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Enguany celebrem els 25 anys del projecte 
Voluntaris de Collserola, un programa  per 
acostar la ciutadania al Parc Natural, però amb 
un valor afegit: fer-la partícip del que suposa 
la gestió d’aquest espai protegit mitjançant el 
seu compromís en la conservació de Collserola 
i en la divulgació dels seus valors naturals. 

En moltes ocasions les persones voluntà-
ries han estat els nostres interlocutors amb 
els visitants del Parc. Altres vegades ens han 
ajudat a divulgar la importància del gran 
dispositiu de prevenció d’inc endis forestals. 
També ens han fet arribar les inquietuds de les 
persones usuàries, excursionistes, famílies.... 
i la seva preocupació per la gran freqüentació 
del Parc Natural o per l’augment de la presèn-
cia de senglars. I sempre han estat una peça 
molt important per aconseguir una bona rela-
ció, i comunicació, entre els Serveis Tècnics 
i la ciutadania. 

Per aquest motiu  hem volgut dedicar les 
pàgines centrals d’aquest Butlletí a explicar la 
història d’aquest projecte amb més de 25 anys 
i la feina feta per les més de 600 persones que 
hi han participat. 

Vol ser també una mostra d’agraïment 
pels dies que han dedicat a millorar  el Parc 
Natural de Collserola, a divulgar els seus valors 
o a compartir amb els visitants els magnífi cs 
indrets de la serra que tant s’estimen.

Moltes gràcies!

Pilar Diaz Romero
Vicepresidenta executiva del 
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola

RECONEIXEMENT 
ALS PROGRAMES 
EDUCATIUS DEL PARC 

L’any 2015, l’Institut d’Educació va iniciar un 
programa de validació i d’acreditació de les 
entitats del CCP i de les activitats pedagò-
giques que s’ofereixen. L’estudi, encarregat 
a l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de 
la Universitat Autònoma ha fi nalitzat al mes 
d’abril passat i ha atorgat el segell de qualitat 
pedagògica a 96 entitats del CCP.

El Parc Natural de Collserola, i el seu 
programa educatiu adreçat al món escolar, és 
una d’aquestes institucions que ha merescut 
aquest reconeixement. De la valoració que 
l’ICE ha fet del projecte educatiu «El curs al 
Parc» destacarem els següents paràgrafs:

 ■ «El Consorci del Parc Natural de Collserola 
evidencia una molt bona capacitat educativa 
i una gestió pedagògica molt encertada.»
 ■ «L’entitat disposa d’un projecte educatiu 
pensat per a una educació mediambiental 
al llarg de la vida, amb la qual cosa eviden-
cia un grau de compromís social molt alt.» 
 ■ «Demostra tenir una visió molt global 
i compacta, a més de disposar de recursos 
per adaptar-se correctament a les diferèn-
cies dels alumnes, l’evolució del currículum, 
les característiques dels infants en l’àmbit 
emocional i cognitiu, etc. S’observa una 
forta consistència en allò que fan partint 
d’un document que aglutina les activitats.»

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola forma part, des dels seus inicis, 
del Consell de Coordinació Pedagògica (CCP) 
de l'Institut d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona. El Consell és una xarxa educativa 
que aplega actualment 155 institucions i enti-
tats ciutadanes, que ofereixen 5.276 activitats 
educatives als escolars d’entre zero a divuit 
anys. L’oferta es concreta i difon a través de 
la plataforma web del Programa d’activitats 
escolars (PAE). Es calcula que l’alumnat parti-
cipant és d’1,5 milions per curs escolar.

El Consell de Coordinació Pedagògica (CCP), impulsat per l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, atorga el segell de 
qualitat a les activitats d’«El curs al Parc».
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BUIDAT  
DEL PANTÀ  
DE VALLVIDRERA

L’impacte que tenen sobre l’ecosistema aquàtic les poblacions d'espècies introduïdes ha 
obligat el buidatge del pantà de Vallvidrera. Per tal d’assegurar la màxima eficàcia caldran 
dos mesos, com a mínim, perquè s’assequin els fangs.   

Imatge del pantà abans de l’assecament previst per a l’estiu. Font:CPNSC

L’última inspecció realitzada per la Societat Catalana d’Her-
petologia al pantà de Vallvidrera ha determinat que cal 
buidar-lo al més aviat possible i durant dos mesos, com 
a mínim, per assegurar que se n’assequin els fangs. Així, 
durant l’estiu la làmina d’aigua del pantà s’anirà reduint  
a poc a poc fins a arribar a l’assecament. Aprofitant el 
buidatge, es realitzaran tasques de neteja i manteniment  
a la presa, a la galeria, en el suport de la passarel·la, etc.

L’actuació és del tot necessària a la vista dels resultats 
d’aquesta última inspecció: una davallada important de la 
població de reineta i de granota verda, i encara més preocu-
pant, la confirmació de l’absència total de capgrossos dins l’ai-
gua. Al mateix temps, s’ha comprovat el creixement desmesu-
rat de la població de cranc roig americà (Procambarus clarkii). 
Val a dir que l'enorme proliferació de crancs no és cosa del 
darrer any, per això cal una reducció dràstica de la seva pobla-
ció –l’eliminació total és molt complexa– i posar les mesures 
per evitar que es dispersi riera avall, afectant la petita població 
de barb cua-roig del tram mitjà de la riera de Vallvidrera. 

El buidatge periòdic del pantà no s’ha de considerar com 
un fet perjudicial per a l’ecosistema ja que les espècies d’am-
fibis, així com els invertebrats i vegetals aquàtics, estan adap-
tats als assecaments propis de l’estiu, típics dels espais humits 
mediterranis. En canvi, amb l’actuació prevista es reduirà la 
població d’una part important de les espècies al·lòctones.

Paral·lelament a l’actuació de buidatge, el Consorci ha 
encarregat, per segon any consecutiu, el control de la pobla-
ció de tortugues al·lòctones al CRARC (Centre de Recupera-
ció d’Amfibis i Rèptils de Catalunya). L’objectiu és extreure el 
màxim nombre d’individus d’espècies tan perjudicials com la 
tortuga de Florida (Trahemys scripta).

Al pantà també hi trobem espècies de peixos exòtics inva-
sors com la gambúsia (Gambusia holbrooki) i el misgurn del 
Japó o dojo (Misgurnus anguillicaudatus).

Els amfibis estan protegits per llei perquè són un grup de 
fauna fràgil i en perill d’extinció. Actualment al pantà s’hi loca-
litzen deu espècies d’amfibis de les quinze que viuen a Cata-
lunya i, per tant, és un paratge de gran valor ecològic, i per 
aquest motiu la Societat Catalana d’Herpetologia fa el segui-
ment periòdic de les poblacions d’amfibis al pantà de Vallvidre-
ra. La conservació de les poblacions d’amfibis està fortament 
amenaçada per la presència d’espècies exòtiques que s’alimen-
ten dels ous i capgrossos d’amfibis, com la afectant seriosa-
ment l’equilibri ecològic de l’ecosistema aquàtic del pantà.

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/espai-d-interpretacio-del-panta
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Matinal agroecològica  a Can Coll dins les VII Jornades «La vinya i el vi  
a Collserola» i en el marc de la Setmana BIO per a l’Alimentació Ecològica.

OMPLE  
EL CISTELL  
AL PARC

Dins del marc de la VII edició de les Jornades 
«La vinya i el vi a Collserola» diumenge 29 de 
maig es va celebrar una jornada participativa, 
oberta a tothom, que va permetre conèixer 
els productors de la serra i comprar els seus 
productes. Aquesta diada va també formar 
part de la Setmana BIO per a l’Alimentació 
Ecològica que, proposada pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
es va celebrar a tot Catalunya del 20 al 29 de 
maig passat.

Al llarg del matí, els més de 250 assistents 
van poder participar en una passejada poètica 
per la vinya de Can Coll o pels entorns agríco-
les de la masia: els horts, la granja, el fruiterar, 
les feixes de cereals i acabar a la vinya de la 
masia, que acull més de mil ceps de les varie-
tats ull de llebre, cabernet i merlot.

Mercat de pagès amb productors de la serra

Conte El senglar de Collserola de Laura Jardí

Els més petits van poder realitzar cons-
truccions amb taps de suro, donant forma  
a una serp o a un pagès, fins i tot amb barre-
tina vermella! També van trobar un racó de 
contes i titelles on descansar a l’ombra de la 
porxada de la quadra. Als més grandets  se’ls 
va convidar a participar en la Gimcana del bon 
cuiner, una divertida activitat que els va portar 
a investigar quins són els millors productes per 
completar un menú, tot utilitzant productes 
de qualitat, de temporada i de proximitat.

Els usuaris més grans van realitzar vina-
gres aromatitzats i picants i  a la cuina vella 
els esperava una degustació de pa, amb vi  
i sucre. També van poder visitar les exposici-
ons temporals «Conreus i pastures de Collse-
rola» i «Papallones de Collserola».

L’acte final de la jornada va ser la represen-
tació, per primer cop, del conte El senglar de 
Collserola, creat per l’artista local Laura Jardí.

El 4 d’abril passat es va organitzar 
una sessió sobre els objectius, les 
línies estratègiques i les experiències 
de gestió del Pla agropecuari del Parc 
Natural de Collserola.

La sessió, desenvolupada al Centre d’Educació 
Ambiental Can Coll, va comptar amb la parti-
cipació de més de cinquanta persones, amb 
productors i propietaris del Parc i represen-
tants de diferents administracions 

Durant la jornada es van presentar les línies 
estratègiques del Pla agropecuari, així com les 
eines de cartografia digital que s’utilitzen en la 
gestió dels espais agrícoles i ramaders del Parc. 
També es van explicar els objectius i el funcio-
nament previst de la Marca de Garantia Produc-
te de Collserola, aprovada a principis d’aquest 
2016 i la Fundació Miquel Agustí va mostrar els 
diferents estudis que s’han realitzat per fixar la 
llavor del tomàquet Mandó de Collserola.

Durant la sessió també es van poder conèi-
xer diferents experiències que actualment 
es desenvolupen al Parc Natural, com són el 
projecte de la Cooperativa l’Olivera a Can Calo-
pa, la comercialització del Xai de Collserola 
o el programa de recuperació de la masia de 
Can Puig, al municipi del Papiol, com a espai 
ramader de cria de cabra de Rasquera. També 
es van presentar dos projectes de gestió, l’inici 
de la diagnosi del programa de Dinamització 
local agroecològica de Collserola, que desenvo-
luparan tècnics de l’entitat Arran de Terra o el 
Programa de producció d’agricultura ecològica 
que realitza l’Ajuntament de Sant Cugat.

JORNADES SOBRE EL  
PLA AGROPECUARI  
DE COLLSEROLA

Totes les ponències 
de les jornades estan 
disponibles al web de 
RuralCat

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/vii-jornades-de-la-vinya-i-el-vi-a-collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/vii-jornades-de-la-vinya-i-el-vi-a-collserola
http://pae.gencat.cat/ca/setmana-bio/
http://pae.gencat.cat/ca/setmana-bio/
http://bit.ly/docPATT
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El Consorci del Parc Natural participa 
en unes Jornades Europees al voltant 
del control i l’eradicació de les plantes 
al·lòctones invasores, celebrades 
a Budapest a finals d’abril.

En el marc del projecte LIFE Conservation of 
Priority Natural Values in Turjánvidék Natura 
2000 Area Southern Unit, els dies 19, 20 i 21 
d’abril es va celebrar l’European Workshop on 
Control and Eradication of Invasive Alien Plant 
Species a la ciutat de Budapest (Hongria) amb 
l’assistència de més de setanta persones de 
quinze països diferents. Un tècnic del Servei 
de Medi Natural del Parc de Collserola va 
participar en les jornades.

Al llarg de les jornades es van presentar 
33 ponències i 15 pòsters, un dels quals és el 
que va presentar el Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola amb el títol Ailant-
hus (Ailanthus altissima) management plan in 
Collserola Natural Park: prevention, detection 
and control. 

L’ailant (Ailanthus altissima) a Collserola està 
àmpliament distribuït per tot el Parc, fruit princi-
palment de l’arribada de llavors de les plantaci-
ons dels municipis propers. L’any 2004, després 
de provar diferents mètodes experimentals, es 
va iniciar el tractament que es fa actualment, la 
injecció d’herbicida al coll de l’arrel. 

Cal destacar que aquest projecte compta 
amb la col·laboració dels Voluntaris de Collsero-
la i des de l’any 2014 diferents associacions de 
veïns d’alguns barris situats dins el Parc Natural 
també hi participen.Aquests darrers per fer una 
actuació conjunta amb el Parc per tal d'eliminar 
els individus situats dins parcel·les privades.

Des del 30 de maig al Parc Natural de Collserola està en 
marxa la campanya de prevenció activa d’incendis forestals

A L'ESTIU, 
PRUDÈNCIA 
AL BOSC

La campanya  d’enguany ha començat amb 
unes condicions ambientals una mica més 
favorables que les de l’any passat, però no es 
pot abaixar la guàrdia. Des de l’inici del 2016 
i fi ns al mes de juny, a Collserola ja s’han 
detectat més de trentaun focs que han cremat 
unes 2,8 ha. 

El dispositiu de prevenció d’incendi abas-
ta els 36 municipis que formen part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. El Consorci del 
Parc de Collserola coordina aquest dispositiu, 
en col·laboració amb el Pla de vigilància d’in-
cendis (PVI) de la Diputació de Barcelona. 

La fi nalitat d’aquest programa és protegir 
el bosc i les persones dels incendis forestals 
que, ateses les característiques del Parc i l’al-
ta freqüentació, es produeixen en un nombre 
molt considerable. El dispositiu busca minimit-
zar al màxim el nombre d’hectàrees cremades 
fent una detecció ràpida dels incendis per tal 
que els bombers i altres cossos puguin actuar 
immediatament.  

Per coordinar tot el dispositiu, el 17 de 
maig passat, es va realitzar la reunió general de 
tots els cossos i les administracions implicades 
en el dispositiu per fer balanç de l’any anteri-
or i preparar el nou dispositiu. És un moment 
important, on cadascun dels cossos impli-
cats exposen com han plantejat la campanya 
d’enguany i quins recursos es destinaran a la 
prevenció i extinció d’incendis.

La gestió i coordinació del Dispositiu de 
Prevenció d’Incendis Forestals de l’AMB és 
l’actuació que comporta el major esforç pres-
supostari del Consorci. 

LA GESTIÓ DE L’AILANT A 
COLLSEROLA A UNES 
JORNADES EUROPEES 

Torre de vigilància del dispositiu. Font:CPNSC

NO AL FOC!

DEL 15 DE MARÇ AL 15 D'OCTUBRE 
A MENYS DE 500 M DE TERRENYS 
FORESTALS NO ES POT... 

 ■ Encendre foc (només estan perme-
ses les barbacoes amb mataguspires 
i focs de gas a zones recreatives o en 
parcel·les d’urbanitzacions). 
 ■ Encendre coets, petards, altres 
focs d'artifi ci o altres artefactes 
que continguin foc.
 ■ Utilitzar bufadors o moles per 
tallar ferro.

SI DETECTEU UN FOC O UNA 
COLUMNA DE FUM TRUQUEU 
AL 112 
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El projecte que es va iniciar la tardor del 1991, complirà enguany els 25 anys de vida. 
Més de 600 persones hi han participat i han deixat la seva empremta al Parc. 

25 ANYS DEL PROJECTE 
VOLUNTARIS  
DE COLLSEROLA 

Trobada de celebració dels 25 anys del projecte. Font: CPNSC

El primer servei que van fer els Voluntaris: el Bus del Parc. Font: CPNSC

L’any 1991 ja estaven en marxa diversos progra-
mes educatius adreçats al món escolar –a Can 
Coll i a Mas Pins– i una agenda d’activitats que 
oferia la possibilitat de compartir els valors del 
Parc amb totes les persones interessades. Calia, 
però, una proposta que permetés acostar la 
ciutadania i animar-la a fer que s’impliqués i col-
laborés amb el Consorci en la gestió i el funcio-
nament del Parc, tant en la divulgació dels seus 
valors com en la seva conservació i millora. Va 
ser amb aquest propòsit que es va dissenyar 
Voluntaris de Collserola. 

Així, el 20 d’octubre de 1991 s’iniciava 
la col·laboració, amb l’aleshores Patronat, 
d’un grup de seixanta persones. Després d’un 
període de selecció i formació, començaven la 
seva tasca de suport, fent el Dia de Collserola, el 
servei d’acolliment al públic en els busos de Parc. 

Amb el pas dels anys el projecte ha anat 
evolucionant. Hi ha hagut canvis en l’organitza-
ció, en l’estructura, però sempre s’ha mantingut 
fidel al seu objectiu: la construcció de vincles 
entre les persones i el territori, lema de l’expo-
sició realitzada amb motiu de la celebració dels 
vint anys.

Vist en perspectiva, podem afirmar que al 
llarg de tots aquests anys el projecte ha acon-
seguit realment crear un espai, un escenari on 
s’han trobat fins a 638 persones que s’es-
timen la serra i que gaudeixen compartint-la 
amb d’altres. Dins dels voluntaris actuals hi ha 
persones que porten 25 anys i altres que només 
porten mesos. Totes elles tenen en comú l’en-
tusiasme i les ganes de col·laborar. I totes elles 
han signat el seu Compromís anual amb el Parc.
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ELS EIXOS CENTRALS DEL PROJECTE
Aquesta construcció sempre ha passat per desenvolupar tres aspectes que són la base de l’estructura 
del projecte Voluntaris de Collserola: 

■ CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS

L’inici de la celebració dels 25 anys es va 
fer coincidir amb la Trobada de prima-
vera habitual, que enguany es va fer el 
21 de maig, a la Casa Nova de l’Obac 
(P.N. Sant Llorenç del Munt i l’Obac). 
Aquell dia es van reunir 83 persones: 
entre voluntaris i voluntàries actuals, 
alguns exvoluntaris i tècnics/es del 
Consorci que han estat o estan vincu-
lats en algun moment al projecte. Va ser 
un dia de retrobaments, de descoberta 
de la zona i sobretot, d’afirmació del fet 
del voluntariat.

Durant la propera tardor es duran 
a terme altres activitats com la revisió  
i el manteniment de l’itinerari dels volun-
taris, que es va marcar pels voltants del 
Centre d’Informació, amb motiu de la 
celebració dels deu anys, o el muntatge 
d’un racó sobre el projecte a Can Coll. 

■  UN PUNT I SEGUIT

Malauradament, la nova llei del Volun-
tariat i l’Associacionisme de Catalunya 
vincula el fet voluntari a les entitats 
privades sense ànim de lucre, raó per 
la qual el projecte ja no es podrà dur 
a terme l’any vinent des del Consorci. 
Realment serà molt difícil trobar un 
escenari de col·laboració i participació 
directa com aquest. 

Serà el moment de reforçar els 
altres escenaris de participació com el 
Col·laborem amb el Parc o el Volunta-
riat corporatiu, vinculats a les entitats  
i associacions i al món de l’empresa.

LA FORMACIÓ, sobre Collserola, sobre el 
Parc, sobre els continguts vinculats a la gestió, 
sobre destreses i habilitats, etc. El programa 
de formació fa anys que es desenvolupa en 
tres grans moments: la formació inicial, l’es-
pecífica –vinculada a les tasques- i la comple-
mentària –sobre molts i diversos aspectes-. 
Entre totes elles, s’han arribat a fer més 
de 400 sessions de formació, que de ben 
segur han aportat moltes coses positives tant 
a les persones que han estat voluntàries com 
a les formadores.  

LA REALITZACIÓ DE LES TASQUES,  de 
col·laboració en la millora, el manteniment  
i la divulgació dels valors del Parc, que en molts 
casos ha estat el motiu inicial pel qual moltes 
persones s’han fet voluntàries. Les tasques que 
s’han dut a terme en cada moment han estat 
una bona mostra del que és el dia a dia d’un 
Parc, i a banda de necessàries, sempre s’ha 
procurat que fossin interessants i variades per 
donar resposta a l’ampli ventall d’interessos  
i perfils dels voluntaris/àries i  en alguns casos, 
a les seves propostes. En tots aquests anys 
s’han fet unes 22 tasques diferents i s’ha 
col·laborat amb diferents jornades especials.

LA PARTICIPACIÓ, perquè com ja hem 
comentat, aquest projecte va nèixer com  
a espai d’intercanvi permanent entre la ciutada-
nia i l’òrgan gestor de Parc. Per facilitar-ho Volun-
taris de Collserola sempre ha comptat, a banda 
del contacte directe, amb moments com les 
dues Trobades anuals o les sessions de formació, 
on sempre ha estat possible l’intercanvi d’idees  
i d’opinions.
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RECOMANACIONS  
BÀSIQUES AL PARC

LES PERSONES  
I ELS SENGLARS

Cal evitar que el senglar s’habituï a la presència humana per 
minimitzar l’impacte social d’aquesta espècie. 

El senglar és un magnífic animal feréstec amb 
una gran resistència i, actualment, el mamífer 
silvestre més gran de Collserola. La població 
ha augmentat els darrers anys, tant a Cata-
lunya com a tot Europa. Els últims estudis ens 
indiquen que l’abundància d’aquesta espècie, 
al Parc Natural, es troba molt per sobre de la 
densitat desitjable. 

A Catalunya s’observa una estreta relació 
entre la densitat de porc senglar i la presèn-
cia de boscos de frondoses, i la producció de 
fruits forestals de fagàcies, els principals recur-
sos de refugi i aliment d’aquesta espècie. No 
obstant això, les poblacions de Collserola, com 
en algunes altres zones metropolitanes d’Euro-
pa, assoleixen una densitat superior a causa de 
la facilitat per accedir al menjar que les zones 
urbanes i periurbanes ofereixen, així com els 
espais verds urbans naturalitzats on l’espècie 
troba refugi per viure-hi i reproduir-se. 

A l’àmbit del Parc es podria diferenciar, 
segons el seu comportament, tres tipologíes 
de porc senglar:

 ■ Salvatge, que fuig de la presència huma-
na i es mou per les zones més naturals, 
menjant al bosc i en zones agrícoles. 
 ■ Semihabituat, que menja al bosc i en 
zones agrícoles, però ocasionalment pot 
arribar a les zones urbanes.
 ■ Habituat, que es mou per les zones 
urbanes i rodalia, menja gairebé sempre 
de l’home i eventualment al bosc o zones 
agrícoles. 
 

Està comprovat que les femelles dels grups 
habituats tenen un pes superior i, en conse-

qüència, una taxa reproductiva més alta. Això 
ha contribuït a l’increment de la població de 
senglar periurbana. Alguns individus s’estan 
tornant cada cop més exigents i agressius per 
obtenir el menjar. Cal reduir, urgentment, la 
població de senglar a tot el Parc per minimit-
zar el seu impacte social: els danys a l’agricul-
tura i als jardins, les col·lisions amb vehicles, 
els ensurts i lesions a persones i animals de 
companyia, o les incursions a les zones urba-
nes i, sobretot, el risc sanitari per la transmis-
sió de diferents malalties. És el risc sanitari 
el que fa més necessària l’aplicació del marc 
sancionador existent, a aquelles persones que 
els donin menjar.

Cal recordar que el senglar no és una 
espècie protegida, sinó cinegètica, i el control 
directe de les poblacions es fa mitjançant 
batudes i aguaits nocturns. Malgrat aques-
tes mesures de control que s’han portat  
a terme a Collserola, durant més de 25 anys, 
la situació actual exigeix la implementació de 
noves mesures que permetin, per una banda, 
reduir la població al més aviat possible i, per 
una altra, evitar que els exemplars salvat-
ges s’habituïn a la presència humana, a les 
zones urbanes, i que tinguin accés fàcilment 
a aliments d’origen humà.

D’aquí la importància que tant els visi-
tants com els veïns, del Parc i els seus voltants, 
coneguin les mesures preventives i puguin col-
laborar en la resolució del problema.

Al proper butlletí us explicarem, de forma 
detallada, l'evolució de la població de senglar 
al Parc i les mesures que s'han implementat 
per a contenir-ne l'expansió.

n EN CAS D'ENCONTRE  

No us hi apropeu. Poden 
reaccionar amb agressivitat.
No els toqueu, hi ha risc 
de mossegada o envestida.

n A LES ÀREES DE PÍCNIC 

No els doneu menjar.

Feu soroll i gesticuleu  
per allunyar-los.

Estigueu alerta i contro-
leu les vostres bosses.  
Si veieu senglars, guardeu  
el  menjar, us el podrien 
prendre agressivament

n A LA XARXA VIÀRIA

Poden travessar la  
carretera i provocar una  
col·lisió.

http://bit.ly/senglar
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A  l’acte oficial de cloenda del Consell d’Infants de Sant Cugat 
els nois i noies van explicar tot el que havien fet i van presentar 
propostes per millorar el Parc Natural.

PROPOSTES DEL  
CONSELL D’INFANTS DE  
SANT CUGAT  PEL PARC

«Bona tarda, senyora alcaldessa, regidors, 
regidores, directors, directores, professo-
rat, familiars, companys i companyes». Amb 
aquestes paraules va començar el parlament 
que representava els 32 alumnes, de 5è i 6è 
de primària, de setze escoles de Sant Cugat.

Collserola és un espai prou conegut  
i freqüentat per molts dels participants. Tot  
i així, en el primer moment d’aquesta experi-
ència participativa, van plantejar la necessitat 
de saber més coses del parc natural, tant de 
fauna i flora, com de l’ús que es fa de l’espai. 
A aquest objectiu va contribuir exitosament la 
visita guiada que van fer a Can Coll CEA.

També han fet feina d’investigació, 
concretament han dut a terme estadístiques 
de visitants i entrevistes a usuaris. Aquesta 
fase del seu treball l’han centrada sobretot en 
el camí que va del Pi d’en Xandri fins a la zona 
de Can Borrell. 

Una jornada tècnica de debat sobre 
l’ús dels parcs als espais naturals 
periurbans europeus.

En el marc de l’Assemblea General de FEDE-
NATUR (Federació Europea de Parcs Periur-
bans), el dia 5 de maig a València es va orga-
nitzar una jornada tècnica per debatre «L’ús 
públic massiu dels espais naturals periurbans 
i el seu impacte en els ecosistemes fràgils: 
el gran repte actual de la conservació». En 
aquesta reunió els responsables de la gestió 
dels parcs naturals periurbans d’Europa van 
explicar els conflictes ecològics i socials deri-
vats d’aquest ús públic, els reptes de futur, 
així com algunes estratègies per disminuir els 
impactes d’aquesta massificació.

Van presentar comunicacions tècnics d’es-
pais naturals com Monsanto (Lisboa, Portugal), 
Grenoble (França), Mont Himet (Atenes, Grècia), 
Delle Groane (Milà, Itàlia), Lille (França) o el  Parc 
Natural de l’Albufera. El Consorci del Parc de 
Collserola va presentar la seva «Estratègia d’ús 
públic 2016-2019», destacant la proposta tècni-
ca per regular les curses i altres esdeveniments 
esportius de gran format, sobretot pel que fa 
referència a la limitació del nombre de partici-
pants i a la xarxa de camins on es poden desen-
volupar aquest tipus d’activitats.

L’ÚS PÚBLIC  
MASSIU ALS  
PARCS PERIURBANS

Ponència a les jornades de FEDENATUR

Des d’aquestes ratlles volem agrair que, 
enguany, el Consell d’Infants de Sant 
Cugat hagi posat la mirada al Parc, i  feli-
citar tots aquests nois i noies, així com 
tota la gent implicada en aquesta expe-
riència. 

■  LES PROPOSTES DEL CONSELL

De tot aquest treball han sortit unes propos-
tes de millora del Parc Natural:

 ■ L’Ajuntament podria, per exemple, 
realitzar activitats per a totes les edats, 
crear una mascota del Parc, fer una tira 
còmica i una sèrie televisiva, un concurs 
de dibuix, fer una campanya contra la 
brutícia, proposar brigades de neteja  
i organitzar una jornada al Parc, arreglar 
una font que està a l’entrada del Parc, 
arreglar alguns senyals, etc.
 ■ Les escoles podrien, cada any, fer excur-
sions a Collserola i activitats de les que 
ofereix el Parc, fer murals sobre per què 
val la pena visitar el Parc, que els profes-
sors recomanin anar-hi, organitzar un 
voluntariat que sigui per netejar, etc.
 ■ Nosaltres podríem, sobretot, convidar la 
gent perquè hi vagi, fer cartells i penjar-
los per Sant Cugat, fer excursions amb els 
nostres amics, donar exemple de bones 
pràctiques, etc.

Activitat dels infants del Consell a Can Coll
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12 VOLUNTARIAT  

AL PARC  

COL·LABOREM AMB EL PARC
El primer semestre de l’any les entitats 
han estat molt actives i s’han fet més 
de trenta actuacions de col·laboració.

Aquest 2016 està sent molt actiu pel que 
fa a les actuacions de col·laboració. Des del 
gener han estat dotze les entitats, de diferent 
tipus, que han realitzat tasques de manteni-
ment o millora de diversos indrets de Collse-
rola. Molts d’aquests són fonts com la de la 
Marquesa, la de l’Alba, la de Can Barba, la de 
Can Lloses i la de la Llet. Les feines acostumen 
a consistir a treure tot allò que pot fer malbé 
la construcció, treure la planta al·lòctona inva-
sora, millorar els camins  d’accés i recollir les 
deixalles. En altres casos, les entitats apadri-
nen una zona més àmplia on sovint es fan, 
a banda de les tasques anteriors, altres de 
més específiques com reposició de plançons, 
reducció de camins, etc. També hi ha projec-
tes que estan vinculats a temes més tècnics 
com el del seguiment i manteniment de les 
aigüeroles o la inspecció d’una riera. 

Cal destacar que aquesta primavera s’ha 
celebrat el Let’s clean up Europe i la Setmana 
de la natura. Viu la terra 2016. En el marc del 
primer s’havia de fer una actuació a la zona 
d’Esplugues, organitzada per l’Ajuntament 
i l’Escola Americana, que es va haver d’anul-
lar per pluja. A la Setmana, el Consorci hi ha 
contribuït amb la realització de més de quinze 
propostes entre accions de voluntariat i acti-
vitats de descoberta del Parc, algunes de les 
quals compartides amb altres entitats com Fes 
Fonts, Fent Fonting, l’Associació i Grup d’Au-
toprotecció de Sol i Aire o DEPANA. 

Al març també es va iniciar la campanya 
2016 del projecte de Participació en l’eradi-
cació de l’ailant, que serveix per abordar de 
forma conjunta aquest tema amb associaci-
ons de veïns i veïnes del territori del Parc.

VOLUNTARIAT AMBIENTAL 
CORPORATIU

Cada cop són més les empreses 
que s’animen a venir al Parc a fer 
actuacions d’aquest tipus.

L’àmbit de l’empresa també és un bon esce-
nari per venir i conèixer el Parc i la seva gestió. 
Cada vegada són més les empreses que així 
ho entenen. Fins al juny d’aquest any han 
vingut 96 treballadors de cinc empreses dife-
rents. Per una banda, XL Catlin van celebrar el 
seu Community day col·laborant en el mante-
niment de la font del Bacallà. Un grup d’Ami-
corp España van estar arrencant raïm de moro 
prop de Vallvidrera. Finalment, dos grups de 
Xing Networking Spain i Bookings Hispanica, 
van fer el manteniment i neteja dels entorns 
de la font de Sant Ramon.

Fes Fonts Fent Fonting  a la font de la Llet 

Empresa XL Catlin a la font del Bacallà

n ENTITATS COL·LABORADORES DEL  
 PRIMER SEMESTRE DE 2016

GAF DEPANA, AFA Congrés Indians, 
IES Barri Besòs, Centre Cruïlla, IES. 
Bernat el Ferrer, SEOBirdLife, Madre 
Tierra, Esplai Cel, AMPA E. Saltells, El 
Mussol, Fes Fonts Fent Fonting, Grup 
d’Autoprotecció de Sol i Aire.

La Fundación Deporte Integra de Madrid 
va organitzar al Parc una activitat amb l’Em-
presa Liberty i la Fundació privada Rosella. En 
un dia força plujós van estar fent unes quan-
tes caixes niu.

A més, amb motiu de la celebració del 
Let’s clean up Europe es va fer una presenta-
ció del Parc i la seva gestió a la seu de l’em-
presa Lafarge, propietària d’una part del turó 
de Montcada i amb la qual el Consorci ja té un 
conveni de col·laboració.
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Més propostes 
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  NIT CATALANA DELS RATPENATS. 
Al Centre d'Informació del Parc, sessió 
familiar de descoberta dels ratpenats que 
habiten a la serra. La proposta forma part 
d’un projecte d’àmbit europeu. Coorga-
nitzat pel Museu de Ciències Naturals de 
Granollers, Consorci del Parc de Collserola, 
La Fàbrica del Sol i Centre Cívic l’Elèctric. 
El 15 de juny de 18.30 a 22 h.

n  POESIA ALS PARCS. LLETRES I 
PAISATGES: «LLUNÀTICS». 
Lectura de poesies amb la nit i la lluna 
com a pretext, al Centre d'Informació 
del Parc. Màrius Sampere, David Casti-
llo, Enric Casasses i Núria Martínez-
Vernis. Tast de vi produït al Parc Natu-
ral. Més informació sobre el programa 
Poesia als Parcs. Lletres i paisatges 
http://parcs.diba.cat /poesia-als-parcs. 
Divendres, 22 de juliol a les 20 h. 

n  OBSERVACIÓ DE LA MIGRACIÓ DE 
LES AUS RAPINYAIRES
Durant el mes de setembre, al mirador de la 
Magarola trobareu ornitòlegs especialitzats 
que us ajudaran a identifi car les aus de pas 
cap a terres africanes. L’accés fi ns a dalt del 
turó és a peu. Cal que porteu prismàtics. 
Els caps de setmana i festius del 10 de 
setembre al 2 d’octubre, de 10 a 13 h.

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

En l’últim Congrés d’ESPARC, celebrat 
a Laguardia (Àlaba), es va presentar 
el document definitiu de la «Guia de 
buenas prácticas para el desarrollo de 
carreras por montaña en los espacios 
naturales protegidos». 

El document l’ha elaborat un grup de treball 
coordinat per EUROPARC-España (Red Euro-
pea de Parques Naturales). El Consorci del 
Parc Natural de Collserola hi ha participat 
des dels inicis aportant els nous criteris que 
estem implementant des de gener del 2016 
a aquests esdeveniments esportius de gran 
format. 

Pensem que les recomanacions d’aquesta 
nova guia contribuiran en positiu i es conver-
tiran en una nova eina per gestionar aquests 
tipus d’esdeveniments per part dels responsa-
bles dels espais protegits. La publicació també 
estarà a disposició dels organitzadors i parti-
cipants de curses, caminades, pedalades, etc. 
per tal de dissenyar unes activitats sostenibles 
en el territori  i per a la bona convivència entre 
tots els usuaris dels espais naturals protegits. 

El document va tenir una gran acollida 
i tant la Diputació de Barcelona, com la Junta 
de Andalucía van manifestar el seu interès 
per fi nançar la seva publicació, prevista per 
a després de l’estiu.

Cursa al Parc de Collserola

NOVA GUIA DE CRITERIS 
PER A CURSES 
DE MUNTANYA

Memòria de gestió 
del Consorci del 
Parc Natural de la Serra 
de Collserola 2015

Ja està disponible al web del Parc la 
Memòria de gestió del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola 
corresponent a l’exercici 2015.

El document explica totes les línies de treball 
i actuacions que es duen a terme i detalla les 
accions que s’han desenvolupat durant l’any 
passat per a la gestió del Parc Natural. També 
inclou el pressupost destinat a l’exercici així 
com el previst per a aquest 2016.

La podeu descarregar al web del Parc on 
també estan disponibles les memòries dels 
exercicis anteriors.

MEMÒRIA 
DE GESTIÓ
2015
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Segueix-nos:
parcnaturalcollserola.cat
@parcncollserola
Parc de Collserola

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 mitja-
na / 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)

n 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 16 d'agost).

ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA 
Obert de 10.30 a 14 h el segon diumenge de mes (excepte 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: Activitats educatives concertades. Propostes per a llars d’infants, educació infantil, 
primària i ESO. També per a grups d’adults i d’educació especial. 
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 14.30 h (juliol i agost, de Nadal a Reis i Pasqua tancat).

n 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. Vacances del 18 de juliol al 11 d'agost). 
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49 (Divendres tancat. Vacances de l'1 al 15 d'agost). 
La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat. Vacances del 8 al 24 d'agost) 
(Quiosc obert de dijous a diumenge. Agost tancat). 
Sant Pere Màrtir. 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

PERÍODE  TMA  TM T Tm Tma P PA

MARÇ 2016 22,8 15,6 11,1 6,5 2,9 35 76,0

MARÇ 1971–2000 27,9 13,9 10,4 6,9 -3,9 52,1 130,0

ABRIL 2016 23,8 17,8 13,6 9,3 5,1 77,3 153,3 

ABRIL 1971-2000 26,4 16,4 12,5 8,6 0,0 51,6 181,6

MAIG 2016 26,9 21,0 16,4 11,8 6,2 28,7 182,0

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


