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Gestió jurídico-administrativa

Òrgans de govern

Assemblea General del Consorci:  L’Assemblea General és 
l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola.  Durant l’any 2012 es va dur a terme una sessió 
ordinària en data 24 d’abril, en la qual es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar les línies estratègiques per tal d’adaptar el Consorci al 
context de crisi econòmica.

Comissió Executiva: La Comissió Executiva del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola és un òrgan operatiu, l’objecte del 
qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posada en marxa 
de les decisions preses en l’Assemblea General. L’any 2012 es van 
desenvolupar dues sessions: els dies 12 d’abril i 10 de desembre. 

Consell Consultiu: El Consell Consultiu es confi gura com a 
òrgan de participació del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, al costat dels òrgans de govern i d’administració. Les 
funcions del Consell són, entre d’altres, les d’informació, consulta 
i assessorament respecte al Pla d’actuacions del Consorci. Aquest 
exercici es dugueren a terme dues sessions: 27 de juny i 13 de 
desembre. Els resums de les dues sessions estan disponibles a 
www.parcnaturalcollserola.cat/pages/consell-consultiu

Recursos humans

Durant l’exercici 2012 s’ha produït una disminució signifi cativa de la 
plantilla de personal al servei del Consorci. Aquesta reducció derivava 
de l’aprovació a l’Assemblea General de l’entitat del dictamen sobre el 
model de Consorci en el context econòmic actual: present i futur, la 
qual cosa va implicar l’aprovació del Pla de reordenació i racionalització 
dels recursos humans del Consorci per al període 2012-2015. En aquest 
context, el personal de plantilla a fi nal de l’any 2012 era de 71 efectius, 
havent-se produït una reducció d’un 11,25% de llocs de treball (10) en 
relació a l’any 2011.

Acció administrativa
Tenint present el caràcter prestador de serveis de l’ens gestor del Parc, la 
major part de la seva activitat administrativa té caràcter contractual; així 
es concerten principalment contractes de subministrament, de serveis, 
d’obra i privats. En el quadre següent es relacionen tots els contractes 
adjudicats (amb exepció dels menors) i convenis signats l’any 2012.

Assesoria Jurídica
L’assessoria jurídica del Consorci té com a funció bàsica assessorar 
i donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat, tant a nivell 
intern (altres Serveis i Unitats del Consorci), com a nivell extern (entitats 
locals i altres institucions i organismes, així com usuaris en general), a 
més d’establir les directrius per a la redacció, tramitació i arxiu de les 
resolucions jurídicoadministratives, informes i qualsevol altre tipus de 
documentació complementària.  De  les tasques realitzades durant el 
2012 destaca la redacció del Reglament del Consell Científi c Assessor 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Gestió de patrimoni públic

L’estat actual de les fi nques adscrites o cedides al Consorci es resumeix 
en el quadre següent:

Adquisició de fi nques forestals

Les fi nques propietat del Consorci a 31 de desembre de 2012 engloben 
un total de 61,4 Ha repartides entre Can Casanova (Cerdanyola del 
Vallès), El Terral (Molins de Rei), El Pantà de Vallvidrera (cua del pantà) 
(Barcelona) i el tram del Forat del Vent del passeig de les Aigües 
(Cerdanyola del Vallès).

Contractes  adjudicats durant 2012

Sistema adjudicació obert 1

Procediment negociat 2

Prorrogues 7

Convenis de cooperació científi ca i tècnica signats durant el 2012

Amb universitats 3

Amb ens consorciats 17

De patrocini 3

Altres 16

Convenis subscrits en exercicis precedents i que continuen vigents

Amb universitats 10

Amb ents consorciats 23

De patrocini 6

Altres 15

Plantilla funcional consolidada a 31 de desembre de 2012

Laborals fi xos 44

Funcionaris 5

Treballadors temporals 3

Treballadors fi xos discontinus 17

Laborals fi xos a temps parcial 2

TOTAL 71

Superfície (Ha) de fi nques adscrites a data 31 desembre de 2012

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 173,55

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 240,65

Ajuntament de Sant Just Desvern 103,76

Ajuntament de Barcelona 81,66

Ajuntament de Montcada i Reixac 7,20

Ajuntament del Papiol 48,31

Àrea Metropolitana de Barcelona 462,48

TOTAL 1117,61
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La redacció del nou Pla Especial

El 29 de febrer de 2012 es va fer la primera reunió per iniciar la redacció 
del nou pla especial de Collserola. La Diputació de Barcelona coordina 
els treballs de redacció. En paral·lel es va constituïr una Comissió 
institucional que avalua els treballs desenvolupats per la Comissió 
tècnica redactora.

L’organització institucional per a la redacció del PEPNat  consisteix en:

•Nivell 1. COMISSIÓ INSTITUCIONAL:  En la que estan representades 
totes les administracions que intervenen en la redacció del pla: 
Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els 9 
ajuntaments dels municipis del parc.

•Nivell 2. COMISSIÓ TÈCNICA REDACTORA:  Formada per tècnics 
amb experiència en els camps de l’ordenació i planifi cació territorial 
i la gestió d’espais naturals de la Diputació de Barcelona, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del 
Consorci del Parc Natural de la serra de Collserola i de Barcelona 
Regional. Aquesta comissió es nodreix dels equips tècnics de les 
institucions implicades. 

•Nivell 3. EQUIP REDACTOR: És un equip pluridisciplinari de la 
Diputació, format per advocats, ambientòlegs, arquitectes, biòlegs, 
enginyers agrònoms i forestals i operadors de sistemes d’informació 
geogràfi ca. La redacció formal es portarà a terme segons els criteris que 
estableixi prèviament la comissió redactora.

Durant el 2012 s’han desenvolupat 33 informes urbanístics, 
dels quals :

5 han estat favorables, 
21 favorables amb recomanacions i/o condicions
4 desfavorables
3 consultes resoltes

•
•
•
•

Àmbit urbanisme

Informes urbanístics

Una de les funcions més importants del Consorci és la d’informar, amb 
caràcter previ, qualsevol proposta d’actuació a desenvolupar en tots els 
sectors de l’àmbit de l’espai protegit defi nit pel Decret de declaració 
de Parc Natural i pel vigent Pla especial d’ordenació i protecció del 
medi natural del Parc Natural de la Serra de Collserola. En compliment 
d’aquesta funció i de conformitat amb l’article l’article 29.2 de la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, els serveis tècnics de 
l’entitat van informar els plans i projectes elaborats per administracions 
i particulars, en el seu àmbit territorial i d’acord amb les normes 
reguladores que incideixen en la seva gestió i desenvolupament.

SIG Parc

Durant 2012, s’ha continuat mantenint i actualitzant les aplicacions 
del SIG corporatiu implantades i donant suport als usuaris. L’estadística 
anual d’ús dels productes del SIG manté, com en anys anteriors, 
l’aplicació de Guarderia, com la més utilitzada seguida per la de 
gestió d’Expedients, Incendis, Senyalització i Cadastre.  Com a novetat 
tecnològica, destaca el fet que gràcies a la implantació de l’entorn 
informàtic VMware, una nova família de servidors corporatius, s’ha 
millorat la gestió de les aplicacions del SIG més crítiques com: Prevenció 
d’Incendis i Dades Meteorològiques. 

 

El Director-gerent és el representant del Consorci en la comissió 
institucional i en la comissió tècnica redactora.

S’han realitzat diverses reunions temàtiques amb tècnics dels diferents 
serveis del Consorci i està previst fer-ne d’altres tal i com es vagin 
abordant els diferents continguts del pla.

El lliurament defi nitiu del Pla s’ha establert pel mes de juny de 2014.
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Dispositiu de prevenció d’incendis

Prevenció activa

Balanç de la campanya

Durant l’època de l’any en que la vegetació de la serra té més 
combustibilitat s’activa el dispositiu de detecció d’incendis forestals. 
Aquest any va començar el 14 de maig de 2012 i es va tancar el 
21 de setembre. Aquest any tant el nombre de focus com el total 
d’hectàrees cremades s’ha incrementat respecte el passat.  A tota 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), s’han detectat un total de 
118 incendis que han cremat 32,10 hectàrees, de les quals 26,4 ha 
eren de matolls i 5,7 ha de zona arbrada. Cal destacar que des del 2006 
no hi havien més de 100 incendis anuals en tot la zona del dispositiu. 
Tot i això la mitjana d’hectàrees cremades per incendi ha continuat 
essent molt baixa, 0,274 ha/incendi, valor semblant al de l’any passat.  

Podem dir,doncs que hem tingut un estiu amb una alta quantitat 
d’incendis però amb una incidència baixa d’aquests en el territori. 
Donades les condicions extremes de l’estiu - molt sec  (de juny a 
setembre ha plogut menys del 50% del normal)  i força calorós (una 
temperatura mitjana de dos graus superior a la habitual) - el dispositiu 
de prevenció i extinció d’incendis, coordinat pels serveis tècnics del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, ha estat una peça 
fonamental per aconseguir aquests bons resultats. A més, les mesures 
de prevenció efectuades al llarg dels anys i la coordinació amb tots 
els agents que intervenen en la vigilància i extinció dels incendis, han 

Sector
Nre. 

d’incendis
Sup. total (ha) Sup. matoll

Sup. ar-
brada

Collserola 41 18,7 14,9 3,8

Garraf 45 6,5 4,7 1,8

Marina 16 5,4 5,4 0,0

Vallès-Ordal 16 1,5 1,4 0,1

AMB 118 32.1 26,4 5,7
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Torres: 13 (7 a Collserola, 3 a Marina i 3 Garraf)
Equip: 26 guaites, 2 operadors i 4 vigilants mòbils
10h diàries de vigilància
5 mesos d’operatiu
35 municipis

•
•
•
•
•

La campanya en xifres

Total: 118 incendis

32.1 ha cremades

servit per aconseguir que, tot i que el nombre de focs sigui elevat, la 
superfície cremada sigui  mínima.  

Com a nota negativa de la campanya destacar que només per de Sant 
Joan, es varen cremar més de 12 ha (54% del total cremat a la serra 
en tot l’any) amb dos importants incendis, un a la carretera Alta de 
Roquetes i l’altre a la carretera d’Horta-Cerdanyola. En els dos casos, 
la causa va ser una imprudència greu, ja que no es va respectar la 
prohibició d’utilitzar focs d’artifi ci a menys de 500 metres de zona 
forestal. En poques hores es van cremar el 81% del total de superfície 
arbrada cremada de tot l’any
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Manteniment franges urbanes amb 
conveni amb els ajuntaments de: 

Barcelona, districte V (Sarrià -Sant Gervasi):  50,27 ha
Barcelona, districte VII (Horta-Guinardó):  17,89 ha
Barcelona, districte VIII (Nou Barris):   34,19 ha
Molins de Rei:     9,4 ha

TOTAL     111,75 ha

Manteniment franges forestals (conveni 
amb la Diputació de Barcelona)

Barcelona    37,80 ha
Cerdanyola del Vallès   18,15 ha
Esplugues de Llobregat   1,10 ha
Molins de Rei    12,00 ha
Montcada i Reixac   10,75 ha
El Papiol    3,90 Ha
Sant Feliu de Llobregat   1,80 ha
Sant Cugat del Vallès   23,40 ha
Sant Just Desvern    38,70 ha

TOTAL     147,60 ha

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Franges de protecció realitzades durant el 2012

Prevenció passiva
La prevenció passiva engloba totes aquelles actuacions que tenen 
per objecte disminuir la vulnerabilitat del territori en relació amb els 
incendis forestals. Durant el 2012 s’han executat les següents:

1.- Sensibilització i divulgació: Com s’ha vingut fent en els darrers 
anys, s’han distribuït fullets informatius i s’ha introduït la prevenció 
d’incendis forestals dins dels continguts pedagògics dels centres 
d’educació ambiental.

2. Vigilància del compliment de la legislació vigent: L’any 2012, 
s’han realitzat en temes d’incendis 39 actuacions ( 25 incendis forestals, 
5 cremes no autoritzades, 2 focs de crema de vehicles i 7 actuacions en 
focs d’esbarjo no autoritzats. 

3. Actuacions sobre la vegetació: Realització i manteniment 
de franges de protecció a les zones urbanitzades i forestals.   
Aquesta actuació es basa en la tala selectiva d’arbrat i desbrossada de 
matolls per tal de rebaixar la quantitat de combustible, en una amplada 
mitjana de 25 metres a l’entorn de zones urbanitzades (FU).i a banda i 
banda de camins principals de la Xarxa Bàsica, amb l’objectiu de defi nir 
unes franges on els bombers puguin treballar amb seguretat i efi càcia.

4. Arranjament i conservació de la Xarxa Viària Bàsic:  Dins de 
l’àmbit del Parc de Collserola, el Consorci assumeix el compromís de 
mantenir aquesta xarxa en estat operatiu, sobretot durant l’època d’alt 
risc d’incendi, efectuant les tasques de manteniment necessàries. El 
cost destinat el 2012 ha estat de 100.000 €.

Barcelona, districte V (Sarrià -Sant Gervasi) 9.126 m
Barcelona, districte VII (Horta-Guinardó) 3.760 m
Barcelona, districte VIII (Nou Barris)  1.740 m
Cerdanyola del Vallès   19.166 m
El Papiol    1.800 m
Molins de Rei    1.700 m
Montcada i Reixac   5.509 m
Sant Cugat del Vallès   4.137 m

TOTAL     46.938 m

•
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment xarxa viària durant el 2012Manteniment xarxa viària durant el 2012

5. Sistemes d’aigua, hidrants i basses per a helicòpter bombarder:  
Com cada any, també s’ha procedit al manteniment sistemàtic dels 19 
punts d’aigua gestionats pel Consorci, amb un cost de  13.300,74€

6. Control d’usos perillosos: 

Línies elèctriques:  Les esteses de línies de transport i distribució 
d’energia elèctrica representen un perill potencial d’inici d’incendi 
forestal si no es mantenen les distàncies de seguretat a la vegetació 
així com el bon estat de les instal·lacions. El 2012 es va efectuar una 
actuació de millora a la zona de Les Planes que va suposar la retirada 
de 1.175 metres de línia de mitja tensió a 25 kV. 
Neteja de la brossa als marges de carreteres, camins i altres llocs del 
Parc: Les deixalles i brossa acumulades a les carreteres i camins poden 
ser l’origen d’algun incendi. De forma periòdica, l’òrgan gestor del 
Parc efectua la neteja dels marges en 45 km de carreteres i camins, i 
de les àrees de lleure, fonts, miradors, etc., gestionats pel Consorci. 
Així mateix, es realitzen neteges ordinàries i extraordinàries cada cop 
que es produeixen abocaments puntuals. S’han recollit un total de 
95.381 Kg de brossa..

•

•

Franja de protecció contra els incendis

Tractament en caixa

1200 arbres/ha    600 >> 150 arbres/ha
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Gestió forestal unifi cada de les fi nques 
públiques del Parc
La planifi cació forestal de les fi nques és un procés voluntari que permet 
obtenir un coneixement més profund del potencial forestal d’aquestes 
i ajuda a dur a terme les actuacions més idònies per garantir una gestió 
sostenible. L’eina que permet aquesta planifi cació és el Pla Tècnic de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) on s’organitzen les actuacions de gestió 
forestal en l’espai i el temps, tenint en compte totes les restriccions del 
medi.  Aquest document el regula i l’aprova el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Plans tècnics de gestió forestal 
executats durant el 2012: 

Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) de Can Ferriol.  
(89,04 hectàrees propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat). 

Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) de Can Catà 
(102,64 hectàrees de propietat particular).

Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) de Can Calopa 
de Dalt (149,14 hectàrees propietat de l’Ajuntament de Barcelona).

•

•

•

Els objectius determinants per a la planifi cació i execució 
dels PTGMF al Parc de Collserola són:

Protegir el medi dels incendis, pertorbacions 
meteorològiques  i plagues forestals.

Millorar el valor ecològic del medi natural procurant 
que la gestió planifi cada sigui sostenible a llarg termini

•

•

Gestió forestal i agrícola

Execució dels Plans tècnics de gestió forestal de  
1.Can Calopa, 2. Can Catà i 3. Can Ferriol
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Treball d’adscripció de fi nques 
públiques a favor del Consorci

Paral·lelament al seguiment dels diferents PTGF durant el 2012 s’ha 
iniciat un procés per tal que les diferents administracions públiques 
propietàries de fi nques al parc, adscriguin l’ús i gestió d’aquestes 
a favor del Consorci. El Parc Natural de la Serra de Collserola té un 
àmbit territorial de 8.295 hectàrees que inclou part dels nou municipis 
consorciats, de les quals aproximadament unes 2.500 hectàrees són de 
propietat pública. 

En aquest sentit, i atès l’acord adoptat la Comissió Executiva del mes 
d’abril de 2012, que va donar conformitat a la proposta de gestió 
forestal unifi cada i va acordar sol·licitar l’adscripció de l’ús i la gestió les 
fi nques forestals públiques dels ens consorciats a favor del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola. Durant l’any 2012 s’ha continuat  
doncs el procés iniciat pel que fa als tràmits d’identifi car, sol·licitar i 
acceptar l’adscripció de l’ús i la gestió de fi nques públiques dins l’àmbit 
del Parc.

En resum l’estat actual de les fi nques adscrites o cedides al Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola a 31 de desembre de 
2012, és de 1.117,61 ha. 

El 2013 està  previst  què:

Està previst que l’Ajuntament de Molins de Rei adopti l’acord 
d’adscripció al Consorci de les les fi nques de ca n’Amigó de Dalt, 
ca n’Amigonet (Molins de Rei), can Campmany, part de Turó 
del Quirze i Castell Ciuró, al terme municipal de Molins de Rei el 
gener de 2013. En aquest cas s’hauran d’incloure un total 192,52 
hectàrees a les fi nques adscrites.
Per altra banda, s’està ultimant l’adscripció d’altres fi nques 
propietat de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona 
i s’han iniciat les converses amb l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès i la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, durant l’any 2012 han conclòs els tràmits per a la 
inscripció al corresponent Registre de la Propietat de l’adscripció 
de l’ús i la gestió a favor del Consorci de la fi nques  municipals de 
can Messeguer, can Farriol, ca n’Abadal a Sant Feliu de Llobregat 
i ca n’Amigonet i sector Nord-Oest al Papiol. 

Associació de propietaris forestals privats

Finalment, també s’han fet passos per activar una associació de 
propietaris forestals privats de Collserola perquè s’agrupin i puguin 
obtenir condicions més favorables per la gestió dels seus boscos. 
L’explotació forestal d’aquestes fi nques es desenvoluparà mitjançant 
convenis amb empreses privades. Aquestes hauran de fer prèviament 
els  PTGMF, supervisats pels tècnics del Parc i fi nalment aprovats pels 
corresponents organismes de la Generalitat de Catalunya.

•

•

•

Aquest exercici s’han adscrit al Consorci les següents fi nques:

Ca n’Amigonet (El Papiol) i el Sector Nord-Oest, propietat de 
l’Ajuntament del Papiol.
Ca n’Abadal, can Messeguer i can Farriol, propietat de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
Bosc Llarg i Les Cabanoles, Torral, can Borni, Bosc del replà 
de la Tarongeta, Barcelona, Sant Joan d’Horta a l’oest de 
can Borni, casa Estisora-La Budellera,  La Vinyassa, Bosc 
del Canyet, Bosc Gausachs, Les Fontanilles, can Massó, can 
Maillol, Peça de can Maillol, Torre Baró, Quinta Vilajoana, 
Sots d’en Cardona, procedència la Salamandra, les Cobes, 
Font d’en Serra, La Salamandra, La Magarola, propietat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Can Baró, Font de la Beca, Can Candeler, Can Cortés i can 
Marlès, propietat de  l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

•

•

•

•

Camps de Can Ferriol
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Recuperació paisatgística

Finca “Urbanització Pirineus”

Durant el 2012 s’ha signat el contracte de compravenda de la fi nca 
situada al paratge del Forat del Vent, al terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès. Es tracta d’una fi nca amb valors naturals però amb la 
presència de tres edifi cacions fora d’ordenació. Mitjançant l’esmentat 
contracte es va rebaixar el preu del cost per hectàrea, a la vegada que es 
va mantenir el compromís de la propietat de desallotjar els ocupants de 
les edifi cacions, mentre que el Consorci es fa càrrec del seu enderroc, 
possibilitant el retorn del sòl al seu destí originari de parc forestal. En 
data 22 de juny de 2011 es va desallotjar la primera de les edifi cacions 
i el 20 de juny de 2012 la segona. Ambdues edifi cacions han estat 
completament enderrocades i s’ha procedit a restaurar la topografía 
del terreny per tal que es pugui recuperar com a sòl forestal.

Consolidació de la nau d’ovelles a la fi nca 
de ca n’Oller
La reintroducció controlada de ramats d’ovelles al Parc de Collserola es 
va iniciar l’any 1995 amb l’objectiu de facilitar el manteniment de les 
repoblacions, les franges de baixa combustibilitat, els prats d’albellatge 
i altres zones de vegetació oberta del Parc, sempre en mires a la 
reducció de la biomassa d’aquestes zones en el marc de la prevenció 
dels incendis forestals. El 2011 es va construir un corral a la fi na de ca 
n’Oller per unes 500 ovelles per facilitar el manteniment de diferents 
formacions vegetals de la zona. Durant l’any 2012 es va consolidar 
aquesta infraestructura millorant alguns aspectes i mancances que 
es van fer evidents amb l’ús: col·locació d’una malla d’ombreig a les 
obertures laterals de ventilació, adquisició de més tanques metàl·liques 
de 2 metres per fer divisions internes i l’adquisició de més menjadores 
per xais. 

Vall del torrent d’en Tapioles

Arrel del conveni signat entre el Consorci i Cementiris de Barcelona i 
amb l’objectiu de recuperar paisatgísticament la vall,  durant el mes 
d’octubre de 2012 es van desenvolupar els treballs  d’enderrocament 
d’assentaments il·legals a la zona del Torrent d’en Tapioles. Aquesta 
vall situada entre el Cementiri de Collserola i l’autopista C-58, dins del 
terme municipal de Montcada i Reixac, és un dels indrets que concentra 
més barraques i assentaments il·legals del Parc de Collserola. Aquests 
assentaments s’han anat emplaçant al llarg de molts anys sobre un 
sòl principalment de propietat privada i qualifi cat urbanísticament 
com a Cementiri Metropolità, tot i que en realitat és un sòl d’aspecte 
forestal i que mai esdevindrà cementiri. Aquesta situació no desitjada 
va començar a revertir fa 2 anys quan el Consorci va fer els primers 
enderrocs de barraques i horts, per bastir una nau  que aplega un 
important ramat d‘ovelles que pastura per tot el sector sud-est del parc 
i actua com un efi caç element per a la prevenció d’incendis forestals.
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Recuperació de la varietat de tomàquet 
«Mandó de Collserola»
La varietat de tomàquet «Mandó de Collserola» s’ha conservat des de 
fa generacions a la masia de Can Mandó, a la vessant solana del fondal 
de la Budellera, al nord de Vallvidrera i el Tibidabo i dins el Parc Natural 
de la Serra de Collserola. El tomàquet «Mandó de Collserola» és una 
varietat no seleccionada ni comercial que es caracteritza principalment 
pel seu fruit gran, ple, saborós, de forma esfèrica-aplanada, de pell fi na 
i de coloració vermell-taronja, i amb les fulles arrugades i els folíols de 
forma i distribució irregulars. Durant el 2012 es va creure convenient 
continuar l’estudi iniciat l’any 2010  per garantir la conservació de la 
varietat aplicant estratègies de multiplicació de la llavor que assegurin 
la puresa varietal original i evitin la transmissió de patògens per llavor. 
Així, els serveis tècnics del PNSC es va posar de nou en contacte amb 
la Fundació Miquel Agustí per fer un seguiment d’aquest tomàquet 
durant el cicle vegetatiu de 2012. Per aquest motiu, es van establir 2 
parcel·les de multiplicació de la varietat a Collserola, una a Can Coll i 
l’altra a Can Mandó.

Durant el 2013 està previst continuar fent-ne el seguiment. 

Seguiment i lluita contra les plaques 
forestals

Durant el 2012 s’han continuat els treballs en relació al control de les 
següents plagues forestals:

Processionària del Pi. S’ha realitzat el control anual de vol de 
mascles adults (estiu) i el tractament fi tosanitari contra la plaga, a 
mitjans de novembre, a les principals carreteres i camins del parc 
on hi ha més incidència de la plaga (pinedes de les vessants del 
Llobregat, de Barcelona i del Besòs), a més de les àrees de lleure i 
miradors del parc.

•

Grup de treball de plantes al·lòctones a Collserola: S’ha 
detectat un elevat nombre d’espècies al·lòctones al Parc Natural 
de la Serra de Collserola, algunes de les quals es comporten com 
a espècies invasores i que han ampliat la seva distribució en els 
darrers anys. L’origen de la majoria de plantes al·lòctones al medi 
natural és la jardineria, tant pública com privada, i el seu control 
requereix de molts recursos humans i econòmics. L’any 2011 es va 
celebrar una jornada de treball al Parc, amb els ajuntaments, per 
tal de conèixer de primera mà aquesta problemàtica i determinar 
les bases per reduir el seu impacte sobre el medi natural. A partir 
d’aquesta jornada es va crear un grup de treball amb tècnics de 
diferents administracions. Fruit del treball, es va elaborar una 
llistat de les principals espècies vegetals invasores a Collserola, 
classifi cant-les en 4 blocs segons el seu estatus en el RD 1628/2011 
i el seu ús en la jardineria actual. El mes de desembre de 2012 es 
va presentar el document elaborat amb les espècies invasores i les 
seves alternatives a l’Associació d’Agricultors Viveristes per tal de 
validar la disponibilitat d’aquestes espècies alternatives als vivers.  
També al mes de desembre de 2012, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya va presentar el projecte EXOCAT (Les espècies exòtiques 
de Catalunya) que ha realitzat en els darrers anys el CREAF. En 
l’elaboració d’aquesta base de dades hi ha col·laborat el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola aportant informació de les 
espècies al·lòctones presents al Parc.

Ailant: Des de 1995, de forma més o menys contínua s’han fet 
diverses actuacions per tal de controlar l’expansió dels ailants 
(Ailanthus altisima) al Parc de Collserola, tant amb mitjans físics com 
químics. Durant el 2012 s’han injectat amb herbicida 1.160 ailants 
a l’entorn de Vallvidrera, Pantà de Vallvidrera, Les Planes i la Torre 
de Collserola.

•

•

Dues plantes al·lòctones, la fi guera de moro 
(Opuntia fi cus-indica) i l’ailant (Ailanthus altisima)
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Gestió de la fauna, estudis i estació biològica

Estació biològica del Parc Natural de la 
Serra de Collserola (Can Balasc)
L’estació Biològica del Parc de Collserola és un equipament del Consorci 
adscrit al Servei de Medi Natural i ubicat a la fi nca pública de Can Balasc 
(78,5 ha forestals) que inclou diverses edifi cacions. És propietat de 
l’Ajuntament de Barcelona i està adscrita per conveni al Consorci.

El 30 de gener de 2012, el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola van signar un conveni de col·laboració unint les seves 
capacitats científi ques i de gestió amb l’objectiu de reforçar un programa 
de recerca i seguiment del medi natural referent a nivell català, espanyol 
i europeu. L’acord marc de col·laboració preveu la creació d’una estació 
mixta de recerca que aprofi tarà l’estació biològica del Parc, ubicada 
des de 1999 a la masia de Can Balasc, així com les 89 hectàrees de 
terrenys de la fi nca amb el mateix nom. Es preveu que aquesta nova 
infraestructura iniciï la seva activitat durant l’any 2013. L’acord preveu: 

l’ús compartit de l’Estació Biològica ubicada a Can Balasc, que compta 
amb laboratoris, ofi cines, sales de reunions, aules i magatzems. 
La instal·lació de parcel·les d’experimentació, tant en l’àmbit de la 
fi nca com en la resta del Parc, així com potenciar accions conjuntes 
de recerca internacional en diferents àmbits d’estudi: canvi global, 
biodiversitat, dinàmica forestal, paisatge, entre altres. A dia d’avui, 
el CREAF ja té instal·lada una parcel·la permanent de seguiment del 
medi natural que està inclosa dins la xarxa europea LTER (Long Term 
Ecological Research Network).
Constituir, de forma paral·lela, un espai de formació continuada 
dirigit a tècnics de medi ambient, així com un espai per a dur a terme 
trobades científi ques de treball que apleguin a investigadors de tot el 
món en aquest entorn privilegiat.

•

•

•

Programes de seguiment i estudis 
L’existència de programes de seguiment continuat de la fauna i fl ora del 
Parc permet obtenir dades continues que han de permetre millorar la 
gestió dels espais naturals del Parc. Durant aquest 2012 s’han realitzat 
els següents estudis: 

Seguiment de les poblacions d’ocells hivernants 
Programa de seguiment de l’avifauna del Parc de Collserola (4)

Control de la nidifi cació d’ocells rapinyaires
Campanya de seguiment de la migració de rapinyaires
Seguiment de l’esquirol (Sciurus vulgaris)
Seguiment de la població de senglar (Sus scrofa)
Radioseguiment de l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus)
Seguiment dels atropellaments de fauna al Parc
Seguiment del procés d’invasió del rossinyol del Japó 
(Leiothrix lutea)
Pla de seguiment dels ropalòcers (papallones diürnes) (CBMS) (1)

Presència i utilització dels hàbitats per part dels quiròpters (1)

Programa SEMICE de seguiment dels petits mamífers (1)

Seguiment de la processionària del Pi 
Biodiversitat entomològica de les capçades dels boscos (5)

Xarxa LTER-Spain (3)

Estudi del tomàquet «Mandó Collserola»(6)

Programa d’alliberament i seguiment de Pelobates cultripes (7)

Formigues de Collserola. Estat actual del coneixement (8)

Amb col·laboració amb:
(1) Museu de Ciències Naturals de Granollers
(2) Unitat de Botànica del Dep. de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona
(3) Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
(4) Institut Català d’Ornitología (ICO)
(5) Parc Zoològic de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
(6) Fundació Miquel Agustí
(7) Societat Catalana d’Herpetologia
(8) Universitat Autonoma de Barcelona

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geneta i guineus a Can Balasc, eriçó amb antena de 
radioseguiment i ratpenat present a la serra
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El pantà de Vallvidrera: buidat i neteja 
extraordinàries
Per tal de minimitzar l’impacte que tenen sobre l’ecosistema les 
poblacions d’espècies introduïdes, a principis del mes de juliol es 
va realitzar, seguint les recomanacions de la Societat Catalana 
d’Herpetologia, el buidatge del Pantà de Vallvidrera. Alhora, i per 
primera vegada des què es va recuperar la làmina d’aigua del pantà 
(2003), es van recollir els llots del fons. A fi nals del mes d’octubre es va 
tornar a omplir recuperant el seu aspecte habitual. 

El buidat és una operació ordinària, prevista des de l’inici, per tal de 
poder controlar la presència d’espècies invasores com la tortuga de 
fl orida (Trachemmys scripta), la gambúsia (Gambusia holbrooki), el 
cranc americà (Procambarus clarkii) i últimament el dojo o misgurn 
(Misgurnus anguillicaudatus). 

Aprofi tant el procediment de buidat, aquest any s’han realitzat treballs 
de recollida dels llots del fons. Els objectius d’aquests treballs han estat, 
per una banda, retornar la capacitat hídrica del pantà, i per l’altra, 
reduir una altra espècie invasora que afecta a l’ecosistema, la falguera 
aquàtica Azolla fi liculoides. Aquesta espècie redueix l’oxigen de l’aigua 
i incideix molt negativament en el desenvolupament de les comunitats 
vegetals així com dels animals que hi viuen.

Vigilància i control del planejament
Les incidències observades per la Guarderia del Parc són classifi cades 
segons l’activitat legal que les regula i la seva rellevància i són 
comunicades als diferents serveis del Consorci o a d’altres organismes 
competents en les diferents matèries mediambientals i urbanístiques 
en l’àmbit del Parc per tal de gestionar la seva resolució.  Les actuacions 
són molt variades en un Parc Natural tan humanitzat. Afectant 
principalment temes de disciplina urbanística, residus, incendis i fauna 
salvatge i domèstica. També, però amb menor importància, trobem 
incidències relacionades amb accés motoritzat, vies de comunicació, 
aigües, fl ora, línies elèctriques, situacions de risc, activitats de lleure i 
tradicionals, etc.

Incidències detectades durant el 2012
Fauna salvatge i domèstica: 65 incidències
Disciplina urbanística:  Hi ha un augment considerable de les 
incidències de disciplina urbanística, de les que cal destacar un augment 
de les ocupacions per barraques i horts il·legals, tendència ja detectada 
els darrers anys. S’han detectat 95 incidències.
Abocament de residus: Es manté el número d’incidències relacionades 
amb residus. La gran majoria són abocaments puntuals, provinents de 
l’activitat de la construcció urbana, reformes, elements de la llar, etc. 
S’han detectat també 3 punts de magatzematge il·legal de materials 
de la construcció 
Incendis i cremes controlades: S’han detectat 37 incidències respecte 
actuacions relacionades amb el foc, incendis i cremes controlades

•
•

•

•

Camps de conreu com a hàbitat per la 
fauna

La recuperació i manteniment de camps de conreu s’enquadra dins 
les mesures d’ajut a la fauna del Parc Natural de la Serra de Collserola 
i és una eina important de la gestió dels hàbitats i el manteniment 
de la biodiversitat ambiental del parc. El projecte es va començar a 
desenvolupar a partir de 1989. Durant el 2012 s’han continuat conreant 
les zones agrícoles de les fi nques públiques de Can Coll, Can Balasc, 
Can Ferriol, Can Salat, Santa Margarita de Valldonzella, Can Sauró i el 
Pantà de Vallvidrera.

Buidat del pantà de Vallvidrera, agost 2012

Abocament de sodi pur ; cadàver de Duc (Bubo bubo) ; captació il·legal d’aigua 
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Ús dels cartells en braile i recuperació tram baix 
riera de Sant Just Desvern

Itinerari d’accessibilitat universal 
del Baixador de Vallvidrera al Centre 
d’informació del Parc

La majoria de les infraestructures existents a Collserola són anteriors a 
la llei d’accessibilitat. Per aquest motiu, i tot i que fa temps que s’estan 
adequant els equipaments del parc a la normativa corresponent, 
aprofi tant el conveni de col·laboració de La Caixa i la Diputació de 
Barcelona, s’ha realitzat un itinerari específi c per tal de facilitar 
l’accessibilitat als usuaris. Aquest itinerari transcorre entre el Centre 
d’Informació i Vil·la Joana fi ns l’estació dels FGC del Baixador de 
Vallvidrera, passant per un fondal frondós. Hi ha una part d’uns 550 
metres apta per la circulació amb cadires de rodes i persones sense 
visibilitat, i una altra part d’uns 350 m. apte per al passeig de persones 
sense visibilitat.

Mancava, però, la fi nalització de l’itinerari que va des del passeig dels 
plàtans fi ns el Centre d’Informació, obra que s’ha realitzat durant el 
present exercici. S’han col·locat senyals verticals de limitació de velocitat 
i d’advertiment de perill, senyals i elements horitzontals de precaució i 
d’altres elements informatius.

Les obres ara fi nalitzades són fruit del conveni de col·laboració entre 
l’Obra Social “La Caixa” i la Diputació de Barcelona per a la qual cosa 
s’ha comptat amb les empreses de reinserció social CanCet i Trinijove.     

Espais d’aparcament: arranjament CAAC
El centre d’acollida d’animals de companyía (CAAC), ubicat a prop 
del “revolt de la paella” de la carretera de l’Arrabassada, presenta un 
gran moviment de vehicles els dies festius, tant dels propis usuaris, 
treballadors i voluntaris del centre, així com de visitants del parc que 
utilitzen aquest punt com a lloc d’aparcament per accedir a la Serra. Fins 
ara, els vehicles estacionaven sense cap tipus d’ordre. Aquesta situació 
comportava riscos evidents d’obstrucció del camí, impedint el pas de 
vehicles de servei (bombers, policia, guardes) en cas de necessitat. Per 
tal de regular l’estacionament i la circulació dels vehicles durant els 
mesos de juliol i setembre es van realitzar diferents treballs de millora 
acondicionat-se tres zones d’aparcament i una de maniobra. 

Amb aquestes actuacions s’ha aconseguit ordenar l’accés amb vehicle 
privat a un equipament municipal i a aquesta zona del Parc Natural

Recuperació del tram baix de la riera de 
Sant Just Desvern
L’empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), a iniciativa de l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern i del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, va concloure un projecte de restauració paisatgística i 
ambiental de l’espai que va quedar afectat a la part baixa de la Vall 
de Sant Just, a causa de les obres per a la connexió de les xarxes 
d’abastament d’aigua potable del Ter i el Llobregat. Els treballs van 
consistir en la cobertura de la galeria d’accés al túnel amb un forjat 
que queda cobert de terra i vegetació de manera que s’integra 
paisatgísticament al conjunt de la vall, la reconfi guració topogràfi ca 
de la zona, la restauració i confi guració de la llera de la riera amb uns 
murs d’escullera que canalitza l’aigua. Com a conseqüència de les 
obres del túnel s’ha originat un fl ux permanent de drenatge provinent 
de les aigües freàtiques que genera un cabal considerable. També s’ha 
procedit a la revegetació de l’entorn amb arbres i arbusts.  Tot i que 
aquesta àrea està qualifi cada de sòl verd urbà, amb aquesta actuació 
esdevé un àmbit forestal obert que té un rol molt important en actuar 
com a tampó entre la zona urbana i el parc.

Projectes estructuradors del Parc
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El passeig- mirador de les Aigües i Ronda 
Verda
Si hi ha un camí que es pugui considerar pròpiament estructurador del 
parc, aquest és el passeig de les Aigües. A més de ser un mirador sobre 
Barcelona i un mirador del propi parc, aquest passeig comunica els 
múltiples espais del vessant barceloní del parc entre si (fondals, turons, 
petites valls, etc) i permet agafar una multitud d’itineraris i camins que 
baixen a la ciutat i que pugen cap a la carena.

És per totes aquestes raons que el passeig de les Aigües és un element 
estratègic. L’ajuntament de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Barcelonès ho han entès també així i han encarregat els projectes i 
s’han realitzat diferents obres:

Obertura i arranjament del tram VII – Portell de Valldaura - Can 
Rius. 
Primera fase de la creació d’una vorera a la carretera de la 
Rabassada

Un cop concloses les diferents actuacions , el passeig de les Aigües 
ofereix, dos trams continus de 9 kilòmetres apròximadament cadascun 
(Plaça. Mireia – Vallparc i Revolt de la Paella/Arrabassada – Torre Baró). 
Quedarà únicament pendent el tram de tres kilòmetres i mig entre 
Vallparc i el revolt de la Paella que haurà de discórrer per la mateixa 
carretera de la Rabassada. 

•

•

tram I
Les Corts - Sarrià

tram II
Passarel·la Vallvidrera

tram III
Sarrià

tram IV
Gràcia

tram V
Rabassada

tram VI
Pas del Rei

Executat Obert, pendent de condicionar Pendent  d’obertura Passarel·la

Nou tram obert del passeig
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tram VII
Valldaura

tram VIII
Montcada

tram IX
Torre Baró

Tram VIII: Adequació del tram de Torre Baró fi ns 
a Can Ferrer

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

Cronologia del projecte

Nova vorera a la carretera de la Rabassada i màquines treba-
llant en l’obertura del nou camí al passeig de les Aigües

Tram I: Rehabilitació i restauració del mirador 
dels Xiprers 

Tram I: Millora del traçat que va de la passera de 
Sant Pere Màrtir al mirador dels Xiprers

Tram IV: Arranjament del tram del pla dels 
Maduixers al camí de baixada de Penitents

Tram I: Finalització del tram del mirador dels 
Xiprers

Obertura de les passarel·les de Vallvidrera i de 
Valldaura 

Tram V: Estretament de la calçada de la carrete-
ra de la Rabassada 

Tram I: Millora del ferm i condicionament d’un 
espai per al vol d’avions velers d’aeromodelisme

Tram V:  Millora de la calçada de la carretera 
de la Rabassada 

Tram VII: Obertura d’un nou tram entre el 
forat del Vent i el turó d’en Fotjà
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Manteniment i millores 

Manteniment d’infraestructures  i 
senyalització
L’equip de manteniment del parc està constituït per 9 persones que 
desenvolupen les següents activitats:

Control i seguiment d’activitats
Manteniment del mobiliari i senyalització
Manteniment de les àrees de lleure, miradors i fonts
Manteniment dels equipaments
Manteniment dels itineararis
Control i manteniment de la maquinària

•
•
•
•
•
•

Millores a les àrees de lleure

Àrea de lleure de Can Coll

Aquesta àrea és una de les més emblemàtiques i consolidades del Parc 
de Collserola. Està situada al costat del Centre d’Educació Ambiental 
del Parc i a prop del casc urbà de Cerdanyola. A més a més, és un punt 
de suport per a la visita a la masia de Can Coll que està oberta al públic 
els diumenges i festius. Al llarg de l’any s’han desenvolupat importants  
actuacions de millora. 

Creació d’un emplaçament per a la recollida selectiva 
d’escombraries:  permeten fer el procés de separació de deixalles 
(envasos, vidre, paper i rebuig), i pot entrar dins del procés de 
recollida mecanitzada municipal.
Emplaçament d’un mòdul per a instal·lacions tècniques del 
restaurant: S’ha emplaçat un mòdul prefabricat damunt de l’edifi ci 
del restaurant que permet concentrar tota la maquinària que dóna 
servei a la cuina del restaurant. Això permetrà millorar l’espai i les 
instal·lacions de la cuina, obtenint, a més, una millora de l’efi ciència 
energètica.
Cobertura de la terrassa del restaurant: Aquesta és una actuació 
llargament anhelada, atès que en dies de mal temps, aquesta àrea 
no oferia cap punt de refugi per a grups nombrosos. Així, s’ha 
implantat una estructura que permet crear un cobert a la terrassa, 
al costat de les barbacoes, per tal de donar ombra i també aixopluc 
en dies de pluja al gran nombre de visitants que visiten aquesta 
zona i, especialment, als grups escolars, que són els col·lectius més 
freqüents en dies feiners.

•

•

•

Millora de les instal·lacions

Centre d’informació del Parc: 
Reparació de la coberta

S’han dut a terme millores en aïllament tèrmic i acústic a la planta baixa 
del Centre d’Informació i sala d’actes i s’han conclòs les actuacions 
per a complir amb la legislació, en tant que equipament públic, amb 
la col·locació de l’extractor de ventilació forçada per millora de la 
renovació de l’aire de l’interior de l’edifi ci.  D’altra banda, la recepció 
del Centre d’Informació ha adquirit també la funció de recepció dels 
Serveis Tècnics (un únic accés), la qual cosa ha obligat a convertir en 
accés restringit (només treballadors) i tancat, l’accés existent a la planta 
1a.

Impermeabilització de la coberta de 
l’edifi ci del magatzem de Can Balasc

La coberta del magatzem de Can Balasc és una coberta plana no 
transitable, que ha estat reparada en la seva totalitat. Degut a que el 
mur de tancament no estava correctament impermeabilitzat, després de 
12 anys de la seva construcció va presentar problemes. S’ha substituït la 
impermeabilització i el geotèxtil, i s’ha aprofi tat part del “porexpan” i 
la totalitat del panot. Es va retirar la part superior de la façana ventilada 
de fusta, per tal d’impermeabilitzar amb betum asfàltic el muret de la 
coberta del magatzem on fi ltrava aigua. Per a completar les actuacions 
en aquest edifi ci, s’ha procedit a reparar el revestiment exterior de fusta 
de les façanes.

Nova caldera de biomassa a Can Balasc

S’ha posat en funcionament una nova caldera de biomassa a l’estació 
biològica del Parc, ubicada a Can Balasc. Funciona amb biomassa 
industrial (mida d’astella 50 x 60mm) procedent dels boscos de la Serra, 
fruit de l’actuació d’empreses privades que l’extreuen d’una manera 
planifi cada i sostenible, sota la tutela del Consorci, i en aplicació dels 
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF).

Resum del mateniment desenvolupat durant el 2012

Mobiliiari i senyalitzaciós (reparació) 208 actuacions

Mobiliari i senyalització (reposició) 165 actuacions

Recollida de deixalles 132.427 Kg

Millores a l’àrea de lleure de Can Coll i nova 
caldera de biomassa a Can Balasc
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Àrea de lleure de la Salut:

Millores del quiosc amb el tancament de l’espai de la terrassa 
del quiosc–bar. Així, s’han completat tot un seguit d’accions 
que van iniciar-se l’exercici passat, quan es va reobrir aquesta 
concessió tancada durant més de tres anys, l’any 2011.El conjunt 
d’actuacions, així com la gestió duta a terme pel concessionari, ha 
permès recuperar la normalitat d’aquest popular espai que s’havia 
anat degradant.
Tancament perimetral a tot el recinte delimitat per la masia de 
la Gleva, les seves edifi cacions annexes i l’ermita de La Salut.  
A les edifi cacions de la masia existeix una masoveria i un restaurant 
concessionat pel Consorci que forma part de les instal·lacions de 
l’àrea de lleure i, per tant, dels serveis públics que el Consorci ofereix 
als usuaris del Parc. Per tal de protegir millor aquest conjunt, per la 
seva importància com a patrimoni històric i pel paper que suposa 
aquest indret emblemàtic com a servei públic, s’ha instal·lat un 
tancament perimetral de reixa metàl·lica, ben integrat amb l’entorn, 
permetent així que el recinte quedi tancat fora dels horaris d’ús 
públic.
Múltiples actuacions per tal de mantenir l’operativitat i el 
servei públic d’aquesta àrea. Així doncs s’han reparat i reposat 
les aixetes robades; s’han eliminat les fuites d’aigua als safarejos; 
s’ha reparat la porta del mòdul dels lavabos del quiosc; s’ha reposat 
la porta de fusta del restaurant i 7 unitats de barbacoes d’us públic. 
Finalment s’ha fet el buidat anual de fangs i aigües residuals de la 
depuradora. 

Altres millores a les zones de lleure i emblemàtiques del 
Parc:

Itinerari de Sant Medir: Arranjament del camí de Sant Cugat 
al pont de Can Borrell: El mal funcionament del drenatge de 
l’escorrentia del camí que ve de Sant Cugat i que arriba al Pont de 
Can Borrell, va produir una erosió en el tal·lus que dona a la riera, 
produint una esllavissada de terres de tal manera que el propi camí 
hagués quedat inutilitzat. Per aquest motiu, s’ha hagut de construir 
un mur d’escullera amb la base a la pròpia riera. D’altra banda s’han 
fet actuacions sobre els guals del camí quan creua la riera, afegit-hi 
grava, per evitar l’enfonsament del terreny, de manera que permet 
el drenatge i suporta el pas de vehicles.
Masia de  Can Ferriol:  Reforç dels mecanismes de seguretat de la 
porta d’accés al pati interior de la masia. 
Penya del Moro: Reparació dels tirants de la passera - mirador i 
comprovació de l’estat de l’estructura de fusta. 
Can Cuiàs: Reposició de reixes robades dels desguassos de pluvials. 
Can Borni: Substitució de la bomba de les plaques solars. 
Santa Mª de Vallvidrera: Reposició de les fustes de la passera 
– balconada, que limita l’aparcament i reparació de fuita d’aigua de 
la canonada que gestiona el propi Consorci.

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Millores a l’àrea de lleure de La Salut de Sant Feliu: 
tancament del recinte de La Gleva i 

nova terrassa del quiosc - bar

Redacció de Projectes 

Durant el 2012 s’han redactat els següents projectes:

Projecte executiu del Passeig de les Aigües tram III -  Sarrià
Projectes executius del Passeig de les Aigües tram V – Rabassada
Projecte executiu del Passeig de les Aigües tram IX – Torre Baró
Recuperació del pantà de can Borrell
Rehabilitació de Santa Margarita de Valldonzella i formació d’una 
àrea d’estada.
Restitució de la capçalera del Torrent de l’Espinagosa. Sarrià-Sant 
Gervasi (Barcelona).
Restitució i rehabilitació de l’àmbit de la cua del pantà de 
Vallvidrera
Ordenació de l’àmbit de les restes arqueològiques del Poblat Ibèric 
de Ca n’Oliver

•
•
•
•
•

•

•

•
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Ús públic, divulgació i educació ambiental
Informació i atenció al visitant
A la serra de Collserola, situada al bell mig dels municipis més 
densament poblats del territori català, amb una llarga tradició d’ús i 
una alta freqüentació, l’atenció al visitant esdevé un factor determinant 
i un element primordial de la gestió del Parc.

Dos equipament del Consorci cobreixen aquesta funció: 

El Centre d’Informació, obert al públic tots els dies de la setmana, 
és l’equipament del Parc de referència per a la ciutadania i té una 
funció primordial que és la recepció i acollida del visitant del Parc. 
La seva ubicació, al bell mig de la serra i el fàcil accés amb transport 
públic, potencien i afavoreixen aquesta funció
El Centre d’Educació Ambiental Can Coll, que funciona 
com a centre d’atenció als visitants els diumenges, amb una 
oferta d’activitats pensada pel públic familiar, gràcies a la seves 
infraestructures i instal·lacions.

•

•

Activitats de l’Agenda del Parc Núm Participants

Passejades temàtiques 14 3030

Especials de l’Agenda 32 729

Nits d’astronomia 21 164

Excursions amb voluntaris 27 641

Total 94 4564

Visitants equipaments del Parc

Centre d’informació Can Coll
Total

Laborable Festiu Festius

Setembre 852 575 665 2092
Octubre 3104 571 2088 5763
Novembre 1699 492 572 2763
Desembre 1596 830 509 2935
Gener 1131 364 848 2343

Febrer 1258 519 669 2446

Març 2654 725 1779 5158

Abril 2125 765 877 3767

Maig 1648 595 630 2873

Juny 975 715 794 2484

Juliol 879 674 - 1553

Agost 660 493 - 1153

Total 18581 7318 9260 35149

1. Nit dels ratpenats a Can Coll
2. Entrada al Centre d’Informació del Parc

Resum dels usuaris per equipaments Usuaris

Centre d’Informació del Parc 45488

Can Coll CEA 23744

Total 69232

També fan la funció d’atenció al visitant:

L’ Espai d’interpretació del Pantà de Vallvidrera, 
La caseta d’Informació del parc de la Riera, gestionat per 
l’Ajuntament de Cerdanyola.

Activitats de cap de setmana i festius, 
adreçades al públic general

El Parc ofereix un ampli ventall de propostes adreçades al públic en 
general i a grups organitzats: exposicions permanents i temporals, 
audiovisuals, guiatges i tot un seguit de propostes diverses que 
s’organitzen a l’Agenda d’activitats trimestral (tallers, itineraris guiats, 
cursets, jornades festives per a públic familiar, etc.).

Un any més, destaca la bona acollida de les activitats relacionades 
amb el món dels ocells tals com la «Festa dels ocells», la «Campanya 
de seguiment de la migració de rapinyaires»,. Finalment, també han 
tingut un bon nombre de participants les activitats relacionades amb el 
coneixement dels usos de les plantes, i la 8a Nit Catalana dels ratpenats, 
un event d’abast internacional que ha arrelat en el nostre territori.

•
•
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Comunicació
Dins el bloc de comunicació institucional s’engloben les diferents eines 
i programes que han de permetre fer arribar a la ciutadania, empreses, 
entitats, patrocinadors, ens consorciats i altres agents el missatge de 
la importància de conservació i gestió del Parc. Per tal de determinar 
els objectius i els programes i eines que s’utilitzaran durant el 2012, 
s’ha creat un grup de treball amb l’objectiu de dissenyar el Pla de 
Comunicació així com el seu desplegament anual.

Web institucional

S’ha seguit amb les tasques de manteniment i millora de les funcionalitats 
del web  i, a la vegada, actualitzant  i ampliant-ne els continguts.  
Respecte als continguts cal destacar  la creació o desenvolupament dels 
apartats:

Agenda i calendari interactius.
Formulari  de sol·licitud d’imatges de l’arxiu fotogràfi c del Parc. 
S’ha desglossat la oferta d’itineraris, d’acord amb la seva naturalesa 
o ubicació, s’han generat mapes interactius específi cs per a cada un 
d’ells i pàgines descriptives amb la possibilitat de descarregar la versió 
digital del fulletó corresponent.
Avisos i seguretat. Amb informació detallada del calendari i la 
ubicació exacte de l’activitat cinegètica al Parc. 

Xarxes socials

Des de l’any 2011, el Consorci està present a algunes de les xarxes 
socials amb més usuaris que existeixen actualment (Facebook i Twiter). 
L’objectiu es que aquests espais de comunicació bidireccional ajudin 
a millorar la participació de la ciutadania. A més les xarxes socials 
permeten una comunicació molt més personalitzada amb l’usuari i 
molt adient quan es vol comptar amb la complicitat d’aquest.  Durant 
el 2012 s’ha mantingut l’activitat, gairebé diària, a dues xarxes socials: 
Facebook i Twiter

•
•
•

•

Publicacions

Durant el 2012 s’han editat 4 números del “Butlletí i agenda del 
Parc”, la publicació “El Curs al Parc”, els materials divulgatius de la 
“Campanya d’observació de la migració de rapinyaires” així com el 
document del la “Memòria de gestió del Consorci”.

Per altra banda s’ha reeditat el fulletó “Passejades al voltant del Centre 
d’Informació”, la invitació “Benvinguts a Can Coll” i el mapa del 
Parc de l’Editorial Alpina, ja que l’exhauriment de l’anterior edició, va 
comportar una nova edició corregida d’aquest mapa que s’edita amb 
la col·laboració del Parc. 

La difusió de les activitats extraordinàries organitzades directament 
pel Parc es recolza habitualment en l’edició d’una imatge gràfi ca que 
s’adapta i difon amb els formats de cartell, anunci de premsa i pàgina 
web. Durant el 2012 s’han editat 16 cartells.

Mitjans de comunicació i publicitat

La difusió del Parc es fa mitjançant la presència continuada en 
determinats mitjans de petit format i de proximitat, tipus revista, 
televisions locals, diaris electrònics, però també en d’altres d’abast més 
ampli, per tal d’arribar al ciutadà. A la vegada, es fan intervencions 
puntuals a petició dels propis mitjans o per sol.licitud del Consorci. Una 
altra de les línies de treball és l’emissió de Notes de premsa. Aquesta 
tasca es realitza puntualment i només si es valora que els fets produïts 
dins l’àmbit del Parc, requereixen d’una informació ofi cial aclaridora, 
que s’origini des de la propia font on es produeix la notícia. A tall 
d’exemple podem parlar dels efectes de les nevades, alliberaments, 
i altres activitats destacades.  Enguany hi ha hagut un total de 38 
intervencions en mitjans de comunicació

Exemples d’eines de comunicació: Butlletí del Parc i cartells de difusió de diferents activitats
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Regulació de l’ús públic
El Consorci actua des de fa un temps, en mantenir una doble línea de 
treball. D’una banda regulant l’ús de les activitats que se sol·liciten per 
realitzar dins l’àmbit del Parc i de l’altra, divulgant i fent difusió dels 
valors, el coneixement i la gestió d’aquest. 

Això es concreta essencialment gestionant  totes les activitats que 
es duen a terme al medi natural . Aquesta tasca es fa a partir de les 
sol·licituds que fan les diferents entitats, ja siguin entitats excursionistes, 
empreses cinematogràfi ques, empreses, clubs d’esports, de ciclisme o 
d’orientació, i altres grups organitzats, 

Després d’una valoració exhaustiva, s’especifi quen les condicions en 
què l’activitat sol·licitada es pot dur a terme.

Seguint la progressió ascendent de cada any, en l’exercici 2012, el 
nombre de sol·licituds i en conseqüència, d’autoritzacions emeses a 
partir dels informes corresponents, ha augmentat respecte els anys 
anteriors: l’any 2012 foren 134, l’any 2011 foren 160, aquest any han 
estat 202.  

A B C D Total

Caminades, excursions, 
marxes i curses a peu 102 100 1 1 44249

Pedalades en bicicleta 32 32 0 0 6043

Aplecs, trobades, romiatges 33 33 0 2 10017

Filmacions de 
pel·lícules i anuncis 32 30 0 2 787

Activitats científi ques 3 3 0 0 290

Totals 202 198 1 3 61386

Autoritzacions al Parc Natural de la Serra de Collserola 
A: Sol·licituds  B: Autoritzades  C:  No autoritzades   D: Anul·lades  Total participants

Promoció de la participació
Donades les característiques del Parc de Collserola, és imprescindible 
comptar amb la complicitat de la ciutadania perquè sigui efectiva la seva 
gestió. Per aconseguir-la es desenvolupen tot un seguit de programes 
adreçats tant a persones a nivell individual com a entitats, associacions 
i empreses, que tenen com a objectiu divulgar els valors de la serra i 
fer-les partícips del que suposa la conservació i la millora dels sistemes 
naturals i dels elements construïts del Parc. 

Programes de participació amb els 
ciutadans: «Voluntaris de Collserola»

«Voluntaris de Collserola» és un projecte de participació i educació 
ambiental que funciona des de 1991, un escenari que ofereix a 
la ciutadania la possibilitat de col·laborar en la gestió del Parc, a 
títol individual. La col·laboració es formalitza en la signatura d’un 
Compromís anual. És un bon espai per conèixer de molt a prop molts 
aspectes relacionats amb el Parc, el seu funcionament i la seva gestió. 
«Voluntaris de Collserola», al llarg de l’any 2012 ha comptat amb 
la participació de 106 persones. El programa es basa en tres eixos:

La participació: Amb espais com les Trobades -dins les quals 
hi ha moments com l’Assemblea o el Parlem-ne-, les sessions 
de formació i planifi cació de les tasques. Aquest any s’han fet 2 
trobades de treball, una a la primavera i una a la tardor
La formació: amb diferents programes de formació (inicial, 
complementària i específi ca)
La col·laboració: Aquest any s’han fet 210 accions repartides en 
diferents tasques:

Un dels elements més importants per un bon funcionament del programa 
són els canals de comunicació, dels quals destaquem, l’Informatiu, i el 
web intern del projecte posat en marxa aquest 2012.

•

•

•

Els Voluntaris de Collserola han desenvolupat les següents 
tasques: 

De suport als tècnics del Parc en l’atenció al visitant.: suport a 
l’atenció al visitant en el Centre d’Informació i a Can Coll els caps de 
setmana, i el guiatge d’itineraris a peu.

De col·laboració en el manteniment i la millora del Parc  
seguiment del creixement dels arbres de les repoblacions, 
distribució de l’ailant , distribució dels arbres singulars. catalogació 
i manteniment de les fonts, catalogació i manteniment de les 
barraques de vinya, revisió i manteniment de la senyalització dels 
itineraris a peu i neteja de zones. 

•

•
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Programes de Voluntariat amb entitats 
«Col·laborem amb el Parc»

Ja fa molts anys que diverses entitats o associacions col·laboren amb 
el Consorci al llarg de l’any fent diferents tasques a la Serra, de forma 
periòdica o puntual. La majoria de les actuacions estan relacionades 
sobretot amb la conservació i millora del medi natural i dels elements 
construïts. Per realitzar-les s’aprofi ta l’estructura tècnica i alguns dels 
recursos materials del projecte Voluntaris de Collserola. 

Aquest han han participat 7 entitats i 584 persones de les següents 
entitats: 

Agrupament Damià de Veuster
Secció excursionista del Foment Martinenc
E. Galanthus
GAF de DEPANA
Adena WWF
La Llavor + Fundació Ared
Projecte Hàbitats
AMPA E. Saltells

Programa de gestió participada: 
Riera de Vallvidrera

La fi nalitat principal d’aquest projecte és recuperar tant l’estat natural 
de la riera com l’interès social d’aquest espai, tot seguint les directrius 
que assenyala la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), aprovada per la Unió 
Europea l’any 2000. És un projecte que el Consorci comparteix amb la 
Universitat de Barcelona i l’Associació Hàbitats-Projecte Rius, i en el que 
participen veïns, organitzacions i entitats de la conca.  Es compta amb 
l’adhesió dels tres municipis per on travessa la riera: el Districte Sarrià 
- Sant Gervasi, de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Molins de Rei. A 
més, de l’aprovació i auspici de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Aquest 2012 destaca el conveni signat amb l’Associació El Mussol, de 
La Floresta, per la rellevància que té en la implicació de la ciutadania 
organitzada en el projecte. Evidentment, es va convidar a la resta 

•
•
•
•
•
•
•
•

d’entitats del projecte a seguir aquest exemple. El Mussol és una 
entitat sense ànim de lucre que treballa per la protecció del paisatge i 
la sensibilització respecte al valor del medi natural i la sostenibilitat. 

Aquest any s’han fet dues inspeccions de seguiment de l’estat de la 
riera, una a la primavera i l’altra a la tardor, organitzada conjuntament 
ambi l’Associació El Mussol,el grup de neteges del Voluntaris de 
Collserola. En total van participar una vintena de persones.

Patrocini i responsabilitat social Corporativa

El Voluntariat ambiental corporatiu:

Fa temps que moltes empreses d’acord amb els seus treballadors, i 
a banda de la activitat productiva, volen aprofi tar i canalitzar el seu 
potencial en benefi ci de les necessitats socials i ambientals de la comunitat 
en què treballen. Això és el que pretén el voluntariat corporatiu, un tipus 
de voluntariat que s’emmarca dins la Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE). Es pot desenvolupar en molts camps i un d’ells és l’ambiental. 
Donada la proximitat de Collserola a molts centres empresarials, ja fa 
uns anys que algunes d’aquestes entitats proposen de venir a la serra 
amb els seus treballadors a fer aquest tipus de voluntariat. Aquest 2012 
han estat 90 les persones de les empreses:  

Zurich Insurance plc, Sucursal en España 
Ricoh España SLU 
Fundación Telefónica 
Bovis Lend lease

Patrocini

Un dels objectius d’aquest programa és cercar el compromís ambiental 
d’empreses sensibilitzades en la conservació de l’entorn. Enguany s’han 
renovat els compromisos establerts amb la major part d’empreses 
col·laboradores, tot i la situació de crisi econòmica general, essent un 
total de 13 empreses les que han format part d’aquest programa.

•
•
•
•

AMPA Els Saltells, col·laborant amb el Parc i empreses que han format part del Programa de Patrocini 2012
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El curs al Parc 2011-2012
Passejar i descobrir 6121
El bosc de Collserola C. Informació 2467

L’alzinar de Collserola C. Informació 1424

El pantà de Vallvidrera C. Informació 100

L’obaga de Collserola C. Informació 1039

Els ambients naturals de Collserola C. Informació 190

Manitals a Collserola C. Informació 185

Collserola Tour C. Informació 110

La masia de Can Coll Can Coll CEA 606

Aproximar-se i conèixer 10522
Experimentem el bosc Can Coll CEA 1098

Experimentem la granja Can Coll CEA 1733

Experimentem la masia Can Coll CEA 218

Experimentem fent art al bosc Can Coll CEA 108

Aproximació històrica Can Coll CEA 191

Aproximació al món rural Can Coll CEA 534

Aproximació a la vegetació Can Coll CEA 402

Aproximació a  la fauna (CM) Can Coll CEA 374

Aproximació a la fauna vertebrada Can Coll CEA 257

Aproximació a  l’ambient de riera Can Coll CEA 190

Aproximació a la masia Can Coll CEA 96

Descoberta de la vegetació Can Coll CEA 1028

Descoberta del medi Can Coll CEA 105

Treballem Collserola Can Coll CEA 2309

Treballem les plantes de l’alzinar Can Coll CEA 564

Treballem el paisatge Can Coll CEA 449

Propostes a mida Can Coll CEA 716

Collserola a l’abast Can Coll CEA 150

Investigar i aprofundir 1013
Investigació sobre el bosc Aula Can Balasc 70

Investigacio faunística Aula Can Balasc 42

Sessions de didàctica Can Coll CEA 901

Implicar-se 681
Cuidem la Terra, cuidem Collserola La serra i l’escola 681

Totals 18337

Municipis del 
Parc (75%)

Altres municipis 
de AMB  (13%)

Altres municipis de Diputació 
de Barcelona (11%)

El curs al Parc
El Curs al Parc és una eina de treball que, des de fa 
més de vint anys,  posa a l’abast dels centres docents, 
entitats i associacions els recursos educatius que 
ofereix la Serra. Inclou un ampli ventall de propostes 
educatives i recursos per a la visita adreçats 
principalment al món escolar però també a qualsevol 
entitat que vulgui incorporar Collserola dins la seva 
programació. El curs passat hi van participar gairebé 

18000 usuaris. La majoria dels assistents (gairebé un 75%) procedien 
de municipis del Parc i la resta bàsicament de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Es desenvolupa en els tres centres del Parc : Can Coll, 
Centre d’informació i l’aula de Can Balasc.

Can Coll

El novembre de 1988, es van iniciar les activitats al centre d’educació 
ambiental Can Coll, com a primer equipament públic del Parc. Des 
dels inicis dels treballs de planifi cació per a la declaració de la serra de 
Collserola com a parc natural,  es va detectar la necessitat que el nou 
espai protegit fos conegut i apreciat amb la certesa que seva garantia 
de futur passava per buscar la col·laboració i complicitat dels ciutadans 
en llur conservació.  Guanyar-se  aquesta col·laboració i aquesta 
complicitat implica necessàriament una acurada tasca de formació, 
informació i descoberta dels valors naturals i socials de l’espai natural.  
Vint i quatre anys de feina continuada, han anat defi nint i consolidant 
diferents línies de treball que intenten donar resposta a tots els 
col·lectius interessats en el coneixement del Parc, en la seva gestió i 
també en l’ús i gaudi de llur territori. 

Aquest any 2012 des de Can Coll, s’han ofert 25 programes educatius 
dirigits tant al col·lectiu escolar  i universitari, com als grups d’adults i 
als grups que precisen d’una atenció més personalitzada. Aquests 25 
programes abasten  un total de 30 propostes educatives. 

Durant el curs 2011–2012, s’ha treballat amb 623 grups, atenent un 
total de 14.352 alumnes i mestres. Prop del 75% dels participants 
provinents dels 9 municipis que integren el Parc Natural de la Serra 
de Collserola.  Val la pena destacar que el 60% del total d’alumnes 
pertanyen a escoles i instituts de Barcelona ciutat i d’aquests, més 
del 50%  provenen dels quatre districtes municipals que formen part 
del Parc de Collserola, sent Sarrià –Sant Gervasi el més representat. 
Els alumnes de Cerdanyola del Vallès són els segons en nombre de 
participants. Seguits, en tercer lloc, pels estudiants  d’Esplugues de 
Llobregat, fi del refl ex  de la llarga aposta de l’Ajuntament de la ciutat 
en subvencionar diferents programes de la nostra oferta educativa.

Centre d’informació

Com equipament del Parc, el Centre d’Informació té un paper 
important en el desenvolupament del Projecte Educatiu de Collserola, 
col·laborant en les tasques d’informació, formació i descoberta dels 
valors naturals. A banda de la seva tasca principal -l’atenció al visitant 
a la serra-, les possibilitats de les instal·lacions de l’edifi ci i els seus 
entorns són espais òptim per desenvolupar iniciatives, en el marc de 
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l’educació ambiental, adreçades al món escolar o a d’altres col·lectius 
organitzat.

Això és tradueix en dos línees de treball diferenciades:

L’oferta de propostes educatives pròpies, que formen part de l’oferta 
El Curs al Parc, -incloent les activitat d’Estiu al Parc adreçades al món 
del lleure-.
El treball amb d’altres grups organitzat que s’acosten al Centre 
d’informació per fer descoberta de la serra pel seu compte, ja siguin 
grups escolars o d’altres col·lectius.

Aquest curs hem treballat amb 244 grups (6.057 participants) que 
han realitzat propostes educatives del Curs al Parc. El Centre ha 
rebut, també, 77 grups (2.887 participants) que han realitzat la visita 
per compte pròpia. En els dos casos hi ha un descens de participants 
respecte a l’any anterior. 

El treball amb els grups que vénen pel seu compte, ha consistit en 
proporcionar informació, materials i recursos per a la visita, ja siguin els 
del propi Centre (fulletó Collserola et cuida, cuida Collserola, el fi txer de 
l’exposició permanent, fulletons, recomanacions, col·lecció de postals, 
etc.) o els del Centre de Documentació i Recursos del Parc.

Aula de Can Balasc

Des del curs 2005-06 les propostes educatives adreçades al Batxillerat 
i Cicles formatius es realitzen a l’Aula de Can Balasc. Són les que estan 
lligades als objectius d’Investigar i aprofundir (Investigació sobre el bosc 
i Investigació faunística).  A més, també es desenvolupen d’altres com 
presentacions, sessions específi ques, assessorament al professorat i a 
l’alumnat en treballs de recerca del Batxillerat -conjuntament amb el 
CDRE-, o sessions sobre temes concrets, a petició dels responsables 
dels diferents grups. Durant el curs 2011-12 un total de 183 usuaris 
han desenvolupat activitats al centre.

•

•

Documentació i assesorament

És el servei d’informació i documentació adreçat a persones i entitats 
que s’interessen per Collserola i que, coneixedores del Centre 
d’Informació, demanen un nivell més exhaustiu d’atenció per motius 
d’estudi, investigació, etc.

Fons documental (7556 documents), amb catàleg a la web.
Bases de Dades: Butlletí del Parc(1259 registres). llibres infantils i 
juvenils de suport a projectes d’educació ambiental (1201 registres), 
Premsa de Collserola 2012 (arxiu de 102 notícies)
Publicacions periòdiques d’educació i/o medi ambient: 36 títols.
Guies de Lectura de temes d’interès: 10 títols

Com a servei de documentació s’ han atès 320 consultes. Les consultes 
han estat presencials (52 %) o s’han resolt per correu electrònic (40 %), 
també per  telèfon (8 %). Continua la progressió d’anys anteriors amb 
l’augment de consultes rebudes i resoltes per correu electrònic.

El servei de préstec de recursos pedagògics s’adreça principalment 
a centres docents, biblioteques i centres de recursos pedagògics i 
entitats cíviques vinculades a la Serra. Préstecs recursos educatius del 
curs 2011-2012 han estat: 

Exposicions itinerants: 11
Maletes Collserola Conta Contes: 50
Bagul d’expressió i maletí petjades: 18
Motxilles Descoberta: 5

Finalment, en l’àmbit de l’assessorament a professionals de l’educació 
i a projectes educatius amb activitats al Parc s’han atès 11 demandes 
d’entitats educatives diverses i s’ha fet l’assessorament a docents i 
estudiants de Batxillerat en 4 ocasions, 1 d’elles des de l’Aula de can 
Balasc. 
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Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (1)
Centre d’Informació del Parc (2)
Ctra. de l’Església, 92
(Ctra. de Vallvidrera – St. Cugat, km 4,7)
08017 Barcelona
(1) Tel: 93 280 06 72 fax: 93 280 60 74
(2) Tel: 93 280 35 52 fax: 93 280 60 74
a/e: ci@parccollserola.net

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental (1)
Centre de Documentació i Recursos Educatius (2)

Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2
08290 – Cerdanyola del Vallès
(1) Tel: 93 692 03 96 fax: 93 580 76 54
a/e: cancoll@parccollserola.net
(2) Tel: 93 692 29 16 fax: 93 580 76 54
a/e: cdre@parccollserola.net

Estació Biològica del Parc de Collserola

Camí de Can Balasc, s/n
08017 Les Planes (Barcelona)
Tel: 93 590 05 66 
Tel: 93 280 06 72
a/e: ejordi@parccollserola.net


