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Editorial
— 
L’ús social de Collserola ha augmentat 
progressivament en els darrers anys, i tot 
sovint en parlem en aquest Butlletí alho-
ra que comentem la importància de tenir 
cura dels cicles vitals d’aquest ecosistema 
metropolità per fer compatible el lleure 
ciutadà.

Aquest serà un dels principals objec-
tius del nou Pla especial, que està en fase 
de redacció i que ens dirà, entre altres  
coses, quin ha de ser el mapa d’ús  
recreatiu de Collserola. En aquest sentit 
el Consorci, juntament amb l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, estan elaborant 
un pla d’ús públic que s’inclourà dins de 
l’avançament del Pla especial del parc que 
es presentarà a finals d’any.

Quina lectura tindrà aquest mapa? 
Disposarem d’una bona xarxa de pistes, 
camins i senders per gaudir de llocs inte-
ressants, però també ens indicarà aquells 
indrets on la intensitat de visitants haurà 
de ser mínima perquè es tracta d’espais 
sensibles i en els quals cal minimitzar  
la freqüentació.

Estem treballant per un nou model 
d’ús públic que també ha de donar respos-
ta a la sol·licitud d’activitats col·lectives, 
de caire lúdic i esportiu. Els Serveis Tèc-
nics treballen diàriament per gestionar  
i regular aquesta gran demanda de lleure 
actiu. Aquesta tardor tenim un calendari 
molt farcit d’activitats de tota mena, des 
de les que ara estan de moda fins als tra-
dicionals aplecs i romiatges.
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El lleure actiu 
a Collserola 
—
L’any 2103, més de 60.000 persones van participar en 
activitats col·lectives a Collserola

—

El Consorci treballa per regular l’ús de les  
activitats aprofitant per divulgar i difondre els 
valors, el coneixement i la gestió del parc.

Des de la Declaració de Parc Natural, l’any 
2010, es valoren molt acuradament les rutes 
per on s’han de fer les activitats, així com el 
nombre de participants. També es té molt 
present evitar el pas per les dues reserves  
naturals i es proposen alternatives. 

Una part important de la tasca del Serveis 
Tècnics gira al voltant de les condicions espe-
cífiques que han d’acceptar els organitzadors 
per dur a terme activitats dins el parc natural. 
El més important: consensuar l’itinerari i el 
nombre de participants, però també minimit-
zar els residus, utilitzar materials reutilitzables 
i fins i tot preveure lavabos a partir d’un nom-
bre important de participants. 

Es demana als organitzadors que facin 
èmfasi en el respecte per l’entorn en qual-
sevol de les activitats que es duen a terme, 
detallades en el fulletó de bones pràctiques 
recentment editat pel Consorci. 

Durant el darrer any es van autoritzar 
activitats com la mitja marató del Centre 
Excursionista de Catalunya, amb nou-cents 
corredors, o la Marxa infantil de Sant Cugat, 
organitzada pel Club Muntanyenc de Sant 
Cugat amb dos mil set-cents infants. Ambdu-
es proves consolidades des de fa molts anys. 

Durant el 2014 es manté la tendèn-
cia d’anys anteriors, amb un augment de 
sol·licituds per dur a terme grans esdeve-
niments, sobretot esportius, amb noves  
demandes com l’augment de sol·licituds per  
a activitats nocturnes.
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L’entitat de custòdia ACER (Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca) ha realitzat, 
des de final de l’any passat, diverses activitats per divulgar els valors naturals i patrimonials del 
turó de Montcada, en el marc de l’acord de custòdia signat amb l’empresa Lafarge

—
Entre aquestes activitats, en les quals han par-
ticipat en total més de 600 persones, cal des-
tacar les dirigides a grups organitzats, com ara 
una visita per als voluntaris de Collserola, una 
sortida per als alumnes de català del Consorci 
per a la Normalització Lingüística i activitats 
pedagògiques per a catorze grups escolars.

A més de les activitats per a grups, ACER 
ha dut a terme diverses activitats temàtiques, 
amb una periodicitat mensual i adreçades  
a tots els públics, a les quals han assistit més 
de 150 persones. Entre els temes tractats des-
taquen la flora singular del turó, el programa 
de seguiment de papallones diürnes, l’obten-
ció de mel al turó i els ocells que ocupen les 
caixes niu que l’entitat hi té instal·lades.

Així mateix, per promoure la participa-
ció d’altres col·lectius, ACER ha establert un 
acord de col·laboració amb l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil, que hi partici-
pen realitzant tasques de vigilància i donant 
suport a les activitats que es duen a terme.

Per altra banda, ACER està treballant per 
divulgar la importància de la custòdia com  
a eina per promoure la responsabilitat com-
partida en la gestió i conservació de la bio-
diversitat. Amb aquest fi, ha organitzat l’ac-
tivitat “La custòdia, una eina per millorar  
i conservar la biodiversitat del nostre entorn”, 
prevista per al dia 4 d’octubre al turó de 
Montcada, i seleccionada com una acció del 

La custòdia i divulgació 
del turó de Montcada 
—

projecte europeu LandLife, en el marc de la 
2a Setmana Europea de Custòdia del Territori.  
A més d’aquesta activitat, durant la qual es re-
alitzarà un taller de caixes niu i una visita gui-
ada a la finca en custòdia, es preveu realitzar 
una activitat el dia 28 de setembre per donar 
a conèixer les plantes medicinals del turó, una 
sortida sobre bolets i fruits de tardor el dia 23 
de novembre, i una passejada pel bosc medi-
terrani el 14 de desembre. 

Per al curs 2014-2015 també s’ha prepa-
rat una nova oferta d’activitats pedagògiques 
adreçades als grups escolars i a altres grups 
organitzats.

Finalment, cal destacar que Lafarge, 
com a empresa propietària de dos terços 
del turó (55 hectàrees), continua desenvo-
lupant les accions previstes en el Pla d’ús 
públic, com ara la senyalització d’itinera-
ris i d’indrets d’interès, amb les aportacions 
i l’assessorament de l’entitat de custòdia 
ACER, i amb el vistiplau del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, tal 
com es recull en l’acord de custòdia signat  
a principi d’aquest any.

Autora: Montse Lòpez (ACER)
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L’Institut de Cultura de Barcelona, conjuntament amb el Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, ha iniciat les obres de restauració i remodelació de Vil·la Joana

—

Rehabilitació integral  
de Vil·la Joana 
—

S’han iniciat les obres de restauració, rehabili-
tació i remodelació de Vil·la Joana. L’objectiu 
d’aquesta important inversió de l’Ajuntament 
de Barcelona, a través de fons cedits per la 
Diputació de Barcelona, és la rehabilitació 
d’un patrimoni important del barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes, i la creació d’un 
equipament dedicat al poeta Jacint Verda-
guer així com un centre dinàmic d’activitats  
culturals. Es tracta d’una aposta conjunta en-
tre el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona (ICUB). Els serveis 
tècnics del Consorci col·laboren en l’exe-
cució d’aquest projecte, realitzat per A&M  
Arquitectes, i que va ser promogut pel mateix 
Consorci l’any 2010 per encàrrec del Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA).  

Les obres, que suposen una important  
inversió, han obligat al tancament temporal 
de l’esmentat museu i està previst que es 
concloguin abans de finalitzar l’any 2015. 
Els accessos, tant a peu com de trànsit rodat,  
a l’edifici del Centre d’Informació del Parc  
i als Serveis Tècnics del Consorci poden que-
dar afectats mentre durin les obres.

Aquest emblemàtic edifici va ser aixecat 
l’any 1743 per Pere Ferrer i acull el museu  
dedicat al poeta mossèn Cinto Verdaguer, 
que l’any 1902 va passar-hi els darrers dies 
de la seva vida, acollit pel prohom de Sarrià  
Ramon Miralles. L’Ajuntament de Barcelona va 

adquirir l’edifici a la família Miralles durant la  
dècada de 1920 i va ubicar-hi, inicialment, una  
escola d’educació especial. L’any 1963 va 
obrir el museu dedicat al poeta, i n’ha man-
tingut el format fins a data d’avui.

Els accessos a l‘edifici del Centre 
d’Informació i Serveis Tècnics del 
Parc es veuen afectats per les obres

http://www.parcnaturalcollserola.cat/news/restaurada-l-antiga-pedrera-de-sant-cebria
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Un article científic publicat en una prestigiosa revista tècnica de conservació 
biològica, Biodiversity and Conservation, estima l’impacte de la reforestació 
sobre els llimacs i cargols terrestres a Collserola. L’estudi ha estat realitzat 
amb el finançament del Consorci i el suport de la Diputació de Barcelona

—

Cargols i reforestació 
—

En aquest treball de recerca titulat “Assessing 
the impact of reforestation on the diversity 
of Mediterranean terrestrial Gastropoda” 
s’ha comparat la riquesa d’espècies en els set  
hàbitats més característics de l’espai protegit. 
Les principals conclusions de l’estudi són que 
els boscos com els alzinars i els boscos mixtos 
de pi són els hàbitats amb les diversitats més  
baixes, a la vegada que les àrees amb un alt 
nivell d’heterogeneïtat ambiental tenen les 
comunitats malacològiques més diverses. 

En les darreres dècades, però, l’abando-
nament dels cultius i la reforestació amb espè-
cies de coníferes estan donant lloc a l’homo-
geneïtat del paisatge, que és potser la causa 
de la rarificació o l’extinció de diverses espèci-
es característiques d’espais oberts.

Una altra conclusió és que les espècies as-
sociades als medis antropogènics són de poc 
interès per a la conservació, com per exemple 
Cernuella virgata, Cornu aspersum, Rumina 
decollata. Per contra, tres espècies endèmi-
ques més rares: Montserratina martorelli, 
Hypnophila boissii i Deroceras altimarai, viuen 

gairebé exclusivament a la capa d’humus dels 
boscos humits de la serralada. Altres espèci-
es endèmiques registrades en el treball, com 
són Oxychilus courquini i Xerocrassa penchi-
nati, ocupen espais oberts, preferentment els  
ambients arbustius i rupícoles.

Ignasi Torre del Museu de Ciències  
Naturals de Granollers, Vicenç Bros de l’Ofici-
na Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona, i Xavier Santos  de CIBIO/InBIO, 
Universidade do Porto, aporten recomanaci-
ons sobre com adaptar els plans de gestió per 
millorar la qualitat de l’hàbitat de Collserola  
i altres espais naturals mediterranis similars. 
La recuperació dels cultius abandonats i la po-
tenciació de les clarianes de bosc són, doncs, 
les pràctiques de gestió més adequades per al 
manteniment de les comunitats de gasteròpo-
des més diverses, incloent-hi també diverses 
espècies d’interès per a la conservació.

Autor: Vicenç Bros (Oficina Tècnica de Parcs  
Naturals de la Diputació de Barcelona)

Després de vint-i-cinc anys d’ús, s’ha 
procedit a renovar completament la 
plataforma de fusta que configura la 
terrassa del Centre d’Informació

—

Millores al Centre  
d’Informació del Parc 
—

Aprofitant l’espai de temps del mes d’agost 
en què l’afluència d’usuaris al parc és me-
nor, s’ha dut a terme una de les feines de 
reposició que quedava pendent al Centre 
d’Informació del Parc Natural de la Serra de 
Collserola. Es tracta de la renovació de la 
terrassa, un espai d’acollida vinculat al bar-
restaurant i que constitueix una de les peces 
que compon l’equipament, junt amb l’exposi-
ció, la sala d’audiovisuals, l’espai de recepció  
i el taulell d’atenció al públic.

Aquest edifici, que acull alhora els Serveis 
Tècnics i el Centre d’Informació del Parc, dis-
senyat per l’arquitecte Víctor Rahola, va ser 
conclòs l’any 1989. En els darrers anys s’han 
fet intervencions de reposició o de millora 
substancials, com correspon a un edifici que 
té més de vint anys, per tal de millorar el seu 
funcionament. 

Des del mes de setembre ja es pot gaudir 
de la nova terrassa, de fusta tractada i amb 
gravats antilliscants. 
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Les invasions biològiques constitueixen una 
amenaça seriosa per a la conservació de la 
biodiversitat i dels ecosistemes naturals. L’im-
pacte causat per aquestes espècies no queda 
restringit al medi natural sinó que també té 
fortes repercussions en l’economia, la societat 
i la salut pública, ja que també poden generar 
altres efectes negatius com la transmissió de 
malalties.

La complexitat del fenomen requereix no 
només mesures de gestió sobre el terreny, 
sinó que  també és necessària una tasca im-

Algunes  espècies exòtiques presents al parc tenen un gran poder invasor  
i posen en perill la biodiversitat i els ecosistemes locals. Evitar la presència 
de noves espècies i controlar les ja existents són tasques que necessiten la 
complicitat de tothom, gestors i ciutadans

—

La gestió de la biodiversitat: 
les espècies invasores 
—

Les espècies exòtiques a Collserola
 

A tot el parc, transportades directament  
o indirecta per la mà de l’home, s’hi han  
introduït plantes i animals de regions remo-
tes que mai no hi haurien pogut arribar pels 
seus propis mitjans. La ubicació de la serra, 
al centre d’una àrea densament poblada, fa 
que la presència d’espècies exòtiques sigui 
força habitual. Algunes troben el seu lloc  
i s’adapten al medi sense competir amb les 
espècies originàries, són les anomenades 
espècies naturalitzades. Però altres arriben 
a esdevenir invasores per la gran capacitat 
que tenen d’adaptació i propagació pel nou 
medi, competint per aliment i espai amb les 
espècies de la zona.

Des de fa anys el seguiment i el control 
d’aquestes espècies preocupa i ocupa els 
serveis tècnics del parc, que treballen per 
conèixer bé la dinàmica i la incidència de la 
seva expansió i per trobar mesures eficients 
per a l’eradicació o mitigació de les seves 
poblacions. 

De les diferents espècies de fauna inva-
sora detectades al parc, destaca el cas del 
rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) (1), del 
qual s’ha fet un seguiment per part dels tèc-
nics de l’Estació Biològica del Parc. Sorprèn 
la capacitat que ha demostrat de colonitzar 
ambients de la serra i d’assolir densitats con-
siderables en ambients naturals poc pertor-
bats. També són preocupants les poblacions 
de tortugues de Florida (Trachemys scripta)  
a causa de l’alliberament intencionat o la 
del cranc de riu americà (Procambarus clar-

portant de divulgació per donar-lo a conèixer 
i per crear consciència, especialment perquè 
sovint el problema s’agreuja simplement per-
què no és percebut com a tal i algunes espèci-
es són directament alliberades al medi natural 
per les persones.

El problema que representa el control de 
les poblacions d’aquestes espècies ha generat 
diferents normatives, a diferents àmbits (euro-
peu, estatal i autonòmic), com l’EXOCAT (Sis-
tema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Ca-
talunya), en el qual ha participat el Consorci. 
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Treball conjunt 
—

Per saber-ne més 
—

Diferents projectes de voluntariat al parc de-
senvolupen tasques sobre el control i la gestió 
de les poblacions de plantes al·lòctones. Un 
grup de «Voluntaris de Collserola» es dedica 
mensualment a la detecció i caracterització 
de l’ailant (Ailanthus altissima) (3) a la serra. 
Per altra banda, l’Associació de Veïns de Mas 
Sauró ha iniciat aquest 2014 una col·laboració 
amb el Parc que té com a objectiu l’eradicació 
dels exemplars d’aquest mateix arbre, impli-
cant-se en la detecció dels exemplars pre-
sents en aquesta zona urbanitzada. També de  
manera puntual, altres grups de voluntariat 
ambiental realitzen tasques d’arrancada de 
diferents espècies de plantes al·lòctones (2). 

Al web del parc hi trobareu un espai dedi-
cat a les invasions biològiques amb una àm-
plia descripció de què són i quines són les  
mesures de gestió que actualment es duen  
a terme des del Consorci del Parc Natural de  
la Serra de Collserola. També inclou la legislació 
que les regula, la llista d’espècies alternatives 
per a la jardineria i enllaços als documents de  
referència.  

1

2

3

kii) per la ràpida expansió que ha tingut des  
de la seva introducció, l’any 1975, pel seu  
valor gastronòmic.

És, però, en la vegetació on ara per ara 
s’evidencia més l’impacte de les invasores i on 
s’han dedicat molts esforços per estudiar-les 
i controlar-les. Des de l’any 1994 els serveis 
tècnics del Consorci han dut a terme diferents 
experiències de control sobre moltes d’aques-
tes espècies  de plantes exòtiques invasores 
que inclouen tot tipus de tractaments: manu-
als (2), mecànics, químics i biològics.

Jardineria i plantes invasores

Davant la conscienciació del problema que 
pot representar l’ús als jardins de les plantes 
potencialment invasores, diferents instituci-
ons (*) han fet un treball conjunt per tal d’ela-
borar i divulgar una llista d’espècies alternati-
ves a les plantes invasores.

A Collserola se n’ha elaborat una classi-
ficació local segons la tipologia, la distribu-
ció i la capacitat d’invasió i s’ha fet una llista 
d’espècies amb alta capacitat invasora que 
està prohibit plantar a tota la serra. Aquesta 
relació és fruit del seguiment de les espècies 
al·lòctones al parc en els darrers anys, com-
plementat amb estudis del CREAF i el realitzat 
per part de l’Ajuntament de Barcelona: «Estu-
di d’espècies invasores a la ciutat de Barcelo-
na i proposta d’espècies alternatives».

Lista d’espècies 
vegetals amb alta 
capacitat invasora  
a Collserolas 

(*) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de l’Ajun-
tament de Barcelona, l’Àrea d’Espais Naturals de 
la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, el Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CRE-
AF), l’Associació de Professionals dels Espais Verds 
de Catalunya (APEVC), el Gremi de Jardineria de 
Catalunya i la Federació d’Agricultors Viveristes de 
Catalunya.

Espai web «Les 
invasions biològiques 
a Collserola»

http://parcnaturalcollserola.cat/pages/especies-exotiques
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/especies-exotiques
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Ampliació dels serveis  
de l’àrea de lleure  
del Torrent de Can Coll 
—
S’ha ampliat part de l’edifici del restaurant per tal de donar un millor servei 
als usuaris d’aquesta concorreguda àrea de lleure del parc, situada  
al municipi de Cerdanyola del Vallès

—

L’èxit i la bona marxa d’aquesta àrea de lleure 
ha obligat a ampliar part de la seva infraes-
tructura, concretament l’edifici del restaurant. 
Així, s’ha ampliat la cuina i zona de cambres 
per complir amb els requeriments sanitaris i 
de treball vigents, i en definitiva, per donar un 
millor servei i garantir el seu futur.

L’actuació ha permès endreçar la part  
superior de l’edificació, millorar-ne l’aspecte  
i la integració a l’entorn. Així s’ha eliminat una 
pèrgola situada a la part superior, que estava 
suportada per uns gruixuts pilars i s’ha acon-
seguit un espai més diàfan. Tota la nova edifi-
cació queda soterrada.

Coincidint amb la finalització de la 26à Cam-
panya de seguiment de la migració al parc, el 
cap de setmana del 4 al 5 d’octubre se celebra 
el Dia Mundial dels Ocells al Parc. Aquest any 
amb diferents propostes a diversos espais de 
la serra, al voltant del lema de la jornada «Les 
aus, indicadors de la salut del Planeta». 

Al Centre d’Informació del Parc s’ha instal-
lat l’exposició «Aus de pas», amb fotografies 
de gran qualitat dels rapinyaires que sobre-
volen la serra durant els mesos de setembre  
i octubre.

Aquesta àrea de lleure, que ja fa vint-i-tres 
anys que funciona, un diumenge pot rebre,  
–a tot l’àmbit d’influència–, gairebé un miler 
de persones. 

Està situada a les proximitats de la masia 
de Can Coll, Centre d’Educació Ambiental del 
Parc i Museu de la Vida Rural.

Constitueix un element primordial per 
complementar i canalitzar l’ús públic, tant per 
als grups escolars que visiten el centre d’edu-
cació ambiental en dies laborals, o els grups 
familiars de diumenge, com per a la gent que 
ve a gaudir del parc els caps de setmana i 
dies festius, a fer l’excursió amb bicicleta o la  
caminada, i entremig fer l’esmorzar, el pícnic, 
la costellada o el dinar entaulat.

La tardor s’inicia al parc amb 
diferents propostes al voltant del 
món dels ocells 

—

Aus de pas

—

Dia dels Ocells  
al Parc Natural  
de Collserola
—
4 i 5 d’octubre
—
– Can Coll 
– Centre d’Informació 
– Turó de Magarola

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda


Tardor 2014  — 9

Qui ensenya aprèn 
—
Repàs d’alguns exemples que fan de Collserola una fita important per  
al desenvolupament professional de docents i educadors

—

La formació i la capacitació en la coresponsa-
bilitat de l’ús sostenible dels espais naturals és 
un objectiu indefugible a Collserola. En l’àm-
bit del sistema educatiu, un conjunt de recur-
sos a l’abast és “El curs al parc”. Aquest és el 
nom que rep el projecte que des de fa 27 anys 
aglutina les propostes educatives que promou 
anualment el Consorci. 

Amb el temps, amb cadascuna de les ac-
tivitats que fem amb mestres i professors, tots 
aprenem coses. I és que l’educació ambiental 
és un procés dinàmic, que implica formació 
permanent, intercanvi d’experiències, treball 
en xarxa, revisió i autocrítica, etc. I és tan 
important tenir en compte l’experiència dels 
mestres i professors en actiu, com dels futurs 
professionals.  L’educació ens implica a tots  
i té lloc al llarg de tota la vida. 

Fruit d’aquestes conviccions us desta-
quem, del curs passat, algunes experiències:

(1) Quan grans i petits aprenem junts 
Nens i nenes de sisè de primària (dotze anys) i 
de P4 (educació infantil, quatre anys) de l’Es-
cola del Mar de Barcelona van gaudir d’un 
dia al centre d’educació ambiental de Can 
Coll amb la proposta educativa “Treballem 
Collserola”, emmarcada dins del seu projec-
te educatiu “padrins i fillols”.  La novetat va 
ser que, aquell dia, els mestres dels petits van 
ser, precisament, els alumnes més grans. 

(2) Treballant per  projectes a Secundària. 
L’estratègia metodològica de treballar per 
projectes sol proporcionar molts estímuls 
als estudiants. Aquest ha estat el cas de la 
descoberta feta per alumnes de 2n d’ESO 
de l’Escola Pia de Sant Antoni de Barcelo-
na, que es van plantejar, des del seu propi 
treball i percepció, com transmetre a altres 
persones els valors del pantà de Vallvidrera. 

(3) Sessió formativa amb l’equip docent 
de tota l’escola. En una sortida pels entor-
ns de l’escola, just a la falda de Collserola, 
els mestres de l’Escola Baloo (a Montbau, 
Barcelona) i els educadors del Parc, ens 
hem pogut plantejar des de l’ espai natu-
ral que compartim, el que diem, el que fem  
i com ho fem. 

(4) Des d’uns altres ulls. Un projecte de fi-
nal de grau de magisteri d’educació infantil 
d’una alumna de la Fundació Universitària 
del Bages, FUB, ens ha fet reflexionar  
a l’entorn de l’elecció lliure per part dels 
alumnes dels racons de treball de la Casa 
dels Petits de Can Coll. 

Per saber més 
d’aquestes experiències 
adreceu-vos al CDRE

1

3

2

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/CDRE
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Voluntariat al Parc 
—

Projecte Font del Gos 

A començament del 2014, l’Associació Font 
del Gos, formada per veïns i veïnes d’aques-
ta zona de Barcelona, situada prop del velò-
drom d’Horta, es van posar en contacte amb 
el Consorci per demanar suport per tirar en-
davant un projecte de millora dels espais de 
Collserola que hi ha a tocar del seu barri i de 
divulgació de les bones pràctiques en el seu 
ús. També hi participaven DEPANA i l’IES Barri 
Besòs, de Barcelona. 

Des del Consorci es va considerar que la 
proposta era molt interessant. De seguida es 
va constituir un grup de treball amb persones 
de les quatre entitats que va revisar el projecte 
i va marcar-ne els objectius. Al mes de maig es 
va establir el programa de treball i al juny es va 
posar en marxa.

Les actuacions a realitzar s’engloben en 
dos blocs, per una banda, la divulgació dels 
valors de Collserola i del que suposa la ges-
tió d’un espai natural protegit, amb xerrades  
i tallers sobre la importància dels espais oberts 
a Collserola i la seva contribució a la biodiver-
sitat de la serra, sobre les espècies al·lòctones 
invasores i la seva gestió, sobre la gestió de 
les àrees cremades, etc.; en definitiva, de  
divulgació de la base científica i tècnica de les 
diferents actuacions a fer.

Per l’altra, amb actuacions de millora 
dels espais naturals i construïts de la zona, 
tals com la recuperació del traçat d’un antic 
corriol d’accés al Mirador de Montbau des del 

Dues experiències noves, ben diverses, en què entitats d’una zona concreta de Collserola 
col·laboren amb el Consorci en la valoració i la millora del seu entorn

—

barri de la Font del Gos i la seva senyalització, 
la realització de feines per impedir-ne l’erosió 
i poder replantar-hi, i l’eliminació d’espècies 
vegetals invasores 

Totes elles són realitzades per persones 
de les tres entitats, sota la supervisió dels tèc-
nics del Consorci, que aporta també els recur-
sos materials i les eines que cal en cada cas.

A més, amb l’actuació que es farà al mes 
de novembre a una zona propera que es va 
cremar el passat mes de febrer, es participarà 
en la Setmana de la Ciència, que se celebrarà 
del 14 al 23 de novembre.

Projecte de camp de treball 
del Centre Cruïlla

Enguany ha estat el segon any que aquest 
centre, situat al barri de Ciutat Meridiana de 
Barcelona, organitza un camp de treball d’es-
tiu, en què les actuacions s’han dut a terme 
en diversos espais de Collserola. El projecte 
s’inscriu dins del Pla comunitari de la zona.

Hi han participat dos grups de quinze nois 
i noies joves del barri, que durant el mes de 
juliol han fet tasques com l’arranjament del 
mobiliari de miradors i àrees de lleure, l’arren-
cada de plantes invasores, la poda de rebrots, 
la neteja de deixalles, etc. 

La valoració dels resultats ha estat molt 
positiva, tant per part del Centre Cruïlla com 
del Consorci, i ambdues entitats han decidit 
desenvolupar un projecte amb continguts  
i plantejaments similars durant aquest curs.

Un record per en Juli Bou 

L’11 de setembre passat va morir als 98 anys 
el que va ser fins fa poc, i malgrat la seva edat, 
un dels voluntaris més entusiastes del parc.



Memòria de Gestió 
2013
—

Temporada de caça 
2014-15
—

Consell  Consultiu 
—

Jornades Europees  
de Patrimoni  
—

No us  
ho podeu 
perdre... 
—

Tardor 2014 — 11

Més propostes a 
l’Agenda d’activitats 
del Parc Natural  
de Collserola

Ja està disponible al web del parc la “Me-
mòria de gestió del Consorci del Parc Natural  
de la Serra de Collserola”, corresponent  
a l’exercici 2013.

El document descriu les diferents actua-
cions que s’han portat a terme durant l’any 
passat per part de l’ens gestor del parc.

La regulació de la caça és una competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya, la 
qual fixa les espècies d’aprofitament cinegètic 
i els períodes de veda, aprova els plans tècnics 
de gestió de les àrees privades de caça (APC) 
i autoritza les batudes de senglar i tot el que 
fa referència a l’activitat cinegètica. Podeu 
consultar el calendari del Pla tècnic de gestió 
cinegètica per a 2014/15 al web del parc.

El 26 de juny passat es va desenvolupar la ses-
sió ordinària del Consell Consultiu, l’òrgan de 
participació del Consorci, format per diferents 
associacions del territori i representants dels 
diferents ens consorciats.

Entre els diversos temes tractats desta-
quen la presentació, per una banda, dels tre-
balls de redacció del nou Pla especial del Parc 
Natural i, per l’altra, de la metodologia i el pla 
de treball per a l’estudi i anàlisi de la distri-
bució de pistes i camins del parc segons les 
diferents tipologies d’usuaris.

L’últim cap de setmana de setembre se celebra, 
a diferents municipis de tot Catalunya les Jor-
nades Europees de Patrimoni. Collserola, com 
cada any, hi participa amb jornades de portes 
obertes a la masia de Can Coll (Centre d’Edu-
cació Ambiental del Parc) i a la Casa del guar-
da del pantà de Vallvidrera. Trobareu més pro-
postes des de cadascun dels municipis del Parc  
a www.gencat.cat/cultura/jep/

19a Setmana de la ciència, del 14 al 23 
de novembre, amb un munt d’activitats de 
divulgació científica arreu del nostre territori: 
jornades de portes obertes, exposicions, 
xerrades, jocs, tallers científics... El parc 
hi participa amb diferents propostes. Més 
informació: setmanaciencia.fundaciorecerca.
cat/   

Descoberta de la riera de Vallvidrera.  
Dissabte 18 d'octubre a Molins de Rei. 
Organitzat per l'associació Projecte Rius. 
Jornada gratuïta. Inscripcions al telèfon 
93.421.32.16 o info@associacióhabitats.cat

Rutes accessibles. La Diputació de 
Barcelona ha dissenyat una ruta accessible 
per a persones amb mobilitat reduïda al parc, 
on a través d’un petit joc —i amb l’ajuda d’un 
GPS– podreu localitzar un tresor (georecerca). 
Més informació: rutesaccessibles.diba.cat

Més informació sobre  
el calendari de batudes  
i aguaits autoritzats

Memòria de gestió 
del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de 
Collserola 2013

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.gencat.cat/cultura/jep/
setmanaciencia.fundaciorecerca.cat
setmanaciencia.fundaciorecerca.cat
mailto:info@associaci�habitats.cat
rutesaccessibles.diba.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/memories


Segueix-nos:
— parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola

Període  TMA  TM T Tm Tma P PA

Maig 2014 24,6 20,2 16,2 12,2 9,2 50,8 223,1

Maig 1971-2000  31,2 20,1 16,1 12,0 2,4 59,9 240,2

Juny 2014 31,7 26,2 21,7 17,1 13,8 27,8 250,9

Juny 1971 – 2000 35,5 24,2 20,0 15,7 6,9 39,4 279,6

Juliol 2014 31,7 27,0 22,6 18,2 14,6 85,0 335,9

Juliol  1971 - 2000 39,8 27,4 22,9 18,5 10,6 26,7 306,3

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

TMA. Temperatura màxima absoluta / TM. Temperatura màxima mitjana /  
T. Temperatura mitjana / Tm. Temperatura mínima mitjana / Tma. Temperatura mínima  
absoluta / P. Precipitació total mes (l /m2) / PA. Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l /m2)

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 Pasqua tancat). 

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). 
Torrent de 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 tan-
cat) (quiosc obert de dijous a diumenge). Sant Pere Màrtir (pl. Mireia).  
Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

Donen suport a la  
conservació del Parc:
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