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n EDITORIAL
Complir anys i celebrar els aniversaris
són actes tan gratuïts com necessaris.
Posen el passat en el present, provocant un breu temps de reflexió i records.
I això, sens dubte, ens serveix també per
encarar el futur.
L’any 2017 es compliran els trenta
anys de l’aprovació del Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural
del Parc de Collserola i de la creació del
seu òrgan gestor.
És un bon moment per fer balanç de
la gestió de tots aquests anys i des del
Consorci procurarem, durant tot l’any
vinent, anar explicant i retent comptes
de tot el que s’ha pogut fer fins ara,
d’allò que encara està pendent i el que
tenim il·lusió de poder fer en un futur
pròxim.
Intentarem que no sigui un exercici
de cofoisme, ans al contrari, un esperó
per a la feina del dia a dia. Aprofitarem per demanar, un cop més, la vostra
complicitat i intentarem recollir els diferents punts de vista, els records, les crítiques i els anhels de tothom per reflectir-ho en els propers butlletins.
Per poder-ho fer realitat esperem
comptar amb la vostra col·laboració.

MILLORA DELS SERVEIS
AL PASSEIG DE
LES AIGÜES
S’instal·la una font al pla dels Maduixers.

Nova font al pla dels Maduixers. Font: CPNSC

Un dels punts més utilitzats per accedir al
passeig de les Aigües és el pla dels Maduixers,
al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.
Per tal d’ampliar els serveis que s’ofereixen
als visitants, aquesta tardor s’ha instal·lat en
aquest punt una font connectada a la xarxa
de subministrament d’aigua potable. A més,
s’han aprofitat els treballs per deixar preparada la connexió a la xarxa de la font dels
Maduixers, situada a 100 metres de la instal·
lada. Aquesta font natural té un cabal molt
baix i per tant pot ser necessari, en un futur
connectar-la, a la xarxa d’aigua potable.
Aquesta actuació forma part d’un projecte més global que vol dotar de serveis els
punts d’accés al Parc des del vessant barceloní, que permeti alhora endreçar i gestionar
millor aquests espais d’arribada al Parc.

■ DEPANA, 40 ANYS DE SALVAGUARDA DEL TERRITORI
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) va néixer l’any 1976, fruit
de l’empenta de científics, tècnics, naturalistes i professionals de diferents camps amb
l’objectiu de defensar el dret de tots els ciutadans a gaudir d’un país ambientalment
saludable i d’una millor qualitat de vida. Gràcies a la seva important tasca, tant des del
punt jurídic, científic, educatiu com reivindicatiu, durant aquests 40 anys han aconseguit importants fites en la conservació del patrimoni natural.
Pilar Diaz Romero
Vicepresidenta executiva del
Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola

Moltes felicitats! Des del Parc Natural de Collserola us encoratgem a seguir
treballant per la defensa del territori.

Un nou projecte d’ús públic per fer compatible la conservació de la biodiversitat
de la serra amb el gaudi dels ciutadans d’aquest espai natural.

Signatura del conveni de col·laboració amb el RACC. Font: RACC

La planificació i gestió del verd urbà i dels
espais naturals propers a les grans ciutats han
de donar resposta a la creixent demanda social d’activitats a l’aire lliure i de contacte amb
la natura, però tenint molt present que l’ús no
pot malmetre el recurs. La finalitat primordial
és assegurar l’ús sostenible del Parc, evitant
la pèrdua dels beneficis ecosistèmics que
proporcionen els hàbitats naturals a tota la
ciutadania.
La situació actual a Collserola, amb una
elevadíssima freqüentació de visitants amb
interessos ben diferents, és un exemple clar
de la necessitat de trobar noves maneres de
regulació de les activitats que afavoreixin les
experiències satisfactòries als visitants del Parc
i redueixin, el màxim possible, la conflictivitat
entre els diferents usuaris.

El Consorci treballa, amb aquesta premissa, en l’elaboració d’una nova Estratègia d’ús
públic 2016-2020. A primers d’any, es va constituir una taula de treball, en la qual participen
tècnics municipals dels nou ajuntaments del
Parc, amb l’objectiu de consensuar les línies
de treball i les accions a portar a terme.
En el marc de l’Estratègia i del programa
de treball amb entitats col·laboradores, el 15
de novembre de 2016 passat, el Consorci va
signar un acord amb el RACC per elaborar
un Pla de mobilitat al passeig de les Aigües.
A partir de la diagnosi tècnica de la situació
actual es desenvoluparà una proposta de
mesures i actuacions per facilitar la gestió
positiva dels possibles conflictes, i millorar la
convivència al llarg de tot el passeig

CRITERIS PER A LES
ACTIVITATS COL·LECTIVES
AL PARC NATURAL
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CONVIVÈNCIA
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA

L’1 de gener de 2017 entren en vigor
els nous criteris per a les activitats
fisicoesportives organitzades, per tal de
minimitzar l’impacte ambiental i evitar
els conflictes entre usuaris.
Els nous criteris regulen tant el nombre de
participants i el nombre d’activitats anuals,
com el recorregut. Han estat aprovats pels
òrgans de govern un cop consensuats a la
taula tècnica de treball amb els ajuntaments
del Consorci.
Pel que fa al mapa de camins autoritzables, s’ha elaborat tenint en compte els
següents criteris: la fragilitat dels hàbitats
naturals de cada zona, l’amplada i el pendent
del camí quan hi ha diverses alternatives, els
camins subjectes a l’època de l’any per nidificació o risc d’incendi, i els que travessen
finques privades, i per tant, requereixen l’autorització per part de la propietat.
Per altra banda, el nombre màxim de
participants, comptabilitzant totes les categories i/o recorreguts de la prova, varia en funció
de les diferents tipologies d’activitats. A més,
totes les activitats hauran de transcórrer en
horari diürn. La sortida serà, com a màxim,
mitja hora abans de la sortida del sol i l’arribada, mitja hora després de la posta.
Trobareu tota la informació sobre els
criteris a seguir si feu una activitat
multitudinària fisicoesportiva al web del
Parc Natural de Collserola.

Espai d'autoritzacions
d'activitats
al web del Parc Natural
de Collserola
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DIAGNOSI PARTICIPATIVA
DE LA PAGESIA AL
PARC NATURAL
S’inicia una diagnosi tècnica de l’activitat agrària a Collserola amb l’objectiu de determinar
els principals reptes i accions a desenvolupar per tal de fomentar-la i potenciar-la.
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Can Montmany, una de les finques agrícoles en actiu del Parc. Font: CPNSC

Les zones agrícoles tenen un paper bàsic en
la conservació dels espais naturals protegits,
tant pel que fa a la biodiversitat que aporten,
pel seu paper en la configuració del paisatge,
com pels serveis ecosistèmics que brinden. Són
essencials, doncs, per a la sostenibilitat ecològica, econòmica i social del territori.
En el cas dels espais naturals periurbans,
com Collserola, l’activitat agroecològica té
algunes característiques pròpies: nombre molt
reduït de persones que s’hi dediquin de forma
professional, produccions de mida petita i un
sector primari desarticulat (sense infraestructura agrària). Però sobretot destaca la important
pèrdua de terres agràries a causa de l’abandonament, la industrialització o la urbanització. Aquesta reducció dels conreus és un dels
factors més negatius per a la pervivència dels
valors naturals del Parc de Collserola.

Amb l’objectiu d’identificar quins són els
reptes que afronta la pagesia al Parc i quines
són les principals accions a realitzar per tal
de fomentar-la i potenciar-la, el Consorci ha
encarregat a l’associació Arran de Terra. Eines
per a la Dinamització Local Agroecològica, una
diagnosi tècnica de la pagesia i de l’activitat
agrària al Parc Natural de Collserola basada
en els fonaments teòrics i metodològics de la
DLAe (Dinamització Local Agroecològica).
Durant els mesos de juliol a setembre s’han
realitzat entrevistes a 12 productors del Parc
per conèixer el seu model agrari i per identificar
quins són els principals reptes a gestionar per
tal de fer viables les seves produccions.
Un cop analitzats els resultats de les entrevistes, el 14 de desembre passat es va realitzar
la primera sessió participativa amb 16 productors representants de les experiències entre-

Sessió participativa amb la pagesia del Parc

La diagnosi es basa en els fonaments
teòrics de la dinamització local
agroecològica (DLAe)
vistades on es van consensuar i prioritzar els
principals reptes que afronta l’activitat agrària
a la serra.
El següent pas serà el proper mes de febrer,
amb una segona sessió on s’abordaran i es
prioritzaran les accions a portar a terme per tal
d’assolir els reptes, així com els agents implicats
en el procés.
Les conclusions d’aquest estudi serviran de
base per al pla de dinamització local agroecològic del Parc, però alhora també busca millorar la cohesió i fomentar la creació de xarxes
entre els diferents productors de Collserola.

MASIES I VIDA RURAL
A COLLSEROLA
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EL “PRODUCTE DE
COLLSEROLA” JA
SURT AL MERCAT
Un cop aprovats els reglaments específics per al xai, el cabrit, les
mandarines, el tomàquet, el vi i la mel, s’ha iniciat la comercialització
dels productes amb el segell.
Des del mes de desembre ja trobem al mercat
productes etiquetats amb el segell de la
marca de garantia “Producte de Collserola”.
Els primers que s’han comercialitzat han estat
les mandarines de Can Carlets i el vi de Can
Calopa.
Al mes d’octubre la recentment creada
comissió de seguiment de la marca de garantia Producte de Collserola va aprovar els reglaments específics del xai, cabrit, mandarines,
tomàquet, vi i mel. Amb aquest pas, i un
cop ratificats aquest mes de desembre pels
òrgans de govern del Parc, els productes que
segueixin l’estàndard de la marca ja es poden
comercialitzar amb el segell. Està previst que

el llistat de productes de la marca de garantia
es vagi ampliant amb d’altres de nous que s’hi
vulguin acollir.
A la comissió de seguiment hi són representats tots els sectors implicats en el procés:
productors, restauradors i administracions
(Generalitat de Catalunya i els serveis tècnics
del Parc).
Cal destacar que només podran utilitzar
la marca i el seu logotip aquells productes
produïts, elaborats, transformats i envasats en
l’àmbit territorial del Parc Natural de Collserola, sempre que hi hagi infraestructures existents dins la serra per a la seva manipulació.
El Consorci, com a titular de la marca
de garantia Producte de Collserola, la posa
a disposició de tots els productors/es del Parc
que tinguin interès a fer-ne ús i que compleixin amb els requisits establerts en els reglaments d’ús i els reglaments específics. Alhora,
també ofereix assessorament i suport en el
procés administratiu.
Aquest segell forma part de les accions
previstes dins el Pla agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola (aprovat al mes de
desembre del 2013).

Més sobre la marca
de garantia
"Producte
de Collserola"
Mandarines de Can Carlets. Font: CPNSC

Un nou llibre que ens apropa a la
història de la serra de la mà dels
seus protagonistes.
El llibre, del periodista i escriptor Eugeni
Casanova, ens aproxima a la manera de
viure dels pagesos de Collserola. Mitjançant una selecció de deu masies l’autor
conversa amb els seus propietaris o masovers que esdevenen els principals protagonistes d’un munt d’originals històries
i relats sobre el seu mas. Tot un univers
que està a punt de desaparèixer.
Masies i vida rural a Collserola és
una bona oportunitat per conèixer millor
aquest món, tan proper però tan oblidat
i desconegut. És una bona aportació per
contribuir a un ús d’aquest espai natural de manera més responsable, serena
i respectuosa.
Les masies documentades són les
següents: Can Carbonell (Sant Just
Desvern), Santa Margarida (Vallvidrera),
La Torre del Bisbe (Sant Feliu de Llobregat), Can Planes, Can Tintorer i Can
Castellví (Molins de Rei), Vil·la Joana
(Vallvidrera), Can Bell i Can Jané (Sant
Cugat del Vallès) i Can Coll (Cerdanyola
del Vallès).
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EL SEGUIMENT DE LA
FAUNA DEL PARC:
EL CAS DE LA GENETA
Amb l’experiència de gairebé vint anys realitzant diferents estudis
sobre la geneta, l’estació biològica del Parc inicia una nova etapa en
l’estudi de fauna de Collserola.
La geneta o gat mesquer (Genetta
genetta) és un petit mamífer que ens
pot recordar a un gat, tot i que prové
d’una família de carnívors força primitiva, els vivèrrids, parents de les mangostes i civetes africanes i asiàtiques. És una
espècie bàsicament nocturna, difícil de
veure, amb una població important al
Parc. És, a més, una de les espècies més
estudiades del Parc Natural de Collserola. Regularment hem anat divulgant
alguns aspectes i resultats d’aquest
seguiment però potser convé fer una
mica d’història.
Els primers estudis es van
centrar a conèixer, mitjançant
la fotoidentificació, el paper
que tenien les latrines

■ ELS PRIMERS ESTUDIS
L’interès d’esbrinar diferents aspectes de la població i la
biologia de la geneta al Parc neix des de perspectives ben
diferents. Ja en el Camp d’Aprenentatge que es va realitzar al Centre d’Educació Ambiental Mas Pins, l’any 1998,
s’incorporen al programa unes sessions de fototrampeig
i filmació a distància d’una latrina implantada en un cotxe
abandonat enmig del bosc, amb la col·laboració de Santiago
Jové, un autèntic pioner.
Paral·lelament, i arran de la retirada d’un altre vehicle abandonat “descobert” en el decurs d’una actuació
forestal, es constata que les genetes ubiquen les latrines
en aquest element tan atípic. Va quedar clar que aquests
elements aliens al bosc eren escollits per les genetes, possiblement per la manca dels suports naturals de “llibre”, és
a dir, rocams enlairats.
En aquella primera etapa volíem saber quin era el
paper de les latrines i quins individus les utilitzaven i aquí
va començar la segona fase del seguiment d’aquesta espècie: la fotoidentificació. Amb metodologies analògiques
i molt artesanals creades per Alfons Raspall, Anna Pla va
poder fotoidentificar 16 genetes sempre a l’entorn de diverses latrines del Parc.
Sabíem que les latrines tenien un paper important per
a les genetes però no sabíem el sexe dels individus fotografiats i calia, doncs, capturar i marcar-ne algun exemplar. Així
que posteriorment es va començar la fase de radioseguiment per part de l’investigador David Camps. La principal
conclusió va ser que els mascles utilitzaven les latrines per
definir límits dels seus territoris, mentre que les femelles
incloïen les latrines en els seus, encavalcant llurs territo-

Fotoidentificació de les genetes mitjançant el patró de taques Font:CPNSC

ris. Els resultats d’aquests seguiments es van presentar en
format pòster en els congressos de la Sociedad Española de
Estudio y Conservación de los Mamíferos (SECEM) i posteriorment es van publicar en dos articles a la prestigiosa revista
de divulgació naturalista Quercus, i en el seu dia van tenir
força ressò.
Amb totes les dades obtingudes (nombre i ubicació de
les latrines a tot el Parc, dades de fotoidentificació i sobretot
de radioseguiment) es va realitzar un treball focalitzat en
els efectes de la fragmentació dels hàbitats del Parc,
amb l’objectiu de preveure les possibles conseqüències del
desenvolupament dels plans urbanístics vigents. Aquesta va
ser una feina més aviat de despatx amb l’ús de diferents
programes i aplicació de models i que va dur a terme Seán
Cahill, biòleg del Parc. Els resultats es van presentar en diverses conferències i en el XIII Congrés de la IUGB (International
Union of Game Biologists) celebrat a Barcelona l’any 2011.
■ NOU IMPULS AMB LES NOVES TECNOLOGIES
Anys després i ja amb càmeres digitals i softwares de
fotoidentificació, es va reprendre el seguiment de
fototrampeig a l’àmbit de la Reserva Natural de Can
Balasc-Rierada. En aquest cas volíem aproximar-nos en el
coneixement de la fauna, dels mamífers de tot l’àmbit de
la reserva, no només del voltant de les latrines sinó també
en punts preestablerts amb utilització d’esquer com l’oli de
fregidora.
En 4 anys, des del 2012 fins a l’actualitat, la investigadora Andrea Garmendia, a més d’obtenir vídeos d’espècies tan
interessants per al Parc com el toixó, la fagina o la mostela,
i òbviament de senglars i fins i tot d’algun gat o gos, ha
fotoidentificat un mínim 29 individus de geneta. Ara
estem analitzant aquestes dades per tal d’esbrinar o acostar-nos a les densitats de genetes en aquest sector.
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Les últimes anàlisis revelen que les latrines de
geneta a Collserola són utilitzades per altres
espècies com a punt de comunicació olfactiva,
font d’aliment o de material per a la construcció
de nius

■ QUÈ ENS DIUEN LES LATRINES DE GENETA?

Durant els treballs de seguiment vam veure que dues latrines eren utilitzades, a part de per les genetes, per 27 espècies de fauna diferent: mamífers,
però també ocells i fins i tot algun rèptil. Ens vam fer la pregunta lògica, per
què? Què és el que busquen aquestes espècies a les latrines de geneta? De
l’anàlisi de les filmacions, hem considerat que a Collserola els usos de les
latrines presenten tres opcions possibles:
■■Marcatge i comunicació olfactiva per part d’altres mamífers carnívors,
cas de la guineu, el toixó o la fagina.
■■Ús tròfic, bàsicament observat en ocells, especialment en les mallerengues a la cerca d’insectes i altres fonts d’aliment presents a les latrines
en ús.
■■Obtenció, és a dir, recollida de material com pèl, observat també en
ocells a la primavera i que associem a la construcció dels nius.
Els resultats preliminars es van presentar al darrer Congrés
de la SECEM i segurament ho divulgarem no pas tant com
un estudi científic sinó com una nota naturalista sobre un
aspecte desconegut.

vídeo

■ I A PARTIR D'ARA?
Un cop tinguem analitzades les dades de densitat i tendències d’ aquests
últims quatre anys de seguiment, l’objectiu serà tornar a recórrer el Parc
amb els equips de fototrampeig i obtenir informacions sobre la presència
d’espècies, especialment mamífers, i relacionar-les amb àmbits de gestió
com ara l’estructura del bosc i dels diferents tipus de vegetació del Parc
Natural, la freqüentació i els efectes de la fragmentació.
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LA FEDERACIÓ EUROPARC
CREIX AMB LA INTEGRACIÓ
DE FEDENATUR
S’ha iniciat el procés d’integració de FEDENATUR (Associació Europea de Parcs
Periurbans) dins d’EUROPARC (Federació Europea de Parcs Naturals i Nacionals),
creant així la xarxa d'àrees protegides més important d'Europa.
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Assemblea de FEDENATUR a València on s'aprova la integració amb EUROPARC Font:FEDENATUR

Aquesta fusió permetrà la configuració d’una
xarxa europea d’àrees protegides que inclourà
el 40 % dels espais naturals declarats Xarxa
Natura 2000 (tant marins com terrestres).
El Parc Natural de la Serra de Collserola és
membre de FEDENATUR i acull la seva seu des
dels seus inicis i, per tant, serà un dels parcs
que s’unirà a aquesta important xarxa.
Com a resultat, la federació EUROPARC
incorpora els espais naturals i rurals periurbans com un dels seus quatre pilars, a més
dels parcs nacionals, els parcs naturals i regi-

onals i les àrees marines protegides. La integració de les dues organitzacions s’ha iniciat
amb la configuració de la Comissió Periurbana
creada a la conferència d’EUROPARC realitzada a Suïssa, al Parc Jura de Vaud, del 18 al 22
d'octubre passat.
Des dels seus inicis, EUROPARC ha donat
un important suport a la gestió de les àrees
protegides i a partir d’ara inicia un treball amb
els actors responsables dels parcs periurbans
que revertirà sobre la gestió dels espais naturals europeus.

COLLSEROLA PARTICIPA
EN LA CREACIÓ D’UN
NOU PARC PERIURBÀ
La ciutat de Praga ha iniciat els treballs
per a la creació d’un nou parc periurbà
situat a la confluència dels rius
Berounka i Vltava.
És un important espai estratègic per a la ciutat
que implica l’acord de molts actors: municipis,
empreses, propietaris i institucions.
Els treballs de configuració es van iniciar
amb un taller en què van participar més de
120 persones representants dels diferents
agents implicats. A la sessió desenvolupada el
25 i 26 de novembre passat, hi van participar
diferents experts internacionals de la xarxa
FEDENATUR que van explicar les seves experiències. El director gerent del Parc Natural de
Collserola va ser-hi present transmetent l’experiència de la creació del Parc de Collserola
que l’any vinent complirà 30 anys.
Aquest espai, situat en una de les zones
més poblades de la República Txeca, té molts
reptes i s’hi superposen diferents interessos
i visions. Per tant, el procés de creació d’aquest
nou espai natural s’ha dissenyat buscant que
tots hi estiguin representats des dels inicis, per
tal de trobar el consens necessari per a la creació i pervivència d’aquest nou parc periurbà.

L’exposició permanent del Centre d’Informació del Parc s’ha ampliat amb una
nova instal·lació que ens permetrà observar la serra a vol d’ocell, tot descobrint
el seu patrimoni natural i construït, així com la seva història.
Si una cosa ens atrau de les exposicions són
els models a una escala molt diferent de la
real. Veient les coses des d’una perspectiva
o amb un detall inusual, podem veure el bosc
allà on només veiem arbres i comprendre
les realitats més amagades, podem copsar
i sorprendre’ns, sentir-nos Gulliver o viatgers
en una nau microscòpica.
Ara al Centre d’Informació, i en el marc
de l’exposició permanent, hem estrenat una
nova maqueta que ens permetrà aixecar el
vol sobre territori sense moure’ns ni un dit
de terra, i que a més, gràcies a la tecnologia
a l’abast, ens permetrà observar tot el Parc
amb diferents esguards o filtres temàtics.
L’espai més natural, l’espai que testimonia la
història, l’espai de servei ambiental...
Es tracta d’una maqueta blanca a escala 1:15000, que esdevé interactiva gràcies
a la tecnologia de videoprojecció, que permet
dotar de llum i color el territori a la vegada
que ens il·lustra amb informació complementària en una pantalla adjacent. Amb un sol
clic podrem fer un vol històric i veure com
ha evolucionat el territori les darreres dècades, així com la dinàmica de la vegetació, la
composició geològica, la riquesa patrimonial,
la distribució dels serveis i de les vies de comunicació, els municipis que integren el Parc.
Una nova eina i un recurs atractiu per a la
divulgació dels valors del Parc en el seu conjunt,
que esperem que ens sigui de molta utilitat.

EL PARC NATURAL DE
COLLSEROLA BAIXA
A LA CIUTAT

HIVERN 2017

NOVA MAQUETA
INTERACTIVA DEL
PARC NATURAL

Durant la tardor, Collserola ha
estat present a dues exposicions
"Metròpolis verda" i "Collserola, 6
mirades"
Durant els mesos de novembre i desembre, la mostra fotogràfica “Collserola, 6
mirades” ha estat exposada al Centre
Comercial Pedralbes Centre. Es tracta
d’un recull de fotografies de sis autors
diferents que ens apropen a sis visions personals de la serra, mirades que
ens revelen un espai natural que és un
autèntic privilegi metropolità.
Fins al 21 de gener trobareu a l’espai Mercè Sala l’exposició “Metròpolis
Verda. Ecologia, lleure i producció", que
mostra la diversitat dels espais oberts
metropolitans i explora els reptes que
es plantegen per a una metròpolis que
vol un territori més accessible, saludable
i, en definitiva, habitable. Collserola,
com a espai natural metropolità, té un
paper important en aquesta mostra.

Maqueta interactiva del Parc. Font: CPNSC

Mostra fotogràfica "Collserola, 6 mirades". Font: Pedralbes Centre
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VOLUNTARIAT
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
Amb l’inici de l’any 2017 comença una nova etapa per als programes de
voluntariat i promoció de la participació del Consorci.

Voluntariat al Parc. Font: CPNSC
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Última trobada dels Voluntaris de Collserola celebrada el 17 de desembre passat. Font: CPNSC

El motiu és l’aplicació de la nova Llei catalana 25/2015 del voluntariat i de foment de
l’associacionisme, que té com un dels seus
principals objectius la definició del voluntariat
i del seu marc de desenvolupament. Entén
que aquest només té cabuda dins de les associacions sense ànim de lucre i, per tant, les
administracions en queden excloses.
El paper que se li atribueix, però, no és
menor: la promoció, col·laboració i foment
del voluntariat, i en definitiva el treball
conjunt amb les entitats ja existents dins l’àmbit del Parc. També poden realitzar projectes
i campanyes puntuals de sensibilització,
perquè no es considera que és voluntariat.
El contingut de la llei ha obligat el Consorci a fer la revisió i el replantejament del que

s’estava fent fins ara i a dissenyar el que serà
a partir d’ara el conjunt de programes de
voluntariat i foment de la participació.
El projecte que es veurà més afectat pel
canvi és Voluntaris de Collserola, que després
d’una singladura de 25 anys de funcionament
i 638 persones participants, haurà de desaparèixer. I ho haurà de fer, malgrat els bons
resultats, no només quant a actuacions realitzades durant tots aquests anys sinó perquè ha
estat un molt bon escenari de trobada, intercanvi i formació de la ciutadania i els tècnics
que gestionen el Parc.
Les persones que a partir d’ara vulguin
col·laborar en el manteniment i la millora del
Parc, ho podran fer de forma puntual en les
matinals que cada trimestre organitzarà el

Consorci i que sortiran a l’Agenda del Parc.
En aquestes activitats s’anirà a fer el manteniment d’una font, d’una barraca de vinya, a fer
observacions sobre algun aspecte relacionat
amb la vegetació, la fauna o l’ús del Parc.
Pel que fa a les col·laboracions i els projectes que les entitats realitzen amb el Consorci
i que s’apleguen sota el programa Col·laborem
amb el Parc, els canvis aniran en un altre sentit.
A partir d’ara es podrà destinar més temps
i esforços a augmentar el nombre de projectes, però sobretot a treballar de forma diferent en cadascuna de les tipologies de projectes que amb el temps s’han anat definint. Cal
dir que en aquest programa hi treballen, per
exemple, tant associacions ambientalistes
com centres educatius.
El 2017 també seguiran en marxa les
campanyes anuals dels projectes de participació en la gestió, com el de l’eradicació de
l’ailant, en què el 2016 han estat implicades
6 associacions veïnals.
Per la seva banda, les empreses que
vulguin venir al Parc a fer voluntariat ambiental corporatiu també ho podran seguir fent.

EL PARC ACULL LA JORNADA
ANUAL DE LA XARXA DE
CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Entesa per a la preservació d’un
bosc d’alt valor natural on s’havia de
dur a terme un aprofitament fuster
planificat.

El Centre d’Educació Ambiental del
Parc, Can Coll, va acollir el 17 de
novembre passat la Jornada Anual de
la XCT.

Durant el mes de novembre, l’entitat Acciónatura i la propietat de Can Domènech, finca
situada al municipi del Papiol, han signat una
entesa per a la preservació íntegra durant 15
anys d’un sector forestal de 3,44 hectàrees
que estava a punt de ser intervingut per al seu
aprofitament fuster.
A canvi, i gràcies a la implicació econòmica
de les botigues Natura Selection, Acciónatura
ha fet un pagament per serveis ambientals
a la propietat pel valor de la fusta que produiria el bosc durant 15 anys.
El rodal en qüestió havia estat considerat d’interès ecològic per part del Consorci
i inclòs a la Xarxa de Parcs de la Diputació de
Barcelona. Consegüentment, Acciónatura el
va incorporar a la xarxa de rodals destinats
a lliure dinàmica natural, en el marc del seu
programa de boscos #Selvans, per assolir, així,
la seva preservació.

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és
una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que
volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la
custòdia del territori al nostre país.
Unes 150 persones van participar en la
jornada anual d’aquesta entitat, celebrada al
Parc, amb un programa divers amb diferents
ponències, tallers i debats.
Durant el transcurs de la jornada, es van
desenvolupar dos tallers paral·lels. Per una
banda, la Jornada tècnica “Fomentar l’accés
a la terra a una nova generació d’agricultors
agroecològics”, que formava part del projecte
Erasmus + "Access to land" i va comptar amb
la presència de ponents europeus experts en
la temàtica.
Per altra banda també es va realitzar una
de les sessions del seminari “La custòdia del
territori, nou paradigma per a la conservació
de la natura”, organitzat conjuntament amb
el Servei de Planificació de l’Entorn Natural de
la Generalitat de Catalunya. Al voltant de 50
persones van assistir a la sessió dirigida per
Brent Mitchell, vicepresident de la Quebec
Labrador Foundation i prestigiós especialista
internacional en custòdia del territori, amb un
paper molt destacat en el desenvolupament
de la custòdia a casa nostra.

Bosc de Can Domènech. Font: Acciónatura

NO US HO
PODEU
PERDRE...

HIVERN 2017

ACORD PER DESTINAR
UN BOSC A DINÀMICA
NATURAL

n TALLER D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA D’OCELLS,
on gaudireu de la fotografia tot retratant
les aus de la Feixa dels Ocells.
Diumenge, 29 de gener a Can Coll CEA.
n APRO, UN SENGLAR DE COLSEROLA.
Vine a escoltar les peripècies d'aquest petit
senglar que un dia decideix anar a ciutat.
Diumenge, 26 de febrer al Centre d'Informació.
n D’EXCURSIÓ AMB...
Una nova secció de l’agenda on us proposem descobrir Collserola de la mà d’alguna
de les entitats del territori que se’l coneixen a bastament. La primera la realitzarà
el Club Muntanyenc de Sant Cugat.
Dissabte 18 de febrer.
n VOLS COL·LABORAR?
Què et semblaria venir al Parc a col·laborar
en la millora d’alguns dels seus espais? Amb
aquesta activitat iniciem a l’Agenda d’activitats un nou espai de participació
Diumenge 26 de febrer al torrent de Can
Cortés.

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

SETEMBRE 2016

32,4

26,9

22,3

17,7

13,3

95,7

331,6

PA

SETEMBRE 1971–2000

33,5

23,6

20,0

16,3

7,4

71,9

421,9

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

OCTUBRE 2016

25,5

20,1

17,1

14,1

9,4

75,8

407,4

OCTUBRE 1971-2000

30,0

18,8

15,7

12,6

1,7

84,7

506,4

NOVEMBRE 2016

21,1

16,0

12,7

9,3

3,7

38,5

445,9

NOVEMBRE 1971-2000

26,4

14,2

11,3

8,3

-2,6

64,7

586,9

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

