 

Restauració dels entorns de Can Cuyàs. 
Segona fase-b. Montcada i Reixac 

Donada la situació estratèg1ca dels entorns de 
Can Cuyàs dins l'àmbit metropolità 1 l'àmbit del 
Parc de Collserola, aquest espa1 comple1x perfec
tament amb les característiques del que ano
menem parcs penfèncs de Collserola (un 
exemple ja realitzat d'a1xo seria el parc de Cana
letes, al terme mun•cipal de Cerdanyola del 
Vallès). Aquests parcs compleixen una func1ó de 
esmorte·,ment de la pressió de la ciutat 1 de les 
Infrastructures metropolitanes. amb capacitat 
d'acollida de visttants procedents de les àrees 
urbanes properes Aquesta acollida es concreta 
en unes ofertes de lleure: passejada per un 

seguit d'itineraris, àrees d'estada per al pícmc, 
miradors panoràmics. ítlnerans de natura i. final
ment, punt de partida d'itineraris per endinsar-se 
al Parc de Collserola. 

Per totes aquestes raons, aquesta actuació és 
de gran importància dins l'estratègia de tracta
ment de les zones penmetrals de Collserola 

Les obres de la 2• fase-b es plantegen de tal 
manera que, amb una tnversió assumible tant 
pel Consorci del Parc de Collserola com per l'A
juntament de Montcada i Reixac, representi una 
actuació coherent tant des del punt de vrsta 
constructiu, això és, que les obres realitzades 
representin peces autònomes. com des del punts 
de vista de l'aprofitament social r de la mitigació 
de l'impacte medrambiental de l'àrea. 

Les aauaoons d aquesta fase es concreten en: 

• Realrtzaoó d'uns murets gabions de pedra 
hcorella en àmb1ts del corriol que limrta la part 
superior de l'àmb1t d'estada, a1xí com en la 
col-locació de bancs per al descans en els 
mate1xos àmb1ts. També es completa la 
col·locació de la barana de protecció al 
camr d'accés des del polígon d'habitatges 
de Can Cuyas. 

• Real1tzaoó de la petita àrea corba ubicada 
prop de l'àrea d'estada 1, aixi com la formac1ó 
d'un gran interceptor per tal de condw per 
sota el camí i fins al torrent les atgües recollides 
, conduïdes rrHtjançant la cuneta existent. 

• Col·locaetó del mobrharr 1 la vegetació neces
sans per tal d'anar donant forma 1 fisonomia 
al parc. 

• Plantació de vegetac1ó en els indrets ade
quats. 

Adequació de la pedrera de Montbau 
com a porta de parc i itineraris del 
torrent del Generet - Parc de les Heures. 
Districte Horta-Guinardó (Barcelona) 

El Dtstncte d'Horta-Guinardó, tot i estar literal
ment enganxat al Parc de Collserola, hr té una 
relació funcionalment difícil No hi ha penetra
crons clares a la serra i, quan n'hi ha, condueixen 
a llocs no gaire adrents. Per tal d'tnverttr aquesta 
srtuació desavinent, es planteja aquest projecte. 



=-cte abasta i relliga l'àmbit que va des de 
• pedrera, ubicada a la part superior de la 

• ~ :•a del camí de Sant Genis amb el carrer 
?:la, fins al final del carrer Harmonia, 
:s "oba amb el camí de Sant Cebrià, i fins 

ta de Sant Cebrià. 

=rte parteix d'uns elements puntuals exis-
1 .. na xarxa de camins i corriols també 
:, tt.quests elements, camins i corriols 
~Jents: 

• ga pedrera del camí de Sant Genis. 
=sta pedrera va ser explotada antigament 

a :Jroducció d'àrids. Parcs i Jardins va uti
·.il als anys vuitanta com a dipòsit de 
._ de poda, i els darrers 8 anys ha estat 
. · lització. 

que va de la pedrera a l'ermita de Sant 
3 Aquest camí presenta un tram d'uns 90 
~de molt fort pendent just a l'arribada 
; ;.ga pedrera. 

: de la Cabra. Aquesta font està ubicada 
• - 'ondat del torrent del Generet Actual-

' a font està sense arranjar, sense broc, i 
'-"que brolla s'escampa per un àmbit a 

•ells també sense arranjar, fins que arriba 
0a 

· ~I del torrent del Generet Aquest fondal 
recuperat l'any 1994. Es varen eliminar 

:, :nstaHacions il·legals i es va fer una 
-cant plantació d'espècies caducifòlies que 
conformant un excel· lent àmbit de bosc 

• ·rent. 

_::;.ant de la carretera de l'Arrabassada al 
.a· del torrent del Generet. Aquest vessant 
: ·eforestar també l'any 1994, bàsicament 
• o pinyer, alzina í surera. 

• Tram de camí que, prop del indret del col -legi 
públic Enric Borràs, es bifurca i, passant per un 
petit esvoranc produït per una extracció de 
terres, arriba a l'encontre del camí de Sant 
Cebrià amb el carrer Harmonia. 

• Dos corriols que, partint de diferents indrets 
del camí principal, arriben a la carretera de 
l'Arrabassada. 

El projecte reconeix els elements enumerats a 
l'anterior apartat i proposa una sèrie de mesures 
i actuacions per tal de relligar aquest territori a 
nivell utilitari i d'imatge de parc. Tot i que l'a
tracció d'aquest àmbit és la passejada i el gaudi 
de la muntanya, es fa un pas mes enllà i s'orga
nitza unes àrees de porta de parc i d'estada per 
fer l'oferta més atraient. D'aquesta manera, 

s'estableixen uns vincles més potents entre la 
gent del barri de Montbau i el parc de Collse
rola, contribuint al seu coneixement i utilització 
i, per tant, a la seva major preservació. Alhora, 
es possibilita el recorregut de vehicles de servei 
i de bombers per poder preservar el màxim pos
sible aquest territori de possibles incendis. 

Projecte d'àrea de lleure del marge 
dret de la plaça M ireia, a Sant Pere 
Màrtir. Arranjament de la font de la 
Mandra i la font de la Senyora {Esplu
gues de Llobregat) 

L'àmbit del projecte s'emplaça en el terreny, 
de suau pendent, que forma part de l'entorn 
de Sant Pere Màrtir i es troba al marge dret de 

la plaça Mireia, entre el vessant de muntanya 
i la carretera d'accés, a continuació de les plata
formes que constitueixen les pistes de joc del 
Club de Tennis DiagonaL 

De la part superior de l'àmbit parteix el 
començament del passeig de les Aigües. 

Per tal de fer f ront al progressiu increment de 
la demanda d'espai per al lleure, i preveient així 
mateix un increment considerable del flux de 
visitants a causa de la perllongació del passeig 
de les Aigües, merçès la instal·lació de la pas
sarel·la inaugurada el16 de desembre, que 
permet travessar les insta l·lacions de la com
panya AGBAR, es planteja l'execució d'una àrea 
de lleure complementària a l'existent a l'altra 
banda del carrer, en què tinguin cabuda uns 
mòduls prefabricats de sanitaris públics i de 
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quiosc-berenador, que s'implementaran quan 
l'àrea estigui en ple funcionament. 

S'hi col·loquen taules i bancs per al pícnic, amb 
una font d'aigua potable i papereres, àmbits de 
descans i d'estada. 

L'àmbit es divideix en quatre sub-àmbits mit
jançant murets correguts formats per gabions, 
que compleixen les següents funcions: contenir 
terres de l'explanada per tal de minimitzar el 
pendent; crear àmbits més petits per aconseguir 
major qualitat ambiental, convertir-se en bancs 
correguts per acollir gran nombre de visitants. 

S'ha arranjat l'àmbit de la font de la Mandra mit
jançant la col·locació de gabions a banda i banda 
per tal d'estabilitzar els talussos i també per uti
litzar-los com a bancs, l'arranjament de la pròpia 
font, la col·locació de barana i paperera, l'arran
jament del ferm mitjançant el recebat amb sauló, 
la formació d'una graonada per accedir al pas
seig de les Aigües que es troba ben a prop i a 
cota lleugerament superior, i la plantació d'ar
busts per tal de definir i protegir l'espai. 

Font de la Senyora. Aquesta font està espacial
ment deslligada de l'àrea de lleure situada uns 
300 m riera avall, al nord, però ha de quedar 
integrada quan properament es realitzi el pro
jecte de l'accés especialment acondiciat per a 
vianants des de l'avinguda Jacint Esteva Fontanet 
fins a la plaça Mireia. 

S'ha arranJat, per tant, el seu àmbit, consolidant 
la graonada d'accés formada per travesses de 
ferrocarril i un muret en mal estat. conformant la 
llera del torrent de Sant Pere Màrtir, coHocant 
barana i paperera, i la senyalització corresponent. 

Vialitat 

Passeig-mirador de les Aigües, 
sector Sant Pere Màrtir 

A mitjan any 2000 es varen iniciar els treballs 
d'obertura del passeig-mirador de les Aigües, al 
sector Sant Pere Màrtir. Els treballs per a l'expla
nació de la plataforma varen posar de manifest 
que la manca de coherència dels terrenys feia 
galfebé impossible portar a terme el moviment 
de terres a mitja vessant. A la vista d'això, es va 
procedir a encarregar un estudi per determinar la 
millor solució per passar el camí a la cota prevista 
el projecte original. La solució proposada consis
teix en una sèrie de passareHes, de 3,2 m d'am
plada, de fusta tractada, d'uns 9 m de longitud, 
que recolzen sobre uns daus de formigó, per 
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mitjà de dos perfils metàl·lics longitudinals 
i rematats lateralment gràcies a unes baranes pro
tectores. Els daus de formigó son els encepats d'un 
grup de tres micropilots de 1 50 mm de diàmetre. 
que penetren travessant les capes de reblum ines
table i s'incrusten a la capa de roca mare inferior. 

Amb això es crea una poligonal, amb pendents 
màximes de l'ordre del 5%, que permet la con
nexió exterior dels dos trams del passeig que 
volem connectar. 

Redacció del projecte de l'itinerari de Sant 
Medir 2• fase. De Sant Adjutori a Sant Medir 

El camí que porta de Sant Cugat del Vallès a Sant 
Medir és un dels camins històrics de més tradició 
de la serra. Diverses circumstàncies havien impos
sibilitat la seva restauració i el seu tractament per 
tal de dignificar-lo i possibilitar la comunicació de 
vehicles de seNei (guarderia, neteja, bombers, 
ambulàncies), però actualment ja s'ha construït la 
1• fase redactada pels SeNeis Tècnics del Consorci 
de Collserola per acord amb l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès i, també coherentment, fruit 
d'aquest acord s'ha redactat la segona fase. 

La intervenció en aquest camí és quelcom forc;a 
delicat. Cal tenir en compte que aquest trans
corre per uns paratges biològicament molt frà
gils i paisatgísticament molt valuosos. La riera de 
Sant Medir va acompanyant la seva traça, 
creuant-la tot sovint per anar canviant de cantó 
a fi de seguir la topografia més favorable. 

Durant el seu recorregut i als seus voltants es 
va trobant elements que, a manera de fites, 
puntuen el seu traçat. Ens estem referint al pi 
d'en Xandri, Can Borrell, el Forn Ibèric i l'Ermita 
de Sant Adjutori, el pantà de Can Borrell, la font 
de Sant Sever, Can Gener, la font de Sant Medir, 
fins arribar a Sant Medir, abans d'enfilar-se per 
Vista Rica i baixar a Barcelona. 

Per tal de garantir la qualitat d'actuació, aquesta 
es realitza per fases. Les raons son les següents: 
en primer lloc, en realitzar una primera actuació 
parcial es pot controlar millor el seu nou funcio
nament, no provocant cap efecte negatiu irre
versible. En segon lloc, es dóna temps entre 
actuació i actuació de consolidar els ferms i la 
revegetació, aconseguint-se una millor inte
gració. En tercer lloc, és preferible realitzar una 
actuació completa, amb detalls ben estudiats, 
amb elements de qualitat, amb un període més 
dilatat de temps a causa del seu major cost, que 
actuar més lleugerament, amb menor cost, 
d'una sola vegada, però sense garanties 
d'una bona consolidació. 



-= 2 ob¡ecte del pro¡ecte és la que con-
- arranjament del tram de Sant Ad¡uton i 

Ibèric a l'ermita de San Medir durant 
2002. 
es generals, el pro¡ecte consisteix en fer 

..a ~a de 3m d'amplada tot al llarg del camí 
n acabat de paviment de una barreja de 
de sauló (70% i 30% respectivament), 
eta de SO cm d'amplada, uns passos 

a de d1versos t1pus segons el cabal d'aigua 
pass1, incloent-hi un pont, un mfnim 

è' ' senyalització, i finalment una reposició 
e·ac1ó allà on cal 

es fa una neteja selectiva de la vegetació, 
arbusts com d'arbres, en les seves voreres, 
~ en els àmbits de gran qualitat ambiental 
·g st1ca que es van trobant al llarg de la 

• aça 

capítol important de mov1ments de 
.::onsisteixen en l'excavació a banda de 
a banda de riera segons els casos, amb 
dents indicats al projecte, per tal d'a con-

amplada total de 3,SO m. Una vegada 
.~u1t el talús desitjat, aquest s'acaba i 
· mb m1tjans manuals. També es realitza un 
enat, bàsicament en la part del camí que 
ta mes pendent i allà on passa en trinxera, 

p1conat que es realitzarà per aconseguir 
:x<or del 9S%. Les terres sobreres es trans-
an a l'abocador, fora de l'àmbit del pro-

es generals, el pro¡ecte consiSteix en fer 
IXa de 3 m d'amplada tot al llarg del camí 
n acabat de paviment de una barreja de 
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tot-ú i de sauló (70% 1 30% respectivament), 
una cuneta de SO cm d'amplada, uns passos 
d'aigua de varis tipus segons el cabdal d'a1gua 
que hi pass1 mcloent-hi un pont, un mín1m mobi
liari i senyalització, 1 finalment una reposició de 
vegetació allà on és necessari. 

Projecte de peatonalització parcial de la 
carretera Alta de Roquetes. Districte de Nou 
Barris, Barcelona. 

La carretera Alta de Roquetes, pel seu emplaça
ment i la seva topografia, constitueix un passeig 
- mirador en forma de cornisa ascendent sobre 
la plana de Barcelona i la vall ba1xa del Besòs, 
que per les seves característiques podem consi
derar com un indret privilegiat. 

Es tracta d'un carrer de Barcelona que s'inicia a 
la barriada de Canyelles, que uneix dues zones 
urbanes distants, separades per una important 
franja de sòl forestal en el vessant barceloní de 
Nou Barris. A1xí mate1x, en la seva major part 
està inclosa dins del perímetre del Parc de Collse
rola i, per tant, a l'abast de les disposicions del 
Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Med1 
Natural del Parc de Collserola (PEPCo). 

L'estretor de la plataforma sobre la qual es bas
teix la carretera, limitada pel talús en el vessant 
de muntanya 1 per la doble ona de protecció dels 
vehicles en el vessant de mar, no permet la confi
guració d'una vorera per a la circulació dels via-

nants, de manera que aquests han de caminar 
per damunt de l'asfalt, és a dir, per la zona des
tinada als vehicles, amb el consegüent nsc que 
a1xò comporta, incrementat encara més per 
l'orientació envers el sol dels vehicles que hi 
circulen, que en determinades hores hi incideix 
frontalment, provocant que els conductors 
quedin parcialment enlluernats 1 amb la 
capacitat visual limitada. 

Així doncs, és estrictament necessari configurar 
la contlnultat de la vorera, al llarg de la resta de 
carretera que no en disposa, de manera que 
quedi delimitat físicament l'espai destinat als 
vehicles i l'espai destinat als vianants, oferint 
condicions adequades per a la passejada dels 
vianants i eliminant el risc actualment existent. 

L'aspecte essencial de la proposta consisteix 
en redUir la secció transversal vehicular a f1 de 
poder col·locar una vorera de 2,SO m. Entenem 
que aquesta amplada permet el passeig en amb
dues direccions d'una manera confortable. Per 
aconsegUir-la cal reduir la secció transversal de 
la carretera fins a 6 m, arribant fins a 7 m en els 
trams de corba mes tancada, secció suficient si 
considerem una Circulació a velocitat moderada. 
A1xí i tot. en bona part del seu traçat caldrà 
construir un muret format per bloc prefabricat 
de formigó, mod. Ribazo o similar. En llocs on 
hi ha una amplada superior als 2,S m., es creen 
1lletes verdes entre la calçada 1 la vorera on es 
planten arbres i arbusts per tal d'aconsegUir 
un efecte visual de major aïllament. 

, 
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Manteniment i millores 
Dins el capítol de manten1ment podem distingir 
entre el manteniment preventiu i el de repara
cions 1 millores< 

Manteniment preventiu 
Aquest manteniment es realitza bàsicament a 
través d'unes empreses que realitzen segu1ments 
s's temàtics del funcionament 1 de l'estat de les 
1nstaHacions d1verses del Parc. Els àmbits de 
manteniment adjudicat són: Una empresa s'ha 
centrat en l'enllumenat públic dels accessos del 
Centre d'Informació, els edificis d'equipaments 
del Parc (electre, grups de press1ó, climat1tzac1ó, 
calefacció, dipòsits de gas-ori, fontanerra, 
incendis BlE 1 grups de preSSió, Sistemes de segu
retat), la fon ta nena de les àrees de lleure, la 
xarxa d'abastament, les xarxes de rec i les fonts. 
Un altre àmbrt de manteniment ha estat les revi
sions periòd1ques d'electre. D'altra banda. s'han 
realitzat els manteniments preventius de les 
bombes de caloc Dues empreses han realitzat els 
buidats 1 els controls dels mecanismes, de les 
depuradores d'aigües residuals. Finalment, s'han 
realitzat la revisió de parallamps i línies elèctri
ques pel que fa a la protecció atmosfèrica. 

Reparacions i millores 
Aquest apartat es de gran importància, perquè 
té a veure directament amb el bon funcionament 
I l'adequació de les instaHacions i els equipa-
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ments del Parc. El fort 1 cont1nuat ús produe1x un 
deteriorament que obliga a reposar periòdica
ment els elements que els conformen< Així 
mateix, elements o aspectes dels equipaments es 
replantegen per tal d'adaptar-los a les necessi
tats a(tuals. 

D1ns aquest apartat es troben els projectes 
d'"Obres de millora a les àrees de lleure i altres 
espais del Parc de Collserola". el "projecte de 
condicionament de Can Coll a la normativa d'ac
ceSSibilitat i evacuació•, el "subm1n1strament 1 

collocaoó del mòdul prefabricat a l'area de 
lleure de Santa Maria de Vallvidrera", subminis
trament de mòduls prefabricats de bar-bere
nador a l'àrea de la plaça Mireia, i el projecte del 
mòdul de recuperacio de fauna autòctona a l'es
taCIÓ biològica de Can Balasc 

Obres de millora a les àrees de lleure i 
altres espais del Parc de Collserola 

El deteriorament progressiu de les àrees de lleure 
provocat per la seva intensa utilització, com per 
les inclemències meteorològiques, així com la 
necessitat d'optimització de certs elements de 
mobrliarí determrnada pel comportament dels 
usuarrs en la utilització d'aquests elements, ha 
portat a la necessitat de realitzar, després de S 
anys, el pro¡ecte de millora de les àrees de lleure 
1 d'altres espais. Enguany s'ha actuat en les 
següents àrees: 

• Area de lleure de Can ColL Arranjament 
d'una acció vandàlica a la zona de l'estació 
depuradora. 

• Mas Pins< Arran¡aments de fustena Ade
quació accés a la mas1a. Adequacró lavabo . 
planta baixa per a discapacitats. Treballs de pin
tura 
• Can Balasc Obres de desmuntatge de mam
para< Canvr de t1radors. Treballs de pintura. 

Obres de condicionament de Can Coll 
a la normat iva d'accessibilitat i eva
cuació 

S'ha finalitzat les obres de condicronament a la 
normat1va d'accessrb1litat 1 evacuaCió de la masra 
de Can Coll. Aquestes han consistit en la cons
trucció dels següents elements: 

• CoHocaCtó d'una escala d'emergència exte
rior ubrcada a la terrassa de la façana de 
ponent per facilitar i garantir l'evacuació de 
l'edrfici en cas d'emergència. 
• Aprofitar la col-locació de l'escala per 
adaptar-hi una plataforma muntaescales per a 
l'accessibilitat dels m1nusvàlids a la planta 1 • 
de l'edifrci. 
• Col·locar una segona plataforma muntaes
cales a l'escala interior de la planta 1.• per fer 
accessible la sotacoberta. 
• Construccró d'una rampa d'accés, rampa 
Interior a rampa terrassa 
• Col·locació d'unes portes d'emergèncra 
• Ordenació del distnbuïdor 

Amb aquestes actuacions descntes s'ha resolt 
els problemes d'accessibilitat 1 de seguretat que 
patia la masia de Can Coll. des del seu ongen 
com a equ1pament públic. 

Subministrament i col·locació del 
mòdul prefabricat a l'àrea de lleure de 
Santa Maria de Vallvidrera 

El fort increment de l'ús de l'edifici de restaurant 
de la Pinya-2 de l'àrea de lleure de Santa Maria 
de Vallvidrera, a causa del seu ma¡or coneixe
ment per part dels vis1tants del Parc de Collserola 
a mesura que ha anat passant el temps des de la 
seva construcció, ha portat inevitablement a la 
necess1tat de poder dtsposar de més espai per 
emmagatLemar els productes de consum habi
tuals a la restauraCió. catxes de begudes, de 
menjar 1 d'altres que un restaurant d'aquestes 
caracterrst1ques genera habitualment 

Per ral de resoldre aquest problema. s'ha optat 
per adqu 'r un mòdul-magatzem que es coHoca 
en un espa annex prop de l'edífrci del restaurant 
perfectaMent adequat al seu ús. Les característi
ques d aques1 modul són les mate1xes. excepte 



nsions, que les del mòdul prefabricat a 
e lleure de Sant Pere Màrtir 

ecte de mòdul de recuperació de 
autòctona a l'estació biològica de 

IBalasc 

'lte extenor de I'Estacró Brològrca de 
asc, d'una superficie de 966 m , s'hi ha 

tres 1nstaHacrons complementàries: la 
passenformes, mòdul de crnc gàb1es de 
gran gàbia de musculacró per a raprn-

ñ gàbres de tortugues, ençons, etc 

e completar les rnstaHacrons del recrnte 
a la recuperació de la fauna, es cons-
'lou mòdul de dos departaments, sepa
, tancament d'obra. Un és la curna i 

sala de necròpsies. També es construeix 
;a per a amfibis al costat de la gàb1a de 
ó' s'endreça l'explanada amb la con-

d stribució de les aigües pfuv1als. 

de cuina 1 necròpsies s'ha cof.focat JUSt 
ces del recinte mig encastat al talús del 
qual es davalla fins a fa instal·lació. El 
per a la construcció d'aquests elements 
- de formigó, com la resta dels mòduls 
amb unes dimensions de 3X3 m i 2,40 
a. Son dos elements iguals amb fun-

• •ents: un és la cuina i l'altre la sala de 
es. La coberta és de planxa de pannell 

amb aïllament tèrmrc. Cada una de 
creades estarà equrpada per a les fun
" s hi desenvolupin. 

Arranjament de camins i moviments de 
t erres en diferents indrets del Parc 

S'ha procedit a realitzar petites obres de arranja
ments de camins, tals com una baixada a l'intern 
d7 l'àrea de Santa Creu d'Oiorda, i el projecte 
d encontre del nou camf de can Balasc amb la 
carretera BV-1418, entre d'altres. 

Elaboració del projecte de millores de fes canalit
zacions d'aigua potable dels equipaments del 
Parc, per a fa gestió de fa Secretat General d'Al· 
gües de Barcelona 

Senyalització i mobiliari 

Es continua amb la substitució de fes antigues 
banderoles de planxa per fes noves banderoles 
de fosa d'alumini i de fes papereres i barbacoes 
de fosa de ferro de disseny propi dels Serveis 
Tècnics del Consorci. Quant a reposicions, noves 
senyalitzacrons i substitucions dels elements de 
senyalització, seguint el criteri d'unificació d'i· 
matge dins l'àmbit del Parc, s'han efectuat més 
de 1.000 rntervencions. 

'. 
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ús públic, Divulgació i Educació Ambiental 

troducció 
e de Collserola, un gran espai natural, 
::; d'una àrea força poblada, requereix una 
,ant tasca de divulgació dels seus valors 
als, per tal de garantir que l'ús públic de la 
s gu compatible amb els object1us de con
ó que estableix el Pla Espeoal d'Ordenació 

·ecoó del Medi Natural de Collserola. A fi 
• arnbar la 1nformacró necessària als usuaris 

•serola, enguany el Consorci del Parc de 
· -"rola ha ed1tat el llibre que difon les Orde
:?S l~Ue regulen tot el que podem fer a Coll

.a per tal de gaudir dels seus valors i al 
:x temps preservar la serra dels correspo

mpactes que podna generar una forta 
entació de visitants. 

iSoro del Parc de Collserola compta 
un programa educatiu que està pensat 
enyat perquè tothom trobi resposta als seus 
e-ssos, amb un programa d'activitats que 

e1x cada any a tot t1pus de públic, i en 
al als centres escolars de l' Area Metropoli

ae Barcelona a través de la publicació El 
a/ Parc. 

::¡Uipaments en els quals es desenvolupen 
-èStes act ivitats són: 

Centre d'Informació 
·~n Coll centre d'educació ambiental 

as Pins centre d'educació ambiental 

de senyalar el fet que any rere any la 
nda per part dels centres escolars per rea-

htzar les act1vitats amb els educadors és superior 
a l'oferta, i per tal de donar resposta al màx1m 
de sol-licituds, els darres anys es promouen 
diverses act1v1tats autoguiades. 

Per afavorir la participació de tots els sectors de 
la ciutadania en •es tasques de conservaoó de 
Collserola, el Parc compta també amb una orga
nitzaCió de voluntaris que el mes d'octubre ha 
començat els actes de celebrac1ó del 10è amver
sari, a1xl com un ampli programa de patrocini. 

En aquesta memòria no podrem parlar del Dia 
de Collserola 2001 previst per al darrer dia 16 de 
desembre. ja que la forta nevada dels dies 14 

1 S de desembre van fer ajornar, per mot1us 
de seguretat. tots els actes que teníem previstos. 
Malgrat a1xò. l'obertura de la passareHa del 
Passe•g de les Aigües va entrar en serve1 1 la 

publicació estrella de la temporada també va 
sortir al mercat; ens referim, sens dubte, al nou 
plànol de Collserola editat per l'editonal Alpina 
amb la col·laborac•ó dels tècniCs del Consorci, 
amb tan bona acollida que en el moment de 
redactar aquesta memòria ja s'ha exhaurit 
la pnmera edició 

Durant l'any 2001 hem realitzat un estudi de 
percepoo per tal de recollir les op1n1ons de dife
rents segments de població, visitants. veïns, 
automobilistes, escoles, excursionistes, afecCIO
nats a la natura, etc. amb l'objectiu de detectar 
quin grau de coneixement es té de Collserola, 
com es valora la gestió, com es veu el futur 
del Parc. Les enquestes es va ren realitzar els 

caps de setmana dels mesos d'abril i maig, en 
total, 700 enquestes, repart1des en diferents 
punts de la serra. 

Tanmate1x amb I ob¡ect1u d'ampliar els recep
tors del nostre Pla de Comunicació, s'ha conti
nuat treballant amb nous canals de divulgació 
ambiental. Novament tmdrà lloc la campanya 
a Ràdio Barcelona en el programa "La Graderia" 
durant tota la temporada 2001-2002. 

En l'apartat "Collserola surt del Parc" podríem 
destacar la partiopació en expoSICIOns organit 
zades en diferents Ciutats que envolten Collse
rola. per exemple "Collserola al Palau Robert" o 
la coHaboració amb el mumcipi de Sant Cugat 
del Vallès en organ1tzar la exposició de p1ntura 
"Collserola fntim" de Joan Tortosa. 
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Comunicació i Relacions 
Externes 

En aquesta àrea. queda emmarcada una de les 
línies de treball rellevant pel que fa a la promoció 
i divulgació de les actuaoons que es duen 
a terme al Parc de Collserola. ¡a sJa en l'àmb1t 
natural o en el de les relacions amb el ciutadà. 
Entendrem per comun1cació la tna dels contin
guts i dels m•tjans per fer arnbar al ciutadè'lles 
accions que des del Consorc1 es duen a terme al 
Parc, a mes de tot tipus de relac•ó mediè'ltica. Per 
relacions externes. entendrem els lligams que 
mitjançant diferents t1pus de partiCipaCió s'esta
bleixen amb els d1versos segments de la sooetat. 
Amb les empreses, a part1r de convenis de patro
cini, amb les entitats o 1nstituc•ons organitzant 
les activitats o establint els convenis de col·labo
racio adequats, i, també. amb la par!Jopac1ó 
dels serve1s tècnics en diferents fòrums, 
cursos i sem1naris. 

Des de tots els Serveis del Consorci es partiopa 
en promoure 1 facilitar la comprens1ó del Parc 
i del Consorci pel ciutadà. Es vol donar una 
imatge homogènia i coherent. buscant i aprofi
tant les oportunitats en els d1ferents àmb1ts, 
i, així, garantir la recepció del m1ssatge des de 
tots els sectors de la societat. Aquest és l'objecte 
d'aquesta línia de treball 

La web del Consorci conf1gura. també, un altre 
canal de circulaCió d'Informació en ambdues 
direccions: parc-c1utadà. La web, ultra la infor
mació general sobre el Parc i les act1v1tats 
adreçades als ciutadans. conté, també, pè'lg1nes 
més específiques dedicades exclus1vament a la 
gest1ó, com és el cas de la pàgma del Dispositiu 
de Prevenció d'Incendis o la dels patroc1n1s. La 
web s1gntfica, també, la promoc1ó del Parc a 
mvell internacional amb la presènoa cont.nuada 
del Parc de Collserola "on hne" 

Comunicació 

El Butlletí del Parc de Collserola, tri mestra!, 
és l'e~na de difusió bàsiCa de les actuaCions del 
Consorci. Reflecteix, també. els esdeven1ments 
o noticies que fan referèneta a Collserola. 
De subscripció gratuïta, es fa arribar a prop de 
17.000 adreces, entre persones Interessades 
i organismes 1 1nst1tucions 

Cal destacar una nova acció comunicativa que 
es va 1niciar en el Butlletí 52, amb la realització 
d'entrevistes als alcaldes dels diferents mumcip1s 
amb territon a Collserola. per tal de donar a 
conèixer les seves opinions envers l'actualitat del 
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Parc. L'any 2001 hem entrev1stat els alcaldes de 
Barcelona. Esplugues de Llobregat i Sant Cugat 
del Vallés; en total seran 9 entrevistes f1ns a la 
primavera del 2003. 

Mitjans de comunicació 

• El Parc de Collserola ha estat en 140 ocasions 
protagonista de notícies en diferents m1tjans per 
mediació del Consorci. Durant el 2001, el Parc 
de Collserola ha estat notícia a la televisió en un 
total de 77 ocasions. Això representa una mit· 
jana de 6.41 vegades al mes. Els 1mpactes s'han 
de repartir prinCipalment entre 5 cadenes. TVE. 
TV3. TS. BTV i CityTV. 

Pel que fa als mitjans radiofòntcs, han estat 33 
les ocasions en què tècniCS del Parc han estat 
requerits per proporcionar 1nformacio. 

En general, Ja mformació més demanada és la 
referent a les activitats de lleure que es poden 
fer al Parc. 

A la premsa, el Parc h1 ha aparegut. amb declara
cions dels tècnics o bé prèvia demanda d'infor
mació al Consorci, en 30 ocasions. Generalment. 
els temes de fauna han estat els més tractats. 

• Es col·labora habitualment en les revtstes locals 
dedicades a la difusió d'activitats en el medt 
natural1 s'ha col·laborat, mitjançant articles. en 
diferents revistes de difusió nacionalt de l'àmbit 
naturallstic. 

• S'inicia la campanya "Conduir en un espar 
natural". Està previst que duri fins a l'estiu del 
2002. Inclou accions de repartiment. als conduc
tors que travessen el Parc. d'enganxines advertint 
de l'existència de fauna a les carreteres. 

• Can Co Ce tre d ed caco amb1ental, 
col labora ao • a "'en· amb e Servei Local 
de Catata d:: Cero.; yo a de Vallès amb diferents 
art•cles per a a revrsta -ot Cerdanyola. 

• Es manté la n1a de comuniCaCIÓ 1 promoc1ó 
mtt¡ançant la contractaCió d'espa1s en diferents 
m1t¡ans dE' comui'JCaaó: 

- Anuari El Far 
- Sant Cugat Ara! (contractaCió de 12 articles 
a pàgina completa) 

-SER Catalunya. Ràdio Barcelona: contrac-. 
tació de mencions en directe per a tota la 
temporada 2000-2001 del programa "La 
Graderia". 

-Descobrir Catalunya: contractació d'un 
espai durant 12 mesos a la secció "Guia 
Pràctica". 

Relacions externes: 
amb entitats i institucions 
• A¡untament de Sant Cugat del Vallès: coHabo
raCJó en la difusió del tancament al tràns1t rodat 
a la pista de Sant Cugat a Can Borrell, mlt
¡ançant un fullet. 

• ECECA (Estratègia Catalana d'Educació 
1 ComuniCaCió Ambiental). Participació en les 
¡ornades ded1cades al sector de comuniCaCió. 

• Serve1 d'esports de la Diputació de Barcelona. 
Aportació de materials per a l'activitat ·A cent 
cap als cent·. 

• Consorc1 de Turisme del Ba1x Llobregat: apor
tació de materials d1vulgatius (plafons) i publica· 
oons per a les f~res locals. 

• Trobada d'alcaldes metropolitans. Organitzada 
pel Consorci amb l'objectiu d'apropar el territon 
del Parc 1 la seva realitat als municipis. Es va 
comptar amb l'assistència de 20 alcaldes metro
politans. del president de la Dipytació i del Con
sorci, del diputat president de I'Area d'Espais 
Naturals, del vicepresident executiu del Consorci 
i de càrrecs de la Diputació i del Consorci. Durant 
la visita es va lliurar un dossier sobre els objectius 
del Consorci, es va realitzar un complet reco
rregut 1 es va finalitzar la trobada amb un dinar 
a l'equipament de Can Coll. 



ament d'Esplugues de Llobregat. "VI Set
Verda d'Esplugues· xerrada a càrrec d'un 
entant del Parc. 

ament de Sant Cugat del Vallès. "Sant 
obre a Collserola" Jornades dedicades al 

e Collserola. Col·laboració en l'organit
ur'd ¡ornada de nete¡a amb els ciutadans 

nrcrpi i la participació de representants del 
es taules rodones de debat. 

- A Organrtzacró, promoció 1 drfusió de la 
de torres elèctriques al Parc. 

svern. Particrpacró a la fira de Sant Just 
n mitjançant un estand amb una petita 

O. 

• Palau Robert. Participació en l'exposició "Coll
serola, el Parc i la serra· drns la sèrie Ruta del 
mes. Presentació a càrrec del director general de 
Difusió de la Generalitat 1 el vicepresident exe
cutiu del Consorci del Parc de Collserola. 

• CoHaboració amb la Festa Major de Vallvidrera 
mitjançant una subvenció. 

• Col·laboració amb la Festa Major de Valldoreix, 
amb l'aportació de matenals. 

• Subvenció per a la publrcacró del llibre comme
moratiu del 75è aniversari de I'Associacró de 
Veins de la Font del Mont. 

• A¡untament d'Esplugues de Llobregat. Pro
moció de la signatura del conveni d'arranjament 
de la Pl. Mireia. 

• Ajuntament de Molins de Rei Organització 
1 promoció de la 1nauguracró de la porta de 
parc del Terral. 

• Tunsme de Barcelona. PresentaCió a Can Coll 
del programa ·Barcelona Outdoor-corporate 
Tram1ng • als mrt¡ans de comuniCaCió 1 a les 
empreses. El Consorci del Parc de Collserola és 
membre associat de Barcelona Convent10n 
Bureau que lidera aquesta proposta. 

• Ajuntament de Sant Just Desvern. Promoc1ó de 
la Signatura del conven1 per a l'arranjament de la 
Penya del Moro. 

Relacions externes amb 
empreses: programa de patrocini 
Enguany, com en anys anteriors, l'exerCici ha 
estat marcat per la continuïtat del suport de les 
empreses patrocinadores. 

Les coJ.Iaboracions s'han realitzat segUint dife
rents formats: aportacions econòmrques lligades 
a realitzacions d'obres, programes, estudis o acti
vitats específiques; aportacions de materials 
diversos o de serveis vinculats amb les necessitats 
ordinàries de funcionament del Parc. 
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Convenis de patrocini, col·laboració 
i subvencions 

• Agbar, Aigües de Barcelona S.A. 
Col·laboració en la realització de les obres de la 
passareJ.Ia del passeig de les Aigües. 

• Caja de Ahorros del Meditemineo 
Aportació per a la realització d'estudiS de recerca 
de fauna tia campanya senstbilització: ·condw 
en un espai natural" 

• Caja Madrid 
Cof.laboració en la Campanya de seguiment 
1 observactó d'aus rapmyatres. 

• Cobega S.A. 
AportaCió de material per la reahtzac16 del D1a 
de Collserola 

• Fecsa-Endesa 
Estudis per a la racionalització i millora de les 
línies elèctnques. 

• Giscosa 
AportaCió de material per al mantemment de 
basses d'a1gua. 

• Novartis 
Col·laboraoó en el manteniment de la senyalit· 
zac1ó dels itineraris del Parc. 

• Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. 
CoHaboració en la realització d'estudis per a la 
conservació del medi natural. 

• SONY España, S.A. 
Col·laboració en el funcionament ordinari del 
Parc amb la donació de material audtov1sual 
i informàtic. 

• Torre de Collserola 
CoHaboració en el programa d'activttats de caps 
de setmana del Parc. 

• Túnels i Accessos de Barcelona S.A. 
Aportació per a la conservació del medi natural 

• Valenciana de Cementos Porland 
Col·laboració per a l'adequació d'una bassa 
contra mcendis. 

Resum de les aportacions del Programa 
de patrocini 2001 

econòmiques serveis 
83.240 EUR 95.181 EUR 
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total 
178.421 EUR 
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les publicacions del Parc 
DuraN e 200 -e ConsoK del Parc ha publícat 
dt ert- -;s mat , ve caracter divulgatiu (alguns 
dels q a s •eaoo a· a b projectes referits en 
apartats orecec:!er.:s El procés d'edició escollit 
en cada cas ha varat segons les característiques 
del producte 'extens o dmamtsme del con· 
ttngut, la complext¡at tècnica implícita en la 
representacto de la ntormactó, el ntvell 
d'elaboració formal, etc 

Algunes de les noves publicaoons s'han fet pos· 
stbles mitjançant acords de cof.laboració amb un 
projecte editonal extern (nou plànol de l'editorial 
Alpina). d'altres han estat fruit d'encàrrecs a pro
veïdors especialítzats que han treballat a partir 
d'un text (Ordenances del Parc}, 1 finalment 
s'han editat, o reeditat, a partir dels recur~os tec· 
nies i humans propis del Consorci, productes de 
caracter periòdic (butlletins del Parc, números 
50·53, Memória de gest1ó 2000, El curs al Parc, 
fulletó divulgatiu campanya de rapinyaires ... ) 
i materials senzills de caire més pràctiC ilo espe
cífic (dípttcs 1 targetons informatius, cartells 
i plafons de difusió. ). 

L'accelerada mnovaoó tecnològtca dels darrers 
anys ha provocat canvis radicals en els recursos 
i mecanismes d'edició tradictonals 1 ha posat 
a l'abast noves eines i possibilitats de treball 
que doten d'una maror autonomia i flexibilitat 
d'edició l'equip tècntc del Parc, 1 l'obliguen, tan 
matetx, a una constant avaluació i actualització 
dels nous mit¡ans. 

En aquesta línia cal esmentar l'aposta, tnciptent 
però decidida, del Parc per als nous suports 
d'emmagatzematge, transferència i represen
tació de la informació lligats a la digitalització 
informàtica. Durant el 2001, es va editar un CD 
interactiu sobre els ocells de Collserola, producte 
concebut com un complement actiu de les 
col·leccions de fi txes Ocel/s de Collserola I i 11, 
es va anar actualitzant la pàgina web i posant a 
l'abast documentació en formats digitals(* .pdf). 



Centre d'Informació 

= Centre d'Informació és el primer lloc de 
eferència per al coneixement del Parc de Collse
" a. Des d'aqui es coord1nen 1 dinamitzen les 
·ct¡vitats educatives i de part1cipac1ó dels ciuta-
ans. Els objectiUS pnnopals són oferir una lnfor
'"lòció general bàsica 1 pràctica (Indrets, posslbih
<ns. transports, seNe1s, etc.), suggenr actiVItats 

caminades al cone1xement del Parc 1 dels seus 
, ors i promoure'n l'ús educatiU 1 respectuós. 

- mbé es fa el segu1ment i control de fes act1v1-
-cs ?'ús públic que es realitzen al Parc, mioat1va 
~ d1verses ent1tats cív1ques d'arreu de l'A rea 
etropolítana, amb les autontzac1ons correspo

ents. 

alt:a b~nda, es fa el manten1ment i gest1ó de 
"rx1u d Imatges del Consorci del Parc de Collse

a, actualment amb més de 8600 imatges a 
base de dades. 

es tasques del Centre d'Informació són: 
· -atenció al públic, personal I telefònica. 
• .a difusió de les activitats que es promouen 

des del Consorci a través de la premsa 
d'altres mitjans d'mformaCió ciutadana 

• _a reserva del grups 1 part1culars a les activitats 
e Centre i l'acolliment i seguiment de les 
s1tes 

• _a revisió dels continguts de les activitats que 
, ofere1xen dels del Centre d'Informació 

• -avaluació 1 valoració de les diverses activitats 
actualització del directori de subscnptors del 

E.Jtiletí del Parc. 
• .a venda de les pubhcaoons del Consorci 

erta del Centre d'1nformaoo es complementa 
o la poss1b1htat de fer, per part del VISitant, lli
ans gUiats que comprenen, a més de la v1s1ta 

!:entre, la realitzaoo d'activitats de descoberta 
medi, com són els 1t1nerans de l'entorn del 
tre d'Informació, o bé un recorregut en 

·ocar pel Parc que es combina amb pet1tes 
· >Se¡ades a peu. Aquestes act1v1tats són con

des per guies especialitzats. 

'an d'atenció al públic al Centre d'In for-
- ó és de 9:30 a 1 S h tots els dies de la set-
- a. 

Centre d'Informació els dies feiners 

Jsuaris del Centre d'Informació entre set-
.,a són principalment els grups escolars. Aqui 
:eahtzen actiVItats de primer contacte amb el 

per tant, són activitats en què no cal una 

preparació prèvia amb el mestre o educador 
del grup. 

Les a.ctivitat que s'ofereixen són adequades 
als d1ferents grups d'edats, però sempre amb 
continguts generals sobre el Parc i dels valors 
naturals que conté. 

Durant el curs 2000/2001 han vis1tat el Centre 
d'Jnformaoó més de 17.772 persones en grups 
organitzats, dels quals 10.110 persones han rea
litzat .alguna de les activitats de descoberta que 
ofereiX el Centre. A banda dels grups que visiten 
el Centre, h1 ha un gran nombre de visitants 
puntuals dels quals no s'ha fet el recompte 
Podem est1mar la seva afluència en uns 20 visi
tants diaris, és a dir un tota de 5000 persones 
l'any aproximadament. 

Curs 200012001. Visitants en dies femers 

Activitat núm. grups núm.visitants 

Passejar i Coné1xer 347 8.033 
Activitats d'estiu 51 1.013 
Vis1ta Masia Can Coll estiu 6 149 
Collserola Tour 8 280 
Nits d'Astronomia 12 242 
Act1vitats especials 10 285 
Presentacions 8 108 
Visites concertades 124 6.164 
Visites no concertades 45 1.498 

Total en grups 611 17.772 
Visites particulars 5.000 

Total visitants 22.772 

Curs 2000/2001. Visites els caps de setmana 
i festius 

Mesos núm. visitants 

Setembre 1.634 
Octubre 1.891 
Novembre 2.592 
Desembre 1.527 
Gener 997 
Febrer 1.912 
Març 2.521 
Abril 2.097 
Ma1g 2.092 
Juny 1.252 
Juhol 998 
Agost 522 

Total 20.035 

El Centre d'Informació els dies festius 

Els visitants més habituals els d1ssabtes diu
menges i fest1us són famílies, principal~ent amb 
1nfants, i excursionistes. Uns vénen cercant infor
mació, amb ganes de gaudir de l'entorn que 
se' ls presenta i amb la intenció de passar 
el mati; d'altres, els més caminadors, vénen 
sobretot cercant novetats en itineraris, a peu 
1 en biCicleta, noves àrees arranjades tot 
per descobrir, cada cop, nous indret; a la serra. 
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Activitats per al públic en general 

Des del Centre d'InformaCIÓ es promouen 
diverses activitats per al públic en general: 

• Les anomenades Conèixer el Parc de prop s'a
drecen sobretot a grups fam1liars els d•ssabtes al 
matí. Amb aquestes act1v1tats es pretén donar a 
conè1xer els valors naturals del Parc 1 sensibil•tzar 
la població de la importància de la seva conser
vació. 

• Les mts d'astronomia es desenvolupen dos 
divendres al mes. Són actiVItats d'IniCI aC! O a l' ob
servaCió del cel1 els cossos celests. Encara que 
Collserola no és el millor Ioc per a l'observació 
dels estels, s1 que és una bona manera de con
nectar amb el Parc i els seus valors. 

• El Collserola Tour. Act1V1tat que comb10a 
el tra¡ecte amb autocar 1 a peu Es realitza un 
dissabte al més. 

• Les passejades i excurs1ons amb voluntaris. 
Els voluntans del Parc, com és habitual, presten 
servei els d1umenges acompanyant als visitants a 
fer itinerans per l'entorn del Centre d'Informació. 
També han realitzat excursions de llarga durada 
pel Parc. Aquestes activitats depenen directa-

so 

r 
r 

Activitats per al públic en general. 
Oies i nombre de participants 

Conè1xer el Parc de prop 
Collserola Tour 
N1ts d'astronomia 
Excursions amb Voluntaris 

Total 

45 
6 

17 
10 

1.488 
120 
603 
209 

2.420 

ment del responsable de Voluntaris Collserola 
pero se sumen a l'oferta d'activitats que s'ofe
reixen des del Centre d'Informació. 

El nombre aproximat de visitants totals del 
Centre d'Informació es s1tua al voltant de 45.000 

Actuacions de millora del Centre .d'In
formació durant l'any 2001 

Manteniment del vídeo pro¡ector 
Canv1 de la pantalla de la sala d'actes 

· Treballs de restauració de la maqueta 



;..an Coll 
entre d'Educació Ambiental 

:o es una f~nca de tttulantat pública, 
- al terme municipal de Cerdanyola del 
adn mistrada des del 1987 pel Consoro 

·e de Collserola, que va restaurar-la i ade· 
a com a centre obert al públic escolar 

tre d'educaetó ambrental Can Coll es 
r l'octubre de 1988 amb un programa 
-oberta del parsatge de Collserola per a 
s de 10 a 12 anys. El curs 2000-2001 
es, el 13è curs consecutiu durant el qual 

e Can Coll s'ofereixen programes enfocats 
e xe ment del Parc de Collserola dels 
a ors naturals. 

pament de Can Coll té diferents lectures 
~ a naturalesa dels seus usuaris. Per una 
, durant tot el curs escolar Can Coll és un 

e d'educació ambiental amb una proposta 
eball onentada a l'educació infantil i 
'la, proposta diferenciada a nivell de odes 

ematiques de coneixement. És també un 
e col·laborador amb diferents unrversitats 
es d'estudis superiors. que envien el seus 
es a realitzar estades de pràctiques. I és, 
ttm, un centre obert als estudiants de cicles 
ors que, JUnt amb els seus professors, 
conèrxer, experimentar 1 contrastar les acti· 
r els recursos que es desenvolupen amb 

+ants 

tra banda, Can Coll acull a les seves 
·lacions el Centre de Documentació 

..rrsos Educatius del Parc de Collserola, un 
que posa a l'abast de tothom informació 

.umentació sobre el Parc r l'educació 
renta I i que faolita recursos educatius d'ela-

boraoó pròpta o aliena, reculls bibliogràfics, 
exposiCions rtrnerants r matenals audiovrsuals. 
Arxi mateix els diumenges i dies festius, ej centre 
es converteix en un punt d'informaCió obert a 
tots els usuaris del Parc, on personal i voluntaris 
ofererxen tnformaoó, visites guiades a les sales 
i exposicions de la masia, itineraris pels entorns 
i activitats de divulgació de l'ornitofauna de 
Collserola. 

Pel que fa específicament a l'oferta educativa, 
Can Coll ha comptat durant el curs 2000-2001 
amb unes 20 propostes de treball diferenciades 
per temàtiques o per edats. Enguany s'han rea
litzat 320 activrtats educatives, que han comptat 
amb garrebé 11.000 participants. Les activitats 
dingrdes a l'educació rnfantilt al cicle 1n1cial de 
primària són les que han comptat amb una més 
gran demanda i participació. 

Enguany s'ha treballat en el disseny i experimen
tació de dos nous programes dirigits al cicle 
m1tjà de primària: per una banda, un programa 
d'aproximació a l'ambient de la riera i, per altra, 
una descoberta de la masia de Can Coll, de les 
formes de vida i de les relacions que s'esta
bleixen amb l'entorn. Ambdós programes 
entraran plenament en l'oferta del Parc 
el curs 2001 ·2002. 

El CEA Can Coll ha continuat amb la línia de 
col· laboració amb els ajuntaments que rntegren 
el Parc de Collserola; així, s'ha treballat amb el 
Serve1 de Dinàmica Educativa de l'Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès i amb el Servei de Via· 

litat i Med1 Ambient de ''AJuntament d'Esplu
gues de Llobregat. Atenent la petició del CRP de 
Sarrià Sant Gervasi, s'ha celebrat als seus locals 
una sessió oberta a totes les escoles del districte 
per presentar el programa "Cuidem la Terra, 
cuidem Collserola". Durant l'estiu s'han 
començat les converses amb tècnics de medi 
ambient i d'educació de l'Ajuntament de Sant 
Cugat amb vista a organitzar conjuntament per 
a les escoles públiques de la ciutat el programa 
"Cuidem la Terra, cuidem Collserola" 

Pel que fa a la formac1ó del púbhc universitari 
i/o adult, cal apuntar que s'han realitzat 1 O acti· 
vi tats de presentaCió del centre o d'alguns 
aspectes concrets del programa educatiu, amb 
l'assistència de 88 persones; 13 sessions de 
didàctica per a universitaris o alumnes de cicles 
professionals superiors o de cursos de post-grau, 
a les quals han assistit 260 persones, i 6 sessions 
de formació o tutela dels voluntaris especialistes 
en la masta de can Coll o en l'observació 
d'ocells. També s'han atès 260 mestres 
o professors amb els quals s'han realitzat 
57 reunions de preparació dels programes 
educatius del centre 

S'ha continuat acollint estudiants en pràctiques. 
Enguany, concretament dues estudiants univer
sitàries, de la llicenciatura de pedagog1a r de la 
diplomatura d'educació social, han realitzat con
juntament 270 hores de pràctiques i han 
col·laborat amb el seus treballs en la millora o 
complementació de d1ferents aspectes dels pro
grames del centre. Així mateix, dos estudiants de 
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cicles formatius superiors han realitzat les pràcti
ques d'empresa a Can Coll, realitzant un total de 
140 hores de pràct;ques. Finalment també 
s'ha acollit una alumna d'un curs de monitors 
ambientals per a diplomats en atur que ha rea
litzat 60 hores de treball. 

Durant aquest curs s'han atès 21 grups amb 
necessitats educatives especials, des d'escoles 
d'educació especial amb nens i joves de 6 a 20 
anys, fins a centres ocupacionals o centres de dia 
amb adults de 18 a 60 anys. També s'ha treballat 
amb nois i no1es amb problemes d'inserció 
social. En total, han treballat a Can Coll 372 
persones. 

Dins d'aquest contexte 1 donant compliment 
al conveni de col·laboraoó entre el Centre de 
D1a de Salut Mental de Cerdanyola i el Consorci 
del Parc de Collserola, 17 dels seus usuans han 
col· laborat amb el CEA Can Coll. un cop al mes. 
des de setembre a juliol, realitzant tasques de 
manteniment de l'equipament: concretament 
han fet feines de pintura. fusteria, reparació 
de mobles 1 estris, jardinena. 

Per al Butlleti del Parc de Collserola s'ha elaborat 
un article titulat "A Collserola es verema de 
nou" i una nota informativa sobre la celebració 
del Dia Mund1al dels Ocells al CEA Can Coll. 

El centre 1 les activitats que s'hi desenvolupen 
han sigut filmades enguany pels programes de 
televisió "Racons de Verd" 1 "Catalunya Avui" 
de TVE. Així mateix, la celebració, el 29 d'agost, 
de la primera verema a la vinya de Can Coll ha 
sigut àmpliament recollida per la premsa 1 la 
televisió de Catalunya. 
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Els dies festius. el CEA Can Coll esdevé un punt 
d'mformaoó i divulgació dels valors naturals del 
Parc de Collserola; al voltant dc 5.000 persones 
han visitat l'equipament. L'equip de voluntaris 
del Parc ha realitzat 1 19 VISites a la masia, ate
nent un total de 3.968 v1s1tants. També s'han 
realitzat 23 itineraris a la font de Sant Pau 1 al 
puig de la Guàrdia. La feixa dels Ocells, oberta al 
públ1c de l'octubre fins al març, ha rebut la v1sita 
de 245 usuans, els quals han sigut atesos per 
voluntaris espec1alitzats en ornitologia. El dia 7 
d'octubre es van organitzar activitats espeCials 
tot commemorant el Dia Mund1al dels Ocells· 
unes 100 persones van poder participar en l'ob
servació d'ocells a la feixa. el visionat d'audiovi
suals ornitològics 1 la consulta de bibliografia 
específica, 1 van tenir a la seva disposic:ó UP 
punt de lectura 1nfanti' i de dibu1x d'ocells. 

L'escola Montserrat de Cerdanyola del Vallès. 
per tal de concloure un curs dedicat a la desco
berta del Parc de Collserola, va organitzar el 21 
d'octubre el seu prop1 dia de Collserola, obert 
a tota la comunitat educat1va. Can Coll va ser 
l'aglutinador d'unes 600 persones que van parti
cipar al llarg d'un matí en passejades a peu, 
visites a la masia, itineraris en biocleta, v1sionat 
d'audiovisuals i, els més pet1ts, en la realitzaoó 
de l'1tlnerari dels sentits. 

Can Coll és també un centre obert a les institu
cions o organ1smes que desitgen realitzar jor
nades d'estudi o de treball, en un entorn tran
quil 1 acurat. Així, durant el darrer trimestre de 

Programes/activitats no grups participants 

Expenmentem a qrcln¡a 80 1.932 
Expenmentem el bosc 72 1.744 
Aprox1mac o a kl fclur.; 24 599 
Aprox1mac e a d 'E'QNuoó 14 338 
Aprox1rr.ac o a 'T rt..·a' 28 629 
Aprox1maoo h stòr o 5 lOS 
Treballem Collserola 71 1.683 
Treballem el pa1satge 34 815 
Treballem la mas1a 2 38 
Treballem les p ar-tew; de 
l'alzinar 24 572 
Cu1dem la Terra. <.wdem 
Collserola 18 441 
Visites a la masia 
i a la granja 40 856 
Educaoó especial 21 372 
Sess1ons de didàct1ca 13 260 
Presentacions del centre 10 88 
Formació de voluntaris 6 89 
Reun1ons de mestres 57 260 

TOTAL 519 10.821 

l'any h1 ha tingut lloc una jornada de treball dels 
d1putats de la D1putaoó de Barcelona. s'hi ha 
rea~itzat la presentaCió a la premsa del projecte 
Tunsme de Barcelona ' també del manifest per a 
la protecció de Collserola de la Plataforma Cív1ca 
per Collserola, i ha acollit una Jornada de treball 
per a mestres i professors convocada per l'Ins
titut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. 



Pins 
tre d'Educació Ambiental 

-":e d'Educació Ambiental del Parc és 
= gestió del Consorc1 per aconsegu1r la 

oració 1 compliotat de la població propera, 
~sques de protecció 1 conseNacló del 
atur al. 

11s és el centre on es d1ssenyen i es rea
·ogrames de treball adreçats al proles-
a l'alumnat de l'Ensenyament Secundari 
oatxillerat), als estudiants un1vers1taris i a 
J educació d'adults. Es tracta d'act1v1tats 
des per entendre el runcionament dels sis
llaturals des de diferents temàtiques, 1 aix1 
arribar a plante¡ar les accions que es consi
nés correctes per assegurar la conseNació 
a del medi. 

"qrama també inclou sessions de didàctica 
res temes específics que s'organitzen en 

u de l'interès del grup que ho sol·liota. Una 
nia de treball consisteix en crear espais 
.:anv1, com per exemple els seminans. on 

fessorat d'aquests n1vells pugui treballar 
1tament sobre temes concrets. 

I marc de coHaboració existent entre el 
les universitats. 1 també amb altres entitats 
t ves. s'acullen alumnes que realitzen el 

període de pràctiques al centre. 

- . · •a altra banda, les 1nstaHaoons de 
as Pins reune1xen unes magnífiques condicions 

"' l'organització de cursos, jornades o ses-
. 1ntensives de treball. Els dies festius 1 durant 

'l>OCa de vacances escolars, el centre ofereix la 
- 1bilitat de realitzar estades de treball a grups 
~n1tzats d'adults. 

ant el curs 2000·2001, s'han realitzat 
total de 335 activitats educatives amb un 

·al de 4.319 participants. Com ja és habitual, 
- s'ha pogut atendre la totalitat de la demanda 
~r augmentar l'ocupació hem de recórrer a pro 
ll5tes autoguiades que complementin l'oferta 

llal. on el professor es faci càrrec del treball 
b els alumnes, 1 que sigUin compatibles amb 

realiLzació de les activitats tal i com es fa ara. 
e aquest motiu, s· ha dissenyat l'activitat • Tre
:.alem sobre el terreny", que s'adreça a profes-

rs que han fet més d'un cop activitats 
centre. 

-ot •l'elevat nombre de centres escolars que 
epete1xen any rere any, s'ha hagut de fer 82 
Punions de treball amb 227 professors per 
eparar i organ1tzar les diferents activitats. 

S'han realitzat 5 sessions de d1dàctica en les 
quals han participat 88 estudiants de les facul
tats de B1ologia i Pedagog1a i del Curs de qualitat 
pedagògica per a llicenciats de la Universitat 
Autònoma de Barcelona També s'han fet 9 ses
sions de presentació del Projecte d'EeEducació 
Ambiental del Parc 1 del programa del centre, 
a les quals han ass1stit 27 persones. 

El centre ha acollit 4 alumnes en pràctiques: dues 
de la facultat de Pedagog1a de la UB, una de la 
Facultat de Biologia de la UAB i una del National 
School of Social Work. d'Aarhus (Dinamarca), 
que han realitzat un total de 800 hores. Desta
quen els treballs de recerca sobre els següents 
temes: 

- Continguts d'EA que es proposen en els llibres 
de text de Secundàna. 

-Proposta de treball posterior vinculada a la 
investigació sobre el bosc. 

- Proposta de qüestionari per a l'estudi valoratiu 
del centre i el seu programa 

Des del curs escolar 98-99, s'organitza i coordina 
des de Mas Pins un seminan de professors d'En
senyament Secundan El treball, que es fa en 
diferents sess1ons al llarg de tot el curs. consisteix 
en preparar temes d'interès per als alumnes de 
Batxillerat que han de fer el treball de recerca. 
El mes d'abril es va fer la Segona trobada de pre
sentaCió al Parc de 7 treballs. realitzats per 17 
alumnes de 5 instrtuts diferents. Un d'aquests 
treballs ha obtingut el primer premi CIRIT 
d'enguany. 

Per segon any consecutiu, s'ha organitzat, en 
coHaboració amb el Departament de Biolog1a 
Vegetal de la UB, el curs Introducció als líquens, 
mètodes d'estudi i identificació, adreçat al pro
fessorat de Secundària. El curs té per finalitat 
formar una xarxa de centres educatius col·labora
dors en l'elaboració d'un mapa de distribució 
d'espèCies liquèniques de Catalunya, mitjançant 
les dades que els professors obtenen dels treballs 
que realitzen amb els alumnes. Aquest any hi 
han partiCipat 15 persones. 

Per demanda de la Direcció General de Biodrver
Sitat 1 la Direcc1ó General de Mobilitat i Educació 
Ambiental del Govern Balear, una educadora de 
Mas Pins, conjuntament amb la coordinadora del 
Centre d'Informació, van organitzar unes ¡or-
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nades de formació adreçades al personal d'a
tenció al públic 1 als educadors dels parcs natu
rals i zones naturals protegides de fes Balears 
Van comptar amb l'assistència de 28 persones. 

En relació a l'ús de l'equipament els dtes festtus, 
aquest any l'ocupactó ha estat de 18 grups amb 
un total de 364 participants. Cal recordar que 
els responsables de les diferents entitats han de 
venir abans a Mas Pins per conèixer el funciona
ment del centre, fet que permet fer amb elfs una 
tasca de divulgació sobre el Parc en general 
1 sobre el programa del centre en part1cular. 

Com a membres del Consell de Coordinació 
Pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona, les 
educadores del centre han assistit a les dtferents 
reunions de treball i a les sessions formatives que 
s'han organitzat. Com a tals, també han parti
cipat en el grup de treball d'educació ambiental 
del Consell, coordinat per Neus Sanmartf. 
També s'han constituït com a grup de treball per 
partictpar en el fòrum · L'escola i la ciutat·. orga
nttzat per I'IMEB de l'Ajuntament de Barcelona. 

Aquest any s'ha seguit participant en el grup 
de treball format per a l'elaboració del docu
ment de criteris de qualitat dels centres d'edu
cació ambtental, dins del marc del Consell de 
Centres d'Educació Ambiental de la Societat 
Catalana d'Educació Amb1ental. 
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Totes aquestes activitats s'han compaginat amb 
l'assistència a diferents actes de formació i repre
sentació relacionats amb el camp de l'educació 
ambiental. 

Activitats grups participants 

Descoberta de la vegetació 108 1.822 
Descoberta de la fauna 29 434 
Descoberta de la geografia 29 560 
Descoberta de la geologia 7 87 
Investigació sobre el bosc 30 496 
Treballem el bosc mediterrani 1 6 
Sessions de didactica 
i especifiques s 88 
Presentacions 9 27 
CoHaboracions s 89 
Cursos 1 seminaris per 
a professors 8 115 
Sessions de treball 
amb professors 82 227 
Estudiants en pràctiques 4 4 
Estades de treball 18 364 

Total 335 4.319 



Centre de documentació 
ecursos educatius 

st capítol està estructurat en tres àmbits que 
ponen als tres mvells de treball del CDRE 

de: 

11formació i documentació 
'!latenals nous 
D.fusió 1 coordinació 

any destaquem algunes tasques relacio
amb l'elaboració de materials nous: s'ha 

at l'oferta 1la demanda de bibhomòbils 
-es biblioteques it1nerantsl amb les maletes 
erola conta contes adreçades a cinc nivells 
at•us d'educació infantil i primària. 

formació i documentació 

- ~rvei d'info rmació 

ari d'atenció al públic ha estat de 10 a 14 h 
. es femers, també s'han atès consultes els 
de reunions de mestres de Can Coll i s'ha 
at documentació preparada per als dies fes
per a usuaris que no podien assistir al CDRE 
,: setmana S'han atès un total de 31S 
1.1ltes. 

que fa a la tipologia dels usuaris es mantenen 
roporcions d'anys anteriors: dominen els pro
anals de l'educació, amb cert augment res-
. e d'altres cursos dels educadors socials 1 edu
k>rs de centres cívics; a continuació, el col·lectiu 

Important és el d'estudiants universitaris. 
eu en el gràfic següent els percentatges de les 
~ones que han adreçat consultes al CDRE. 

Educadors: mestres (23%), professors (9%) 
i altres (ed. SO<:ial, amb1ental, etc.) (17%) 

Estudiants: universitaris (20%), ESO 
i batxillerat (8%) 
Tècnics: tècnics mun1c1pals. documentalistes, 
etc.) 16%, voluntans (4%) i altres (3%) 

En aquestes dades no consten les demandes 
d'informaoó per part del personal del ConsorCI, 
que representaria aproximadament un 1S% del 
total de consultes. 

Les consultes s'han fet visitant el centre (un 
72%) o s'han resolt per telèfon (16%), fax (1 %), 
correu postal (6%) o correu electrònic (S%). 

Préstec 

Les consultes han 1mplicat 1.02S documents en 
préstec i 29 donacions de publicacions del Parc. 
S'han fet reemborsaments en 2 ocasions. Els 
usuaris del CDRE han fet 41S fotocòpies. 
Els vídeos s'han deixat en 62 ocasions. 
Hi ha hagut préstec de col-lewons de diaposi
tives en 2 7 casos. 

Materials itinerants 

L'expOSició "Cuidem la Terra" i la Bibliomòbil. 
com a elements del programa "Cuidem la Terra 
cuidem Collserola", han estat a: ' 

- Escola Barrufet (Sant Boi). 
- Escola Pràctiques (Barcelona). 
- Escola Zurich (Barcelona). 

Aquests materials. mdependentment del pro
grama Cuidem la Terra, cuidem Collserola, 
també s'han deixat a: 

-AJuntament d'Esplugues - Servei de Medi 
Ambient. 

- Centre Cívic Sagrada Família. 

Aquest curs també s'han deixat en préstec les 
maletes "Collserola Conta Contes" que es van 
preparar el curs passat. Són maletes que con
tenen llibres, bàsicament de ficció, relacionats 
amb la natura i el medi ambient en general o 
sobre un tema concret. S'han ofert durant les 
reun1ons de mestres de Can Coll durant el segon 
i el tercer trimestre del curs, com a eina de reforç 
per a la preparació o com aprofundiment dels 
programes de granja, del bosc o de la fauna. 
S'han ofert en total 7 tipus diferents de maletes 
d'acord amb l'edat dels estudiants o el centre 
d'interés a desenvolupar. Atenent peticions 
especifiques s'han preparat en dues ocasions 
maletes amb llibres sobre el recidatje de de•xa
lles 

Nivell educatiu Nombre de 
préstecs maletes 

El: 0-3 anys 
El: 4-6 anys 
EP: cicle inicial 
EP: cicle mitjà 

Total: 

6 
8 
s 
2 

21 

L'exposició "Collserola una realitat compartida" 
s'ha exposat a: 

-Ajuntament d'Esplugues. 
- Associació de veïns de La Floresta. 
-Biblioteca del Centre Cultural de Sant 
Cugat 
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Biblioteca 

La Biblioteca de Can Coll constitueix el fons 
documental del CDRE. Actualment compta amb 
4.571 documents, 360 més respecte de l'any 
passat. Aquest any l'espai d'arxiu i exhibiCIÓ de 
documents s'ha ampliat amb 15 metres lineals 
de mòduls metàHics específics per a tasques 
d'arxiu 1 b1bl1oteca, que s'han coHocat a la 
sala gran de Can Coll. 

Materials nous 

Carpetes t e màtiques 

Enguany s'ha re1mprès la carpeta de Geograf1a 
de Collserola. En relació a aquest matenal, una 
estudiant en pràctiques ha estat treballant en 
l'ampliació del capítol 9 sobre poblament humà 

Documents de Treball i Experiències 
didàctiques 

Aquest curs hi ha un nou recull: 
- Medi ambient i educació social. Es tracta 
d'un recull de bibliografia d'interès per tal 
de treballar l'educació ambiental en diferents 
àmb1ts de l'educació sociaL S'ha fet amb la 
col·laboració d'una estudiant en pràctiques. 

Col·leccions de diapositives 

A partir d'un recurs que es fa serw al CEA Mas 
Pms en els programes educatius de "Descoberta 
de la vegetació", s'ha afegit a l'oferta de col·lec
CIOns de diapositives del CDRE el tftol Vegetació 
1 ambtents. Està disponible en préstec en suport 
diapositiva i també en suport paper. 

Difusió i coordinació 

Amb educadors 

S'ha continuat amb la coHaboració del CDRE a 
les reunions tnmestrals de mestres de Can Coll 
amb l'explicació dels serveis que s'ofereixen 1 
exposició de materials didàctics. A les reumons 
de segon i tercer tnmestre s'han presentat les 
maletes Collserola conta contes. 

També s'ha fet una sessió de presentació del 
CDRE i de recursos en educació ambiental per a 
un curs d'educadors ambientals de la Fundació 
Pere Tarrés. 
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Amb motiu de la celebració a Barcelona del VI 
Congreso Internacional sobre lnvestigación en 
Didàctica de las Ciencias. VUitanta mestres i pro
fessors van VISitar el CEA Can Coll interessats per 
l'eqUipament i pels programes que desenvolupa. 
També es va fer una presentació del CDRE i es va 
posar en marxa un 1ntercanv1 de publicacions 
amb 11 institucions d'arreu del món. a1xí mateix 
es va facilitar el projecte d'educació ambiental 
del Parc en castellà als professionals que ho 
varen demanar. 

Amb centres de documentació d'espais 
naturals protegits. de medi ambient i 
d'educació ambiental 

S'ha participat en l'organ1tzac1ó de la "Setena 
Sess1ó de Treball de Centres de Documentació 
d'Espa1s Naturals Proteg1ts" que enguany s'ha fet 
al Parc natural del Cadí-Mo1xeró. 

S'ha assistit a una sessió de treball del Centre 
de Recursos Barcelona Sosten1ble adreçada a 
centres de recursos pedagògiCs amb l'ob¡ect1u de 
parlar de materials i activitats per fomentar 
la sostenibilitat als centres educatius i elaborar 
Agendes 21 escolars. En aquest sentit, i reco
llint una proposta d'aquest centre. s'ha creat un 
petit espai diferenciat a la biblioteca sota el tftol 
"Racó de sostenibilitat", on h1 ha recollits docu
ments, experiències i convocatòries sobre el 
tema. 

S'ha 1et ur> art e per a ia Carpeta Informativa 
del Centro -.¡aoona de Educación Ambiental 
CENEAM per ta de d.'ondre el CDRE 

S'ha parLOpat er organttzació i desenvolupa
ment de la • JOfll· da d 1ntercanvi: Aportacions 
a la lnnovclc o Ed JCatova" . sessió de treball con
junta entre tt?Cn1cs munJCtpals de l'àmbit del Parc 
de Collserola ' tecmca del SUPDEA del Consorci 
del Parc de Col.serola. 

S'ha assistit a la 1ornada tècnica "Anàlisi 
Territorial i Ambiental del Vallès". a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, organitzada per 
aquesta universitat ' per ·· lC HN. 

I s'ha ass1stlt també a les "VIII Jornades Cata
lanes de DocumentaCió", organitzades pel 
CoHegt de Bibliotecans-Documentalistes de 
Catalunya sota el títol "Catalunya en la societat 
de la informació: realitat i reptes", celebrades 
a l'Hospitalet del Llobregat. 

Al Butllet í del Parc 

S'elabora penòdicament un article per a l'òrgan 
informatiu del Parc, amb el títol genèric de El 
CDRE suggereix ... Aquest curs s'ha fet: 

-"Parlar de gestió faunística" 
-"Saber més sobre la vinya i el vi" 

Així mate1x s'ha fet una ressenya sobre la creació 
i préstec de les maletes Collserola conta contes. 
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- s Voluntaris del Parc 

,:;¿, aniversari de Voluntaris 
se ro/a 

t 11bre d aquest any 200 I 1'organ1tzao0 
taris Collserola complia els 1 O anys 
rència; per tant, es decidí organitzar 

tot el curs un segu1t d'esdeveniments 
elebrar-ho. 

ar un ca1re espeoal a les trobades. potenciar 
Psència del voluntaris als centres 1 fer un 

om d realització emblemàtica de la cele· 
a 6, eren les propostes de fes quals es partia. 

inici de la celebració 

obada de tardor. reta al més d'octubre, 
omença la celebraoo de manera 1nterna, 

'Obada només per a voluntaris en què el 
central sena la celebraCió dels 10 anys. 

,,n deod1r les accions que es durien a terme 
:-a l'any i es van formar les dues comiss1ons 

gamtzadores. a més de música, ball1 pastís. 

---- ----

Altres accions 

El d1sseny del logo dels 1 O anys, l'elaboració 
del projecte del lhbre con¡untament amb una 
empresa de produccions editonals, el disseny 
d'un pòster commemoratiu per tenir més 
presència als centres i fa preparació de :a trobada 
de primavera amb la comissió organitzadora, 
van omplir el darrer trimestre. 

Gestió del programa 

Incorporació d'un coordinador de cap 
de setmana 

A fmals de gener s'mcorporà definitivament un 
coordinador de cap de setmana amb els objec
tius de: millorar la comunicació personal amb els 
vofuntans que permeti fer una plan1ficació adap
tada a les limitacions de cada persona i donar 
un seguiment acurat de les tasques que realitza; 
fomentar la cohesió dels grups, que millora la 
seva eficàoa ' permet un treball més agradable; 
contribuir a estructurar el col· lectiu, creant canals 
de coordinació dels diferents grups; finalment. 
donar suport per agilitzar totes les in1c1atives 
relacionades amb temes d'organitzaCió, com pot 
ser l'edició dels fulls informatius. la confeCCió de 

l'agenda anual! els plànmgs de serveis, o el 
muntatge de les trobades generals. Possible· 
menl, aquest és un dels fets més remarcables 
de l'àmbit de gest1ó del programa 

L'estudi d'entitats 

Des del programa "voluntaris" s'ha potenc1at 
i dingit un estud1 per conèixer el perf1l de les 
entitats properes al Parc. Conè1xer qwnes enti
tats hi ha, quins programes duen a terme a la 
serra, quins àmbits de cof.laboracio es poden 
establ1r; tot plegat per ampliar la participació 
i collaboració ciutadana. que ara se centra, 
ga1rebé de manera exclusiva, en el programa 
voluntaris. 

Col·laboracions amb entitats externes 

S'ha partiCipat en l'equip sectonaf d'Espa1s 
Naturals, de l'Estratègia Catalana d'EducaCió 
Ambiental. Es va ass1st1r a la conferència interna
Clonal "Processos de partiCipaCió ciutadana per 
a la sostenibilitat" organitzada per l'Ajuntament 
de Saragossa (22, 23 i 24 d'octubre). Vam ser 
conv1dats a aportar la nostra reflexió entorn a la 
compatibilitat del treball tècnic i el treball volun
tari al Congrés internaoonal de Voluntariat que 
organitzava a Vitòria Unesco-Etxea/Centre 
Unesco d'Euskal Herna 
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Organització 

Voluntaris Collserola a debat 

un dels ob¡ect1us per als dos pn mers tnmestres 
de l'any era fer un debat en què els voluntans 
poguessin fer les aportaoons que creguessin 
oportunes per al bon funcionament del 
col lectiU A1xí doncs, es programa "Voluntaris 
Collserola a debat" com unes trobades en 
les quals tothom podia dir-h1 la seva i contrastar 
parers 1 op1n1ons. Es plantejà en dues sess1ons, 
una pnmera en què per grups es fes una pn· 
mera "plu¡a" d'1dees 1 d'aportac1ons 1 una 
segona, en sess1ó plenària, per tal de consensuar 
unes conclus1ons. la part1c1pació fou alta (de 
l'ordre del 60% de persones del col-lectiu). 
la reflexió es va centrar en tres àmb1ts: el Parc, 
l'organització 1 els companys. S'està treballant 
en l'elaboració dels documents que recullen 
les conclusions. 

Atenció personal i consolidació de 
grups 

Durant el primer semestre de l'any, el nou 
coordinador de cap de setmana ha anat prenent 
contacte amb les persones i grups de treball 
de l'organització, augmentant considerablement 
la comun1cació amb aquests. Resultats Importants 
d'aquest contacte han estat l'adaptació dels 
calendaris de treball a les necessitats de les 
persones, el segu1ment personalitzat de cada 
voluntan, el treball de d1nam1tzac1ó de determi
nats grups 1 la represa de les trobades 
de coordinació. 

Flux de Voluntaris 

A l'1mo d'any, h1 hav1a 1nscnts 121 voluntaris. 

S'han entrevistat 16 persones de les 32 que ens 
hav1en fet arribar l'enquesta sol-liotant la incor
poraCió a l'organització. Han part1opat en el 
procés de formació 1n1c1al 12 persones, de 
les quals 11 han signat el seu compromís el 
més d'octubre. 

S'han donat de baixa 33 persones per diversos 
motius: els canvis de dom1cili, de situació fami
liar o la reorientació d'interessos. 

Trobades generals 

Aquest any les dues trobades foren un xic atípi· 
ques. A la de primavera es feu Ja segona jornada 
del debat. A la de tardor, a més de la celebració 
del 1 Oè aniversari, se li va reforçar el caire de 
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trobada d'tnio de curs. En aquesta trobada 
tothom renova el seu compromís, es plantegen 
els objectius per al curs i es fa la reunió anual 
de voluntaris, establint-se el diàleg entre gestors 
del Parc i els membres de l'organització Amb 
aquesta reonentació de les trobades generals, 
els aspectes formatius es de1xen per a la 
reunió de primavera. 

Comunicació 

S'han realitzat 8 fulls informatius de caire 
general i més de 18 trameses específiques 
convocant trobades generals, reun1ons 
o sess1ons de formació. 

la presència continuada del coordinador de 
cap de setmana ha permès recollir les aporta
cions dels voluntaris i millorar la comunicació 
amb cada un d'ells. 

Tasques i projectes 

Planificació í seguiment de les tasques 

Un dels reptes era fer que totes les feines 
seguissin el cicle del curs, de manera que abans 
de l'estiu es valoressin les feines, els equips i les 

persones implicades, per començar el nou curs, 
després de vacances, amb la temporada planifi 
cada. A les trobades de ¡uny i ¡uliol es treballà 
en aquesta d1rewó, cosa que va permetre 
començar el curs amb un calendari consensuat 
per a cada feina i la major part de grups amb 
persones suficients i amb un compromís estable 

Voluntaris Collserola i l'atenció al visi· 
tant als centres 

la consolidació d'uns grups de treball estables 
als centres era un dels reptes d'aquest any; això 
per fer més estable, agradable i eficaç el trebal 
dels voluntans. la presència estable del coordi
nador de cap de setmana contribueiX en gran 
mesura al fet que s'assoleixi aquest objectiu. 

Hi ha hagut 43 dies amb voluntaris al Centre 
d'Informació, els quals han fet una mitjana de 2 
itinerans cada dia. A Can Coll hi ha hagut 
taris 46 dies, entre diumenges i festius, fent 
mitjana de tres visites a la casa cada dia. Ha au 
mentat un xic el nombre d'itineraris guiats per 
l'exterior, sobretot, a la font de Sant Pau, però 
també al Puig de la Guàrdia. 

Els voluntaris de Can Coll han participat activa
ment en la revisió dels itineraris que s'inclouran 
en el futur fullet del entorns de la casa. 



~enció als visitants a la feixa d'aus 
ernants 

- y més, un grup de voluntaris s'ha dedicat 
f'l'loure l'observació d'aus a la Fe1xa dels 
s de Can Coll. Han realitzat 20 dies de 

_, amb 3 o 4 voluntaris cada dia. 

llorar la mformaCió dels vis1tants interes
en temes ormtológics, a pnnc1p1S d'any es 
sar en funcionament el punt d'1nformaCio 
a Fe1xa dels Ocells mic1alment amb dos 

?ns informatius, un sobre les característiques 
•e1xa 1 sobre com s'ha de fer observac•ó. 

segon que permet recoll1r la mformac1ó 
oada de les d1ferents espèc1es observades. 

p que dóna suport a la Feixa d'Aus h•ver
:s organitzà la celebraCió del "01a Interna
a de les Aus". proposant d1verses activitats 
a 'lens 1 adults; l'èxit fou considerable. 

o;egon any consecutiu, aquest grup de 
,.. aris ha completat la seva tasca amb la 
ocació i segUiment de caixes niu als entorns 

.:an Coll. S'han penjat 20 caixes i se n'ha fet 
Eguiment durant els mesos de març, abnl 1 
o 

Els itineraris a peu conduïts per 
voluntaris 

Aquest ha estat un any amb moltes f luctuacions. 
D'entrada, el primer trimestre es feren alguns 
canv1s en les sortides proposades per ev1tar les 
zones de cacera. les sortides del segon trimestre 
es realitzaren amb regulantat, sense Incloure-les 
al programa "Matins a Collserola" que s'havia 
estat preparant l'any anterior. El balanç final del 
primer semestre de l'any, pel que fa a la ins
cripció fou un xic fluix, a causa dels molts 
canv1s de programa realitzats. 

A l'octubre però. amb 'iniCI de la nova tempo
rada, s'inicià el nou programa d'itmerans ten1nt 
en compte el condicionant de la caça. Ràpida
ment es recuperà el mvell d'inscripció d'anys 
antenors. En la realització d'aquesta tasca han 
participat al voltant d'uns 25 voluntaris 

Col·laboració en l' inventari forestal 

S'IniCià l'any continuant amb l' inventan de 
dues zones de repoblació a les quals calia fer 
un tractament silvícola. Acabat aquest projecte, 
es valorà que no tenia sentit continuar l'inventari 
forestal de manera continuada i sistemàtica 
Per tant, aquesta tasca, la de l'inventari forestal, 
es deixà de reali tzar després de fer-se durant 
més de 5 anys. 

Participació en el seguiment de 
repoblacions 

Un dels reptes d'aquest any era reforçar els 
tres equ1ps ex1stents. la incorporació dels nous 
voluntaris el darrer trimestre de l'any va per
metre aquesta consolidació. Així, s'ha contmuat 
amb el seguiment mensua de les 9 repoblac1ons 
¡a habitual. 

Neteges realitzades per voluntaris 

S'ha contmuat treballant en la consolidació 
d'un grup estable de neteges que pugu1 abordar 
treballs de qualitat és a dir. de m1llora del pai
satge o d'intervenció en zones delicades 

Formació 
Equip de treball per a la formació 
de voluntaris 

Per afrontar la formació dels voluntaris. sobretot 
en el seu cone1xement de la serra i el Parc. es va 
cons1derar imprescindible aprofitar el potencial 
humà dels d1ferents equ1ps d'educadors del Parc 
1 els recursos que s'havien generat als centres. 
Per a1xò es creà un equ1p que abordés la for
mació dels voluntaris en la seva globalitat. 

No es tractava, però, de demanar l'habitual 
collaborac1ó en les sessions de formació sinó de 
const•tw un equ1p d'educadors que entomés la 
programació, la realització i el segu1ment de les 
accions que es duen a terme amb aquests Ciuta
dans Actualment l'equip està enllestint el 
programa de cone1xement de la serra. 

Formació inicial 

Amb els futurs voluntans de 1'11a promoció 
s'ha segu1l novament el programa de formació 
IniciaL Han seguit les sessions de formac1ó 1n1c1al 
12 persones. El coneixement general de la serra 
1 el Parc (una sessió i una sortida), el coneixe
ment de Can Coll i l'apropament a la feina d'a
tenció al públic (2 sessions, una activitat de tre
ball de camp i dos dies de treball amb els volun
taris) han conformat aquest pla de formació. 

Formació bàsica 

Aquest any 2001 s'ha subst1tuït la formació. 
bàs1ca per la reflexió entorn dels voluntans 1 el 
Parc. Només als voluntans de la 10a promoció, 
recentment Incorporats. se'ls ha ofert dues ses
SIOns de formac16 per aprofundir en el seu conei
xement de la serra: un 1tmerari pel sector oest 
de la serra 1 la v1s1ta a la val de Sant Just. per 
conè1xer una zona fronterera. 
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