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Editorial
— 
Iniciem l’any amb una notícia llargament 
esperada d’ençà de la declaració de Parc 
Natural l'any 2010. Quatre anys després, 
el 18 de desembre passat, la Comissió Ins-
titucional del Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge ha aprovat el 
document d’avanç de Pla. Aquest docu-
ment inclou una diagnosi de l’estat actual 
i proposa unes línies d’actuació per enca-
rar el futur de la protecció del Parc.

A la Comissió Institucional, hi són re-
presentades totes les administracions del 
territori: Generalitat de Catalunya, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Diputació de 
Barcelona, Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola i els nou ajuntaments 
amb territori al Parc. 

Un cop sigui aprovat, el proper mes de 
gener, pel Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, s’obrirà un 
intens procés de participació ciutadana, 
que permetrà la discussió i incorporació 
de propostes d’entitats i administracions; 
l’aprovació defi nitiva d’aquest document 
es preveu per a fi nals d’aquest mandat 
municipal.

Amb aquesta base ja es podrà dur 
a terme, durant el proper mandat munici-
pal, la redacció del nou Pla especial, que 
substituirà el vigent, aprovat l’any 1987, 
i que permetrà abordar el futur de la pro-
tecció d’aquest territori de forma més 
actualitzada, amb millors eines i amb més 
garanties.
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Trenta anys de seguiments 
científics al Parc

—

Ja es pot descarregar al web del Parc el recull d’estudis i treballs sobre els 
sistemes naturals de Collserola realitzats des de l’any 1983 fi ns al 2013. 

—
Collserola ha estat pionera en el seguiment 
continuat dels seus sistemes naturals. Des de 
l’any 1983 s’han realitzat prop de tres-cents 
estudis científi cs per conèixer exhaustivament 
la biodiversitat de la serra, fer-ne el seguiment 
i avaluar-ne l’estat amb el clar objectiu de po-
der-la gestionar d’una manera efi caç. La gran 
implicació d’universitats i institucions i l’apos-
ta clara de l’òrgan gestor del Parc han fet pos-
sible disposar d’un conjunt de dades que ens 
permeten analitzar quines són les mesures de 
gestió més adients per tal de tenir uns siste-
mes naturals biodiversos i sostenibles.

Fruit del conveni que l’any 2011 va signar 
el Consorci amb l’Institut de Ciència i Tecnolo-
gia Ambientals (ICTA) de la UAB, aquest 2014 
s’ha publicat el recull d’aquests trenta anys 
de recerca. Serà una publicació dinàmica que 
s’actualitzarà anualment. 

Atesa la seva potencialitat com a eina 
divulgativa, s’ha fet una edició curta en for-
mat paper que serà distribuïda a universitats, 
centres de recerca, així com a les institucions 
interessades en el coneixement científi c del 
Parc. Està previst fer una presentació de la pu-
blicació durant el primer trimestre del 2015.

El document conté una síntesi  dels dife-
rents estudis i treballs, classifi cats segons la 
temàtica (avifauna, herpetologia, mamífers, 
ictiofauna, malacològics, insectes, fl ora, fl ora 
brio-liquènica i altres). Està disponible al web 
del Parc i les persones interessades poden 
demanar el contingut complet dels diferents 
estudis, indicant el número de fi txa de cada 
treball, al Centre de Documentació i Recursos 
Educatius del Parc (CDRE).
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L’aprofitament de la biomassa de les finques forestals públiques, una 
oportunitat per a la gestió sostenible dels boscos de la serra.

—

La gestió forestals dels 
boscos públics

—

La biomassa com a combustible per a les calderes  
dels equipaments del Parc 

—
Continuant el treball iniciat l’any 2012 amb la 
instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Es-
tació Biològica del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (Can Balasc), aquest 2014 se n’ha 
instal·lat una al Centre d’Educació Ambiental 
del Parc, a la masia de Can Coll, mercès a la 

Tenir uns boscos amb un alt valor ecològic, 
amb menys risc d’incendi, sans i preparats per 
a les inclemències meteorològiques necessita 
d’una planificació de la gestió. Els Plans tèc-
nics de gestió i millora forestals (PTGMF) són 
els documents en què es descriu l'estat actual 
de l’ecosistema i es recullen les accions que es 
portaran a terme per aconseguir aquesta fita. 
Entre les diferents accions que es realitzen, 
trobem la reducció de combustible vegetal 
per evitar els grans incendis i l’aprofitament 
d’aquest recurs com a biomassa forestal, fet 
que permet, alhora, la revalorització econòmi-
ca i social d’aquests ecosistemes. 

Els Serveis Tècnics del Parc estan treba-
llant d’una manera coordinada amb els propi-
etaris privats i amb les administracions que en 
tenen la titularitat, per tal que els boscos de 
Collserola siguin sostenibles ambientalment  
i socialment.

La redacció dels PTGMF dels boscos pú-
blics de Collserola es fa gràcies a la concessió 
de l’explotació d’aquests terrenys a empreses 
privades, que en redacten els Plans, sempre 
amb el seguiment dels Serveis Tècnics del 
Consorci. Com a principal contrapartida, les 
empreses executen aquest pla i n’extreuen 
biomassa forestal. L’aprofitament de la bio-

massa s’ha convertit, doncs, en una oportu-
nitat per a la millora de la gestió dels nostres 
boscos públics. 

A finals del 2014 es va fer la segona con-
cessió per a la gestió de 1.126 hectàrees de 
finques públiques. L’any 2012 es va fer la 
primera concessió de més de sis-centes hec-
tàrees i s’està pendent de fer-ne una tercera, 
un cop les administracions que en tenen la  
titularitat, n’adscriguin la gestió al Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Paral·lelament, s’estan fent passos per 
activar una associació de propietaris forestals 
privats de Collserola, perquè s’agrupin i pu-
guin obtenir unes condicions més favorables 
per a la gestió dels seus boscos.

col·laboració econòmica de la Diputació de 
Barcelona, atès que el Consorci s’ha pogut 
acollir al programa promogut per l’esmentada 
entitat per implantar l’ús de sistemes de cale-
facció per biomassa a la Xarxa de Parcs de la 
Diputació de Barcelona.
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Les condicions meteorològiques favorables d’aquest 2014 s’han traduït en 
una reducció, per sota de la mitjana dels últims vint-i-tres anys, tant del 
nombre de focs com de les hectàrees cremades a tot el dispositiu de l’AMB.

—

Balanç de la campanya de  
prevenció d'incendis 2014

—

L’any 2014 s’ha caracteritzat per una distribu-
ció regular de les precipitacions mantenint-se 
la humitat relativa del bosc per sobre del 50% 
(només catorze dies ha estat per sota, però 
cap dels mesos d’agost i setembre). Aquesta 
dada, combinada amb un estiu sense onades 
de calor importants (només s’han superat els 
30ºC set dies, quan el 2013 en van ser 41), 
s’ha traduït en un bon balanç pel que fa als 
incendis forestals. 

Així, el nombre d’incendis registrats en 
tot l’àmbit metropolità, 61 focs, ha estat per 
sota de la mitjana del període 1990–2013, 
calculada en 99 incendis. Pel que fa a l’àmbit 
de Collserola, la superfície cremada ha estat 

Els guardes del Parc ens 
expliquen ... les cremes 
controlades a l'hivern

—
Al Parc Natural de la Serra de Collserola, i a la 
franja de 500 m que l’envolta, està prohibit 
fer foc sense autorització. Entre el 16 d’octu-
bre i el 14 de març, coincidint amb el període 
de baix risc d’incendi forestal, es pot demanar 
permís als ajuntaments o als serveis territorials 
del Departament de Medi Ambient de la Ge-
neralitat. Cal recordar, però, que fer foc con-
tamina l’atmosfera i comporta certs perills. Hi 
ha altres formes de tractar els residus vege-
tals, com ara fer compost nosaltres mateixos, 
que podrem aprofitar per adobar la terra, o bé 
dur-los als punts verds, on també els recupe-
ren en forma de compost. 

No feu foc si no és totalment neces-
sari i, si en feu, seguiu en tot moment les 
mesures de prevenció i els requisits que 
s’indiquen a les autoritzacions.

2,5

9,71,2

1,7

18

29

5
9

Garraf
Collserola
Vallès
Marina
Límit del Parc

Superfície cremada (ha) 

Total 2014 = 15,20 ha

Nombre de focs. 

Total 2014 = 61 focs

de 2,55 ha, repartida en 29 incendis, cosa 
que suposa només un 12,3% de la superfície 
cremada mitjana dels últims vint-i-tres anys 
(20,73 ha). La dada, doncs, és molt favorable.

Cal destacar que aquest any, i a causa del 
gran nombre de tempestes amb fort aparell 
elèctric que s’han produït, sis incendis s’han 
atribuït a llamps, incrementant-se aquest va-
lor respecte a altres campanyes.

Durant els mesos en què el risc d’incendi 
augmenta s’activa el Dispositiu de Prevenció 
d’Incendis forestals (DPI) a tota l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB). Aquest 2014,  
i tenint en compte la bonança meteorològica, 
la campanya es va iniciar el 2 de juny i va fi-

nalitzar el 14 de setembre. Durant aquest pe-
ríode han estat actius els punts de vigilància 
fixa des de les torres d’aguait del Parc i àrees 
properes (13 punts), el dispositiu de vigilància 
mòbil i la central de coordinació de tot el dis-
positiu de l’AMB situada a la seu dels Serveis 
Tècnics del Parc Natural de Collserola. 

Els Serveis Tècnics del Parc treballen, però, 
durant tot l’any per disminuir al màxim les 
causes que provoquen els incendis. Així, es re-
alitzen campanyes informatives, s’actua sobre 
el terreny per reduir la combustibilitat, es fa el 
manteniment dels camins de la xarxa bàsica 
i dels punts d’aigua, es neteja la brossa dels 
marges de carreteres i camins i es fa el segui-
ment de les línies elèctriques que travessen el 
Parc Natural de Collserola.

Balanç numèric 2014 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/dispositiu-de-prevencio-d-incendis
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I desprès del foc, què? 
—
Una proposta de l’Agenda d’activitats del Parc, de reflexió i actuació 
sobre el que ha representat per a la vegetació de la zona propera a la 
font del Gos (Barcelona), l’incendi del mes de febrer passat.

—

Algunes opinions de l’experiència:

× La primera vegada que hi he anat, m'ho he 
passat bé i, a més, he vist un insecte bastó. 
(Mihaela)

× Era la primera vegada que hi anava i m'ho 
vaig passar molt bé netejant branques  
i clavant estaques al terra. Em sentia bé en-
voltat dels amics i ajudant en un projecte.  
A més a més, al final de la jornada hi va 
haver un partit de futbol i tot! I vam 
guanyar!!! A la pròxima, repeteixo. (Toni, 
“Bebi”)

× En este segundo encuentro hice una silla 
muy guapa, un montón de estacas y con 
las estacas hice escaleras. Me gustó mucho. 
(Omar) 

× Arriba la nostra segona cita! Èxit de convo-
catòria, catorze alumnes amb ganes d'anar 
al nostre racó de Collserola! Il·lusió, treball, 
muntanya, eines, cel, branques, feixines, 
estaques i glans. Tot amanit amb el cant 
d'un parell d'ocells, que ens han acompan-
yat des del barri Besòs. Uns van clavant es-
taques, els altres plantant arbres, un parell 
de grups tallen i poleixen branques i entre 
tots fem feixines i marquem el camí de la 
feina ben feta. (Palmira, professora)

Què ens diuen els alumnes 
de l'IES Barri Besós ? 
—

L’activitat forma part d’un projecte que estan 
duent a terme les entitats: Associació Font 
del Gos, IES Barri Besòs, DEPANA i Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, en 
aquesta zona del municipi de Barcelona. El 
projecte té dos objectius prioritaris: la divulga-
ció dels valors de Collserola i del que suposa 
la gestió d’un espai natural protegit, i la mi-
llora dels espais naturals i construïts d’aquest 
sector. El trobareu explicat amb més detall al 
butlletí de tardor, número 105. 

El 19 de novembre d’enguany es va rea-
litzar aquesta matinal, que va propiciar tant 
la reflexió sobre què podem fer per ajudar  
a la recuperació d’una zona cremada, com 
l’actuació directa sobre el terreny, que en 
aquest cas es va concretar en la construcció de 
feixines per evitar l’erosió, la neteja de bran-
cam i la plantació d’uns plançons d’alzines  
i roures. L’actuació es va emmarcar també dins 
de la 19a Setmana de la Ciència, una iniciati-
va coordinada per la Fundació Catalana per  
a la Recerca i la Innovació, que va aglutinar tot 
un munt d’activitats de divulgació científica  
celebrades arreu del nostre territori.

Van participar representants de totes les 
entitats implicades en el projecte, i algunes 
persones a títol individual inscrites a través de 
l’Agenda d’activitat. Destaquem la nombrosa 
representació dels alumnes de l’IES Barri Besòs 
que van fer una molt bona feina. 
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El castell està situat en una de les principals 
portes d’entrada de visitants al Parc, tant 
d’usuaris que hi accedeixen a peu des dels 
barris propers com de ciclistes. 

La seva ubicació privilegiada permet vistes 
de tres-cents seixanta graus del Parc Natural 
de Collserola: del riu Besòs, de la ciutat i del 
Vallès Occidental. Forma part de l’àmbit d’es-
tada del mirador de Torre Baró, punt d’inici 
del futur passeig de les Aigües, un cop s’en-
llesteixin els trams pendents.

Un patrimoni catalogat

La recuperació del castell de Torre Baró és una 
llarga reivindicació veïnal, icona del barri, i vi-
sible des de molts punts de Barcelona. El nom 
del barri no té, però, l’origen en el castell sinó 
en dues altres edificacions conegudes com la 
torre del Baró. La primera, del baró de Pinós, 
era prop de l’actual estació de rodalies de Tor-
re Baró i va ser destruïda el 1714. Però el 1767 
es va construir una segona torre, prop de l’an-
terior, que es va enderrocar el 1967 a causa 
de les obres de perllongament de l’avinguda 
Meridiana. 

L’edifici va néixer l’any 1905 amb la in-
tenció d’esdevenir un hotel, dins del desen-
volupament d’una ciutat jardí a la serra de les 

Amb la finalització, aquest mes de novembre passat, de les obres de rehabilitació, 
s'ha recuperat per a la ciutadania el castell de Torre Baró, un edifici emblemàtic  
i catalogat, situat a l’extrem oriental de la serra de Collserola. Un magnífic mirador 
de la ciutat de Barcelona i el Vallès, que inclou un espai expositiu de divulgació 
historiconaturalística i un punt d’informació del Parc Natural. 
—

Rehabilitació integral del  
castell de Torre Baró 
—

La recuperació de l’edifici i entorns

Les obres impulsades per l’Ajuntament de 
Barcelona han permès la rehabilitació de les 
cinc plantes de l’edifici. A la planta baixa, to-
talment diàfana, s’ha instal·lat un espai ex-
positiu amb informació històrica del castell  

Roquetes, però va quedar inacabat, així com 
tot el projecte d’urbanització. 

El castell, punt de trobada d’excursionis-
tes i de famílies humils que hi feien aplecs  
i fontades, va tenir un llarg procés de degra-
dació a causa del seu abandonament. 
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Un llarg camí
—

Com arribar
—

El Pla parcial Torre Baró–Vallbona–Trinitat 
Nova del 1969 amenaçava el castell, però la 
seva suspensió el 1973, gràcies a la lluita veï-
nal, va aconseguir salvar-lo. Els anys vuitanta 
van començar els moviments de reivindica-
ció d'aquest patrimoni amb acampades per 
denunciar l'estat de degradació i reivindicar 
la zona com a pulmó verd. El 1987, l’Ajun-
tament de Barcelona, conjuntament amb el 
Consorci, va habilitar l’edifi ci i l’espai contigu 
com a mirador.

Amb posterioritat, el Districte de Nou 
Barris, mitjançant una escola taller, va cons-
truir el forjat de la planta baixa i va iniciar la 
construcció de dos serveis. Aquests treballs no 
es van fi nalitzar i des d'aleshores l'edifi ci havia 
entrat en un nou període de degradació. 

Finalment aquest 2014 ha fi nalitzat la 
recuperació defi nitiva d’aquest espai mitjan-
çant un projecte d’Hàbitat Urbà i del Districte 
de Nou Barris, de l’Ajuntament de Barcelona, 
en què ha participat el Museu d’Història de 
la Ciutat (MUHBA), Barcelona Activa, l’Arxiu 
Històric de Roquetes–Nou Barris i el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El Punt d’Informació acollirà activitats de di-
namització de l’espai, tant passejades, tallers, 
com xerrades. L’accés al castell es pot fer 
a peu des de la parada del metro o amb els 
autobusos 81, 82 i 127. L’accés rodat és 
seguint la carretera Alta de Roquetes fi ns 
a l’aparcament del mirador de Torre Baró. 

Està obert els dimarts i dijous de 10 
a 13 h, dissabtes de 10 a 17 h i diumenges 
de 10 a 14 h. Per motius de seguretat les 
tres plantes superiors només es podran visitar 
amb reserva prèvia al Districte de Nou Barris.  

i del Parc Natural de Collserola, amb un mapa 
a gran escala de la serra i un plafó divulgatiu 
dels valors naturals de l’espai. 

A la planta inferior s’ha condicionat una 
zona de magatzem, que usarà l’Associació de 
Veïns de Torre Baró. 

Pel que fa a la resta de plantes de l’edifi -
ci s’han protegit les obertures de la primera 
planta per evitar-hi l’entrada i s’ha millorat la 
seguretat amb baranes. 

L’última planta s’ha habilitat com un gran 
mirador a la vall del Besòs, les planes de Bar-
celona i el Vallès i la serralada de Marina, amb 
plafons explicatius de les diferents panoràmi-
ques i de la història de l’indret. 

A l’exterior de l’edifi ci s’ha arranjat la 
plaça mirador, ja existent, que permet tenir 
vistes panoràmiques de l’entorn, un espai que 
també servirà per dinamitzar algunes activi-
tats de les entitats dels barris de Torre Baró 
i Roquetes i que conté uns plafons amb in-
formació històrica del castell i la seva relació 
amb la zona. 

A més de la recuperació arquitectònica de 
l’espai, també s’ha instal·lat una il·luminació 
ornamental, amb llums LED a les fi nestres de 
la segona i tercera planta, de colors i progra-
mables.

Trinitat 
Nova

Trinitat Nova

Aigua Blava

Base cartogràfi ca ICC

Mirador de 
Torre Baró

Castell de 
Torre Baró

Ctra. Alta de Roquetes

Casa de 
l'aigua
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Seguiment de la migració 
de rapinyaires

—
Des de fa més de vint-i-sis anys a Collserola es fa el seguiment de la 
migració dels rapinyaires i altres aus planadores que sobrevolen el Parc 
entre els mesos de setembre i octubre.

—
No és un seguiment científic qualsevol,  dues-
mil sis-centes persones han gaudit aquest any 
de l’espectacle des d’un dels punts on hi ha 
més bona visibilitat, el turó de la Magarola. En 
aquesta talaia privilegiada, ornitòlegs experts 
en fan els seguiment i expliquen als visitants 
les espècies més habituals i les característiques 
que permeten diferenciar-les en ple vol. Des 
dels Serveis Tècnics s’editen materials divulga-
tius sobre la campanya que estan disponibles 
al web del parc on també es poden trobar les 
dades actualitzades de les observacions.

Gaudir de l’observació dels ocells és una de les 
activitats que es poden fer al Parc a l’hivern. 
Boscos i conreus es converteixen, en aquesta 
època, en refugi de nombroses espècies. Al-
gunes com el pinsà i el pit-roig són més abun-
dants durant l’hivern, ja que individus que han 
criat al nord d’Europa vénen a passar els me-
sos més freds a les nostres latituds.

Als equipaments del Parc, hi ha instal-
lacions pensades per a la l’observació de l’avi-
fauna que només funcionen els mesos més 
freds de l’any, quan l’aliment pot escassejar. 
A Can Coll trobareu la Feixa dels Ocells, una 
instal·lació amb aguaits i menjadores per a 
ocells, on podreu observar una gran diversitat 
d’espècies. Els diumenges, acompanyats de 
Voluntaris del Parc, podeu fer observacions 
interessants. Al Centre d’Informació del Parc 
també s’instal·la, aquests mesos, una menja-
dora amb una zona d’observació. A tots dos 
llocs trobareu un servei gratuït de lloguer de 
prismàtics. I també, durant la setmana, els 
alumnes de primària i secundària, amb els 
seus mestres, poden participar en els progra-
mes d’observació de la fauna que s’ofereixen 
des de Can Coll.

De les més vint espècies d’aus que es po-
den observar, aquest 2014 destaquen l’aligot 
vesper 539 observacions i el xoriguer amb 
pràcticament el mateix nombre d’observa-
cions, 537. Entre les dues espècies sumen el 
seixanta-dos percent dels albiraments.

El seguiment que es realitza al Parc forma 
part del projecte PERNIS, una xaxa de punts 
d’observació de la migració que coordina 
l’ICO (Institut Català d’Ornitologia) amb l’ob-
jectiu de conèixer les característiques del pas 
migratori dels rapinyaires, així com altres mi-
gradors diürns que travessen el territori.

I durant l'hivern...
—

Aligot vesper 
Pernis apivorus

Xoriguer 
Falco tinnunculus

Esparver vulgar 
Accipiter nisus

Arpella 
Circus aeruginosus

Principals espècies observades 
durant la campanya 2014

Nombre total d'observacions: 1.732

539 ind. - 31 %

537 ind. - 31 %

188 ind. - 11 %

173 ind. - 10 %

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/des-de-la-magarola
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Segons una enquesta científica internacional recentment publicada, hi ha 
tres factors clau que expliquen la presència de senglars a prop de la ciutat.

—

Per què s’apropen els  
senglars a la ciutat? 

—

La presència de senglars en àrees urbanes 
dins la serra de Collserola, i a altres indrets 
propers, representa una problemàtica creixent 
de difícil solució. S’ha elaborat una enquesta 
científica sobre aquesta qüestió a escala inter-
nacional, fruit d’una col·laboració entre l’Es-
tació Biològica del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i entitats de recerca i d’educació de 
Bèlgica (*), que ha estat publicada a la revista 
científica belga Forêt Wallonne (núm. 131,  
juliol/agost 2014).

Segons els enquestats, les diverses cau-
ses poden variar en funció de les condicions 
ambientals i climàtiques de cada lloc, així com 
del grau de pressió cinegètica o del tipus d’ur-
banisme. En resum, el que s’observa és que 
les àrees periurbanes i urbanes proporcionen 
recursos diversos força interessants per als 
senglars, que poden ser especialment atrac-
tius quan les condicions ambientals s’alteren  
a les àrees naturals properes (gelades a l’hivern 

o sequeres a l’estiu). Els senglars aprofiten so-
bretot les fonts antròpiques d’aliment (horts  
i jardins, escombraries, espais enjardinats amb 
reg artificial...), que també funcionen com  
a reclam. D’altra banda, l’alimentació directa 
dels animals per part de persones implica la 
seva habituació a les àrees urbanes, i un canvi 
en el seu comportament i hàbits que agreuja 
els conflictes i dificulta la convivència d’aques-
ta espècie amb els veïns.

Pel que fa als conflictes que genera el 
senglar, els principals serien els danys a l’agri-
cultura periurbana, jardins, parcs urbans i les 
col·lisions amb vehicles. Destaca que els atacs 
a les persones i els aspectes sanitaris no han 
estat assenyalats com a conflictes significatius 
per part dels participants, tot i ser temuts com 
a possibles problemàtiques futures. 

Respecte als mètodes utilitzats per al con-
trol de la població, bàsicament es tracta de  
diferents modalitats de caça i/o captura en 

Versió completa  
de l'informe  
en català 

Aliment i aigua fàcil: als horts, jardins, escombraries...  hi troben 
aliment fàcilment a més de l'alimentació directa per part de les 
persones que els genera un canvi de comportament 

Factors que expliquen la presència de senglar a zones periurbanes

Creixement urbanístic: la proximitat entre zones naturals i urbanes 
fa més fàcil la presència d'aquests animals

Dinàmica del la població: la pròpia superpoblació ja present  
a alguns espais naturals facilita la seva expansió a espais propers

viu. D’altra banda, actualment no s’apliquen 
mètodes de control de fertilitat a cap de les 
àrees informades per part dels enquestats, ni 
a Europa ni tampoc en altres parts del món. 
En aquest sentit, el control de fertilitat es tro-
ba encara en fase de proves experimentals, 
tot i que en un futur possiblement podria afe-
gir-se al calaix d’eines de gestió disponibles.

Finalment, i pel que fa a les mesures de 
prevenció aplicades, trobem l’ús de les tan-
ques a conreus, espais urbans i vies de cir-
culació, a més d’altres mesures per dissuadir  
i evitar l’alimentació directa dels senglars per 
part de les persones, ja que aquesta pràctica 
representa un factor important en l’habitu-
ació d’aquests animals als espais urbans. En 
canvi, l’ús dels productes repel·lents comer-
cials es considera una mesura ineficaç pels 
enquestats.

L’article sencer, així com una versió en ca-
talà de l’informe, es pot descarregar al web 
del Parc.

(*) Direction Generale Operationnelle de l'Agriculture, 
des Ressources Naturelles et de l’Environment, Dépar-
tement de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole, amb 
l’Haute Ecole Lucia de Brouckère, amb la Université de 
Liège, i amb l’Instituut voor Natuur - en Bosonderzoek 
(INBO).

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/InformeResultatsEnquestaSenglarsUrbans.pdf
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Voluntariat al Parc: balanç 2014

—
Programa «Col·laborem amb el Parc»

—
Balanç de les actuacions que han fet as-
sociacions i entitats al Parc Natural de 
Collserola aquest 2014.

Si per alguna cosa s’ha caracteritzat 
aquest any 2014, ha estat, d’una banda, per 
la continuïtat de molts dels projectes i actua-
cions puntuals que ja s’havien fet els anys an-
teriors, com el manteniment de la repoblació 
d’un torrent de Sant Just, liderada per Alnus-
CEPA, les ja habituals de DEPANA o WWF 
Barcelona, o les de diferents agrupaments de 
Minyons Escoltes i Guies, entre d’altres. Hem 
de destacar, però, l’augment que hi ha hagut 
del nombre d’actuacions de voluntariat que 
s’han fet. Han estat 28 en total, a diferèn-
cia de les disset realitzades el 2013 i de les 
deu, de l’any anterior. Aquest increment no 
es correspon amb un augment de les entitats 

implicades, sinó, amb un fet que cal destacar: 
l’inici i la consolidació d’alguns projectes, que 
es caracteritzen per tenir com a objectiu la 
millora d’una zona des de diferents punts de 
vista. Això implica fer diversos tipus de tasca 
i anar-hi més d’un dia, un cop al mes, apro-
ximadament. 

Dins d’aquest darrer grup, hi trobem tres 
projectes ben diferents: el projecte Prelaboral 
Collserola, a Ciutat Meridiana, d’iniciació al 
món laboral, i en el qual hi ha vuit nois i noies 
que un cop al mes col·laboren en la millora de 
diferents espais de la zona, fent arrencada de 
plantes al·lòctones invasores, condicionant el 
mobiliari, etc.; el de la font del Gos, ja explicat 
en un altre article d’aquest mateix Butlletí, i el 
tercer, el proposat per l’Associació de Veïns 
de Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, de 
control i eliminació d’ailants. 

Els personal tècnic del Consorci ha fet 
l’assessorament tècnic de totes les actuaci-
ons; en la majoria dels casos, han aportat els 

recursos materials i, quan ha estat possible, 
també han col·laborat en la realització. Cal re-
cordar que tots els projectes tenen un objectiu 
comú: la divulgació dels valors de la zona on 
es duen a terme.  

Voluntaris de Collserola

—
Aquest desembre ha arribat a la fi, un any 
més, la trajectòria d’aquest projecte que es va 
iniciar l’any 1991 i en què enguany han parti-
cipat, en total, cent deu persones. 

A banda de les valoracions qualitatives, 
que són molt positives, cal dir que entre els 
23 grups de tasca han fet 187 accions de vo-
luntariat. També s’han realitzat dues trobades 
anuals i 23 sessions de formació, dins dels tres 
programes diferents que s’hi desenvolupen.



Consell  Consultiu 
—

Temporada de caça
—

No us  
ho podeu 
perdre... 
—
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Més propostes a 
l’Agenda d’activitats 
del Parc Natural  
de Collserola

A finals d’any els òrgans de govern i con-
sultius del Consorci es reuneixen per fer 
balanç i per aprovar les accions que es 
portaran a terme durant l’any següent.

El 17 de desembre es va reunir el Consell 
Consultiu, l’òrgan de participació del Consor-
ci, format per diverses associacions del territori 
i representants dels diferents ens consorciats.

Dels diversos temes tractats destaca la 
presentació dels treballs realitzats respecte del 
document de l’avanç de Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i sobretot del 
procés participatiu que s’ha dissenyat per im-
plicar la ciutadania.

Les espècies exòtiques al Parc Natural 
de Collserola. 24 i 31 de gener. Dues 
sessions per conèixer algunes de les espècies 
de plantes i d’ocells forans que podem 
observar a la serra. Activitat gratuïta.

L’espai d’interpretació del pantà de 
Vallvidrera. A partir del mes de febrer 
el trobareu obert el segon diumenge.  
El centre acull l’exposició sobre el pantà i els 
seus entorns. Horari: de 10.30 a 14 h. Situat  
a cinc minuts de l'estació FGC Baixador de 
Vallvidrera.

Dia Mundial de l'Aigua (22 de març). 
Al Parc de Collserola el celebrarem tot 
descobrint els animals que s’amaguen a la 
riera de Vallvidrera. Activitat gratuïta. 

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.

Podeu veure el 
calendari de batudes 
autoritzades al web  
del Parc

El paper de les infraestructures verdes 
urbanes i periurbanes, tema central del 
taller organitzat per FEDENATUR

El Congreso Nacional de Medio Ambien-
te (CONAMA), celebrat a Madrid el del 24 al 
27 de novembre passat, va comptar amb la 
presència de FEDENATUR, l’Associació Euro-
pea d’Espais Periurbans, que va organitzar un 
taller sobre les infraestructures verdes urbanes 
i periurbanes. El Parc Natural de Collserola és 
membre i és la seu d’aquesta associació.

Promoguda per la Comissió Europea, la 
infraestructura verda s’entén com una nova 
estratègia per  protegir la biodiversitat arreu, 
amb especial atenció als espais rurals, urbans 
i periurbans. Persegueix protegir i millorar el 
capital natural d’aquests espais amb l’objectiu 
de garantir uns serveis ambientals en favor de 
la salut humana, l’estalvi energètic, la lluita 
contra el canvi climàtic, etc. Es conforma com 
una xarxa, amb nodes i connectors, en què 
els espais naturals periurbans com Collserola 
són part fonamental d'aquesta infraestructu-
ra. Aquests han d’estar connectats ecològica-
ment amb altres més urbans i amb els parcs 
naturals protegits més allunyats, que consti-
tueixen els altres nodes de la infraestructura.

Durant la celebració del taller, Margari-
ta Parés, representant de l’Ajuntament de 
Barcelona, va presentar l'“Estratègia d’infra-
estructura verda de la ciutat de Barcelona”, 
que busca, entre altres objectius, connectar el 
vessant est del Parc Natural de Collserola amb 
el parc de la Ciutadella,.

En el marc d’aquest congrés també es va 
presentar la Guia de recursos sobre biodiver-
sitat, de la Red de Centros de Documentación 
Ambiental (RECIDA), en què hi ha col·laborat 
el Centre de  Documentació i Recursos Educa-
tius del Parc de Collserola (CDRE).  

CONAMA 2014 
—

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/bones-practiques
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/caca


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

Període  TMA  TM T Tm Tma P PA

Agost 2014 30,7 27,1 23 19,0 15,3 25,1 361,0

Agost 1971-2000  38,4 27,1 22,9 18,7 11,0 45,0 350,0

Setembre 2014 29,6 25,7 22,0 18,2 14,4 155,6 516,6

Setembre 1971 – 2000 33,5 23,6 20,0 16,3 7,4 71,9 421,9

Octubre 2014 27,6 23,2 19,6 16,0 12,2 10,2 526,8

Octubre 1971 - 2000 30,0 18,8 15,7 12,6 1,7 84,7 506,4

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. Horari: cada dia de 9.30 a 15 h. Cafeteria i serveis 
adaptats (Bar L’Entrepà: Tel. 93 280 28 40).
Espai d'interpretació del pantà de Vallvidera. Obert de 10.30 a 14 h el segon diumenge de 
mes (exepte gener, agost i desembre). Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. 
Als dos equipaments es pot accedir amb transport públic: FGC Baixador de Vallvidrera. 

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 14.30 h (juliol i agost, de Nadal a Reis i Pasqua tancat). 

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 tancat) (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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Edició:
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92 08017 Barcelona
Telf. 932800672 / Fax 932806074

Dipòsit legal: 18.344-88
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