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Editorial
—
El 13 de juny d’enguany s’han complert
trenta anys des que es va promulgar la
Llei 12/1985 d’espais naturals de Catalunya. Aquest important text va representar un salt qualitatiu en la millora de
la protecció de la natura a Catalunya en
complementar el marc legal preexistent
i en incentivar la protecció de nous espais.
Aquesta llei creava la figura del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovada set
anys i mig més tard i que va permetre delimitar 144 espais naturals, molts de nous.
El Parc va ser un dels primers beneficiaris d’aquestes dues importants iniciatives legislatives. La creació del Parc
l’1 d’octubre de 1987 es formula essencialment en desenvolupament del Pla general metropolità (PGM), és a dir, amb una
base radicalment urbanística, però també
en compliment de la Llei d’espais naturals,
aprovada dos anys abans, la qual cosa li
donà una base naturalística. Aquesta protecció es va reforçar cinc anys després en
esdevenir un espai PEIN i Xarxa Natura
2000 i situar-se en el context i el rang dels
espais naturals de Catalunya. Tota aquesta
trajectòria va culminar el 19 d’octubre de
2010 quan es va declarar el Parc Natural de
la Serra de Collserola.
Així doncs, i per raons evidents, des de
Collserola som els primers a celebrar els
trenta anys de vida d’aquesta important
llei que va marcar un abans i un després
de la protecció de la natura del nostre país.

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

Bones pràctiques
esportives
—
Una proposta per fer compatibles aquestes activitats amb la conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat.

—
La creixent demanda social d’activitats fisicoes·
portives de lleure al medi natural ha fet disparar
totes les alarmes, tant dels gestors i propietaris
d’espais naturals com de les mateixes entitats
i promotors d’aquestes activitats.
A Collserola, l’augment progressiu de la
freqüentació i d’aquest tipus d’activitats cons·
titueix una forta i constant pressió sobre els
delicats ecosistemes naturals del Parc. A més
de l’aspecte de conservació ambiental, ens
trobem davant d’un problema de seguretat
de les persones, tant de les que practiquen
aquestes activitats, com dels veïns i de la resta
de visitants del parc.
És urgent arribar a un consens, entre els
principals actors implicats, per fixar les pau·
tes que cal seguir en el desenvolupament
d’aquestes activitats al Parc. Per això, des del
Servei d’Ús Públic s’ha presentat una propos·
ta a la Comissió Executiva del Consorci per
tal d’integrar i fer compatible l’organització
d’aquestes activitats amb la conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat.
Aquest és un document de treball que es
refereix únicament a l’organització d’activi·
tats col·lectives que requereixen l’autorització
prèvia del Consorci. Tot i que, s’entén que les

pautes que finalment s’aprovin seran d’apli·
cació a la resta d’activitats que es realitzen
habitualment al Parc.
Els criteris i les orientacions que es propo·
sen han de servir de punt de partida per co·
mençar a debatre i establir acords específics
entre els ajuntaments del Parc, les entitats ex·
cursionistes, els clubs esportius, els promotors
d’aquestes activitats i el Consorci, amb la fina·
litat de recollir la feina conjunta en una guia
de bones pràctiques esportives al Parc.
Alguns dels criteris proposats deriven de
les ordenances del parc vigents, com és fixar
un nombre màxim de participants, el recor·
regut per la xarxa bàsica viària, etc. Però n’hi
ha d’altres que caldrà introduir, al més aviat
possible, com és el nombre màxim de proves
esportives en un mateix dia o durant l’any; i el
nombre màxim de participants anuals que pu·
guin passar per les zones més fràgils del Parc.
Esperem que aquest treball conjunt per·
meti concórrer els distints interessos per assolir
el més important, i el que tots desitgem, poder
seguir gaudint d’aquest excepcional espai na·
tural que és Collserola.
Collserola et cuida, Cuida Collserola.
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El paper dels ratolins en
la dispersió dels aglans
—
Una nova tesi promoguda pel CREAF a la parcel·la de bosc experimental de
l’Estació Biològica del Parc, revela el paper clau dels ratolins en la dispersió
i germinació dels aglans.

—
Nocturns i discrets, els ratolins de bosc (Apodemus sylvaticus) són dels mamífers més imper·
ceptibles i desconeguts de la serra. Passejant
pels boscos poca gent n’ha vist mai cap. Ningú
no diria que es tracta, en canvi, d’una de les
espècies forestals més significatives. El mamífer
boscà més abundant i una espècie que té un
paper clau en l’ecosistema forestal.
Recentment s’ha dut a terme a Collserola,
un estudi que revela i confirma nous aspectes
del comportament d’aquests petits animals,
de la seva interacció amb altres espècies i, en
especial, de com poden arribar a influir en la
dinàmica de regeneració del bosc d’alzines
i roures degut a la seva predilecció pels aglans.
L’estudi l’ha promogut el Centre de Re·
cerca i Ecologia Aplicada Forestal (CREAF)
i s’emmarca en el conveni de col·laboració en·
tre aquesta institució i el Parc, que ha permès el
desenvolupament de diferents línies de recerca
en l’àmbit de l’Estació Biològica del Parc (Can
Balasc). S’ha concretat finalment en la tesi doc·
toral de Pau Sunyer, Variabilitat en la depredació i dispersió d'aglans per Apodemus sylvaticus
en boscos mediterranis d'alzina: el rol de l'estacionalitat, l'heterogeneïtat espacial i les interaccions animal-animal, dirigida pels doctors Josep
Maria Espelta (CREAF) i Alberto Muñoz (UCM)
i presentada al maig.
Com a grans consumidors d’aglans,
aquests prolífics rosegadors podrien repre·

sentar una plaga devastadora per a les alzines
i els roures al destruir les seves llavors. L’estudi
demostra que, ben al contrari, els ratolins es·
devenen uns grans aliats dels arbres als quals
ajuden tot dispersant i facilitant la germinació
dels plançons.
Això és degut al seu comportament recol·
lector-emmagatzemador. Quan els ratolins des·
cobreixen els aglans habitualment se’ls enduen
a un lloc segur per menjar-se’ls tranquil·lament
o amagar-los sota terra per disposar-ne més
tard i que no els prenguin. Però alguns ja no
els recuperen per oblit o per la mateixa mort
de l’animal. Aquests aglans disposen de millors
condicions per germinar i, a l’arbre, li compen·
sen amb escreix tots els que se li han menjat.
En l’estudi, mitjançant diferents enginys
experimentals s’han pogut analitzar els factors
que condicionen el comportament de recerca

i acumulació dels aglans per part dels ratolins.
Com per exemple, que la presència de depre·
dadors com la geneta (simulada experimen·
talment mitjançant cotons impregnats d’olor)
la inhibeix, mentre que, al contrari, la d’altres
ratolins “competidors” la incentiva, i s’han po·
gut treure conclusions molt interessants.
En definitiva, aquesta investigació ens
mostra un exemple paradigmàtic de com s’es·
tableixen subtils relacions entre plantes i ani·
mals que, a través de l’evolució i més enllà de
les interaccions bàsiques de productor-consu·
midor, han donat lloc a la biodiversitat actual.
Si el color de les flors només s’explica per la
interacció dels insectes, en la composició i la
dinàmica dels nostres boscos hi tenen molt
a veure aquests petits "minairons" de cua llar·
ga que habiten al sotabosc.
Sistemes de captura. Un cop identificats, els
ratolins són alliberats de nou. Font: Pau Sunyer
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El curs al Parc 2015-16
—
Des del Consorci renovem el programa anual de propostes educatives, per
oferir-vos la possibilitat de gaudir i aprendre al Parc des de la convicció que
el contacte directe amb la natura, no solament ens fa sentir millor sinó que
també ens fa ser millors.

—

L’edició 2015 – 16 del Curs al Parc vol ser una
eina de treball que posi a l’abast dels centres
docents els recursos naturals i patrimonials
del Parc Natural. Des de Can Coll i el Centre
d’Informació us oferim més de quaranta pro·
grames diferents que us ajudaran a descobrir,
comprendre i estimar la natura que ens envol·
ta. Podreu escollir entre diferents formats d’ac·
tivitat: “Passejar i descobrir”, tot establint un
primer contacte amb la realitat de Collserola;
“Aproximar-se i conèixer” els elements i/o
les relacions que s’estableixen a la natura;
o “Implicar-se i aprofundir” en el funciona·
ment i la gestió del Parc. Trobareu propostes
des de les llars d’infants fins als cicles forma·
tius, universitaris, adults i professorat. Tot
passant per l’educació infantil, primària,
secundària i l’educació especial.
Les reserves d’activitat per a tot el curs es·
colar començaran el primer dia feiner de se·
tembre, que serà el dimarts dia 1. Les inscripci·

Millores al camí de la font
de la Budellera
—
S’ha reconstruït i millorat la rampa
esglaonada situada en el camí que
uneix el revolt de les Monges amb
la font de la Budellera, un dels
itineraris més utilitzat per escolars
i visitants del Parc.

—

ons les heu de fer trucant a Can Coll (936 920
396) o al Centre d’Informació (932 803 552),
segons l’activitat seleccionada. L’horari per
a les inscripcions és de 9.30 h a 14.30 h dels
dies feiners.
I recordeu que el Centre de Documentació
i Recursos Educatius (936 922 916) us ofe·
reix informacions, propostes i assessoraments
per programar, pel vostre compte, projectes
i activitats que tinguin Collserola com a prota·
gonista. Àrees de lleure, miradors i camins del
Parc estant a la vostra disposició, aprofiteu-los
fent-ne un ús respectuós.

Més informació sobre
el programa El Curs
al Parc

El pas del temps, les pluges i el nombre de vi·
sitants i grups escolars que hi transiten diària·
ment ha fet que l’actuació duta a terme l’any
2009 s’anés deteriorant a poc a poc. Per tal
de tornar aquest tram de l’itinerari al seu estat
original, s’ha reconstruït i millorat l’estructura,
configurant de nou les plataformes amb fus·
tes tant a la part frontal com a la part lateral.
Col·locant les travesses laterals s’aconsegueix
contenir les terres per la part més feble del
conjunt i per tant s’assoleix una millor resposta
enfront de l’erosió.
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Ciència Ciutadana
a Collserola
—

Nova caldera de biomassa
a Can Coll
—

La ciència ciutadana (citizen science) és la investigació realitzada, en la seva
totalitat o en part, per científics aficionats o no professionals.

—

La nova instal·lació dóna servei als
tres edificis del Centre d'Educació
Ambiental del Parc.

—
A Collserola la tradició de l’excursionisme
científic de finals del xix l’important teixit as·
sociatiu de defensa i estudi de la natura de les
dècades dels seixanta i setanta, etc. són exem·
ples de moviments que ja podríem incloure en
el que ara anomenem ciència ciutadana.
Actualment, per l’impuls de les noves
tecnologies i sobretot dels dispositius mòbils,
aquests tipus d’estudis estan tenint un ressò
social més ampli i augmenten les oportunitats
per a la recerca i la divulgació de molts àmbits
diferents de la ciència.
La participació de la ciutadania en la re·
cerca depèn de moltes variables i té molts
graus d’implicació, des de la col·laboració
puntual d'una persona o grup, amb poques
observacions o dades d'un punt concret, fins
al compromís a més llarg termini participant
en programes de seguiment més estructurats.
Els projectes que més ens interessen
a Collserola són els que amplien el coneixe·
ment dels sistemes naturals i també els que
ens ofereixen experiències formatives i de
conscienciació.

Recull de projectes
de ciència ciutadana

Dos exemples:
L’hora dels picots, una contribució del Parc
en l'elaboració de l'Atles dels ocells de Barce·
lona, que promou I'Ajuntament de la ciutat
i l’Institut Català d'Ornitologia (ICO). Aquest
curs s’ha organitzat un segon nivell de forma·
ció adreçada a mestres, i precisament la recer·
ca en aquests ocells ha estat un dels protago·
nistes destacats d’aquestes sessions.

Els escarabats florícoles del Vallès Occidental, projecte de recerca participativa pro·
mogut per la Secció de Ciències Naturals del
Centre Excursionista de Terrassa i la Institució
Catalana d’Història Natural, ICHN. En aquest
cas, la participació en el projecte, sobretot en
els entorns del CEA Can Coll, afegeix coneixe·
ment i alhora permet afegir recursos a l’oferta
educativa en aquesta temàtica.

Les calderes de biomassa permeten una com·
bustió molt més eficient que les estufes de lle·
nya tradicionals. La caldera instal·lada a Can
Coll té un rendiment molt elevat (95%) i dis·
tribueix calefacció als tres edificis de l’equipa·
ment, i aigua calenta sanitària a l’edifici de les
oficines. La instal·lació ha estat finançada en
un 65% per la Diputació de Barcelona.
Amb aquesta important actuació, el Parc
Natural de Collserola disposa ja de dos equi·
paments en els quals la calefacció es genera
mitjançant una caldera de biomassa: l’Estació
Biològica del Parc Natural (Can Balasc) i el
Centre d'Educació Ambiental Can Coll.
En aquest últim, la nova instal·lació ha
comportat la construcció d’un edifici, separat
de les edificacions històriques i integrat en el
terreny. La cota superior del nou edifici s’ani·
vella amb l’esplanada on es realitzen les activi·
tats escolars del centre, sense impacte visual,
ja que s’integra harmònicament amb l’entorn.
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Primera aproximació a l’ecologia
acústica a Collserola
—
L’Estació Biològica del Parc (Can Balasc) inicia un ambiciós projecte de caracterització
i estudi dels paisatges sonors de la serra, que permetrà l’obtenció de noves dades per
a la gestió d'aquests ecosistemes fortament pressionats .

—
El so és un element bàsic en els ecosistemes,
tant pel que fa al seu vessant ecològic —no
oblidem que la comunicació sonora té una gran
importància en la major part de grups faunís·
tics, especialment en els processos lligats a la
reproducció— com en els aspectes relacionats
amb la contaminació acústica, el que coneixem
com a soroll i que està directament vinculat a la
presència humana.
Fins ara al Parc Natural de la Serra de
Collserola s’havia prestat atenció a aquests as·
pectes de contaminació acústica amb una pri·
mera aproximació al mapa sonor del Parc, però
encara no s’havia iniciat cap programa enfocat,
pròpiament, al que s’anomena bioacústica.
L’estudi del paisatge sonor
Podem considerar que l’ecologia acústica
o també ecologia dels paisatges sonors,
Soundscape Ecology, és una disciplina cientí·
fica força recent. De fet, la mateixa denomi·
nació està encara en una efervescent etapa
de discussió. Tot i que els científics hi inclouen
aproximacions ben diferenciades, en el nos·
tre cas la plantegem com una aproximació a
l’ecologia del paisatge i de les biofonies, en
relació amb les antropofonies, és a dir, el so de
la natura envers els sons generats per les acti·
vitats humanes, el que coneixem com a soroll.

En els darrers anys s’ha avançat molt en la
documentació de les emissions sonores de la
fauna: les vocalitzacions, siguin cants, veus de
contacte o crits d’alarma, i també en la impor·
tància del seu paper en l’àmbit de la comuni·
cació intraespecífica o interespecífica. Darrera·
ment, però, es comença a treballar en l’estudi
del paisatge sonor, de manera integrada i con·
siderada com una important font d’informa·
ció per tal de conèixer l’estat dels ecosistemes
i les seves variacions temporals. L’aparició de
les gravadores contínues, tot i la gran comple·
xitat a l’hora de recopilar i analitzar el gran vo·
lum d’informació, permet abordar nous aspec·
tes de gran interès tant pel que fa a vessants
científics com de caire més naturalístic.
La idea bàsica és remarcar la importància
del so com un dels principals descriptors del
paisatge. Aquest fet tan obvi no ha pogut ser
estudiat, parametritzat, fins que no han apare·
gut recursos tecnològics adients. Fins i tot les
gravadores són relativament recents.

Els estudis d'ecologia acústica
busquen remarcar la importància del
so com un dels principals descriptors
dels paisatges

Especies característiques del paisatges sonors del Parc

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Granota verda (Pelophylax perezi)
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Un projecte pioner
Des de l’Estació Biològica del Parc de Collse·
rola hem iniciat, doncs, un ambiciós projecte
amb la utilització de gravadores contínu·
es, que ens permeten d’obtenir registres de
molt llarga durada i experimentar amb nous
softwares que, si tot va bé, ens ajudaran a fer
anàlisis força interessants i innovadores.
Les principals línies de treball que es plan·
tegen en aquest projecte són:
× Establir estacions d’escolta automàtica
per tal de conèixer els patrons d’activitat
reproductora en els ocells rapinyaires nidi·
ficants, de manera gens invasiva. Aquesta
primavera hem començat a registrar les
vocalitzacions al voltant d’un niu d’astor
(Accipiter gentilis) i estem treballant en
la detecció dels seus crits mitjançant un
software específic.
× Utilitzar les gravadors continues per tal
de dur a terme campanyes d’enregistra·
ment i detecció d’espècies elusives, bàsica·
ment nocturnes. Amfibis, carnívors...
× Establir els nivells de background (soroll) en diferents indrets dels Parc
i els seus efectes en la comunicació sonora
de la fauna.
× Dur a terme gravacions del paisatge
sonor, especialment els Down Chorus dels
ocells i valorar les opcions de caracteritzar
la biodiversitat mitjançant el so.
× Iniciar els dispositius per tal d’avaluar
possibles competències entre espècies
en casos de similituds dels paràmetres
bioacústics de les seves emissions sonores.
Aquest seria el cas de la possible compe·
tència sonora entre el tallarol de casquet
(Sylvia atricapilla) i el rossinyol del Japó
(Leiothrix lutea).
Cal remarcar l’absoluta novetat de totes
aquestes aproximacions pel seu caràcter pio·

L'objectiu d'aquest projecte pioner
és l’obtenció de noves dades,
continues en el temps, que han de
permetre un millor coneixement
i gestió d'aquest espai natural
fortament pressionat

ner i que l’objectiu és treballar en aquest àm·
bit en un projecte que tingui continuïtat en el
temps.
Ens trobem, doncs, davant un autèntic
repte que suposarà una gran dedicació: no
només un intens treball de camp i moltes ho·
res d’escolta, sinó també un important esforç
per tal de conèixer i experimentar amb els
diferents programes informàtics que s’estan
començant a desenvolupar en diferents insti·
tucions de recerca.
En qualsevol cas del que estem força con·
vençuts és de la conveniència i fins i tot de la
necessitat d’incorporar tots els aspectes relaci·
onats amb els sons de la natura en un entorn
tan fortament pressionat, també en l’àmbit
sonor, com és el Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Ja us anirem informant dels avenços
d’aquest projecte.

Escoltem el paisatge

—

Una aproximació als paisatges sonors de
Collserola la trobareu en dues de les exposici·
ons itinerants del Parc: “Paisatges nocturns de
Collserola” i “Recuperar el camí de l’aigua: la
riera de Vallvidrera”.
Diverses publicacions també contenen en·
registrament dels sons de la fauna de Collse·
rola: la Guia de natura del Parc de Collserola o
el CD Ocells de Collserola: Guia multimèdia de
les espècies més freqüents.
La proposta educativa “Experimentem
fent art al bosc” basa en l’escolta del paisatge
bona part de la seva activitat sensitiva.
I, a les maletes “Collserola, Conta Con·
tes”, també podeu trobar una bona selecció
d’obres infantils en què el so de la natura n’és
el protagonista.

Més informació
al Centre de
Documentació
i Recursos del Parc

Col·locant un aparell de gravació contínua
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Millores a la masia de Can Coll
—
Aquesta primavera s’han desenvolupat diferents actuacions de millora al Centre d’Educació Ambiental
Can Coll, un equipament situat en una masia del final del segle XV a Cerdanyola del Vallès.

—
La masia de Can Coll és un dels edificis his·
tòrics més emblemàtics del Parc. Situada al
municipi de Cerdanyola del Vallès, té el seu
origen al final del s. xv i mostra elements ar·
quitectònics molt ben conservats dels segles
xvii i xix. La finca va ser adquirida l’any 1987
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’edifi·
ci es va restaurar i consolidar del 1991 al 1993.
Des de l’any 1988 acull el Centre d’Educació
Ambiental del Parc i, des del 1993, el Centre
de Documentació i Recursos Educatius. Durant
l’any hi passen més de vint mil persones entre
grups d’escolars i visitants de diumenge.

Millores a la balustrada

Restauració de les escales de volta catalana

Millores a la balustrada
Una balustrada que data del segle xix delimi·
ta els espais agrícoles, la façana nord i el jardí
històric de la masia.
Durant els mesos d’abril i març s’ha portat
a terme una important i laboriosa intervenció
en els trams més degradats de la part de la
balustrada que delimita els espais agrícoles i el
perímetre de la façana nord de la masia. L’any
2013 ja es va realitzar la restauració de la part
situada a l’històric jardí de la masia.
Amb aquests treballs, l’estructura ha que·
dat sòlidament fixada i s’ha eliminat el risc
de trencament i/o caiguda. Amb l’actuació
desenvolupada aquest 2015 finalitza pràctica·
ment la restauració de tota la balustrada, res·
tant pendents els treballs de revestiment del
mur i l’eliminació de la vegetació existent que
el van degradant.

Restauració de les escales de volta
catalana
Durant els mesos de març i abril, s’ha recons·
truït totalment l’escala que uneix l’era de la
masia amb la granja familiar adossada a l’edifi·
ci de la masoveria del Centre. Es tracta d’una
estructura perfectament integrada al conjunt
i construïda amb la tècnica de la volta catalana.
Aquesta construcció s’havia deteriorat
amb el pas dels anys i el seu ús podia repre·
sentar un risc. Per això ha calgut desmuntar-la
en els seus dos trams, refer-la i reforçar-la
—tot respectant la seva estructura i aparen·
ça— emprant la mateixa tècnica amb què es
va construir.
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La valoració monetària
dels serveis ecosistèmics
—
La valoració monetària dels serveis ecosistèmics als espais naturals
periurbans ha estat el tema central de la reunió anual de FEDENATUR,
l’Associació Europea de Parcs Periurbans, en què està integrat el Parc Natural
de Collserola, que s’ha celebrat el mes de juny passat a Milà.

—

Coincidint amb la celebració de l’Exposició
Universal “Nodrir el Planeta, Energia per la
Vida”, la reunió anual de FEDENATUR ha tin·
gut lloc a Milà, acollida pels tres parcs milane·
sos membres de l’Associació: Parco Agricolo
Sud Milano, Parco Nord Milano i Parco delle
Groane.
Seguint el tema central de la trobada,
els serveis ecosistèmics, la jornada tècnica ha
comptat amb diverses ponències, entre les
quals destaca la presentació del projecte LIFE
“Making Good Natura”, que estudia els be·
neficis aportats pels hàbitats naturals i semi·
naturals a les àrees urbanes. La Diputació de
Barcelona va fer la ponència titulada “Identi·
ficació i cartografia dels serveis ecosistèmics

Reunió anual de FEDENATUR

a escala local”. Richard Murray, d’Ekoparken
Association, va presentar els serveis ecosistè·
mics del Royal National City Park d’Estocolm.
Com en anteriors trobades, també s’han
inclòs presentacions d’àmbit local com “L’es·
tratègia d’espais verds de la recentment cre·
ada Città metropolitana di Milano” i el valor
dels serveis aportats per les granges agrícoles
del Parco Agricolo Sud Milano.
Les jornades també han inclòs tres sor·
tides en les quals s’ha visitat el Parco delle
Groane, localitzat al nord de Milà, els estands
de l’Exposició, les noves intervencions en ma·
tèria d’aigua i el nou centre d’interpretació del
Parco Nord Milano.

A l'estiu, compte
amb el foc
—
El 2 de juny es va iniciar la campanya
de prevenció activa a tota l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.

—
S’ha iniciat amb l’activació dels tretze
punts de vigilància fixos, nou dels quals són
gestionats directament pel Consorci. El dispo·
sitiu compta amb vint-i-sis guardes forestals
que donen servei a les torres de vigilància,
dos operadors a la Central de Coordinació
i un equip de vigilància mòbil amb quatre vigi·
lants. Dóna assistència als trenta-sis municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Recordeu que fins al 15 d’octubre està
prohibit fer foc en les zones forestals, sense autorització, i llançar focs d’artifici.

Dades actualitzades
de la campanya de
prevenció 2015
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Voluntariat al Parc
—
3a Setmana de Voluntariat Ambiental
de Catalunya

—
La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Ca·
talunya (XVAC) va organitzar del 30 al 7 de
juny, la 3a edició de la SVAC. Com en anys
anteriors, l’objectiu d’aquest esdeveniment
era fomentar el voluntariat ambiental com
a forma de participació ciutadana en relació
amb la conservació de l’entorn, i alhora donar
visibilitat a totes les entitats i les persones que
actuen en aquest àmbit.
Hi van participar més de quaranta entitats
d’arreu del país, que van organitzar més de
noranta activitats molt variades, tant de for·
mat com de temàtica. Dins la setmana, el dia
5 de juny, Dia Internacional del Medi Ambient,
es va fer al Centre Cívic Can Deu de les Corts,
la Festa del voluntariat ambiental, amb tallers
relacionats amb la gestió del voluntariat, es·
tands d’entitats, jocs infantils, tallers i música.
Aquest any el Consorci va participar en la
Setmana, amb la realització de nou activitats
del projecte Voluntaris de Collserola i amb una
“arrencada d’ailants joves”, realitzada a la cua
del pantà de Vallvidrera, actuació que s’englo·
ba dins del projecte d’eradicació dels ailants,
que es duu a terme amb l’Associació de Ve·
ïns de Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró i
a la qual aquest any també es va sumar l’Asso·
ciació de Veïns i Propietaris del Mas Guimbau
i Can Castellví.
Altres entitats que participen en el projec·
te “Col·laborem amb el Parc” també es van
sumar a la Setmana.

Projecte Voluntaris de Collserola

—
Amb l’arribada del mes de juny comença l’atu·
rada estival del projecte. És un bon moment
per fer balanç del que s’ha fet fins ara. En re·
lació amb les col·laboracions, han estat 104
les actuacions realitzades en les dotze tasques
que enguany es fan. També s’ha col·laborat en
l’organització de la Pencada Forestal de Sant
Just, en la Jornada de La Vinya i el Vi a Collse·
rola i en el tercer dia de les papallones.
Pel que fa a la formació, durant el mes de
gener, es van fer quinze sessions de forma·
ció específica i de planificació de les diferents
tasques.
A més, també s’han dut a terme sis de
les nou sessions del programa anual de for·
mació complementària, que han servit per

tractar temes com la problemàtica que supo·
sen les espècies exòtiques invasores i la seva
gestió; o per conèixer diferents zones del Parc
i els projectes que s’hi desenvolupen, com el
Bosc Gran de Can Catà o el castell de Torre
Baró. També se n’ha fet una sobre la fauna
de Collserola i una altra sobre la importància
dels ambients oberts i la seva aportació a la
biodiversitat de la serra.
Com en anys anteriors, el mes de maig va
començar la formació inicial que durarà fins al
desembre i en la qual participen, a hores d’ara,
25 persones.
En l’apartat de participació, cal remarcar
que el 16 de maig es va fer, a Can Coll, la Tro·
bada de Primavera, que va reunir més de 50
persones, i en què es va parlar de la marxa del
projecte, de les noves tasques i es va fer una
sessió de formació.
3a setmana de Voluntariat Ambiental de Catalunya
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Campanya de control de
la població de tortugues
al·lòctones al Parc
—

Durant els mesos de juliol i agost es portarà
a terme una important campanya de control
de la població de tortugues al·lòctones d’ai·
gua al Parc.
L’actuació, coordinada pel CRARC (Centre
de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalu·
nya), forma part d’un projecte que durarà tres
anys amb l’objectiu d’eliminar la població de
tortugues exòtiques, així com la introducció
d’una població de tortuga de rierol (Mauremys
leprosa). Aquesta segona acció està lligada al
projecte transversal de conservació de la tortu·
ga de rierol a la Xarxa de Parcs de la Diputació
de Barcelona.
El projecte es desenvoluparà sobretot al
pantà de Vallvidrera, punt on s’ha detectat la
concentració més alta d’espècies foranes de
tortugues d’aigua. Durant els mesos d’estiu
es capturaran amb trampes de nansa o asso·
lellament les tortugues exòtiques, que seran
traslladades al CRARC. Els animals en pitjor
estat de salut se sacrificaran per a ús científic
i estudi de malalties presents a l’ecosistema
del pantà de Vallvidrera i els animals en mi·
llor estat de salut es posaran en quarantena
i es donarà l’opció de dotar-los de microxip
i d’adoptar-los.
La presència de fauna al·lòctona té un im·
portant efecte sobre els ecosistemes. Espècies
com la tortuga de florida (Trachemys scripta),
de gran voracitat i elevada taxa de reproduc·
ció, pot arribar a exterminar totes les larves
d’amfibis i invertebrats d’un determinat punt
d’aigua.
Remarquem de nou la necessitat de no
alliberar espècies de fauna al Parc i recordem
que un cop al medi natural, quan es localitza
una espècie al·lòctona invasora, la llei obliga
a la seva eliminació immediata.

Síntesi de la "Memòria de
Gestió 2014"
—
Ja està disponible al web del Parc el document
de síntesi de la “Memòria de gestió 2014” del
Consorci, que recull les accions desenvolupa·
des dins les diferents línies de gestió del Parc.
Document complet
de la síntesi de la
"Memòria de gestió
2014"

Dia de les papallones
—
Aquesta primavera el Parc ha tornat a celebrar
el Dia de les papallones, amb diferents activi·
tats de descoberta d’aquests insectes: des de
passejades guiades seguint la tècnica del BMS
fins a tallers adreçats als més petits. Aquesta
celebració està promoguda pel Museu de Ci·
ències Naturals de Granollers i altres entitats
que col·laboren en el seguiment de les papa·
llones diürnes a Catalunya i busca donar visibi·
litat a tots els treballs que es fan de seguiment
i estudi d’aquests magnífics bioindicadors de
la salut dels ecosistemes.

No us
ho podeu
perdre...
—
11a Nit dels ratpenats. Activitat de
descoberta
d’aquests
petits
mamífers.
Divendres 10 de juliol, de 18:30 a 22 h. Places
limitades. Cal inscripció prèvia al telèfon del
Centre d’Informació. Organitzat conjuntament
amb el Museu de Ciències Naturals de
Granollers i la Fàbrica del Sol.
Especial llàgrimes de Sant Llorenç.
Dimecres 12 d’agost, de 21.30 a 23.30 h,
al Centre d’Informació. Preu: 5,15 €. Places
limitades. Cal inscripció prèvia al telèfon del
Centre d’Informació.
27a observació de la migració de les
aus rapinyaires. Caps de setmana i festius,
de l’11 de setembre al 4 d’octubre, de 10
a 13 h al turó de la Magarola. Activitat oberta
a tothom. L’accés fins a dalt del turó es fa
a peu. Cal que porteu prismàtics.
Festa dels ocells. El primer cap de
setmana d’octubre, Collserola se suma als
actes de celebració del Dia Mundial dels
Ocells amb propostes per a tots els públics
a diferents punts de la serra (Can Coll, Centre
d’Informació i turó de la Magarola).
Més propostes a
l’Agenda d’activitats
del Parc Natural
de Collserola
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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. Tancat de l'1 al 18 d'agost).
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.

Donen suport a la
conservació del Parc:

imprès en paper reciclat CICLUS PRINT

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: Activitats educatives concertades. Propostes per a llars d’infants, educació infantil,
primària i ESO. També per a universitaris, grups d’adults, d’educació especial...
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 14.30 h (tancat juliol i agost, de Nadal a Reis i Pasqua).
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 i del 20 al 30 de juliol).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49 (dilluns tancat). La Salut de Sant Feliu:
Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat i del 10 al 25 d'agost) (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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