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Sovint parlem de la importància que 
tenen totes les propostes i accions que 
busquen l’equilibri entre la conservació 
dels sistemes naturals i l’ús social. Quan 
les mesures van acompanyades de noves 
ordenances i/o regulacions, no sempre és 
senzill comprendre la bondat de la norma 
o la necessitat de la seva aplicació.

Però és molt clar, des del punt de vista 
de la gestió ambiental. Totes les accions 
tenen l’objectiu comú d’endreçar els usos 
i les activitats que es duen a terme al Parc 
Natural, perquè hi hagi el mínim impacte 
possible. Partim de la base que som molts 
ciutadans i ciutadanes que diàriament 
passegem, fem esport o busquem una 
mica de tranquil·litat a Collserola.

Els beneficis quant a salut que aporta 
el contacte amb la natura són proporcio-
nals al grau de conservació dels hàbitats. 
És a dir, com millor sigui l’estat ecològic 
més beneficis per a les persones que hi 
viuen a prop. 

Per això, és tan important ser recep-
tius a les recomanacions que es fan des de 
l’ens gestor, mitjançant la senyalització, 
els canals de comunicació (web, xarxes, 
etc.), i pel que fa als tipus d’activitats 
segons les zones, la velocitat màxima de 
circulació de bicicletes, i quan cal evitar 
l’ús dels corriols.

Els propers mesos, es durà a terme un 
estudi sobre l’impacte de la freqüentació 
i activitats organitzades al Parc. De ben 
segur que ajudarà a comprendre el perquè 
d’algunes mesures, tot i que és possible 
que no sempre siguin ben acollides.

És essencial la col·laboració de tots els 
usuaris del Parc.

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

NOVA ENTITAT AL  
TERRITORI: COLLSEROLA  
INICIATIVES

El passat 22 de febrer es va presentar a la seu dels serveis tècnics del Consorci 
l'associació Collserola Iniciatives, que agrupa els propietaris i  titulars d’activitats 
particulars en les finques rurals de la serra de Collserola

Presentació de la nova entitat a la seu dels serveis tècnics del Parc. Font: CPNSC

A Collserola, més d'un 60% del territori és de 
propietat privada. La gestió d'aquestes finques 
és complicada, tant per la seva disgregació  
i parcel·lació com per les característiques del 
territori que dificulten l'activitat agrària, rama-
dera o forestal al Parc. Ara, amb la creació 
d'aquesta associació, que vol agrupar tots els 
propietaris de finques agroforestals i titulars 
d’activitats i d’iniciatives particulars, la gestió 
d’aquestes finques rep un nou impuls.

La presidència d’aquesta nova associació 
l'ocupa Manel Ferrer, propietari de Can Ferrer. 
Altres membres de l'associació són la coopera-
tiva l'Olivera que gestiona la finca de Can Calo-
pa de Dalt (Barcelona) o Juan Antonio Gómez, 
propietari de Can Puig (el Papiol).

Un dels eixos centrals d'aquesta associació 
és el desenvolupament d'una gestió activa, inte-
gral i sostenible d'aquestes finques, entenent el 
Parc Natural de Collserola com un proveïdor de 
serveis ecològics i socials. Així volen desenvo-
lupar els usos forestals, agrícoles i ramaders 
que afegeixin valor al territori i que ajudin  
a preservar els valors ecològics, culturals  
i paisatgístics de la serra. 

Un altre eix de la seva activitat serà la reha-
bilitació de les masies que hi ha a la serra, així 
com la resta de patrimoni construït que calgui 
preservar i recuperar per raons arquitectòni-
ques, històriques i culturals. Dins els seus eixos 
de treball també s'inclou l'impuls de l'ús resi-
dencial col·lectiu i l'ús turístic de les finques 
rurals de manera sostenible. 
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NOVA BASSA PER POTENCIAR  
LA BIODIVERSITAT DEL  
PANTÀ DE VALLVIDRERA 

El Consorci del Parc Natural de Collserola i Aigües de Barcelona, empresa metropolitana 
de gestió del cicle integral de l’aigua, signen un conveni de col·laboració per a la 
construcció d'una bassa per a amfibis a la capçalera del pantà de Vallvidrera.

L'objectiu de l’acord és la construcció d’una nova bassa a la 
cua del pantà de Vallvidrera. Les obres s’han iniciat al mes 
d'abril i està previst deixar a punt l’espai abans de l’estiu, 
període més delicat per a la fauna de la zona. 

Aquesta instal·lació servirà per captar una part de l’ai-
gua d’escorrentia permetent la generació d’un punt d’aigua 
permanent que afavorirà la recuperació de les diferents 
espècies d’amfibis que tradicionalment han viscut al pantà, 
però que actualment han vist minvar molt les seves poblaci-
ons, i en alguns casos, han pràcticament desaparegut. Alho-
ra també ha de servir com a espai de refugi i hàbitat per  
a altres grups faunístics com invertebrats i aus. Cal destacar 
que les basses en els ambients mediterranis on habiten i es 
reprodueixen els amfibis estan considerades hàbitats priori-
taris per la Unió Europea.  

L’acord també inclou un seguiment estret d’aquest hàbi-
tat per part dels serveis tècnics del Consorci, tant pel que fa 
al procés de naturalització i revegetació, com sobretot, pel 
paper que han de tenir com a punt reproductiu i de refugi 
de les diferents espècies d’amfibis potencials de la zona.

La construcció d’aquesta nova bassa, situada al mateix 
punt on actualment hi ha una petita zona humida, forma 
part d’un seguit de mesures necessàries per millorar  
i potenciar la biodiversitat d’aquest important espai humit. 
També hi ha en projecte altres actuacions a l’espai com la 
millora del camí que enllaça la presa amb la cua del pantà 
pel marge dret, el tancament del perímetre per evitar l’accés 
per part de les persones i els gossos a la làmina d’aigua, la 
restauració de la vegetació dels vessants o el reforç de la 
senyalització per revertir alguns dels usos poc respectuosos 
que es fan del pantà de Vallvidrera.

Aquesta bassa actuarà de suport i de punt permanent 
d'aigua quan calgui buidar el pantà a l'estiu per raons de 
manteniment o de control de la fauna exòtica. Signatura del conveni: Pilar Díaz per part del Consorci i Ignacio Escudero per part d'AGBAR

Bassa actual, abans de la intervenció de millora. Font: CPNSC

Lluís Centelles
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El conveni signat té per objectiu la integració i racionalització de la xarxa elèctrica 
que travessa el Parc Natural; per aquest motiu —durant els propers tres anys— 
Endesa preveu reduir un 19% del traçat aeri i substituir un 21% del cablejat 
convencional per un nou sistema trenat que minimitza la seva presència i impacte

ACORD AMB ENDESA PER  
OPTIMITZAR LA XARXA ELÈCTRICA 
QUE TRAVESSA EL PARC NATURAL

Endesa invertirà en els propers tres anys (2017-
2019) prop de 4,5 milions d’euros al Parc Natural 
de la Serra de Collserola. L’objectiu és integrar  
i racionalitzar la xarxa elèctrica que travessa l'es-
pai natural. El pla d’actuacions s’emmarca en un 
conveni signat dimarts 14 de març passat per 
ambdues parts, el qual reforça la col·laboració 
entre la companyia i el Consorci, iniciada fa més 
de vint anys. 

Els treballs es portaran a terme en tres fases, 
amb una inversió prevista del voltant d’1,5 mili-
ons d’euros cada any.

En concret, la companyia realitzarà 37 actu-
acions que permetran reduir fins a un 19% les 
línies elèctriques que travessen les masses fores-
tals gràcies a la reconfiguració de la xarxa ubica-
da en aquest entorn. En total se suprimiran més 
de 20 quilòmetres de cablejat aeri i se’n soter-

Treballs de desmuntatge d’una línia elèctrica el mes de novembre passat. Font: Endesa

raran 7 més, mentre que també s’eliminaran  
7 centres de transformació i 27 interruptors.

D’altra banda, Endesa substituirà un 21% 
de la xarxa aèria convencional per un nou siste-
ma de cables aïllats i trenats en aquells punts 
on sigui impossible reconfigurar-la o suprimir-la. 
D’aquesta manera es canviaran 18,5 quilòme-
tres de cablejat de mitjana tensió per un altre 
tipus, que reduirà notablement l’impacte visual 
gràcies a una reducció important de les mides i 
de l’amplitud física de les línies. A més, també 
es realitzaran els mateixos treballs al cablejat de 
baixa tensió, concretament a 2,4 quilòmetres, 
ja que la resta del cablejat que hi ha d’aques-
tes característiques ja s’havia anat adaptant en 
campanyes anteriors. Cal destacar que aquest 
tipus de cablejat també minimitzarà el risc de 
col·lisió i electrocució per part de la fauna.

Les actuacions també beneficiaran la quali-
tat del servei gràcies a la introducció de les últi-
mes innovacions tecnològiques, tant pel que fa 
a les línies elèctriques aèries com a l’automatit-
zació i digitalització de la xarxa.

Les línies elèctriques al medi natural tenen 
un impacte ambiental, tant pel que fa al paisat-
ge com als riscos que impliquen per a la fauna 
(col·lisió) i també al potencial risc d’incendi. Per 
això és necessari invertir de manera permanent 
per millorar el seu encaix al Parc Natural. Com 
a resultat de la col·laboració entre Endesa i el 
Consorci cada any es realitzen plans de neteja 
de la massa forestal que creix al voltant de la 
xarxa elèctrica i des de l’any 1993 fins a l’actu-
alitat s’han reconfigurat un total de 39,9 quilò-
metres de línies elèctriques aèries.

Es reduirà un 19% de la xarxa aèria 
existent i se substituirà un 21% del 
cablejat per un amb menys impacte 
visual i amb menys efectes sobre la 
fauna

TENSIÓ FINS AL 
2005

FINS AL 
2010

FINS AL 
2016

RETIRADA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES

11 kV 13.330 m 13.330 m 15.360 m

25 kV 9.213 m 12.002 m 16.677 m

110 kV 9.705 m 10.872 m 10.872 m

TOTAL 32.248 m 36.014 39.909 m

SOTERRAMENT DE LÍNIES

25 kV 9.050 m 13.987 m 15.621 m
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A primers de maig començarà la vuitena edició de les jornades “La vinya i el 
vi a Collserola”. Unes jornades que s’organitzen a partir de la voluntat dels 
representants de tots els municipis del Parc i que busquen posar en relleu un 
passat agrícola comú de gran rellevància

VIII JORNADES  
LA VINYA I EL VI  
A COLLSEROLA

ESTELS, ERMITES  
I ESGLESIOLES  
DE COLLSEROLA

Estels, ermites i esglesioles és 
una obra fotogràfica que recull 
l’arquitectura religiosa del Parc 
Natural de Collserola i el seu 
entorn, des d’una perspectiva 
nocturna i creativa. 

L’autor, Mariano Pagès d’Urso, ha creat 
un treball estètic i visual, on el patrimo-
ni és el protagonista, i els estels, el fil 
conductor.

Totes les fotografies s’han fet durant 
la nit i en condicions de foscor total. La 
il·luminació dels edificis és feta in situ pel 
mateix autor amb criteris luminotècnics. 
Des d’un vessant artístic, s’interactua 
amb el paisatge, l’arquitectura i el llegat 
cultural disseminats per camins, valls  
i turons a la serra de Collserola.

L'obra té format de llibre i es comple-
menta amb una exposició fotogràfica 
que serà itinerant per tots els municipis 
que conformen el Parc de Collserola. 
Ambdues iniciatives han rebut el suport 
del Consorci i del  Districte d’Horta-
Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona.  

A finals del segle XIX la vinya ocupava tot 
el cantó del Baix Llobregat, d’Esplugues al 
Papiol, el vessant del Vallès fins a Montcada  
i també valls interiors com la de Sant Medir i el 
Forat del Vent.  Només a Santa Creu d’Olorda, 
en aquella època municipi independent, s’hi 
conreaven 380 ha de vinya!

 El protagonisme de la vinya als vessants 
assolellats de la serra acabà cap als anys 
seixanta del segle passat. Per això ara encara 
som a temps d’escoltar els testimonis d’aquells 
nostres veïns que van conrear les vinyes, van 
regar amb el brou bordelès, van fer vi i arrop, 
tenien cura dels ceps, dels cups i les premses...

Les jornades s’inicien el  14 de maig  
a Sant Feliu del Llobregat i acabaran a primers 
d’agost a Sant Cugat del Vallès. Seran 10 
propostes diferents, des de tallers d’estampa-
ció de segells d’àmfores, jornades de portes 
obertes, experiències d’embotellar vi i disse-
nyar etiquetes, xerrades, tasts, exposicions 
i mostres d’eines antigues, fins a rutes per 
masies i passejades.  

Les activitats són gratuïtes i obertes  
a tothom. Un any més s’oferirà la targeta de 
fidelitat, que premiarà amb obsequis cedits 
pels diferents ajuntaments, l’assistència a una 
tercera part dels actes programats.

Consulta el programa 
complet de les Jornades 

al web del Parc

Les jornades s’inicien el 14 de maig  
a Sant Feliu del Llobregat i acabaran 
a primers d’agost a Sant Cugat del 
Vallès.

A Can Coll es realitzarà un matí 
d'activitats, amb el títol 'Del terròs  
a l'ampolla', el 28 de maig.
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maig — agost 
2017
—
VIII jornades 
intermunicipals

La vinya i el vi 
a Collserola 
—
#CollserolaVinyaiVi

  — 93.280.35.52

 — parcnaturalcollserola.cat

 — @parcncollserola 

 — Parc de Collserola

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/viii-jornades-de-la-vinya-i-el-vi-a-collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/viii-jornades-de-la-vinya-i-el-vi-a-collserola
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El 19 d’octubre de 2010 el Decret de Parc Natural de la Serra de Collserola signat per la 
Generalitat de Catalunya inclou el turó de Montcada dins els límits de Collserola.  
Això determina que aquests nous espais passin a rebre necessàriament l’atenció del 
Consorci del Parc Natural de Collserola

RECUPERACIÓ AMBIENTAL  
I PAISATGÍSTICA DEL  
TURÓ DE MONTCADA

El turó de Montcada, fita històrica del congost oriental del 
Barcelonès, ha tingut, durant el segle xix i principis del xx un 
gran protagonisme en la revolució industrial del nostre país, 
a través de la seva explotació minera. A finals del xix es va 
començar a aprofitar la roca calcària del turó per a la fabri-
cació de ciment, ubicant-hi una de les primeres fàbriques de 
Portland del país (1915-1917).

Després de molts anys d’explotació i una vegada finalit-
zada l’activitat extractiva, l’empresa Lafarge Cementos S.L., 
propietària de més de 100 ha al turó, n’inicia la restauració 
orogràfica i ecològica. El pla de restauració es realitza conjun-
tament amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac i diversos 
agents del territori, com l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, ACER-Associació per a la Conservació de l'Entorn 

i la Recerca, i el mateix Consorci del Parc Natural de Collse-
rola. Aquesta restauració no es limita només al reompliment 
de la zona d’extracció i la conformació d’una topografia de 
pendents suaus, sinó que vol realitzar una restauració inte-
gral de tot l’àmbit, ja que els seus valors ambientals, històrics 
i geològics li confereixen una importància estratègica social 
que cal aprofitar i potenciar.

Es comencen, doncs, a engegar diversos projectes coor-
dinats per tal d’integrar-lo plenament a la gestió del Consor-
ci com a part que és del Parc Natural. Cal remarcar que 
la realització dels projectes es fa mitjançant la cessió d’ús 
d’aquests espais i el finançament de pràcticament totes les 
intervencions per part de la propietat.

L’objectiu principal que plantegen les intervencions és 
contribuir a la divulgació dels diversos valors que posseeix 
el turó de Montcada, a la vegada que s’ofereix al ciutadà la 
possibilitat de gaudir del territori amb una actitud responsa-
ble, prenent consciència de l’espai natural on es troba.

■ L’ORDENACIÓ DELS ESPAIS DEL TURÓ

Aquest objectiu s’assoleix mitjançant l’adequació d’un itine-
rari perfectament integrat en l’entorn, la senyalització que 
orienta, condueix, informa i educa, l’arranjament de petites 
àrees mitjançant actuacions toves i respectuoses amb el medi 
natural i, en fi, la revaloració dels diversos paisatges vegetals, 
geològics, panoràmics i fins i tot, faunístics. Així, al novem-
bre del 2013 s’inaugura un primer itinerari circular de 2,5 
km al voltant del turó.  S’arrangen els camins principals que 
des del barri Terra Nostra de Montcada s’endinsen en el Parc 
de Collserola, per a la passejada i per al pas de vehicles de 
bombers i de serveis, estabilitzant el ferm de diversos trams  
i fent neteges selectives de vegetació. 

Arranjament d'un itinerari circular al voltant del turó. Font: CPNSC
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Aquestes pistes són autèntics parcs lineals, amb infor-
mació naturalística i panoràmica creant noves zones d’esta-
da i miradors. Concretament, al peu del Turó, com a porta 
de Parc, s’adequa una gran pineda que, a manera de saló, 
dona la benvinguda. 

També s’intervé en l’espai de la font de la Mitja Costa, 
on es col·loquen taules i bancs, plafons divulgatius sobre la 
història del turó i on també, en un indret proper i discret, 
es construeix una bassa amb l’aigua de la mateixa font per 
afavorir-hi la presència d’amfibis.

■ ACTUACIONS SOBRE LES OCUPACIONS IL·LEGALS

Un problema important que existia a la zona de Can Cuiàs, era 
l’existència d’un gran nombre d’ocupacions fora d’ordenació 
que incomplien el marc jurídic, urbanístic i ambiental vigent. 
Aquestes instal·lacions dins el Parc Natural, fora de tot control 
i seguretat, no podien de cap manera ser ignorades. I així ha 
sigut. Les intervencions en aquest sentit executades des de 
finals del 2014, durant tot el 2015 i també el passat 2016 han 
sigut l’enderroc i la retirada de totes les construccions, així com 
el condicionament i la restauració topogràfica dels terrenys per 
tal de recuperar-los definitivament com a sòl forestal.

■ L'ÚLTIM PUNT D'EXTRACCIÓ,  
UN NOU ECOSISTEMA AQUÀTIC

Potser l’àmbit de més interès ambiental i paisatgístic, sobretot pensant en el 
futur, és la zona afectada per les extraccions recents. Efectivament, l’enorme 
esvoranc en què s’havia convertit la zona no mereixia que s’atalussés i revege-
tés sense més ni més. No es podia perdre un espai tan singular. La proposta 
feta pels serveis tècnics del Consorci i acceptada, tant per la Generalitat com 
per l’Ajuntament i Lafarge, ha consistit bàsicament a formar un gran circ, una 
mena de petita conca endorreica d’unes 4 ha de superfície. 
La situació de relatiu aïllament d’aquesta conca, així com l’existència d’una 
làmina pràcticament permanent d’aigua formant aiguamolls, provocada tant 
pels pendents com per la impermeabilització amb argiles d’una petita part al 
costat de les parets de roca, són aspectes favorables per aconseguir una rica 
biodiversitat i ser un gran refugi de fauna salvatge. 
A més, aquesta nova morfologia té en compte el valor geològic d’algunes 
de les parets que la pedrera ha deixat al descobert i permetrà incloure en els 
itineraris aspectes geològics que ajudaran a entendre com es va formar el turó.
Des del 2013, es treballa intensament en la recuperació ambiental d’aquest 
espai. La seva recuperació es troba molt avançada, però encara en fase de 
restauració morfològica, a un ritme de treball que necessàriament fluctua en 
funció del ritme d’aportació de terres per a la restauració.
Posteriorment, es procedirà a la revegetació de l’espai, molta part ja revegeta-
da espontàniament, per finalment equipar-lo amb el mínim mobiliari i senya-
lística i poder obrir tota la zona restaurada i incorporar-la a l’àmbit d’ús públic. 
 
Creiem, doncs, que el futur d’aquest espai, tant a mitjà com a llarg 
termini, reportarà uns grans beneficis socials no sols als visitants 
procedents de la vila de Montcada sinó també als de tota la regió 
metropolitana.

La font de la Mitja Costa.  Font: CPNSC
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ELS EFECTES  
DE LA  
FREQÜENTACIÓ

La pèrdua de sòl és un dels impactes més preocupants als espais naturals. A finals de gener, es va 
presentar el resultat d’un estudi que ha permès establir la metodologia de treball per tal de caracteritzar 
i valorar l’estat dels corriols al Parc. Els primers resultats apunten que les variables de freqüentació i de 
tipologies d’activitats determinen el grau de pertorbació

Metodologia utilitzada per a caracteritzar i valorar els corriols del Parc. Font: CPNSC

L’augment de freqüentació i d’activitats organitzades, en els 
darrers anys, és un fet que comporta un seguit d’impactes 
sobre els sistemes naturals, amb major o menor afectació. 
Per altra banda, cal tenir present l’innegable valor social del 
Parc Natural de Collserola per a la població de l’àrea metro-
politana de Barcelona. Per tant, la qüestió és saber quin és el 
grau d’impacte de les activitats i quin és el límit acceptable, 
si no volem perdre una part important dels beneficis que els 
ecosistemes naturals aporten a la salut de la població. 

El trepig dels visitants i les roderes de bicicletes denuden 
el sòl i trenquen el substrat, de manera que faciliten l’acció 
posterior de l’aigua com a factor erosionant i transporta-
dor del material edàfic, amb la conseqüent pèrdua de sòl 
i degradació dels camins. Per aquest motiu, aquest any, es 

portarà a terme un estudi sobre l’erosió del sòl en relació 
amb la freqüentació de visitants que inclourà, evidentment, 
el seguiment acurat dels corriols més utilitzats pels diferents 
tipus d’usuaris —ciclistes, corredors, excursionistes...

En els darrers mesos, s’ha pogut establir una metodo-
logia aplicable a la caracterització i valoració de l’estat dels 
corriols que pertanyen a la xarxa de camins autoritzables per 
a activitats organitzades. De moment, durant aquesta fase 
inicial s’han analitzat 13 km de corriols dels 100 km totals 
que té la xarxa. Primer, es van prendre dades lineals del tipus 
de substrat, de l’erosió, de la dificultat o la idoneïtat de l’ac-
tivitat, entre d’altres. Posteriorment, es van recollir dades en 
105 punts concrets de mostreig, a més d’altres dades sobre 
elements puntuals que poden tenir influència en la pèrdua 
de sòl. En els punts de mostreig, principalment es va estimar  
la pèrdua de sòl mitjançant el mètode de càlcul del Cross 
Sectional Area (CSA), fent-hi mesures verticals successives al 
llarg de l’amplada del traç actiu del corriol (zona de trepig). 

Tot i ser una primera aproximació, aquest treball prelimi-
nar assenyala que les variables de freqüentació i de tipolo-
gies d’activitats són, amb molta probabilitat, les que tenen 
més repercussions sobre l’erosió dels camins estudiats. Per 
tant, encara que a curt termini les pertorbacions del trepig 
dels camins no siguin evidents, no podem obviar que a la 
llarga comporten un seguit de transformacions irreversibles 
en els hàbitats. A més, el sòl es considera un recurs no reno-
vable, i el nostre repte és assegurar l’ús sostenible del Parc. 
D’altra banda, una excessiva degradació dels camins també 
pot comprometre la seva utilitat per a la majoria dels usua-
ris, excursionistes a peu, infants, gent gran, etc. Enguany es 
pretén ampliar aquest estudi, i valorar també altres corriols 
no inclosos a la xarxa de camins autoritzables.
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El mes de febrer passat el Govern va aprovar declarar Bé Cultural d’Interès 
Nacional, en la categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Ca n’Oliver, 
situat a Cerdanyola del Vallès, dins del Parc Natural de la Serra de Collserola

EL JACIMENT IBÈRIC DE  
CA N'OLIVER, BÉ CULTURAL  
D'INTERÈS NACIONAL (BCIN)

La seva ubicació geogràfica al mig d’un estra-
tègic nus de comunicacions, dominant un 
territori agrari i ramader molt productiu, i el 
fet que el poblat hagués disposat d’estructu-
res defensives complexes (un mur de tanca, 
torres i fossats articulats, dues portes amb 
poternes laterals i, en un cas, protegida per 
un avantmur), fa pensar que va constituir un 
nucli vertebrador d’un ampli territori i que va 
ser un centre de captació i redistribució de la 
producció.

L’existència de fragments d’escultures 
zoomorfes, possiblement d’algun monument 
funerari, denota la presència d’elits socials  
i que podria haver estat un assentament aris-
tocràtic. Els fragments escultòrics i una estela 
gravada apunten a l’existència d’una necròpo-
li en algun indret proper encara per localitzar.

Espais exteriors del jaciment de Ca n'Oliver. Font: CPNSC

Les recerques arqueològiques que s’hi han 
fet han permès establir que el jaciment ibèric 
va viure diverses fases cronològiques que van 
dels anys 550 aC, en el període ibèric antic, 
fins a l’alta edat mitjana. És a dir, el jaciment 
abasta la gènesi de l’iberisme i tota la vigència 
del món ibèric fins a la seva desaparició dins 
del procés de la romanització. El darrer assen-
tament, que data dels segles viii a l’xi, tanca 
l’ocupació d’aquest turó en el passat.

El jaciment està situat al turó de Ca n’Oli-
ver, al barri de Montflorit de Cerdanyola del 
Vallès, dins els límits del Parc Natural de la 
Serra de Collserola. Durant l’any 2016 es van 
fer importants actuacions als espais exteriors 
d’aquest jaciment, amb la col·laboració dels 
serveis tècnics del Parc, per tal de condicio-
nar-lo per a la visita. 

ELS CENTRES  
DEL PARC, ESPAIS  
CARDIOPROTEGITS

Des de finals del 2016 dos centres de 
visitants del Parc, el Centre d'Informació 
i el Centre d'Educació Ambiental Can 
Coll, disposen de desfibril·ladors externs 
automàtics (DEA)

El Consorci del Parc Natural ha millorat els 
punts d'informació del Parc amb la instal-
lació de desfibril·ladors externs automàtics 
a dos punts d'atenció als visitants, el Centre 
d'Informació del Parc, situat a la carretera de 
Vallvidrera a Sant Cugat, i el Centre d'Educació 
Ambiental Can Coll, al municipi de Cerdanyola 
del Vallès, a la carretera BV1415. Els dos equi-
paments reben anualment més de 70.000 visi-
tants, essent importants espais d'acollida dels 
usuaris del Parc.

Durant l'horari d'obertura dels centres els 
desfibril·ladors estaran disponibles en cas de 
necessitat.

La instal·lació també ha comportat la realit-
zació d'un curs de primers auxilis i ús d'aquests 
aparells a les persones que realitzen tasques 
d'atenció al públic als centres.

Les aturades cardíaques extrahospitalàries 
són una de les primeres causes de mortalitat en 
la població. Segons les dades actuals, un 30% 
dels afectats per infart agut de miocardi mor 
abans de ser atès en un hospital.

El DEA analitza el ritme del cor i només 
realitza descàrregues elèctriques si detecta 
que és necessari realitzar la reanimació cardi-
opulmonar. Ajuda a salvar vides, ja que l’aten-
ció precoç de les aturades cardíaques entre 
els primers 3 i 5 minuts redueix la mortalitat 
un 49%-75%. Tenir aquest aparell a l’abast és 
determinant per poder actuar immediatament.
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15 VOLUNTARIAT  

AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA 

Durant aquest primer trimestre ja hi ha hagut 
molta activitat. Per una banda, en el context 
del programa Col·laborem amb el Parc, cinc 
centres educatius i sis entitats ja han fet diver-
ses actuacions. Els resultats estan a la vista. 
S’ha fet manteniment dels plançons de la 
zona de la font del Gos, i de tres plantacions 
més, s’ha tret miraguà a la riera Bonet, i s’han 
fet millores a la font del Bacallà, a la de la 
Marquesa, a la de Can Barba, a les dues fonts 
Rosalia i s’ha començat a obrir l’accés a la font 
de Can Cases. També s’ha fet el guiatge d’una 
passejada a peu per la serra.

Cal destacar la creació de la nova associ-
ació Collserola Verda, formada en bona part 
per antics voluntaris i voluntàries del Parc, 
i amb qui a partir del mes de març es durà 
a terme un projecte de col·laboració que es 
concretarà en la realització de diverses actu-
acions a fonts, a barraques de vinya, o relaci-
onades amb el control de plantes prioritàries, 
de la senyalització, de les repoblacions, o el 
seguiment de l’ús i estat del pantà de Vallvi-
drera, més alguns guiatges d’itineraris a peu.

Com ja vam comentar en l’anterior Butlletí, el 2017 ha començat una nova etapa per al conjunt dels 
Programes de promoció de la participació i voluntariat del Consorci

Durant aquest període, l’associació El 
Mussol de la Floresta conjuntament amb la 
Comissió de MA del Consell del Barri de la 
Floresta i amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Cugat ha organitzat la jornada de volun-
tariat «Netegem les deixalles dels boscos de 
la Floresta», on a més, s’han col·locat algunes 
caixes niu per a insectívors i ratpenats.

Per la seva banda, el Club Muntanyenc de 
Sant Cugat ha iniciat una col·laboració amb 
el Consorci que es concreta en l’organització 
conjunta de passejades a peu, que formen 
part de l’Agenda del Parc. També ha sigut dins 
la proposta «Vols col·laborar?» de l’Agenda, 
que el 26 de febrer s’ha fet, amb l’associació 
Alnus de Sant Just, el manteniment de la plan-
tació de Can Cortés. 

Dins d’aquest programa l’11 de febrer 
s’ha celebrat la 5a Trobada d’Entitats, on  
a banda de parlar dels diferents projectes de 
col·laboració que enguany les entitats i associ-
acions duran a terme, i d’alguns aspectes del 
programa, es va fer una sessió de formació 
sobre la nova Llei del voluntariat i el foment de 
l’associacionisme de Catalunya. Hi van parti-
cipar 18 representants de 14 entitats, a més 
dels tècnics del Consorci i el seu gerent.

L’altre programa en què ja tenim resultats 
és del voluntariat ambiental corporatiu. Vora 
40 persones de l’empresa Booking han vingut 
diversos dies a conèixer el Parc i a donar un 
cop de mà en el manteniment dels voltants 
del Centre d’Informació i del camí escolar 
entre el Baixador de Vallvidrera i l’escola Nabí.

Actuació de l'escola Gravi a la font del Bacallà.  Font: CPNSC
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  ESTELS, ERMITES I ESGLESIOLES DE 
COLLSEROLA.
Presentació a càrrec de l’autor del llibre  
i de l’exposició homònima.  
Dissabte 22 d’abril a les 12 h al Centre 
d’Informació.

n  VOLS COL·LABORAR?
Què et semblaria venir un dia al Parc a 
col·laborar en la millora d’algun dels seus 
espais? Si tens temps i ganes, et convidem 
a participar-hi! 
Dissabte, 29 abril i diumenge 14 de maig 
de 10 a 13 h.
 
n  NIT DELS RATOLINS 
Sessió familiar de descoberta dels micro-
mamífers que habiten Collserola (ratolins, 
musaranyes i talpons). Dins el programa de 
celebració del Dia Europeu dels Parcs.
Divendres, 26 de maig, de 19.30 a 21.30 h 
al Centre d’Informació.

n PASSEJADES TEMÀTIQUES 
Una sortida tranquil·la pels entorns del 
Centre d’Informació, per conèixer els 
valors del Parc de la mà d’un guia espe-
cialitzat. 
Els dies 8 d’abril, 27 de maig i 3 de juny  
d' 11 a 13.30 h. 

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

NOVAMENT A PER ESCOLES 
I ENTITATS, LLAVORS DE 
TOMÀQUET MANDÓ

Ja podeu demanar llavors al Centre de 
Documentació i recursos del Parc 

La varietat  tradicional de tomàquet Mandó 
de Collserola  ja té la marca de garan-
tia Producte de Collserola, un distintiu per  
a mercaderies agroalimentàries de qualitat, 
proximitat, territori, identitat i de temporada, 
produïdes  a Collserola. 

Enguany  serà, per a diversos productors  
de la serra, la tercera temporada consecutiva 
de plantació i comercialització. I el segon any 
que escoles i entitats diverses poden disposar 
de sobres de llavors per promoure  aquest  
saborós fruit. 

El curs passat  nou centres docents (esco-
les  bressol  i centres de primària i de secundà-
ria)  van sembrar aquest tomàquet.  En algun 
cas hi ha hagut retorn, com ha sigut, per 
exemple, l’Institut Vall d’Hebron que ens ha 
lliurat  llavors de la seva  pròpia collita. 

Per  demanar  les llavors i informació, 
podeu posar-vos en contacte amb el 
Centre de Documentació i Recursos 
Educatius (cdre@parccollserola.net).

Llavors de tomàquet Mandó. Font: CPNSC

MOSTRA DE RECERCA 
JOVE DE BARCELONA  
2017

Per tercer any consecutiu, un membre 
dels serveis tècnics del Parc formarà 
part del jurat de la Mostra de Recerca 
Jove de Barcelona 2017 

En aquesta mostra es presenten els 30 treballs 
de recerca de segon de batxillerat que han estat 
seleccionats pels 10 districtes de Barcelona.

Aquesta és una iniciativa del Consorci d’Edu-
cació i de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona que enguany celebra la seva novena 
edició.

L’objectiu de la mostra és potenciar, coordinar 
i difondre iniciatives de recerca en el batxillerat,  
i garantir l’accés de tots els estudiants i professors 
als recursos que ofereix la ciutat. En aquest sentit 
apuntar que el Parc de Collserola forma part del 
cercador de suport als treballs de recerca, creat  el 
curs passat amb les entitats del Consell de Coor-
dinació Pedagògica de Barcelona. Des del nostre 
CDRE s’ofereix assessorament sobre ciències de la 
terra, medi ambient i entorn natural.

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'artifici 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 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/agenda
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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).

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).  
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).

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

DESEMBRE 2016 18,8 14,4 11,1 8,6 6,3 34,3 480,2

DESEMBRE 1971–2000 20,0 11,7 11,3 16,3 -2,6 64,7 586,9

GENER 2017 16,6 11,1 7,9 4,7 -0,8 31,3 31,3

GENER1971-2000 20,9 10,9 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9

FEBRER  2017 18,7 14,8 11,4 8,0 4,2 31,2 62,5

FEBRER 1971-2000 21,2 11,5 8,3 5,1 -1,0 39,3 77,9

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
www.lafarge.com.es
www.cbsa.cat
www.tibidabo.cat
www.torredecollserola.com
www.elperiodico.cat
www.atll.cat
www.ccma.cat
http://www.fabra.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:ci@parccollserola.net
mailto:ci@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/CDRE
mailto:cancoll@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/santa-creu-d-olorda
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/torrent-de-can-coll
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/santa-maria-de-vallvidrera
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/la-salut-de-sant-feliu
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/sant-pere-martir
www.tunelsbarcelonacadi.cat
www.aiguesdebarcelona.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/

