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n EDITORIAL
Des del primer moment de la seva creació,
aviat farà trenta anys, el Parc de Collserola es
va gestionar tenint en compte els preceptes
de l’educació ambiental. Educació que s’entén
com un procés d’aprenentatge permanent
i que ha de servir per promoure i afavorir l’adquisició d’un sentit individual i col·lectiu de
coresponsabilitat ambiental.
Des del Consorci, any rere any, renovem
aquest compromís de treball oferint activitats
de descoberta dels valors del Parc i de conscienciació sobre la necessitat de conservació
del planeta, sempre pensant en el futur i en la
millora de la qualitat de vida.
L’any 1988 vam començar a oferir dues
propostes educatives que buscaven desvetllar
en mestres i alumnes l’interès per la serralada
de Collserola. A hores d’ara, l’edició 2016-17
d’El curs al Parc recull ja trenta-cinc propostes educatives adreçades al món escolar,
la formació d’adults, els alumnes de graus
i universitaris i també aquells que precisen una
atenció especial.
I també des de l’inici vam confegir una
Agenda d’activitats, on s’ofereix un ampli
ventall de propostes adreçades a totes les
persones usuàries i habitants del Parc, amb el
valor afegit de crear aliances amb altres entitats o administracions amb les quals compartim objectius i voluntats.
Treballem per fer de Collserola un espai
d’aprenentatge i creixement personal, facilitant la relació amb la natura, la descoberta
sensorial, l’observació sobre els fets, els fenòmens, els canvis... Fomentant els valors de
l’observació respectuosa, la sensibilitat vers
el món natural, l’aprenentatge globalitzat, la
participació i el treball cooperatiu.

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

PREPARES UNA ACTIVITAT
AL PARC NATURAL?
HAS DE SABER QUE...
Si teniu previst organitzar una activitat al
Parc Natural, heu de demanar (amb un mes
d’antelació) l’autorització dels serveis tècnics
del Parc, per poder assegurar que l’activitat
proposada sigui compatible amb la conservació de l’espai natural, així com amb les altres
activitats que es puguin desenvolupar a la
mateixa zona.
Per aquest motiu, i sobretot per a les
activitats fisicoesportives de gran format, cal
que l’itinerari segueixi els camins del mapa
de la xarxa de camins i pistes autoritzables
elaborat pels serveis tècnics del Parc. Alhora
també caldrà que compleixi els criteris indicats
a les fitxes que s’han elaborat segons la tipo-

logia de l’activitat (caminada, cursa, bicicleta
o cursa d’orientació). Recordeu que les activitats s’han de realitzar en horari diürn.
A partir del 2017 els criteris, que ara
estan en fase d’adaptació per a les activitats
ja desenvolupades altres anys, passaran a ser
d’aplicació per a totes les activitats col·lectives
que s’hi desenvolupin.

Trobareu tota la
informació sobre
l’autorització d’activitats
al web del parc

PLA DE GESTIÓ
CINÈGETICA 2016-17
Entre l’1 d’octubre i el 18 de febrer hi haurà caça menor
i batudes de caça major (senglar) a les zones de caça
controlada del Parc segons el calendari publicat per la
Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques de la
Generalitat de Catalunya, l’òrgan competent en matèria
de caça.
Al web del Parc trobareu el calendari detallat amb els dies i les zones
afectades per caça major i menor.
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CAN CALOPA, CENTRE DE
DIVULGACIÓ DE L’ACTIVITAT
AGRÍCOLA I VINÍCOLA
Durant l’estiu Can Calopa s’ha remodelat per afegir una nova dimensió a aquest
projecte de vins amb ànima social: acollir un espai de divulgació de l’activitat
agrícola del Parc que inclourà una agrobotiga
Les millores a l'equipament
representen la consolidació d'un
projecte de recuperació de l'espai
agrícola, dels quals el nostre Parc
n'està tan mancat

ser desenvolupat a partir de l’any 2002 pel
Consorci del Parc de Collserola, que el va
gestionar fins a l’any 2010, quan li va passar
el testimoni a la Cooperativa l’Olivera, que va
impulsar un centre d’acollida per a persones
amb discapacitat psíquica que treballen en la
gestió d’aquesta finca agrícola i forestal.
Masia de Can Calopa de dalt durant el procés de rehabilitació Font: Cooperativa L'Olivera

La masia de Can Calopa acull un centre
d’elaboració de vins de qualitat basat en un
projecte per afavorir oportunitats d’integració
social i laboral per a persones amb discapacitat, propiciant la relació i intercanvi d’aquesta
experiència amb l’entorn. El Centre Especial
de Treball i la llar residència acullen actualment 12 persones.
A més d’aquesta dimensió productiva
i d’integració, el projecte de Can Calopa vol
ser també un centre divulgatiu de l’activitat agrícola i vinícola. El projecte d’obra que
s’ha desenvolupat durant l’estiu es concentra
a l’exterior de la masia, tant a les construccions pati-era com en el mateix pati-era. S’han
creat sales relacionades amb la divulgació de
l’activitat agrícola i vinícola i una agroboti-

ga que inclourà un espai per a degustacions
dels productes. També s’ha portat a terme
la restauració de la façana de la masia. Les
millores permetran fer visites concertades en
les quals es podrà conèixer el cicle productiu.
Dins de les actuacions en curs també s’aborda
l’optimització de l’espai de producció.
En definitiva, aquestes millores representen la consolidació d’un projecte de recuperació d’un espai agrícola, dels quals està tan
mancat el nostre Parc, i al mateix temps significa la revitalització d’un patrimoni arquitectònic històric, que garanteix el seu futur.
Des que es van recuperar les vinyes a Can
Calopa, l’any 2003, Barcelona va tornar a ser
un municipi productor de vi. Aquest projecte municipal, que es va iniciar l’any 2000, va

Vinya de Can Calopa. Font: Arxiu CPNSC
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VIL·LA JOANA
CASA VERDAGUER
DE LA LITERATURA
La masia de Vil·la Joana ha estat remodelada al complet. Des del mes de juny passat ja es pot visitar
el MUHBA (Museu d'Història de Barcelona) Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la literatura amb una
proposta museística renovada
Amb aquesta actuació de
rehabilitació Vil·la Joana ha
recuperat la seva singularitat com
a peça arquitectònica
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Vil·la Joana un cop restaurada. Fotografia: Pep Parer-MUHBA

La rehabilitació de l’edifici es va iniciar al setembre de l’any 2014
seguint el projecte encarregat pel Consorci l’any 2010 al despatx d’arquitectes Morató & Arderiu. El finançament de l’obra ha estat a càrrec
de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el Districte de Sarrià - Sant
Gervasi i l’Institut de Cultura de Barcelona. Amb aquesta actuació

l’edifici ha recuperat la seva singularitat com
a peça arquitectònica. Alhora també s’ha
museïtzat amb una nova exposició que té com
a fil conductor la paraula.
La remodelació ha estat total i ha implicat
tant les sales dedicades a museu com l’arranjament del nivell superior, que inclou diferents
sales de treball i un nou habitatge per als
masovers de l’equipament.
Durant la restauració s’ha treballat amb
l’objectiu de conservar el màxim d’elements
arquitectònics originals (mosaics, bigues...).
A més també s’han descobert elements
amagats al subsòl, que s’han analitzat i, en
algun cas, recuperat. Alhora, tota la reforma
de l’interior de l’edifici ha seguit els estàndards actuals de seguretat, fet que ha obligat
a la instal·lació d’un ascensor per accedir als
nivells superiors.
Resta pendent la remodelació dels espais
exteriors de la part del darrere de la casa, amb
un projecte d’enjardinament i de tancament
perquè funcioni com a espai d’acollida als
grups. També s’està treballant en un projecte
que connecti l’equipament amb l’aparcament
de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera.

■■VIL·LA JOANA, la primera part se centra
en la història de la casa, que ha passat de
mas agrícola medieval, a una vil·la d’estiueig —on els Miralles acolliren Verdaguer— i, finalment, a una escola especial.
L’exposició mostra la tasca d’aquesta última institució amb documents i objectes,
inclosa la publicació simbòlicament intitulada La paraula.
■■LITERATURA, LITERATURES, la segona
part comença pel pas de la paraula a la
paraula literària, i per com la paraula literària ha construït mons des dels orígens
—les cosmogonies— a les metròpolis
modernes. El recorregut segueix pels
clàssics, pel conjunt de les literatures del
món —el Literàrium—, per la literatura
creada per dones, per les visions literàries del món de Catalunya estant, etc., per
passar finalment de l’escriptura a la lectura, i als sentits de la lectura, i a com llegir
ens transforma.
■■VERDAGUER, l’exposició segueix amb un
recorregut per Verdaguer i el seu temps, els
vincles de Verdaguer amb la societat d’una
Catalunya renaixent, sense oblidar el període de tensions del final de la seva vida,
amb l’Església i amb la societat. En aquest
punt es dóna pas als espais més directament referits a Verdaguer: el menjador
o sala dels metges, la capella oratori i la
seva cambra.

Us convidem a visitar aquest
equipament, situat al costat del
Centre d’Informació del Parc i que
trobareu obert dijous, de 10 a 14 h,
i dissabtes, diumenges i festius de
10 a 19 h.

■■BARCELONA, l’última part ens porta
a l’empremta de Verdaguer en el paisatge urbà, i les successives apropiacions de
Verdaguer —del primer intent de museïtzació a la Ciutadella a l’Exposició del 29 i al
seu monument— per situar com el poeta
ha estat, en tota circumstància, el major
referent literari de Barcelona i de Catalunya.
Aquesta darrera part culmina amb l’audiovisual Barcelones de la literatura, amb un
repertori ampli de tots els autors que han
perfilat des de la literatura la ciutat, els que
pertanyen a la literatura catalana, com és
obvi, però igualment els que, des de la
ciutat mateixa o des de terres distants l’han
relatada en altres llengües.
L’exposició també inclou un espai dedicat
a Collserola, el Parc Natural on està situada la
casa, i la natura que tan significativa va ser per
a Verdaguer.
Durant l’estiu ja s’han portat a terme
diferents actes a l’equipament, com el recital
poètic Llunàtics dins el programa «Poesia als
parcs» de la Xarxa de Parcs de la Diputació de
Barcelona, amb la col·laboració del Consorci
i del MUHBA Vil·la Joana.

Nous espais museïtzats. Fotografia: Pep Parer-MUHBA
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L’equipament ha obert aquest estiu, en
període de prova, amb una nova exposició basada en quatre eixos que prenen la
paraula com a fil conductor de la visita.
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ELS PANTANS
DE COLLSEROLA,
UNA GESTIÓ GLOBAL
Punts d’aigua, espais de biodiversitat, llocs de trobada i lleure... Els
pantans de Collserola acompleixen diferents funcions que la seva
gestió ha de fer compatibles amb l’ús social
A Collserola hi trobem diferents construccions relacionades amb l’aigua: fonts,
basses, canalitzacions, rescloses, pantans... En gran part, testimonis del passat agrícola de la serra. L’abandonament dels camps de conreus i masies a mitjan segle XX va
propiciar l’oblit de moltes d’aquestes construccions. El treball de recuperació i arranjament d’aquests espais ha estat una de les tasques que el Consorci ha realitzat des
dels seus inicis, tant pel seu valor patrimonial com pel fet de ser punts d’aigua bàsics
per a la flora i fauna del parc i per a l’establiment d’ecosistemes aquàtics.
Hi destaquen els dos pantans que trobem a la serra, el de Can Borrell i el de
Vallvidrera. Atesa la seva artificialitat, aquestes construccions necessiten un manteniment i una gestió global que busqui compatibilitzar totes les seves funcions: reservori
d’aigua —la més bàsica—, ecosistema aquàtic i espai per al lleure.
■ EL PANTÀ DE VALLVIDRERA
L’any 1999 comença la recuperació del pantà de Vallvidrera, una construcció
de mitjan segle XIX que si inicialment tenia com a finalitat el reg dels conreus,
després de la remodelació de l’arquitecte Elies Rogent, va servir per garantir el
subministrament d’aigua, entre els anys 1864 i el 1968, a la població de la vila de
Sarrià. Aquesta infraestructura recull les aigües de la petita conca dels torrents de
l’Espinagosa, Can Llevallol i Can Sauró. La presa és un exemple excepcional d’arc
de gravetat construïda amb obra de fàbrica.
Actualment el pantà és considerat per l’Agència Catalana de l’Aigua com una
infraestructura de nivell A, fet que implica un seguiment i manteniment acurat
i complex de tota la infraestructura.
L’objectiu de la recuperació d’aquest espai era, per una banda, recuperar un
patrimoni construït de gran valor, i per l’altra, la consolidació d’un espai humit,
escassos a la serra, potenciant especialment les espècies d’amfibis, un grup
faunístic amenaçat a escala mundial. Per aquest motiu durant la seva restauració es van dissenyar especialment les vores configurant zones de platja per
facilitar-ne el descans i la posta. Alhora, i un cop restaurada la casa del guarda
del pantà, aquest nou equipament —proper al transport públic i a la població de
Barcelona— ha esdevingut un punt de lleure i trobada.
Tretze anys després de la recuperació del pantà, la massificació de l’espai
i l’aparició de certs usos no compatibles amb la conservació d’aquest hàbitat

El pantà de Vallvidrera

El pantà de Vallvidrera es va recuperar amb un
doble objectiu: per una banda, posar en valor un
patrimoni construït de gran interès, i per l’altra,
la consolidació d’un espai humit, molt escassos
a la serra
(alliberament d’espècies exòtiques invasores, gossos i altres
animals que s’hi banyen, ocupació de la llera per part de les
persones...) fan perillar l’equilibri de l’ecosistema.
Per revertir aquests desajustos es porten a terme diferents actuacions de gestió. Una de les més impactants és el
buidat periòdic a fi de fer tasques de manteniment del vas
i de la presa, que alhora també serveix per controlar les
espècies invasores. Tot i que pugui semblar contradictori la
millor època perquè el buidat sigui el màxim d’eficient és
l’estiu, ja que és necessari que s’assequin els llots per facilitar l'accés i desenvolupar els treballs de manteniment que
pertoquin i també perquè sigui més efectiva l’eliminació
d’espècies invasores.

Reineta (Hyla meridionalis)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Libèl·lula (Calopteryx)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)
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■ FAUNA DELS AMBIENTS AQUÀTICS
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A priori, el buidatge no s’ha de considerar com un fet
perjudicial per a l’ecosistema del pantà, ja que l’assecament natural durant l’estiu és un fenomen propi dels espais
humits mediterranis.
A més de les accions periòdiques de gestió, hi ha diferents projectes en marxa de millora d'aquest espai. Per una
banda, està prevista la construcció d’una bassa a la zona de
la cua del pantà, ben protegida, per afavorir la reproducció
de petits amfibis, insectes i aus, així com perquè serveixi de
refugi per a diferents espècies de fauna aquàtica. Per altra,
també hi ha en projecte millorar el camí que enllaça la presa
amb la cua del pantà pel marge dret, perquè hi puguin accedir els petits vehicles que han de fer el manteniment de la
xarxa de clavegueram, que baixant pel torrent de l’Espinagosa passa per la riba dreta del pantà.
Finalment, també caldrà repensar com es protegeix la làmina d’aigua i els marges per evitar l’accés per part de les persones i els gossos. Alhora també caldrà reforçar la senyalització
per revertir alguns dels usos incívics i poc respectuosos amb la
preservació de l’entorn que actualment es fan del pantà.

■ EL PANTÀ DE CAN BORRELL
L’any 2014 es va concloure la recuperació per a la visita d’un segon pantà, el de
Can Borrell. Aquest petit embassament va ser construït a principis del segle XX
per garantir el reg dels camps de conreu de la masia de Can Borrell. És un espai
emblemàtic de Collserola que s'ha hagut de recuperar, ja que amb el pas dels anys
havia caigut en la degradació i l’oblit. L’objectiu principal d’aquest projecte va ser
millorar l’accés al pantà, tot respectant el marge occidental, el més ben conservat
naturalísticament i paisatgísticament.
Un cop l’espai s’ha condicionat per a la visita resta pendent una important
actuació de manteniment que implicarà fer un dragatge per extreure els llots acumulats històricament al vas del pantà, ja que actualment la làmina d’aigua té molt
poca altura. Aquest fet fa que en períodes de sequera, com el d’aquest estiu, el
petit volum d’aigua quedi molt eutrofitzat. Aquesta actuació de dragatge farà que
el volum d'aigua acumulat sigui més important, essent més difícil que se’n quedi
sense. De totes maneres, la pèrdua d'aigua és una situació recurrent en aquests
espais mediterranis ja que la presència d’aigua depèn del nivell freàtic i del cabal
de les rieres per la qual cosa segurament no es revertirà del tot la situació només
amb l'eliminació dels llots.

BUTLLETÍ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA NÚM. 113
8

LA PROBLEMÀTICA DE LES
TORTUGUES AL PANTÀ DE
VALLVIDRERA

■ COMPTE! ESPÈCIES
INVASORES

L’any 2015 es va iniciar el programa de control de la població de
tortugues al·lòctones als pantans de Collserola i que desenvolupa el
CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya).

Els darrers anys al pantà de Vallvidrera s’han
trobat moltes espècies de tortugues originàries d’alliberaments per part de les persones. Només alguns dels individus pertanyen
a una espècie autòctona, la tortuga de rierol
(Mauremys leprosa), probablement capturades il·legalment d’algun punt de la península
Ibèrica. La gran majoria, doncs, són d’espècies exòtiques invasores, provinents d'Amèrica
i Àsia on es crien en granges per abastir el
mercat de mascotes, principalment tortugues
de Florida i similars (gèneres Trachemys, Pseudemys i Graptemys).
Fa dos anys es va iniciar una actuació entre
el Parc Natural de Collserola i el CRARC per tal
d’extreure totes les espècies exòtiques invasores. Dins d’aquest pla, les tortugues exòtiques capturades són traslladades al CRARC
on es fan anàlisis i proves per veure quin grau
de perjudici estan portant als nostres ecosistemes i, seguint imposicions marcades per la
Llei d'espècies invasores, es realitza l’eutanàsia dels exemplars capturats al medi.
En les dues temporades de captures estivals s’han extret un total de 97 tortugues
exòtiques (42 el 2015 i 53 el 2016) de 7 espècies diferents (6 americanes i 1 asiàtica). Alhora,
s’han marcat i identificat 4 tortugues de rierol
que es tornaran al pantà quan es donin per
finalitzades les obres de neteja i adequació. La
majoria dels animals capturats i analitzats han
estat femelles de pesos molt variables, però

en general s’ha detectat que les femelles són
més grans, amb un pes mitjà al voltant dels
950 grams.
Com a conclusions generals de l’estudi,
podem dir que les patologies més freqüents
trobades a aquestes tortugues invasores són
infeccions i paràsits digestius, així com alteracions del fetge. Això és un reflex o bé del mal
estat de salut dels animals en el moment de
l’abandonament o bé del fet que han emmalaltit un cop alliberats. Ambdós aspectes són
perjudicials per al manteniment d’un bon
estat sanitari del pantà.
Quant a la possible reproducció d’aquestes espècies s’han trobat ous en formació a les
femelles i tortugues juvenils que encara tenien
restes de vitel (rovell de l’ou). Per tant podem
concloure que els individus que sobreviuen
a les infeccions i el parasitisme, són capaços de
reproduir-se al pantà, ampliant així l’amenaça
per a l’ecosistema i complicant, per exemple,
la nidificació d’aus autòctones d’ambients
aquàtics, com el cabusset.
Per a la temporada vinent està previst
haver disminuït al mínim la població de tortugues exòtiques i així poder iniciar un pla de
presència i conservació de les autòctones.

Albert Martínez-Silvestre,
Alba Fernández, Joaquim Soler
CRARC -Masquefa

Tortugues de Florida al pantà de Vallvidrera

Captura de misgurn al pantà de Vallvidrera

Gambusia

Cranc de riu Americà

Un estiu extrem ha finalitzat amb dos grans incendis al Parc Natural que han
calcinat més de 30 hectàrees al vessant barceloní de Collserola, un 83,5%
del total d’hectàrees cremades al Parc aquest 2016.

Incendi produït al barri de les Roquetes el 19 de setembre passat

Aquest 2016 es recordarà com un any amb un
nombre molt important d’incendis als parcs
naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Després d’un estiu amb unes condicions
extremes, s’han detectat, fins a finals de
setembre, 131 focs a tota l’Àrea Metropolitana amb un total de 50,11 ha cremades. Dins el
Parc Natural s’han comptabilitzat 74 focs, un
nombre molt superior a la mitjana del període
1990-2015, calculada en 47 focs per any.
Tot i això, i gràcies a la detecció i intervenció ràpida del dispositiu de prevenció que
coordina el Consorci, la mitjana d’hectàrees
calcinades per incendi a Collserola és, amb
dades de finals de setembre, de 0,38 ha, valor
inferior a la mitjana del període 1990-2015,
situada en 0,41 ha/incendi.
Les causes d'aquest increment d’incendis
són, d'una banda, la falta de pluja i les altes
temperatures d'aquest estiu, que han provo-

cat que durant més del 75% dels 112 dies de
campanya s’hagi activat el Pla Alfa que elaboren els agents rurals i que determina el risc
d’incendi forestal. Però, d’altra banda, també
cal assenyalar l'augment del nombre d’incendis intencionats.
El 19 de setembre es va produir l’incendi més important al turó d’en Segarra, a la
zona de Nou Barris (Barcelona), que va cremar
21,2 ha. El foc va ser controlat just abans que
baixés pel vessant vallesà del Parc. Les causes
de l’incendi estan encara per determinar
per part dels agents rurals de la Generalitat
de Catalunya, essent la hipòtesi principal de
treball la intencionada.
Dilluns 21 de setembre, es va produir un altre important incendi, aquest cop
a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El nombre
d’hectàrees cremades va ser d’11,9 ha, totes
localitzades dins el municipi d’Esplugues
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DOS GRANS INCENDIS
TANQUEN LA CAMPANYA
DE PREVENCIÓ ACTIVA
de Llobregat. Gràcies a la intervenció dels
mitjans, el foc va poder ser controlat just en el
moment en què arribava al cim. Les causes de
l’incendi estan encara per determinar per part
dels agents rurals de la Generalitat de Catalunya, essent la hipòtesi principal de treball una
línia elèctrica.
Els dos incendis van afectar una zona de
prat i matoll. El segon també va arribar a una
zona repoblada amb pins on va cremar menys
d’una hectàrea, sobretot de pi pinyer (Pinus
pinea), amb un total de 190 arbres afectats
pel foc.
Ambdós incendis s’han produït en zones
on es donen focs recurrents i per tant la
vegetació hi està força adaptada. Els serveis
tècnics ja estan analitzant l’afectació i valorant
les possibles accions als dos punts. L’objectiu
serà que de manera natural l’espai es vagi
recuperant i convertint-se en un prat d’albellatge, un ambient natural de gran interès
ecològic malgrat que a primer cop d'ull poden
semblar espais empobrits per la manca d'arbres. Caldrà estar atents a les pluges i a com
evoluciona la vegetació de l’espai.
DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES SUPERFÍCIES
CREMADES I DEL NOMBRE D'INCENDIS
[1/01 AL 28/09 DE 2016]

Nre.
de focs

Superfície
total (ha)

Arbrat
(ha)

COLLSEROLA

74

39,65

2,21

GARRAF

27

7,28

1,68

MARINA

17

1,96

0,03

VALLÈS

13

1,21

0,14

TOTAL AMB

131

50,11

4,06

Zona

9
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VOLUNTARIAT
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
VOLUNTARIS DE COLLSEROLA
Després de l’aturada estival que es fa de mitjan
juny a mitjan setembre, l’activitat al projecte
s’ha reprès amb força. Hi ha per davant un
trimestre especial, amb formacions, actuacions i la Trobada del desembre, però també
amb la tristesa de pensar que serà el darrer
any. La nova Llei del voluntariat i de foment
de l’associacionisme de Catalunya no permet
que les administracions tinguin projectes de
voluntariat propi.
A més, aquesta tardor seguiran els actes
de celebració dels 25 anys de funcionament
de Voluntaris de Collserola, amb el marcatge
de l’itinerari dels voluntaris que es va fer per
a la celebració del 10 anys, i que va pels voltants
del Centre d’Informació. També es farà una petita exposició explicativa del projecte.

COL·LABOREM AMB EL PARC
Amb l’arribada del setembre moltes entitats
han tornat a estar actives i Collserola ha estat,
de nou, el marc d’alguna de les seves actuacions. Un cop passada la forta calor, ara és una
bona època per fer-les.
Abans però, cal recordar que durant el
juliol passat —tot i les fortes temperatures— també es van fer actuacions. A la zona
de Ciutat Meridiana, 25 nois i noies dels dos
camps de treball organitzats pel Centre Cruïlla
van fer diferents tasques de millora i manteniment de zones com la font Muguera o el
mirador del carrer Perafita. També algunes
persones voluntàries de DEPANA van anar
de forma continuada a la zona de la font del
Gos per regar els plançons d’alzines i diferents

Membres de la SEAS col·laborant en el manteniment de les fonts del Rector i del caçador o de la SEAS

arbusts de les vores del camí que va del barri
al mirador d’Horta.
Com ja és habitual, les entitats que han
programat accions per a aquesta tardor són
de perfils molt diversos. Hi ha associacions
de caràcter conservacionista com DEPANA,
que actuen en diferents punts de la serra,
o altres que tenen interès a millorar el seu territori més proper, com la Secció Excursionista
de l’Ateneu Sant Justenc, que amb motiu de
la celebració de la 20a edició de la Caminada Popular, ha col·laborat, entre altres coses,
en el manteniment de les fonts del Rector
i del Caçador o de la SEAS i dels seus accessos.

El setembre marca també l’inici del curs
escolar. Els centres educatius que apadrinen
alguna font o àrea del Parc ja estan elaborant,
juntament amb el Consorci, el projecte de
treball que realitzaran durant aquest període.
Per la seva banda, les associacions de
veïns i veïnes que participen en la campanya
2016 de l’eradicació de l’ailant, estan acabant
de fer el mapatge, és a dir, estan acabant de
marcar sobre plànol els focus d’ailants que hi
ha a la seva zona i a les parcel·les privades,
on el Consorci començarà a fer el tractament
fitosanitari al mes d’octubre. Aquesta activitat
també implica la difusió de la problemàtica que
suposen les plantes exòtiques invasores al Parc.

EN RECORD DE
SALVADOR GRAU
I TORT

Com ja va sent tradicional, el Parc
Natural de Collserola s’afegeix a la
celebració del Dia Mundial dels Ocells,
el primer cap de setmana d’octubre.
Amb un programa d’activitats, en
diferents llocs del Parc, per passar unes
hores descobrint i gaudint del fascinant
món de les aus.

El 23 de juny passat , després de
dos anys de lluita contra la malaltia,
ens va deixar Salvador Grau i Tort,
representant de la Generalitat de
Catalunya en els òrgans de govern del
Parc Natural de la Serra de Collserola

El diumenge 2 d’octubre a Can Coll CEA es va
celebrar la Festa dels Ocells amb tallers, xerrades, jocs, mostra de llibres i contes ornitològics... i el taller «Escoltant la natura» d’Eloisa
Matheu. Amb motiu de la celebració es va
muntar una exposició de temàtica faunística
de l’artista Sergi Ricart.
El dissabte 3 d’octubre, en el Centre d’Informació del Parc, es va realitzar una passejada guiada de descoberta dels ocells que viuen
al Parc de Vallvidrera. També s’han exposat
gravats i escultures de Sergi Ricart a la sala
d’actes.
La celebració del Dia Mundial dels Ocells
coincideix amb el tancament de la Campanya
d’observació de la migració d’aus rapinyaires
al turó de la Magarola, on els ornitòlegs informen sobre les dades del seguiment que en fan
anualment i ajuden a identificar les espècies
als visitants.
Totes les activitats són gratuïtes i per
a tots els públics.

Biòleg de formació, la seva carrera professional va estar sempre relacionada amb els
espais naturals del país i la seva planificació
territorial. Va ser un dels impulsors de la Xarxa
Natural 2000 i de la declaració de diferents
parcs naturals com el de l’Alt Pirineu, el del
Montgrí-Illes Medes o el de les Capçaleres del
Ter i del Freser. Alhora va treballar per reforçar
els vincles entre l’Administració i els centres
de recerca i la societat civil, especialment amb
l’impuls de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Va ser un bon coneixedor de Collserola,
ja que sota la seva responsabilitat es van dur
a terme els treballs d’anàlisi territorial i discussió urbanística amb els ajuntaments i el
Consorci, per fixar els límits del Parc Natural,
que va ser finalment declarat el 19 d’octubre
de 2010.
Des d’aquestes línies els gestors del Parc
Natural de la Serra de Collserola volem agrair-li la seva important tasca en la conservació
del Patrimoni Natural.

NO US HO
PODEU
PERDRE...

TARDOR 2016

DIA MUNDIAL
DELS OCELLS AL
PARC NATURAL

n TALLER DE MARXA NÒRDICA,
coneix els beneficis d’aquesta pràctica
esportiva tot gaudint del patrimoni històric i natural proper. Itinerari d’una hora de
durada.
Dimecres, 9 de novembre al Centre d’informació del Parc.
n DESCOBREIX LA FEIXA DELS
OCELLS DE CAN COLL,
els diumenges, a partir de novembre hi
podreu contemplar els ocells més comuns
dels nostres boscos, camps i jardins. Hi ha
préstec gratuït de guies i prismàtics.
Diumenges de 9.30 a 14.30 h
n VIU LA SETMANA DE LA CIÈNCIA
AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA,
de l’11 i el 24 de novembre, amb la passejada temàtica «Petits informadors: els
líquens» o la descoberta en família «Orientem-nos».
Trobaràs més informació sobre aquestes
i altres propostes de la setmana a http://
www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia/

Més propostes
a l’Agenda d’activitats
del Parc Natural de
Collserola
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DONEN SUPORT A LA
CONSERVACIÓ DEL PARC:

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 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).

Imprès en paper reciclat CICLUS OFFSET
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n EQUIPAMENTS

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).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49 (divendres tancat).
La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat) (quiosc obert de dijous a diumenge).
Sant Pere Màrtir. 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

JUNY 2016

30,2

26,5

21,6

16,7

10,6

19,4

201,4

PA

JUNY 1971–2000

35,5

24,2

20,0

15,7

6,9

39,4

279,6

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

JULIOL 2016

32,4

29,6

24,9

20,1

15,6

16,9

218,3

JULIOL 1971-2000

39,8

27,4

22,9

18,5

10,6

26,7

306,3

AGOST 2016

32,4

29,2

24,5

19,8

15,9

17,6

235,9

AGOST 1971-2000

38,4

27,1

22,9

18,7

11,0

45,0

350,0

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)

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

