
Turó de Montcada 
Una muntanya singular 

 

Unes grans jornades plenes de natura i de bon ambient que es deixa veure al 
nostre apreciat i no tan oblidat Turó de Montcada i les persones que en fan ús 
 
 
La primera setmana de desembre de 2021 l'Institut Rubió i Tudurí, nosaltres els alumnes de 
2n curs de Gestió forestal i del medi ambient, vam participar en l’estudi de freqüentació que 

el Consorci del Parc de Collserola ha encarregat a l’INEFC_Lleida. Objectiu: saber quin tipus 
de perfil tenen els visitants del Parc Natural a la zona del 
Turó de Montcada. 
 
Ens vam repartir per grups per les diferents entrades al 
parc, uns pel barri de Santa Maria, entrada principal, on es 
van fer més registres. Uns altres parc endins a l’entorn de 

La Font de la Mitja Costa. I l'últim grup per l’entrada 
situada més al nord prop del cementiri de Montcada i 
Reixac. Ens vam equipar amb les armilles i acompanyats 
de dos tècnics del Parc i dues professores del centre vam 
iniciar la realització de les enquestes en format web mòbil. 
Demanant amablement i amb educació si podien 
respondre unes preguntes sobre els usos i coneixements 
del territori, vam estar prenent dels diferents usuaris que 
en unes tres hores van transitar per el Parc.  
 
En concloure les enquestes vam fer una valoració conjunta de tots els grups per comentar i 
avaluar l’activitat. Vam observar que els dies laborables no hi havia massa freqüentació i la 
gent que passava era habitual de la zona i la majoria venien a passejar el gos. Ens van 
comentar però que els caps de setmana hi havia un augment considerable de visitants de les 
poblacions del voltant (Barcelona, Cerdanyola o Ripollet) 
 

Un dels comentaris més freqüents 
dels enquestats va ser que 
després de la quarantena, l'ús del 
parc es va incrementar d’una 

manera exponencial. També ens 
va sorprendre d’una manera 

negativa l’incivisme o la ignorància 
de la gent respecte la costum de 
no portar el gos lligat dintre del 
parc, ja que  té moltes 
conseqüències negatives:  
greus pertorbacions a la fauna, i 
excés d’excrements que 

eutrofitzen l’ambient. 
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A la font de la Mitja Costa  uns usuaris, ens van comentar que portaven tota la vida recollint 
aigua de la font i que últimament ha perdut molt cabal. Aquesta font és un reclam històric de 
la zona, ja que durant segles, el turo de Montcada ha estat un enclavament d’enorme 

importància estratègica sobre l’accés natural al pla de Barcelona i ha estat habitat des de 
temps antics. Hi ha indicis de la presencia d’assentaments humans al turó durant els períodes 
neolític ibèric. Aquesta condició li ha permès exercir el control sobre les terres de l’entorn i 

condicionar l’evolució històrica del territori que l’envolta. Per això té molta empremta cultural 
i emocional lligada a l’aigua, i la seva possible degradació és un punt de preocupació. 
 
Previ a l’activitat de fer les enquestes, vam 
anar dues setmanes anteriors al punt 
d’informació del Parc de Collserola on ens 
van fer una formació sobre els usos del parc, 
els límits d’aquest i una breu explicació de 

com utilitzar l’aplicació i com fer l’enquesta 

anteriorment mencionada.  El Parc sempre 
que fa una acció amb un grup facilita la 
formació prèvia i l’acompanyament durant 

les activitats de col·laboració al Parc. 
 
Fent un recompte hem obtingut 14 
enquestes realitzades el dia 30 i el dia 2 es 
van realitzar 11 enquestes, amb un total de 25 
enquestes realitzades. 
 
Volem fer un agraïment especial al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per 
deixar-nos participar i obtenir aquesta experiència i a l’equip científic de l’INEFC Lleida per 
compartir amb nosaltres la seva expertesa. 
 
 
 
 

Jordi Serradell, David Tuset, Kevin Leiva, Laura Martínez i Carla Pacheco 
Institut Rubió i Tudurí 

Barcelona, desembre de 2021 
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Estudi de freqüentació del Parc de Collserola 

 

Alumnes de l’institut Rubió i Tudurí col·laboren en la recopilació de dades 
per l’estudi de freqüentació del Parc Natural de la Serra de Collserola 

 
Els alumnes de 2n curs del Cicle formatiu de grau superior en Gestió Forestal i 
medi natural de l’Institut Rubió i Tudurí, dins del mòdul formatiu de tècniques 
d’educació ambiental, des del 2017 venim participant amb les estratègies de difusió i 
sensibilització ambiental del Parc en el format d’aprenentatge i servei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs 2021-2022 la col·laboració 
del centre ha consistit en donar suport a 
l’estudi de freqüentació que el Parc a 
encarregat a l’INEFC Lleida. Hem 
recopilat dades per fer un seguiment de 
la freqüentació del parc que ens ha 
permès rebre un aprenentatge i retornar 
amb un servei al Parc en la recopilació 
d’informació per a la gestió. 

Aquest estudi el fa des de fa uns anys el 
consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola  i mitjançant la informació 
obtinguda de l’institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)_Lleida es vol 
detectar problemàtiques, variables 
possibles com amb el cas de la pandèmia 
i proposar possibles millores.  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1 - grup classe.  Font-Victòria G. 

Il·lustració 2- Fent enquestes. Font-Marina G. 



Metodologia 

 

1. Visita al centre d’informació del parc on ens van explicar les característiques, valors 
i eines de gestió del Parc Natural, els antecedents de la regulació d’usos, estudis 
anteriors de freqüentació  i el procediment i recomanacions per fer la nostra 
col·laboració. 

2. Realització d’enquestes a camp en 2 dies pel matí, entre setmana amb grups de 2-
3 persones distribuïts a varies zones del Parc del Turó de Montcada (Zona Font de 
la Mitja Costa, zona del cementiri i zona d’entrada principal pel barri de Santa Maria). 
Les enquestes van ser realitzades mitjançant l’app de KoboCollect, que registra les 
la informació per a una posterior anàlisi. El procediment va consistir en demanar 
educadament als usuaris del parc si tenien uns minuts per respondre unes preguntes 
per poder fer un estudi de freqüentació que està fent el Parc de Collserola per 
detectar problemàtiques que ens ajudin a millorar l’espai.  

3. Anàlisi de la informació obtinguda i observacions realitzades. Amb les dades 
registrades de les enquestes que l’equip de l’INEFC ens facilita, en fem una primera 
valoració. Posteriorment els tècnics de l’INEFC avalaran i revisaran els resultats 
tots presentant un resum sobre el perfil dels visitants del parc i ús que fan de l’espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoració de dades (pendents de revisió) 

En total durant els 2 dies de col·laboració vam realitzar 25 enquestes i els resultats 
de l’anàlisi que han fet a l’INEFC ens donen les dades següents: 

 

 Perfil dels visitants:  

-Un 57% dels enquestats provenien de Montcada i Reixac mentre que la resta venien 
de Cerdanyola, Ripollet i altres localitats però en minoria. 

-El 61% dels enquestats eren homes, el 36% dones i el 3% no binaris. 

-La mitjana d’edat era de 43 anys. 

-Un 36% dels enquestats visiten el parc mes d’un cop a la setmana i un 23% només 
un cop a la setmana, la resta menys d’un cop per setmana o ocasionalment. 

-Un 74% van accedir al parc a peu mentre que 17% van amb cotxe . 

-Un 68% sabien que el turo de Montcada és un espai natural protegit de les quals un 
58% sabien que és un parc natural. 

-Un 63% no duien gos, tot i que aparentment semblen la majoria. Potser perquè el 
passeig és més tranquil i els vam estar veient més temps. 

Il·lustració 3 - Jornada prèvis de fomació al Centre D'infomració. Font-Marina G. 



-Un 75% eren usuaris del parc habitualment abans del Covid. 

-Un 42% visiten el parc en dies variables mentre que un 37% afirmaven visitar-lo els 
festius. 

 

 Ús que es fa del parc: 

-Un 84% van al parc per apropar-se al medi natural. 

-El 71% van al parc per fer activitats fisicoesportives. 

-Un 83% van al parc per relaxar-se i desconnectar. 

-El 85% van al parc per millorar la salut general (bio-psico-social). 

-Un 37% van al parc per fer itineraris concrets. 

 

Conclusió 

Amb aquestes dades podem observar que gran part dels usuaris del turó venen a 
practicar alguna activitat física ja sigui amb motiu del esport o per gaudir del Parc 
Natural i que no és una zona híper-freqüentada de dilluns a divendres. 

 

Que ens emportem? 

Ens emportem un gran aprenentatge sobre els valors del Parc Natural i la realitat a 
la que està sotmès i que ens servirà en un futur per: 

- Transmetre més sensibilitat a l’hora de divulgar informació sobre aspectes 
mediambientals 

- Tenir més cura nosaltres mateixos quan fem ús del medi natural i vetllar perquè 
els altres també la tinguin. 

- Les diferencies de percepció dels usuaris sobre el medi ens mostren la 
dificultat de convivència entre opinions i gestió. 

 

Agraïments 

Gracies a l’INEFC Lleida i al Parc Natural de Collserola per donar-nos l’oportunitat 
de col·laborar en aquest estudi i haver-nos recolzat en aquesta pràctica que ens ha 
aportat tants coneixements i sensibilitat.  

 

Arnau Carrión i Rebeca Calvo 
Institut Rubió i Tudurí 

Barcelona, desembre de 2021 

 

 

 


