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Editorial
—
Tradicionalment la tardor sempre ha estat
un dels períodes amb més afluència de
visitants a Collserola. És un dels moments
en què resulta més evident la necessitat
de buscar fórmules per fer compatible ús
i conservació.
Aquest estiu, en alguns mitjans de
comunicació s’han editat diferents articles on es reflexionava sobre l’evolució
dels diferents usos lúdics i recreatius de la
serra, que han passat de ser esporàdics a
produir una certa saturació.
És una evidència que la cultura de la
salut i l’esport hi té alguna cosa a veure,
en aquest increment tan important en el
nombre d’usuaris del Parc. Però també
l’efecte moda, així com la facilitat d’accés
des de la ciutat i l’escàs cost en temps i en
diners que suposa.
En aquest context ens hem de preguntar: Els espais naturals periurbans poden
donar resposta a totes les necessitats de
lleure que es van presentant? Aquesta és
una reflexió que cal fer entre tots, usuaris
i gestors dels espais.
Amb aquesta línia de treball un dels
lemes de la Festa del Parc Natural serà
«Parc saludable, gent saludable». L’objectiu és anar evidenciant bones pràctiques
que facin possible el gaudi i la conservació
del Parc Natural.
A Collserola tenim molts reptes, però
un d’ells de ben segur que serà trobar
el punt adequat entre l’ús públic i el de
garantir els ecosistemes i la biodiversitat.

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

A Collserola iniciem un
nou «Curs al Parc»
—

Durant el curs 2012-13 la proposta educativa “El curs al Parc” va comptar amb
més de 14.000 participants. Enguany, ofereix més de 40 propostes per gaudir
del Parc pensades per a tota la comunitat educativa.

—
L’inici del nou curs escolar ens dóna l’oportunitat de tornar-nos a posar en contacte amb
escoles i associacions; amb mestres i educadors, i amb tots aquells que considerem que
són veritables i necessaris difusors del missatge de preservació dels espais naturals de la
serra de Collserola.
Des del Servei d’Ús Públic pretenem que
“El curs al Parc” es converteixi en una eina de
treball i intercanvi entre el Parc i la comunitat
educativa. Fem un primer pas oferint més de
40 programes diferents per conèixer i gaudir de Collserola des dels centres del Parc: el
Centre d’Informació, a Vallvidrera, i el Centre
d’Educació Ambiental Can Coll, a Cerdanyola
del Vallès. També inclou propostes des de les
àrees de lleure, miradors, camins i senders.

Per a nosaltres són molt importants les
aportacions, les peticions i els punts de vista
dels usuaris de les propostes. Els seus comentaris i valoracions ens ajuden a anar conformant unes propostes educatives que responguin a les seves expectatives i necessitats
educatives.
Entenem que el nostre compromís es reflecteix possibilitant de promoure i mobilitzar nous coneixements; donant l’oportunitat
d’assajar habilitats sensitives i creatives; fomentant la participació activa i la descoberta;
potenciant l’autonomia personal; afavorint
actituds positives envers el medi, i fent que
l’observació i el contacte directe amb la natura es converteixin en elements significatius
de l’aprenentatge dels nostres infants i joves.

Dia dels ocells
al Parc Natural
de Collserola
—

Diumenge 6 d’octubre de 2013
Activitats gratuïtes i per a tots els públics!
Més informació a www.parcnaturalcollserola.cat
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Descobrir el turó de
Montcada
—
El 17 de novembre, i coincidint amb la celebració de la segona edició de la
“Festa del Parc Natural”, s’inaugurarà un nou itinerari al turó de Montcada
que valoritza la riquesa geològica, faunística, vegetal, paisatgística, cultural i
històrica d’aquesta zona.

—

L’itinerari, que tindrà un recorregut circular,
inclou diferents actuacions de millora del
traçat actual, d’arranjament i condicionament
d’espais, així com la col·locació de senyalització interpretativa.
Entre les diverses actuacions destaquen la
creació d’una porta de Parc a l’inici del recorregut, a prop del Parc de Ca n’Oller, i el condicionament de la font de la Mitja Costa com

a zona de lleure, cruïlla d’itineraris i espai de
divulgació. En aquest mateix emplaçament es
construirà una bassa amb l’aigua d’escorrentia
de la font, per afavorir la presència d’amfibis.
Serà un itinerari de dos mil cinc-cents
metres, amb inici i final a l’estació de tren de
Montcada-Santa Maria.
S’ha dissenyat per tal que permeti tant
la descoberta del medi natural i històric de la

zona com la interpretació paisatgística, amb la
col·locació de diferents plafons interpretatius
en punts que presenten vistes panoràmiques.
Amb la declaració l’any 2010 de Parc Natural, Collserola amplia els seus límits i incorpora
el turó de Montcada. D’aquí se’n deriva que
la gestió d’aquest espai, igual que la resta de
Parc, busca fer compatible l’ús i la conservació.
Amb aquesta premissa neix el projecte de gestió integral del turó on treballen conjuntament
l’empresa Lafarge, impulsora i propietària dels
terrenys (més de 100 ha), el Consorci, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i diferents agents
del territori.
El projecte inclou, a més d’aquest itinerari, altres accions amb l’objectiu de restaurar
l’espai, potenciar la biodiversitat present a la
zona, ordenar-ne l’ús i valoritzar el turó. Es fa
paral·lelament al Pla de restauració ambiental
que està portant a terme l’empresa Lafarge a la
zona d’extracció de calcàries, que està previst
que s’enllesteixi a finals del 2014.
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Millores a
l’àmbit del
pantà de
Vallvidrera
—

Nova porta de Parc
a Torre Baró
—

S’han iniciat les obres de
construcció d’un dipòsit soterrat
de laminació d’aigua que regularà
el cabal del col·lector situat al
torrent de l’Espinagosa i evitarà el
desbordament d’aquest en episodis
de pluges intenses.

—

Aquesta important actuació ha estat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb el seguiment i l’assessorament dels serveis tècnics
del Consorci.
Permetrà evitar que el col·lector actual
sobreïxi en quedar desbordat en períodes de
pluges molt intenses. Quan això es produeix,
es pot generar un perjudici per a la qualitat de
l’aigua del pantà de Vallvidrera, atès que l’aigua que circula pel col·lector —que recull tant
les aigües pluvials com les residuals generades
per una part dels habitatges de Vallvidrera—
pot vessar i arribar al pantà per escolament
superficial.
El dipòsit, de 570 m3, estarà situat prop de
la cua del pantà, en una esplanada abans ocupada per un antic berenador (Merendero Los
Pinos) i que el Consorci ja fa anys va enderrocar
per recuperar aquest indret.
L’actuació inclou, a més, la restauració de
la zona, així com la recuperació de la topografia seguint el vessant de la muntanya.
L’obra té una durada de 4 a 5 mesos i im-

plica talls al camí que uneix la font de l’Espinagosa amb la cua del pantà entre els dies 26 de
setembre i 20 de desembre.
Aquesta actuació permetrà l’endreçament
i la recuperació ambiental i paisatgística de la
cua del pantà —espai que avui està degradat
i que no té un bon encaix amb el seu entorn
edificat—, i conclourà la recuperació del parc
del pantà de Vallvidrera.
La recuperació d’aquest espai ha estat
una de les fites més ambicioses del Consorci.
El projecte s’inicia l’any 1999 quan s’aprova
el projecte de restauració de la presa i el vas
del pantà i, finalment el 2003, es recupera la
làmina d’aigua. L’any 2010 s’inaugura l’espai
d’interpretació del pantà de Vallvidrera, situat
a la Casa del Guarda del pantà, sota la presa.
En el disseny d’aquest projecte, el Consorci hi
ha intervingut plenament.
Actualment és un espai consolidat de lleure i, sobretot, un important hàbitat per a la
fauna dels ambients aquàtics, principalment
per als amfibis.

Una actuació de millora urbanística
i de mobilitat, promoguda per
l’Ajuntament de Barcelona, ha
permés la creació d’una nova porta
de Parc, al barri de Torre Baró, a
l’inici del passeig de les Aigües.

—
Aprofitant una actuació que s’havia de
desenvolupar al carrer Castellví, per facilitar el
gir i la circulació de l’autobús de barri, el Consorci i l’Ajuntament l’han adaptat al context
de zona de contacte i transició parc–ciutat,
fet que ha permès configurar una vorera–mirador que defineix el límit del parc de Collserola en aquell punt i adreça als usuaris vers
l’inici del passeig de les Aigües.
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La gestió del senglar en
paisatges humanitzats
—
El seguiment de la població de senglar al Parc ha esdevingut essencial per
abordar quines mesures cal prendre per tal de minimitzar els conflictes que
genera en les zones habitades.

—
Un eix bàsic per a la millora i conservació
del Parc és el seguiment continuat del medi
natural. A finals del mes d’agost el Consorci va presentar, en el 31è Congrés de l’IUGB
(International Union of Game Biologists), el
treball “Investigació de les tendències de població del senglar sota una gestió adaptativa
al Parc”.
La presència de senglars a tocar de zones
urbanitzades ha augmentat els últims anys i
no és pas un problema exclusiu de Collserola.
Aquesta proximitat incrementa el nombre de
conflictes: danys a jardins, molèsties als veïns,
escampades d’escombraries, atropellaments...
Per aquest motiu, un dels tallers del congrés es va dedicar a la gestió de la població
d’aquest ungulat en paisatges humanitzats,
amb especial èmfasi als entorns (peri)urbans.
A més de l’estudi abans esmentat, en aquest
taller coorganitzat amb el CPNSC, també s’hi
van presentar els resultats d’una enquesta duta
a terme a escala internacional entre científics,
experts i gestors sobre el tema dels senglars
en àrees (peri)urbanes. Aquesta enquesta va
estar elaborada en col·laboració amb diverses
institucions de recerca i gestió de la natura de
Bèlgica, conjuntament amb l’Estació Biològica
del Parc.
L’expansió de la superfície forestal, i per
tant, de l’hàbitat natural del senglar, ha estat

un dels motius de l’increment de la seva població a tot Catalunya. Aquest element, combinat
amb l’expansió urbana que ha experimentat
tot el territori i amb l’abandonament de les
activitats ramaderes extensives, han configurat
un territori on els espais forestals i urbans són
cada cop més propers.
Per aquest motiu, les poblacions de
senglars viuen sovint a tocar de zones habitades. La presència en aquestes zones d’aliment
d’origen antròpic –deixalles, aliment per a mascotes als jardins ...–, i sobretot l’alimentació directa per part de persones, ha facilitat l’habituació dels senglars a l’espai periurbà.
La fauna salvatge i les activitats cinegètiques són una competència exclusiva de la
Generalitat. Els serveis tècnics del Consorci
col·laboren amb els diferents municipis i ens
consorciats per a que es pugui fer un control
exhaustiu de la població i minimitzar així els
conflictes que genera aquesta espècie.
En aquest marc tan complex, cal una gestió
adaptativa que adeqüi el maneig del senglar als
nous escenaris que es presenten.
Sota les directrius de la Generalitat, al parc
es porten a terme mesures de control actives,
encaminades a fer una reducció del nombre
d’exemplars, mitjançant la caça controlada
(batudes), captures mitjançant els aguaits nocturns –que han esdevingut una de les mesures

L’alimentació directa per part de
persones ha facilitat l’habituació
dels senglars a l’espai periurbà fet
que ha generat un increment dels
conflictes amb aquesta espècie.

de reducció activa més funcionals– i la ràpida
retirada de senglars problemàtics en zones urbanes o en zones molt organitzades del parc.
Però, el factor que més incideix en l’abundància de senglars és la disponibilitat de recursos alimentaris. Per aquest motiu, als diferents
munidicpis del Parc s’han estat aplicant mesures de control “passives”, encaminades a evitar l’alimentació intencionada - mitjançant les
campanyes de conscienciació ciutadana - o
a dificultar l’accés a aliment - modificant els
contenidors d’escombraries o fent millores de
tanques a jardins-.
Donada la clara relació entre la disponibilitat d’aliment d’origen antròpic i la presencia
d’animals a zones urbanes, és necessari aplicar
mesures més contundents com establir sancions econòmiques a través de les ordenances
municipals, que dissuadeixin a les persones donar menjar de manera intencionada. Malauradament, tot i la insistència del Consorci des de
fa anys, aquesta mesura encara no s’ha activat.

6 — Butlletí del Parc Natural de la Serra de Collserola núm. 101

Collserola: buscant l’equilibri
entre conservació i ús social
—
Després de 25 anys de gestió de l’ús públic a Collserola, el gran repte dels
serveis tècnics és buscar noves eines que permetin donar resposta a la gran
demanda social de lleure i de natura a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

—

En una primera etapa la prioritat de la gestió
de l’ús del Parc era donar a conèixer els seus
valors naturals, així com estructurar espais per
acollir els visitants. Actualment ens trobem en
una nova etapa on els esforços se centren a
regular les diferents activitats per evitar-ne la
saturació. Ja no són vàlids els plantejaments
dels anys 80 de concentrar en unes determinades zones les activitats de lleure, per alliberar la resta del Parc. Avui el ciutadà també
vol passejar, fer excursions i córrer per tot el
territori. Si la bicicleta de muntanya s’ha consolidat com una pràctica amb molts adeptes,
ara, els «runners» han colonitzat la serra.
Les eines per gestionar l´ús lúdic i recreatiu passen per mantenir una xarxa d’itineraris, equipaments i àrees on poder acollir els
visitants, però també per disposar d’un marc

regulador i sancionador, consensuat per totes
les administracions. Tanmateix es fa necessari
que els cossos policials vetllin per l’acompliment de tota la normativa.
En paral·lel també es treballa per potenciar actituds responsables dels usuaris envers
els ecosistemes naturals, i així assolir un major
grau de conscienciació i implicació en el respecte per la natura, amb l’objectiu de preservar la biodiversitat que millora la qualitat de
vida dels habitants de l’AMB.
El Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola dedica una important part del seu
equip i pressupost a la regulació de l‘ús públic, ja que cal aplicar diferents estratègies en
funció de si parlem de grans esdeveniments
col·lectius, o bé estem parlant d’usuaris que
practiquen esport o altres activitats a títol in-

dividual. Els impactes seran diferents i la seva
regulació també haurà de ser diferent.
En aquest context, més que mai, és necessari determinar quines pràctiques tenen cabuda o no al Parc. Cal també plantejar solucions
innovadores per regular l’ús del Parc, com
per exemple, segmentar pistes per a determinades pràctiques, i/o establir horaris d’ús en
funció d’aquestes pràctiques (carrils i/o horaris
per a bicicletes?).
Actualment les mesures que s’apliquen en
la gestió de les activitats al Parc són:
- Autoritzacions. Ha estat un dur treball
d’implantació, però actualment, és de domini
públic que no es pot dur a terme cap activitat
col·lectiva al Parc Natural sense una Autorització tecnicoadministrativa.
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- Canalitzar, filtrar i adaptar les noves iniciatives. En aquests moments hi ha
un boom de noves iniciatives de participació
massiva que vol donar resposta a una forta
demanda, cal canalitzar-les i veure si són o no
possibles en un espai natural.
- Projectes participatius amb els actors
clau. Per exemple, el projecte Bici a Collserola,
a partir del qual va editar-se la guia «Itineraris
en bicicleta» i les «Bones pràctiques en bici».
- Convenis de col·laboració. Amb
aquesta nova estratègia, s’aconsegueix el
diàleg amb l’entitat organitzadora aconseguint activitats que segueixen unes bones
pràctiques a Collserola.
- Diàleg permanent amb tècnics municipals dels diferents territoris que conformen
el Parc, per sumar esforços i coordinar l’ús públic del Parc.
- Noves tecnologies de la Informació
i la Comunicació ( TIC). La incorporació
a les xarxes socials i altres eines virtuals ens
permet arribar a comunicar-nos a un nivell
impensable fa 20 anys, d’una banda ens
podem emetre els missatges de bones pràctiques adequats a cada moment, però a la
vegada ens permet detectar per la Xarxa moltes de les convocatòries «fora de normativa,
que abans era molt difícil de detectar».
- Estudis i Avaluació. Per quantificar
l’aforament de visitants, es duen a terme recomptes en els equipaments del Consorci i
disposem d’una petita xarxa (automàtica) de
vuit aparells, per comptar usuaris a peu i bicicletes.
Un dels grans reptes de futur, i que és molt
important, és anar actualitzant les dades
periòdicament amb estudis de capacitat de
càrrega i estudis de percepció i de freqüentació del Parc, per anticipar-nos a situacions
conflictives de difícil solució.

Festa del
Parc Natural
2013
—
L’objectiu d’aquesta nova edició és organitzar un esdeveniment festiu que
ens permeti acostar-nos, un cop més, a tota la ciutadania per transmetre
tant la importància dels valors ecològics d’aquest espai natural com el
gran repte de fer compatible la seva conservació amb les activitats que s’hi
desenvolupen.

—
És la festa de tots i per tant el programa s’ha
preparat de forma conjunta amb els ajuntaments del Parc, les entitats que habitualment ja
fan actuacions i les empreses col·laboradores.
L’acte central s’ha programat per al
diumenge 17 de novembre, tot i que la
celebració es durà a terme durant la setmana
del 16 al 23 de novembre, en què es realitzaran diferents activitats.
Al voltant d’aquest acte central es desenvoluparan les propostes següents:
– Una conferència-debat sobre els
beneficis que aporten els espais naturals,
a càrrec de Josep Maria Mallarach –membre
de la ICHN i de la Comissió Mundial d’Àrees
Protegides–,i Jordi Pigem –filòsof de la ciència
i escriptor–. Es durà a terme a la Pedrera de
Barcelona, en col·laboració amb la Fundació
Catalunya-la Pedrera, el 21 de novembre.
– Activitats per al públic en general als
equipaments del Parc: Centre d’Informació,
Centre d’Educació Ambiental Can Coll, Casa
del Pantà i Caseta de Canaletes.

– Accions de voluntariat ambiental,
realitzades dins del marc del projecte Voluntaris de Collserola.
– Punts informatius i de difusió de
bones pràctiques, distribuïts en punts estratègics de molta afluència de visitants en els
diferents municipis. Si hi ha prou persones, es
podrien muntar fins a 9 punts diferents.
– Activitats als diferents municipis,
com per exemple la presentació de les actuacions realitzades al turó de Montcada com a
part del Parc Natural.
Una setmana més tard, el dissabte 23 de
novembre, es durà a terme la prova esportiva
Ultratrail Collserola, gran volta al Parc Natural.
El Consorci insta·larà punts de difusió de bones pràctiques al llarg del recorregut, per tal
de donar a conèixer a l’usuari de perfil esportiu la normativa del Parc.
Un cop anem tancant el programa l’anirem publicant al web del Parc.
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25 anys de seguiment de
la migració al Parc
—

La campanya de divulgació del seguiment de la migració a Collserola
arriba a la seva vint-i-cinquena edició. Va començar el 7 de setembre i
finalitzarà el 6 d’octubre.

—
Des del turó de la Magarola, una talaia privilegiada, es poden observar, durant els mesos
de setembre i octubre, diferents espècies de
rapinyaires i altres aus planadores viatjant cap
a terres africanes seguint la ruta anomenada
“via litoral de migració”.
Durant aquests mesos ornitòlegs experts
fan l’enregistrament de les observacions. Els
caps de setmana i festius, entre les 10 h i les
13 h, es reforça el seguiment amb un segon
observador que ajuda els visitants a identificar
les diferents espècies que sobrevolen el turó.
La campanya es desenvolupa tant pel seu
interès científic com per l’afany de divulgar
aquest fenomen.
Aquest és el vint-i-cinquè any seguit d’observacions, per aquest motiu des dels centres

del Parc s’han fet petites activitats per convidar els visitants a participar d’aquesta proposta. També s’ha editat una samarreta, tant per
adults com per a nens/es, commemorativa.
L’any passat es varen poder observar
més de 1.500 ocells migradors, dels quals
l’aligot vesper, amb 379 albiraments i el xoriguer, amb 349, varen ser els més abundants.
Aquest any, fins al dia 22 de setembre han
passat 600 aus, sent l’aligot vesper el més
abundant amb 283 observacions.
Al web del Parc es poden consultar les
dades actualitzades de les espècies observades – tant d’aquesta campanya com de les
anteriors –, així com descarregar diferents
materials divulgatius a més d’un mapa amb la
localització del turó.

Estudi de contaminació
lumínica del Parc
—
S’ha presentat el primer estudi
sobre la brillantor del fons del cel
nocturn del Parc.

—
El Consorci va presentar a l’últim Consell Consultiu el primer mapa de la brillantor de fons
del cel nocturn d’un espai natural a Catalunya. Aquest mapa és un dels resultats del treball “La contaminació lumínica al Parc Natural
de Collserola, avaluació i recomanacions”,
encarregat a una consultoria ambiental.
Aquest mapa permet disposar d’una primera línia de referència a partir de la qual es
podran avaluar futures millores de la qualitat del cel nocturn. El treball ens indica que
durant la nit només un 16% del territori de
la serra no rep llum de forma directa. L’estudi també proposa un conjunt de mesures
per fer possible que, a mitjà o llarg termini,
la Via Làctia torni a ser visible des de la serra
de Collserola.
El document complet es pot descarregar
al web del Parc: http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/estudis-i-recerca

Mantenir les condicions naturals
de la nit és necessari
Una part important del territori del Parc de
Collserola té la consideració de zona de
protecció màxima –segons la Llei 6/2001
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a
la protecció del medi nocturn– per evitar els
efectes nocius de l’augment de la contaminació lumínica.
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Quan es fa
fosc...
—
Quan la claror del sol és substituïda
per la foscor de la nit, l’activitat al
bosc no s’atura, ben al contrari.

—
El canvi del dia a la nit ens proporciona
l’oportunitat d’observar com es transforma el
paisatge de la serra, varia l’aspecte, l’activitat
dels éssers vius que l’habiten, els sorolls que
se senten, etc. Algunes espècies d’animals i
plantes es veuen especialment afavorides per
les condicions ambientals de la nit: augmenta
la humitat, la frescor, el silenci...
Bona part de la fauna de Collserola es
posa en acció amb la penombra de la nit. Per
moure’s en l’hàbitat nocturn gaudeixen d’uns
sentits més afinats. L’alteració de les condicions de foscor, l’augment del nivell sonor de
l’activitat humana o la presència reiterada de
persones al bosc poden afectar directament
la fauna i simplificar, consegüentment, la
complexitat de l’ecosistema on viuen. Aquest
caràcter nocturn de la nostra fauna és un aspecte important que cal considerar a l’hora de
conservar la biodiversitat dels espais naturals.
Aquest estiu hem volgut proporcionar
ocasions de gaudi i coneixement d’aquest
món nocturn a la serra d’una manera respectuosa, amb activitats compatibles amb la seva
conservació.

Des de l’Agenda d’activitats del Parc s’han
organitzat propostes diverses.
9a Nit catalana dels ratpenats. Es tracta d’una proposta pensada per a un públic
familiar. A través de senzillesmanualitats,
una interessant xerrada i una sortida al bosc,
descobrim la vida d’aquests petits mamífers
voladors que a la nit troben la humitat suficient per evitar la deshidratació de les seves
ales i aliment abundant.
Llàgrimes de Sant Llorenç. La foscor de
la nit ens ofereix un paisatge nou a la serra
de Collserola, el cel nocturn. Gràcies a l’efecte
d’illa verda, que es projecta també cap amunt,
el Parc Natural, amb menys contaminació
lumínica, millora les condicions d’observació
i és una finestra al cel nocturn. Això permet
observar un fenomen astronòmic que té
lloc anualment al voltant del dia 12 d’agost,
la pluja de meteors dels Perseids, que es
coneix amb el nom popular de llàgrimes de
Sant Llorenç.
Quan es fa fosc al bosc. A partir d’una
passejada, aquesta activitat tracta d’apropar
els participants a allò que passa al bosc du-

rant la foscor de la nit. És quan els predadors
actuen més eficaçment aprofitant els seus
sentits més desenvolupats, quan els rapinyaires nocturns cacen, quan les granotes i els
gripaus emeten els seus cants gaudint de la
frescor, quan les discretes papallones nocturnes substitueixen les papallones diürnes. Un
mateix escenari amb actors diferents.

Per saber-ne més...
Al Centre de Documentació i
Recursos Educatius del Parc trobareu
materials específics que podeu demanar en
préstec: l’exposició itinerant «Paisatges Nocturns de Collserola», la «Maleta Collserola
Conta Contes de… Nit» i la maleta didàctica
sobre els ratpenats..
A l’Agenda d’activitats del Parc podeu
consultar les dates que es proposen per a
les Nits d’astronomia, sessions d’introducció
a l’observació d’estels que es realitzen als
centres del Parc.
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Voluntaris de Collserola,
un espai de formació
—
El projecte Voluntaris de Collserola
és un escenari on la ciutadania
pot col·laborar amb el Consorci en
la tasca complexa de conservar i
millorar el Parc, i de difondre els
seus valors. Perquè funcioni, la
formació és essencial. Per això,
Voluntaris de Collserola és també un
espai d’aprenentatge.

—
Generalment l’objectiu de la formació en
l’àmbit del voluntariat ambiental és capacitar
les persones voluntàries perquè puguin dur
a terme, de forma correcta i responsable, les
diferents tasques en què col·laboren. També
ho és el de sensibilitzar-les en relació amb els
valors del territori on ho fan. És important
destacar l’important paper que tenen com
a difusores dels valors de la conservació i la
sostenibilitat, a la resta de la societat.
La formació es pot plantejar amb diferents objectius. Les més habituals són les que
se centren en el treball dels continguts que
cal “saber”, o en l’assegurança d’unes habilitats que permetin l’obtenció d’uns resultats
(capacitat per saber fer) i/o en el treball sobre
els processos personals (el saber ser). Val a dir
que l’òptim és poder combinar aquestes tres
possibilitats.
Això és el que es pretén a Voluntaris de
Collserola, amb els tres tipus de formacions
que hi ha establertes:
- La formació inicial, la que reben les
persones que volen ser voluntàries del Parc.
Les permet conèixer tant les característiques i

els valors de Collserola i la seva gestió, com el
projecte: objectius, funcionament, activitats,
etc. Es fa de maig a desembre, i acaba amb
la signatura del full de Compromís anual i la
incorporació al grup.
- La formació específica, més vinculada
a les tasques que es realitzen, pretén assegurar que els voluntaris no només fan bé allò que
s’ha acordat, sinó que entenen el sentit de
les diferents actuacions i poden, per tant, fer
propostes de millora. Aquestes sessions es fan
a l’inici de l’any.
- La formació complementària. Té com
a objectiu mantenir i augmentar les seves
competències i coneixements sobre el Parc i
la gestió del territori en general. Els temes que
es tracten són diversos. N’hi ha de recurrents,
de més generalistes i d’altres que varien en
funció de l’actualitat. Van a càrrec de tècnics
del Consorci o d’experts externs.
Les sessions del programa d’aquest any
han tractat temes de caire naturalístic com els
ocells, les famílies de plantes o els materials
geològics que hi ha a Collserola; de caire històric, com la dedicada al Gran Casino de la
Rabassada o a l’antiga vila de Cercèdol; d’aspectes de gestió, com la planificació i estructuració de les zones de frontera entre Parc i
ciutat o la gestió forestal. Algunes d’aquestes formacions són exclusives per als voluntaris/àries i d’altres formen part de l’Agenda
d’activitats del Parc. A més, una d’elles, sempre sobre algun tema vinculat a la gestió, es fa
conjuntament amb les entitats que habitualment col·laboren amb el Consorci fent també
tasques d’aquest tipus.

La Carta del Voluntariat de Catalunya marca la formació com un dels
drets que tenen les persones voluntàries.
No podem menystenir, però, que a banda
d’un dret i d’una necessitat, la formació és
també una molt bona forma d’agrair a les
persones voluntàries la seva col·laboració, el
seu entusiasme i el seu interès. És també una
bona manera de fer-les capaces de participar
en la conservació d’un espai –en aquest cas,
Collserola– que s’estimen i valoren.
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Temps de verema
—

El 12 de setembre passat, es va fer la verema
de la varietat «ull de llebre» de les vinyes de
Can Coll. Tot el raïm recollit es va portar a Can
Calopa per fer la fermentació.
La resta de varietats, cabernet i merlot,
amb una maduració més tardana, es colliran a
a principis del mes d’octubre.
La verema a les vinyes de Can Calopa de
dalt també s’ha iniciat a finals de setembre. La
previsió és collir més de 12.000Kg de raïm. La
finca, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, està gestionada per la cooperativa L’Olivera seguint un model de pagesia dedicada a
l’agricultura d’implicació social.
Coincidint amb l’època de verema aquest
any ha finalitzat la quarta edició de les «Jornades de la Vinya i el Vi a Collserola», que
van començar el mes de maig passat amb una
visita a les vinyes de Can Calopa de Dalt i han
acabat aquest setembre amb la celebració a
Sant Cugat de la «La fira de les portadores».
Aquesta fira fou una de les festes més importants del Sant Cugat rural. Se celebrava al
temps de la verema i la gent tenia la possibilitat de comprar-hi totes les eines necessàries
per dur-la a terme: bótes, portadores, cistells...

Consell Consultiu
—

El 27 de juny passat va tenir lloc una nova
sessió d’aquest òrgan de participació del
Consorci.
El director gerent va explicar a les entitats
les diferents actuacions portades a terme, així
com les previstes per a aquest 2013.
També es van presentar dos treballs desenvolupats al Parc durant aquest exercici. Es
van mostrar els resultats de l’estudi «La contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola,
avaluació i recomanacions». Per altra banda,
es van donar a conèixer els objectius que perseguirà el futur Pla agropecuari del Parc.
Des dels serveis tècnics, el director gerent
va posar de manifest la greu situació que crea
al parc les ocupacions il·legals (barraques,
horts, magatzems, abocadors, etc.) i va demanar la implicació dels membres del Consell
en aquest tema.
Dins l’àmbit de les intervencions de les
entitats, i arran de l’alta preocupació dels diferents grups per l’increment de visitants al
Parc, es va aprovar demanar als serveis tècnics
del Consorci un informe preliminar sobre les
conseqüències de l’alta freqüentació sobre la
fauna de la serra.

No us
ho podeu
perdre...
—

Dia Mundial dels Ocells
La Xarxa Natura 2000 és la
protagonista de la celebració del Dia
Mundial dels Ocells 2013
Can Coll, de 10.30 a 14h — Passejades /
Tallers / Jocs / Racó de contes i llibres /
Informació ornitològica...
Turó de Magarola, de 10 a 13h — Darrer
dia de la «XXV Campanya d’observació i seguiment de la migració d’aus rapinyaires».
Activitats gratuïtes i per a tots els
públics!.
Taula rodona: “Ús i abús del Parc
Natural de Collserola”,
a l’Ateneu Barcelonès, el 8 d’octubre
a les 19.30h. Organitza SOS
Monuments (sos-monuments.org).
Tanca el cicle de debats «Recuperem els
espais públics de Barcelona».
Exposició “Traços d’art i de
coneixement”, amb dibuixos de
David Forgas.
Obres cedides al Consorci per Miquel Cartisano en representació d’amics i familiars. Estarà
fins al mes de desembre al centre d’educació
ambiental Can Coll (Cerdanyola del Vallès).

© David Forgas

Donen suport a la
conservació del Parc:

Equipaments
Centre d’Informació i Serveis Tècnics
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona.
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Accés: FGC Baixador de Vallvidrera.
Horari: cada dia de 9.30 a 15 h.
Centre d’Informació. Bar L’Entrepà: Tel. 93 280 28 40.
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
i Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE)
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.
Centre d’Educació Ambiental: 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net.
Feiners: visites escolars concertades (Infantil, Primària i ESO).
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 15 h (juliol i agost, de Nadal a Reis i Pàsqua tancat).
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Estació Biològica del Parc Natural de la Serra de Collserola
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).
Tel. 93 280 35 52. Fax: 93 280 60 74. ejordi@parccollserola.net
Àrees de lleure
Restaurants a les àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies).
Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat). Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49
(divendres tancat). La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat)
(quiosc obert de dijous a diumenge). Sant Pere Màrtir (pl. Mireia).
Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

Plou i fa sol
Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m). Al web del Parc trobareu més informació.
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