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Editorial
—
En el Congrés Mundial de Parcs, organitzat
per la UICN al novembre del 2014 a Sidney,
va quedar palès l’importat paper dels espais naturals en la salut de les persones,
així com les seves funcions terapèutiques:
observar un paisatge, caminar enmig del
bosc, escoltar els sons de la natura..., són
activitats que van en aquest sentit. No cal
complicar-se gaire.
Per això en aquest Butlletí hi trobareu
alguns articles que us explicaran diferents
incitatives que volen remarcar aquesta relació directa entre salut i espais naturals,
i que s’afegeix als seus valors intrínsecs.
Això sí, volem insistir que per dur
a terme aquesta funció terapèutica els
espais naturals protegits han de poder
mantenir el seu estat ecològic en les millors condicions possibles, tot i estar situats en entorns complexos, com és el cas de
Collserola enmig de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Caldrà que acullin itineraris per fer esport, per circular en BTT, per caminar, però
també hem de ser conscients que caldrà
deixar espais que permetin immergir-nos
en la natura, trobar la calma, passejar
tranquil·lament o badar una estona, que
és la manera més respectuosa i menys impactant envers la natura i la biodiversitat.
Això és feina de tots i totes. Hem de
ser capaços de fer conviure totes aquestes
dimensions.
Collserola ens cuida, cuidem Collserola.

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

Tardor a Collserola
—
Arriba la tardor, una de les èpoques de l’any en què el
Parc Natural acull més visitants.

—

Al setembre hi ha molta feina per posar a punt
els equipaments del Parc, el Centre d’Informad’Informació i el Centre d’Educació Ambiental Can Coll,
però ja ho tenim tot a punt!
Milers d’escolars gaudiran, a partir del
mes d’octubre, amb les propostes educatives
del «Curs al Parc»;; gairebé 18.000 usuaris
vinguts de tota l’Àrea Metropolitana hi van
participar l’any passat.
Però també estem treballant per oferir-vos
les millors propostes per descobrir i gaudir dels
racons del Parc, pensades per a tots els púpúblics. Les trobareu agrupades en les agendes
trimestrals que podreu consultar en el nostre
web o en els equipaments. Les Passejades tetemàtiques dels dissabtes al Centre d’Informad’Informació, les Nits d’astronomia, les Excursions amb
els Voluntaris o les Visites a la granja de Can
Coll són una mostra de les diferents activitats
que trobareu a l'Agenda
l'
d'activitats..
També us volem recordar que teniu a la vosvostra disposició el Punt d’Atenció al Visitant
del Castell de Torre Baró,, l’Espai
l’
d’In-

terpretació del Pantà de Vallvidrera,, la
Caseta d’informació del Parc de la Riera
a Cerdanyola del Vallès i les activitats guiguiades al turó de Montcada.. A l’Agenda de
tardor que acompanya aquest butlletí hi trotrobareu els dies i horaris d’obertura.
Des dels Serveis Tècnics del Consorci seseguim treballant per mantenir en bon estat els
diferents espais que acullen molts dels visivisitants: les àrees de lleure, els miradors, les fonts
o la senyalització dels itineraris. L’alta freqüenfreqüentació en aquesta època pot deteriorar algun
element i cal recordar que durant les visites
a Collserola és important tenir present les
bones pràctiques que fan possible conserconservar aquest Parc Natural. Sense la vostra col·
laboració això no seria possible.
Si voleu fer-nos arribar algun avís o proproposta, ho podeu mitjançant correu electrònic
ci@parccollserola.net o a través de les nostres
xarxes socials.
Bona tardor al Parc Natural!
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Recuperació paisatgística del turó de
Montcada i el torrent de Tapioles
—
Continuen els treballs de recuperació del turó de Montcada i el torrent de Tapioles amb
l’enderroc, la neteja i la recuperació topogràfica de l’espai. Duraran tot l’any 2015 i permetran
recuperar l’espai abans ocupat per assentaments il·legals i fora d’ordenació.

—
El turó de Montcada i el fondal del torrent de
Tapioles són dos elements geogràfics emblemàtics que formen part del Parc Natural de
la Serra de Collserola al terme municipal de
Montcada i Reixac. Aquests dos àmbits, tan
diferents però tan propers, només estan separats per l’autopista del Vallès C-58 i l’antiga
carretera N-150, però tenen en comú que durant les darreres dècades s’hi van instal·lar un
gran nombre d’ocupacions fora d’ordenació
i que incomplien clarament el marc jurídic urbanístic i ambiental vigent.
Per garantir la preservació d’aquest territori
com a espai natural protegit, el Consorci ha engegat una actuació d’enderrocs (1) i recuperació
topogràfica (2) de l’espai per capgirar una situació insostenible que s’havia anat incrementant
de manera alarmant els darrers anys.
Aquesta actuació es va iniciar al juliol del
2011 amb la retirada de les primeres barraques al torrent de Tapioles i s’han anat executant diverses fases d’enderroc, retirada de
residus i restauració topogràfica des de llavors.
És durant l’any 2015 que finalitzaran els treballs a les tres zones d’actuació dels sectors del
turó de Montcada (àmbits de barraques més
propers al coll de Montcada que actualment ja
estan gairebé acabats) i tot el torrent de Tapioles (on s’està treballant actualment).

1
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Turó de
Montcada

N-150
Torrent de
Tapioles

C-58
C-33
Cementiri de
Collserola
zones d'actuació

Poligon industrial
de Can Cuiàs
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Millores a l’ermita
de la Salut
—

Arranjament del camí
de la muntanya
—

Es conclou l’actuació de restauració de l’interior de l’ermita de
la Salut de Sant Feliu de Llobregat.

—

L’Ajuntament de Sant Just Desvern
ha realitzat l'arranjament
i manteniment del camí que uneix
Vallvidrera amb Sant Just Desvern

—
L’ermita de la Salut, situada al costat de la mamasia de la Gleva, és un lloc tradicional i entraentranyable, obert al culte, i en el qual cada any se
celebra un popular aplec.
L’any 2004 es va actuar al seu interior,
després d’un incendi fortuït que va malmetre
el recinte així com part de la teulada. En aquell
cas es va refer la teulada. Posteriorment, l’any
2013, es va fer una actuació de sanejament
dels murs, per evitar humitats, i també es va
canviar l’orientació de la teulada del cos latelateral annex a l’ermita, per donar-li una inclinació
cap enfora que generés en el conjunt una visió

homogènia. L’orientació contra el mur genegenerava molts problemes d’humitat i això n’havia
accelerat el deteriorament i hi havia produït
patologies estructurals.
Aquestes incidències, així com el pas dels
anys, havien degradat l’interior, per això ara
s’han realitzat els treballs de pintat interior de
l’ermita i, com a prevenció, també s’han tractractat quatre bigues de fusta existents d’origen
que no estaven tractades.
Us convidem a gaudir d’una visita
a aquest equipament totalment restaurat.

Aquest camí, que uneix Sant Just Desvern amb
la carretera de Vallvidrera a Molins de Rei, té un
important pas de vehicles i és l’accés a diferents
masies del Parc, entre d’altres, can Vilà, can CarCarbonell, can Fatjó, can Baró i can Merlés, i també
als Vivers Isart.
L’actuació d’arranjament, desenvolupadesenvolupada durant el passat mes d'agost, s’ha portat
a terme entre el tram que va del pont de Can PaPadrosa fins a prop de l’encreuament amb la riera
de Sant Just, a tocar de can Carbonell. Aquestes
tasques eren necessàries atès el mal estat del
camí i l’alta intensitat de pas de vehicles.
El tram superior, que va des de can Carbonell
fins a la carretera BV-1468 (de Vallvidrera a MoMolins de Rei), ja estava pavimentat amb asfalt, des
de la mateixa carretera fins a can Merlés, i amb
formigó des d’aquest punt fins a can Carbonell.
A la resta del camí, que és de terra, s’hi ha aplicat
un tractament d’estabilització i enduriment amb
l’objectiu de disminuir el deteriorament generat
pel pas de vehicles. Les cruïlles, accessos i punts
més sensibles al trànsit rodat, s’han pavimentat
amb lloses de formigó.
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Comercialització del
tomàquet Mandó
—
Aquest estiu s’ha comercialitzat per primer cop la varietat recuperada
de tomàquet Mandó de Collserola, amb una molt bona acollida tant dels
productors com dels consumidors.

—
Durant aquest estiu, sis agroproductors ecolòecològics del Parc han conreat amb fins comercials
aquesta varietat i han venut el producte final
al mercat local. Ha tingut una molt bona acoacollida, tant pel seu aspecte (mida gran) com pel
seu sabor. Aquests bons resultats asseguren
una segona temporada l’any vinent.
Arribar fins a la comercialització ha estat
possible després d’anys de treball per tal de
fixar la varietat. Els estudis impulsats pel ConConsorci els ha desenvolupat la Fundació Miquel
Agustí realitzant alhora alguns treballs experiexperimentals als camps de Can Coll per veure com
responia la varietat a diferents tipus de cultiu,
amb l’objectiu de donar eines als agricultors
per optimitzar-ne la producció.
El passat 27 d’agost alguns dels productors
implicats es van reunir al Centre d’Educació
Ambiental Can Coll (Cerdanyola del Vallès) per
valorar aquesta primera temporada. Alhora els
tècnics de la Fundació Miquel Agustí van poder
mostrar els primers resultats de l’estudi experiexperimental realitzat aquest any als camps de conconreu de Can Coll sobre la producció de la planta
davant diferents tipus de poda.
Mantenir la producció agrícola és un eleelement essencial per a la conservació d’aquest
territori, alhora que recuperar varietats traditradicionals locals, que permet la conservació de la
biodiversitat agrícola

Productors i/o agricultors implicats
en el projecte
× Can Domènec (El Papiol / Sant Cugat
del Vallès)
× La vinya de Can Font (El Papiol)
× Can Bofill (Molins de Rei)
× L’Ortiga / Can Montmany (Valldoreix /
Sant Cugat del Vallès)
× El Llaurador de la Floresta (Valldoreix /
Sant Cugat del Vallès)
× Can Vilagut (Molins de Rei)
× Can Santoi (Molins de Rei)
× Can Mandó (Vallvidrera – Barcelona)

Dia Mundial dels Ocells
—
El 3 i 4 d'octubre vine al Parc
a aprendre i gaudir del món
dels ocells

—
Com ja va sent tradicional, el Parc Natural de
Collserola s’afegeix a la celebració del Dia
Mundial dels Ocells.. Serà el primer cap
de setmana d’octubre i us esperem a diferents
llocs del Parc per passar unes hores gaudint
i aprenent sobre el món dels ocells.
El diumenge 4 d’octubre a Can Coll CEA
celebrarem la Festa dels Ocells.. Des de
les 10.30 h i fins a les 14 h podreu participar
en tallers, xerrades, passejades, contacontes,
mostra de rastres i restes...
El dissabte 3 d’octubre en el Centre d’Ind’Informació del Parc podreu realitzar dues passejades guiades que us ajudaran a descodescobrir quins són els ocells que viuen a Collserola.
Totes les activitats són gratuïtes
i per a tots els públics.
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Boscos de dinàmica natural,
reserves de biodiversitat i de salut
—
Durant aquest 2015 la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs per configurar una
xarxa de boscos madurs i premadurs on s’afavorirà la dinàmica natural.

—
Bona part dels països europeus compten amb
una xarxa de reserves de boscos madurs.
En el cas de Catalunya, la màxima figura de
protecció són les reserves integrals i els parcs
nacionals, on la intervenció forestal està força
limitada, però no existeix una xarxa representativa dels diferents hàbitats forestals amb un
alt grau de maduresa.
En aquest sentit, el mes d’abril passat es va
fer un pas endavant i es va presentar la proposta de creació de la Xarxa de Boscos d’Evolució Lliure (XBELL). Està coordinada per
l’Observatori de la Biodiversitat de Catalunya,
creat aquest 2015 per la Generalitat de Catalunya i format pels departaments d’Agricultura i Territori de la Generalitat i els centres de
referència en aquesta matèria: CREAF (Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
i CTFC (Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya), així com altres institucions.
Objectius i criteris de la XBELL
La XBELL té l’objectiu de promoure una xarxa
de boscos premadurs i madurs, amb un elevat
grau de naturalitat i baixa empremta humana,
en els quals l’objectiu prioritari sigui la conservació de la biodiversitat i del paisatge i l’afavoriment de la dinàmica natural.
Al mateix temps, es pretén que també
constitueixi una xarxa de boscos representatius dels diferents hàbitats forestals de Ca-

talunya i que serveixin de referència per a la
recerca en matèria de dinàmica ecològica dels
diferents boscos presents al territori. Aquesta
xarxa inclourà:
× Una part dels boscos de l’Inventari de
Boscos Singulars de Catalunya,
elaborat pel CREAF i la Generalitat de
Catalunya l’any 2010.
× Boscos amb un grau actual de protecció elevat.
× Boscos cedits voluntàriament pels
seus propietaris (públics o privats).
Així, els criteris per seleccionar quins boscos en formaran part es basen en tres eixos:
grau de naturalitat, d’empremta humana
i d’integritat espacial. Aquesta xarxa caldrà
que inclogui:
× Almenys un bosc de cadascun dels
hàbitats naturals més representatius de Catalunya.
× Només boscos formats per espècies
autòctones.
× Boscos amb poca o nul·la intervenció
humana.
× Boscos amb elevat aïllament geogràfic.
× Només aquells boscos que tinguin
possibilitat de mantenir la dinàmica natural a llarg termini sense necessitat d’intervenció humana i que per tant
no els calgui una gestió activa per mantenir
els seus elements singulars.

L’objectiu és establir a quins boscos,
per la seva naturalitat, integritat
espacial i baixa empremta humana,
cal que se’ls afavoreixi la dinàmica
natural
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Primera proposta a Collserola
La serra de Collserola gaudeix de diferents nivells de protecció. A més de declarar-se Parc
Natural el 2010, la serra forma part del Pla
d’espais d’interès natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya i, a escala europea, de la
Xarxa Natura 2000, que és l’instrument per a
la protecció de la biodiversitat de les espècies
i els hàbitats més valuosos dels països membres. La XN2000 ressalta l’estratègica situació
de la serra en una zona densament poblada
amb un elevat valor paisatgístic i ecològic preservat durant anys, a més de l’important paper com a connector biològic de la Serralada
Litoral en la migració d’aus, i el llarg historial
d’investigació amb estudis realitzats des de fa
més de vint anys.

Determinar clarament aquests hàbitats
ben desenvolupats presents al Parc és un dels
objectius del Consorci, donant compliment
als objectius de la XN2000, i en aquest sentit
s’han iniciat els treballs per determinar els rodals del Parc susceptibles de ser inclosos a la
XBELL, a demanda del CREAF.
Durant el 2015 des dels Serveis Tècnics del
Parc s’està realitzant aquest treball tenint present els criteris que marca la Xarxa de Boscos
d'Evolució Lliure.

Des dels Serveis Tècnics, a petició
del CREAF, s’han iniciat els treballs
per determinar quins han de ser els
boscos de dinàmica natural al Parc

Les intervencions a aquests boscos

—
Els rodals de bosc que formin part de la
XBELL no seran objecte d’explotació fustera
i es destinaran a lliure dinàmica natural. Ara
bé, s’hi podran fer petites intervencions silvícosilvícoles, bé per a la millora de l’estructura d’edats
de la massa arbrada o l’afavoriment del bosc
gros, o bé per a la gestió de la biodiversitat
o la protecció específica d’espècies amenaamenaçades o en perill d’extinció o per al control
d’espècies exòtiques invasores. L’ús públic en
aquests espais caldrà que tingui una regulació
específica i una senyalització que faci visible la
singularitat d’aquests indrets als visitants.
En paral·lel: Programa Selvans
El 2013 el programa Selvans s’incorporà a Acció Natura, consolidant la feina feta des del
2005 a la demarcació de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i l’Institut de
Medi Ambient de la UdG. Des del programa
es treballa per determinar una xarxa de boscos
d’alt valor natural a Catalunya.
Els promotors aspiren a convertir aquesta
xarxa en un pilar d’una infraestructura verda
clau, alhora que dinamitzadora i configuradora d’un desenvolupament rural sostenible
i amb la implicació dels propietaris dels rodals,
tant públics com privats. L’existència i el treball
sobre aquesta xarxa és totalment compatible

El projecte Selvans treballa per
determinar una xarxa de boscos
d’alt valor natural a Catalunya amb
convenis amb els propietaris per
revalorar els espais
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amb els aprofitaments forestals sostenibles i la
necessària gestió activa de la gran part restant
dels boscos de Catalunya. Les sinergies amb
els propietaris han demostrat que la valorització d’aquests espais es tradueix en un mecanisme de diversificació de la producció forestal
i, consegüentment, en la dinamització econòmica del medi forestal.
Conservar els boscos també una
qüestió de salut pública
En la gestió dels espais naturals es té molt present, òbviament, els valors del patrimoni natural, l’arquitectònic, l’arqueològic, però sovint
s’ignoren els valors del patrimoni immaterial
de cada espai (social, cultural, espiritual...).
A escala internacional, fa anys que totes les organitzacions involucrades en la protecció dels
espais naturals han posat de manifest aquest
fet i treballen perquè s’incorporin aquests valors en la planificació i gestió dels espais.
Amb motiu de la celebració de la Festa
del Parc Natural a Collserola, el 2011, vam començar a treballar en aquesta línia posant l'accent en la divulgació dels beneficis que repre-

Els boscos madurs tenen efectes
curatius sobre les persones.
Reservar rodals de bosc a dinàmica
natural és una estratègia de gestió
forestal per obtenir recursos
terapèutics.

senten per a la ciutadania, la conservació dels
hàbitats naturals i la biodiversitat, així com la
importància d’incorporar aquests valors en la
gestió forestal del Parc.
En aquest sentit, el Consorci està enllestint
un acord amb la Fundació Natura (Acció Natura), emmarcat en un conveni de col·laboració
d’aquesta entitat amb la Diputació de Barcelona. L’acord té una doble finalitat, per una
banda, protegir diferents rodals de bosc gestionats pel Consorci on s’evitarà l’aprofitament
forestal. I per una altra, dissenyar i condicionar
diferents recorreguts, en aquests mateixos
rodals, on es realitzaran activitats amb finalitats terapèutiques i saludables. Aquests tipus
d’itineraris tenen com a referent l’experiència
d’altres països i, especialment, la del Japó.

L’Agència Forestal Japonesa, l’any 1982,
va decidir impulsar una xarxa de boscos terapèutics amb l’objectiu de reduir, a mitjà termini, la despesa en seguretat social. Van crear
uns itineraris, coneguts com a Shinrin-yoku
que es tradueix per ‘Bany de bosc’. A hores
d’ara, tenen deu milions d’usuaris. Aquests
boscos, actualment, tenen més valor dempeus
que no com a fusta.
Avui sabem que la natura ens ofereix uns
serveis ambientals, molt més enllà dels processos ecològics que regulen el clima, el règim hídric... o de l’aprofitament dels productes que
en traiem com la fusta, els bolets, els fruits,
etc. Estem parlant d’aquells beneficis intangibles que obtenim pel fet de poder gaudir d’un
paisatge i d’un entorn on desenvolupar activitats culturals i recreatives, i fins i tot, beneficiar-nos de les seves propietats terapèutiques.
Cada cop són més grans les evidències
científiques sobre l’efecte curatiu, tant en el
terreny físic com mental, que tenen certes
substàncies volàtils produïdes en els boscos
madurs. Ho confirmen estudis realitzats a Catalunya, i arreu del món, tant pel que fa a malalties mentals, com cardiovasculars, al·lèrgies,
diabetis i càncer.
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Enquesta sobre espais
naturals i salut
—
Durant la tardor es portarà a terme una enquesta als visitants de quatre
espais naturals, entre els quals Collserola, sobre la percepció dels visitants.

Arranjament del camí
de Can Catà
—
Durant el mes de setembre s'ha
portat a terme una actuació de
millora al camí de Can Catà

—

—
Existeixen diferents programes per al foment
dels espais naturals protegits (ENP) com a rerecurs per a la salut i el benestar humà, com el
Connecting Canadians with nature, promopromogut pel Canadian Parks Council, el “Healthy
Parks, Healthy People”, Parks Victoria, AustràAustràlia, 1999, o l’informe «Salud y áreas protegiprotegidas en España, Europarc, 2013.
Aquesta tardor la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) durà a terme, en col·
laboració amb la Diputació de Barcelona, una
enquesta als visitants de quatre ENP de la XarXarxa de Parcs: el Montseny, el Garraf, Sant LloLlorenç del Munt i Collserola. Aquest treball de
camp està emmarcat en un estudi d’avaluació
de la percepció que tenen els visitants respecte
a l’efecte dels espais naturals sobre la salut i el
benestar humà.
Els objectius de l’estudi són, d’una banda,
comprendre la importància dels aspectes que
es deriven de la visita als ENP, i de l’altra, oferir
l’evidència científica de la relació existent enentre natura i salut. Amb els resultats de l’estudi,
es volen promoure diferents propostes per fofomentar l’ús saludable als parcs naturals.
Pel que fa a les enquestes, al Parc Natural
de Collserola, es repartiran durant deu dies en
quatre punts del Parc: el Centre d’Informació
del Parc (Vallvidrera), a Can Coll CEA (Cerda(Cerdanyola del Vallès), a la pista Can Borrell i Pi d’en
Xandri (Sant Cugat del Vallès) i al passeig de
les Aigües (Barcelona).

Els espais naturals protegits (ENP)
ofereixen un escenari ideal per a la
promoció de la salut i el benestar de
les persones que hi viuen a prop
i de les que els visiten.

Animeu-vos a explicar com ha estat la vostra experiència a Collserola!

El camí que uneix el parc de la Riera (Cerda(Cerdanyola del Vallès) amb la finca de Can Catà
i Sant Iscle de les Feixes és un dels més utiutilitzats pels visitants de Collserola, tant camicaminants com ciclistes que s’endinsen al Parc des
de la zona del Vallès. Dos GR transcorren pel
camí: el GR 92 i el GR 173 i és un dels itineitineraris que des del Consorci del Parc Natural de
Collserola es recomanen per fer en bicicleta.
L’any 2006 el Consorci va dur a terme
una forta intervenció una forta intervenció de
rebliment i de delimitació i contenció de les
terres, amb la creació de vorades i cunetes, la
qual cosa va comportar una important inversió
assumida per l’Ajuntament de Cerdanyola. El
pas del temps i l’intens ús ha malmès el camí.
Per aquest motiu, durant el mes de setembre
passat, ha calgut fer una nova intervenció per
retornar al camí el gruix i la contenció inicial
recobrint-lo amb sauló i tot-u.
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Voluntariat al Parc
—
Un cop passat l’estiu, ja s’ha reprès el calendari d’actuacions del
voluntariat. També s’estan acabant de concretar algunes actuacions amb
diverses entitats i associacions de cara a aquesta tardor.

1

—
Però donem un cop d’ull a aquest trimestre
passat! Tot i que amb l’arribada de la calor
i el perill d’incendi, es va fer una aturada de
les actuacions dins del bosc, durant el mes de
juliol encara se’n va fer alguna, com el camp
de treball que va organitzar el Centre Cruïlla
de Ciutat Meridiana i que val la pena recordar.

× El manteniment de la font Muguera i dels
seus accessos: neteja de marges, de la
franja de protecció, reguerots, etc.
× Manteniment del camí d’accés a la «cova
dels morts».
× Reobertura de bona part del camí d’accés
a la font de l’Alba.

Camp de treball del Centre Cruïlla

Els resultats obtinguts van ser molt ben
valorats tant per part del Consorci com pel
Centre Cruïlla. Aquest és un bon exemple del
que es pot aconseguir amb el treball conjunt
de l’òrgan gestor del Parc i entitats del territori
com el Centre Cruïlla, compromeses tant en
l’àmbit social, com ambiental.

—
Tal com ja s’havia fet en anys anteriors, enenguany es van realitzar dos torns de camp de
treball amb joves del barri.
Durant aquest mes de juliol es van fer les
feines següents:
× Es va seguir treballant en el condicionament del mirador del carrer Perafita, on
aquesta mateixa entitat ja havia estat
actuant durant tot el curs en el projecte del
prelaboral Pedraforca. Es va continuar amb
l’eliminació de les plantes invasores del
marge, i gairebé es va acabar de posar la
barana.
× El marcatge del nou itinerari circular groc
(1), que va des de Torre Baró a la font de
Santa Eulàlia.
× L’arrencada d’exemplars de seder (Gomphocarpus fruticosus), espècie al·lòctona
invasora, a diferents punts de l’àrea de Can
Cuiàs.

Moltes gràcies!

—
Aprofitem aquest espai per donar les gràcigràcies als quatre agrupaments d’Escoltes
Catalans: Ramon Llull, Weziza, Jaume
I del Coll i Can Baró,
Baró, que el darrer cap
de setmana de maig van venir al passeig de
les Aigües, a la zona propera a l’Observatol’Observatori Fabra, on van estar recollint escombraries
i col·laborant en la gestió de les aigüeroles (2).
En total hi van venir quaranta persones entre
infants i adults.

2
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Descobreix el Castell i els
entorns de Torre Baró
—

Seminari sobre els espais
periurbans a Bogotà
—
El Parc Natural de Collserola va participar en la reunió de treball realitzada
a Bogotà (Colòmbia) sobre la protecció de la franja natural periurbana.

Des de la seva celebrada restauració, el castell
de Torre Baró ha registrat una notable afluafluència de públic i ha esdevingut un punt d’ind’informació especialment dinàmic i una porta
emblemàtica del Parc. Però més enllà del cascastell, el vessant de Torre Baró connecta altres
elements d’interès històric i patrimonial que
també han estat revalorats recentment, com
l’anomenada Casa de l’Aigua, el pont dels
Tres Ulls i unes antigues feixes agrícoles.
Ara un nou desplegable ajuda a reconèixer
aquest patrimoni singular i proposa la passepassejada per les proximitats del castell o l’excursió
de més recorregut seguint algun dels itineraris
senyalitzats a partir del mateix castell. I ho fa
d’una manera lúdica i original, invitant a jugar
amb l’observació de camp per tal d’esbrinar
alguns paranys visuals.
L’edició d’aquest nou material és fruit de
la col·laboració entre l’Ajuntament de BarceloBarcelona i el Consorci del Parc, i ha comptat amb la
participació de l’equip dinamitzador del punt
d’informació del castell.
Descarrega't el nou
fullet del Castell de
Torre Baró i dels seus
entorns

Convocat per l’organisme ONU HABITAT COCOLOMBIA – PROGRAMA DE LA NACIONES UNIUNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS,
el passat 13 d’agost va tenir lloc un seminari
de treball per abordar la protecció de la franja
de territori periurbà occidental de l’àrea metrometropolitana de Bogotà. Els participants d’aquesta
trobada eren funcionaris de les Secretarías de
Planeación y Alcaldías de Bogotá, Funza, MosMosquera, Cota, Chia y Soacha.
L’element de referència per entaular els
plantejaments i les discussions d’aquesta reureunió va ser el Parc Natural de Collserola, projecprojecte que ja havia estat presentat i explicat en ananteriors reunions tècniques en aquesta mateixa
ciutat els anys 2002 i 2007. Per aquest motiu,
el director d’ONU HABITAT COLOMBIA, i dins
del programa d’assistència tècnica recíproca
als municipis i al Districte Capital de Bogotà
(Colòmbia), va convidar el cap del Servei de
Projectes i Obres del Consorci a anar a aquesta
ciutat per explicar l’experiència del Parc NatuNatural de Collserola en el context de l’Àrea MeMetropolitana de Barcelona, conèixer el territori
i tractar les propostes que es volen articular
per concretar la seva gestió.

No us
ho podeu
perdre...
—
“Camins de natura. Itineraris vitals”.
Exposició commemorativa dels 40 anys del
primer itinerari de natura. Es complementa
amb un programa d’itineraris guiats. Al Palau
Robert fins al 31 de gener de 2015. Horaris:
de dilluns a dissabte de 10 a 20 h i diumenges
i festius de 10 a 14.30 h. Més informació:
www.caminsdenatura.cat
Jornades Europees del Patrimoni
2015. Des del Consorci ens afegim a la
celebració d’aquestes jornades amb la ruta
“El Parc de Vallvidrera, un entorn ric en
patrimoni construït”, on descobrirem els
edificis singulars dels entorns del Centre
d’Informació. Diumenge 11 d’octubre, d’10
a 13 h. Més informació sobre les Jornades
a www.gencat.cat/ca/serveis/agenda_cultura.
Sentir la natura. IItinerari al voltant del
Centre d'Educació Ambiental Can Coll, que
ens permetrà apropar-nos a la natura d'una
manera diferent. Diumenge 22 de novembre,
de 10.30 a 13.30 h. Inscripcions la mateixa
setmana al telèfon del Centre d’Informació.

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 ).
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).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49 (dilluns tancat). La Salut de Sant Feliu:
Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat) (quiosc obert de dijous a diumenge).
Sant Pere Màrtir (pl. Mireia). Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

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

TMA

TM

T

Tm

Tma

P

Maig 2015

32,2

23,7

19,1

14,5

9,1

53,2

138,5

PA

Maig 1971 – 2000

31,2

20,1

16,1

12,0

2,4

59,9

240,2
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Juny 2015

31,8

27,8

23,2

18,7

14

10,8

149,3

Juny 1971 – 2000

35,5

24,2

20,0

15,7

6,9

39,4

279,6

Juliol 2015

35,0

30,1

25,9

21,7

17,1

18,2

167,5

Juliol 1971 - 2000

39,8

27,4

22,9

18,5

10,6

26,7

306,3

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)
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