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En un territori com el de la demarcació de 
Barcelona, caracteritzat per la coexistèn-
cia d’una densa població urbana amb una 
xarxa de dotze parcs naturals de gran 
valor mediambiental, el Parc Natural de 
Collserola destaca pel fet de ser el més 
proper dins la conurbació metropolitana, 
de la qual és el mirador privilegiat. 

En el moment d’assumir la presidèn-
cia del Consorci, em complau expressar 
el meu compromís d’impulsar els valors 
i les riqueses de Collserola. Com a alcal-
dessa de Sant Cugat del Vallès –el munici-
pi amb més superfície dins el Parc– i com  
a presidenta de la Diputació de Barcelona 
–responsable de la Xarxa de Parcs Natu-
rals–, estic convençuda que Collserola ha 
de fer un salt endavant per millorar la 
seva qualitat i convertir-se en el parc de 
referència del territori. 

El Parc Natural té molt a oferir i molta 
gent a qui oferir-ho. Treballarem per 
aconseguir-ho!

Mercè Conesa i Pagès 
Presidenta del Consorci  
del Parc Natural de la  
Serra de Collserola

CIMERA D'ALCALDES DE 
COLLSEROLA PER ABORDAR 
EL SEU MODEL DE GESTIÓ

Cimera d'alcaldes del Parc Natural de Collserola. Font: CPNSC

Collserola és l’espai central de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, el nostre pulmó metropo-
lità més preuat. Un territori estimat pels barris  
i ciutats que l’envolten i el comparteixen 
perquè ens permet tenir un contacte directe 
amb la natura sense haver de desplaçar-nos 
lluny de casa. Un contacte que tant necessitem 
i apreciem els que vivim en ciutats, i que tant 
necessiten els nostres nens i nenes urbanites.

Collserola és també un espai de gran inte-
rès ecològic. Aquest any, que marca el canvi 
de presidència, hem fet un gran pas endavant 
i hem posat les bases perquè el 2018 s’aprovi 
un pla que marcarà la transició definitiva a un 
veritable parc natural, aplicant un nou model 
de planificació urbanística i del medi natural.

Crearem àrees tranquil·les o “santuaris”, 
amb especial cura dels espais ecològicament 
més valuosos, que han de ser preservats  
i protegits. Alhora crearem una xarxa de punts 
d’observació i itineraris destinada a l’ús públic  

i el gaudi ciutadà de la natura i els paisatges de 
la Serralada.

Volem que la preservació d’aquests espais 
sensibles sigui compatible amb la recuperació 
de l’agricultura, la prevenció d’incendis i la 
restauració de terrenys degradats. 

Volem també oferir noves propostes 
d’apropament del Parc a la ciutadania.   

Volem activar les vores urbanes del Parc 
com a espais vius, així com impulsar la pene-
tració de l’espai natural a les ciutats properes 
mitjançant un sistema continu de parcs urbans.  

Per últim, el més important: volem incen-
tivar una creixent consciència ciutadana en el 
fet que el parc és corresponsabilitat de totes les 
persones que visiten la serralada. Si el gaudim 
totes, l’hem de cuidar i protegir entre totes.

Ada Colau i Ballano 
Vicepresidenta del Consorci  
del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ada Colau presideix la reunió amb els alcaldes dels municipis amb territori al Parc. 
Posteriorment, a l'Assemblea General, es va produir el relleu de la presidència.
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Mirador de la Magarola. Autor: Dani Diaz-Diethlem

FESTA DELS OCELLS  
AL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA

PER QUÈ S'HA  
BUIDAT EL PANTÀ  
DE VALLVIDRERA?

CAMPANYA DE SEGUIMENT 
DE LA MIGRACIÓ AL TURÓ 
DE LA MAGAROLA

Com ja va sent tradicional, el Parc 
Natural de la Serra de Collserola 
s’afegeix a la celebració del Dia  
Mundial dels Ocells. 

L’acte central serà el segon diumenge d’octu-
bre a Can Coll CEA  amb la Festa dels Ocells. 
Des de les 10.30 h i fins a les 14 h hi troba-
reu tallers de construcció de menjadores i de 
dibuix de carotes d’ocells, jocs, informacions 
i mostra de llibres i contes ornitològics... No 
us podeu perdre l’exposició  “Focus on Birds” 
de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natu-
ra-ICHN  i  la xerrada i passejada “Ocells de 
Collserola” a càrrec de Pere Alzina.

El cap de setmana anterior també trobareu 
actes de celebració, tant a la Magarola, amb 
el darrer cap de setmana d’observació d’aus 
migradores, com al Centre d’Informació, amb 
la passejada temàtica de dissabte 30 de setem-
bre, “Els ocells del Parc de Vallvidrera”. 

 Les activitats són gratuïtes i per a tots 
els públics!

Aquest estiu s’han realitzat importants 
tasques de manteniment al pantà de 
Vallvidrera que han necessitat el seu 
buidatge complet. 

El manteniment del pantà de Vallvidrera 
implica diferents actuacions. Una de les més 
necessàries  i vistoses és la d’efectuar peri-
òdicament un buidatge total per procedir  
a la retirada i eliminació d’espècies exòtiques 
invasives que afecten greument les espèci-
es de fauna autòctona. Altres, com ha estat 
també aquesta vegada, fer tasques de repa-
ració i manteniment del vas i la presa, de la 
instal·lació de buidatge, de retirada de fangs 
acumulats al vas, etc. Des de finals del mes de 
juliol fins a principis de setembre s’han realit-
zat totes aquestes accions. El període de juliol 
– agost és el més apropiat tant per les condi-
cions favorables d’assecatge dels fangs com 
de menor impacte per a la fauna autòctona.

Paral·lelament, s’ha contractat una entitat 
especialitzada  que ha fet un inventari de la 
fauna present al pantà i ha gestionat la seva 
destinació durant el buidatge. Les espècies 
autòctones s’han portat o bé a la nova bassa 
situada a pocs metres de l’espai o bé al CRARC 
(Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils 
de Catalunya). Cal destacar que, a diferència 
de l’any passat, aquest estiu ha disminuït la 
presència d'algunes espècies foranes com la 
tortuga de Florida i en canvi s’ha observat un 
increment d’espècies mediterrànies, destacant 
la reineta o les larves d’invertebrats.

Torna al Parc Natural de Collserola 
la campanya científica i divulgativa 
d’observació de la migració.

La campanya, que aquest any arriba a la seva 
29a edició, ofereix una magnífica oportuni-
tat per passejar pel Parc Natural de Collserola  
i pujar al turó de la Magarola per observar els 
ocells i gaudir d’unes esplèndides vistes de la 
ciutat i el seu entorn. 

Ornitòlegs experts en fan el seguiment. Fins 
a finals de setembre ja han passat més de mil 
rapinyaires, sobretot aligots vespers, arpelles, 
esparvers o xoriguers. 

Els caps de setmana i festius es reforça el 
seguiment amb un segon observador que ajuda 
els visitants del turó a identificar les diferents 
espècies que el sobrevolen. 

Durant l’estiu el mirador, situat a sobre d’una 
plataforma de fusta, s’ha renovat per complet. 
Després de 21 anys de servei, l’estructura s’havia 
anat degradant amb el pas del temps i ha estat 
necessari fer una reforma completa.

8.10.2017 
—
Festa dels Ocells al Parc 
Natural de Collserola

http://bit.ly/FOcells17
http://bit.ly/ObsRapis
http://bit.ly/ObsRapis
http://bit.ly/ObsRapis
http://bit.ly/FOcells17
http://bit.ly/FOcells17
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Es presenta un estudi sobre la caracterització del grau d’erosió dels corriols del 
Parc Natural, que es complementarà  amb un segon treball sobre la tipificació 
de les activitats que es realitzen a la serra. L’objectiu és obtenir dades per tal de 
determinar les millors mesures per a la gestió del medi natural i de l'ús públic al 
Parc Natural de Collserola.

PRIMERES DADES SOBRE  
ELS EFECTES DE LA FREQÜENTACIÓ  
ALS CORRIOLS DE COLLSEROLA

Dins del marc de la Conferència Anual d’Eu-
roparc (6-10 setembre de 2017), s’ha cele-
brat un taller sobre l’impacte que té l’elevada 
freqüentació de visitants sobre el territori,  
i les dificultats que hi ha a l’hora de valorar els 
tipus i grau d’impacte, a més dels problemes 
de quantificar el nombre de visitants. Es tracta 
actualment d’una de les principals preocupaci-
ons dels gestors de molts parcs europeus. En 
aquest taller s’hi han presentat les principals 
conclusions d’un estudi realitzat recentment  
a Collserola sobre la degradació dels corriols en 
relació amb diferents factors socioambientals.

Un dels corriols analitzats durant l'estudi. Autor: Guim Úrsul

L'estudi, que ha estat promogut pel Consor-
ci amb el suport de l’Àrea d’Ecologia, Urbanis-
me i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, 
caracteritza el grau d’erosió i de degradació que 
mostren els corriols en relació amb diferents 
factors ambientals. Entre els principals parà-
metres estudiats figuren el tipus de substrat, el 
pendent del corriol, la seva alineació respecte 
al terreny per on transcorren, i la presència de 
drenatge, a més de la presència d’arrels expo-
sades, xaragalls erosionats, etc. Es tracta d’un 
treball centrat fins ara en l’àmbit del municipi de 
Barcelona dins del Parc Natural, una àrea que 

rep una forta pressió de visitants i d’activitats 
recreatives i esportives diverses.

A diferència d’estudis similars fets en altres 
països, a Collserola s’ha observat una relació 
només parcial amb alguns dels paràmetres 
quantificats, sent potser el més determinant la 
presència o no de drenatge al mateix corriol, ja 
que la manca de drenatge permet que s’escoli 
més fàcilment el material erosionat durant els 
episodis de pluja forta. D’altra banda, l’estudi 
ha permès identificar una sèrie de punts crítics, 
on els corriols mostren una degradació impor-
tant, els quals podrien ser prioritaris a l’hora 
d’aplicar possibles mesures de restauració i/o 
limitació d’usos. 

No obstant això, un factor cabdal a l’hora 
d’entendre el grau de degradació és el nivell 
mateix de freqüentació que experimenten els 
diferents corriols, de manera que actualment 
s’està fent un estudi paral·lel al Parc sobre 
aquesta qüestió concreta, realitzat en col-
laboració amb l’Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya, centre de Lleida (INEFC).  
A més de la quantificació del nombre de visi-
tants, aquest estudi pretén caracteritzar les 
diferents activitats dutes a terme mitjançant 
la realització d’enquestes fetes a visitants als 
punts d’entrada més concorreguts.

D’altra banda, a més de la degradació direc-
ta que pateixen els corriols, també caldrà apro-
fundir en altres efectes del seu elevat ús, i en 
especial sobre la fauna i flora sensible i la frag-
mentació dels hàbitats. Eventualment s’espera 
poder ampliar aquests estudis a altres sectors 
del Parc amb elevada freqüentació de visitants 
amb la voluntat que els resultats obtinguts 
permetin millorar la gestió i conservació dels 
corriols i el seu ús sostenible.
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FEDENATUR (FDN) i EUROPARC (EF) segellen a São Pedro Do Sul (Portugal) el procés d’integració 
iniciat el maig de l’any passat a l’assemblea de FEDENATUR a València.

INTEGRACIÓ DEFINITIVA  
DE FEDENATUR  
A EUROPARC

La reunió anual d’EUROPARC (Associació Euro-
pea de Parcs Natural i Nacionals) s’ha celebrat 
enguany (6-10 setembre de 2017) a la ciutat 
de Sâo Pedro do Sul, al nord de Portugal, al cor 
d’una àrea paisatgística anomenada Montanhas 
Mágicas. S’han dut a terme un enriquidor conjunt 
d’activitats que han inclòs assemblees, reunions 
temàtiques, visites tècniques, racons d’oradors 
(speaker’s corner), fira d’intercanvi (market place), 
exhibició de productes locals, etc.

FEDENATUR (Associació Europea de Parcs 
Periurbans), que té la seu al Parc Natural de 
Collserola des de la seva creació l’any 1997, ha 
celebrat la seva darrera assemblea en la qual 
ha pres la decisió de dissoldre’s per integrar-se 
a EUROPARC tal com ja s’havia acordat a l’as-
semblea de l’any passat celebrada a València, 
després de vint anys de treball incansable per 
promoure la creació i protecció d’espais natu-
rals i rurals com a part integral i imprescindible 
de les ciutats i metròpolis europees.

Enguany l’Assemblea de FEDENATUR 
(FDN) s’ha celebrat en paral·lel a l’assemblea 
anual d’EUROPARC (EF) i dins del context de 
la reunió d’aquesta associació.  Aquesta inte-
gració reforça l’acció d’impuls de protecció del 
conjunt d’hàbitats i espais protegits europeus 
i garanteix la continuïtat de la tasca desen-
volupada per FDN, atès que la seva línia de 
treball forma part dels quatre pilars essencials 
del treball d’EF: parcs nacionals, parcs natu-
rals, àrees marines protegides i parcs periur-
bans. El web de FDN s’integra en el web d’EF  
i a partir de l’any vinent, els seus membres 
s'integraran plenament a EUROPARC. Un 

Assemblea de FEDENATUR on s'ha aprovat la dissolució i integració a EUROPARC. Font: CPNSC

temps l’inici d’una nova etapa per defensar 
aquells mateixos objectius en un context més 
ampli i ambiciós, i també de més ressò.

Tant és així que allò que aleshores era un 
concepte pràcticament desconegut, “natura 
periurbana”, avui forma part del llenguat-
ge de la protecció del territori i troba la seva 
màxima expressió en el concepte ”infraestruc-
tura verda” que la Comissió Europea promou 
per garantir unes ciutats més sostenibles, 
saludables , habitables i resilients.
 

 
Marià Martí Viudes
Director gerent del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola
Secretari General de FEDENATUR (1997 – 2017)

representant de FEDENATUR forma part ja 
des de l’any passat del Consell d’EUROPARC.

En aquest sentit en el si d’EF (que aplega 
vora 400 socis), FDN ha promogut a comen-
çaments d’any la creació d’una “Comissió 
Tècnica Periurbana” permanent  i en el marc 
d’aquesta reunió anual s’ha fet càrrec de l’or-
ganització de la reunió temàtica “Mesures 
dels impactes de les persones en els parcs 
periurbans”.

Aquest ha estat un punt d’inflexió, de 
sentiment de tristor i joia al mateix temps, ja 
que representa la fi d’una etapa iniciada l’any 
1995 quan l’aleshores Patronat Metropolità 
del Parc de Collserola va promoure la cele-
bració del II Simpòsium sobre Espais Naturals 
en Àrees Metropolitanes i Periurbanes que va 
donar lloc al naixement de FDN, però al mateix 
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Una mirada retrospectiva i propositiva des de l’àmbit de la gestió, des 
dels mateixos Serveis Tècnics del Consorci, que al llarg de tots aquests 
anys han estat els responsables de tirar endavant un projecte que va 
néixer com a espai forestal a preservar i que amb els pas dels anys ha 
evolucionat i madurat fins que la ciutadania n’ha reclamat l’estatus 
de Parc Natural.

30 ANYS DE  
PROTECCIÓ DE
LA SERRA

Des de la finestra dels despatxos del Servei d’Administració  
i Contractació de l’òrgan gestor del Parc, el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola (el Patronat Metropolità 
del Parc de Collserola de la primera època), s’albira un espai 
natural que commemora el trentè aniversari de l’aprovació 
del Pla especial que marca un punt rellevant en la història 
recent de Collserola.

La gestió d’aquest espai s’ha dut a terme en aquest perí-
ode mitjançant l’eina d’una Administració pública instituci-
onal, que s’afegia a les que ja estaven presents en el terreny 
de joc del sector públic. Certament, la concertació pública 
en la gestió del territori s’ha consolidat, partint d’uns inicis 
en què s’exercia en exclusiva des de la governança metropo-
litana de Barcelona (Corporació Metropolitana de Barcelona 
i Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona) a l’època actual en què el model administratiu 
que s’ha implementat permet la col·laboració de diferents 
administracions amb competències sobre el territori: des de 
l’Administració autonòmica (la Generalitat de Catalunya),  
a l’Administració local (representada aquí pels ajuntaments 
amb part del terme municipal al Parc, la Diputació de Barce-
lona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona).

Aquests trenta anys han permès madurar una adminis-
tració que s’obrí pas tímidament en un entorn ple d’institu-

Solell de la serra. Autor: Robert Penya

Una administració fruit del treball d’un equip 
humà que ha buidat el seu esforç professional  
en aquest Parc Natural.
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Perfil de la serra de Collserola, des del Vallès. Autor: Robert Penya

cions amb competències al territori fins al punt que actual-
ment el seu reconeixement és molt rellevant, fruit del treball 
d’un equip humà que ha buidat el seu esforç professional 
en aquest Parc des de diversos àmbits i, també, des de l’ad-
ministratiu.

L’ens gestor requeria configurar una estructura adminis-
trativa que permetés assolir les funcions dels altres serveis 
del Consorci en el desenvolupament del Pla Especial. En 
aquest context —i des de la rereguarda de l’àmbit més 
burocràtic i discret de la institució— s’ha treballat de manera 
constant per tal de fer possible l’acció quotidiana dels altres 
serveis de l’organisme gestor: vertebrant línies de treball 
d’assessoria jurídica, d’assistència als òrgans de govern  
i de consulta, de gestió econòmica, de recursos humans, de 
gestió del patrimoni, de polítiques dels serveis centrals, de 
convenis amb administracions públiques i entitats privades, 
de col·laboració amb el món universitari i els centres educa-
tius, d’arxiu i, més recentment, de transparència i adminis-
tració electrònica.

Durant aquest període s’han conformat uns serveis 
administratius i jurídics que avui en dia ja són madurs  
i tenen les bases suficientment afermades com per afrontar 
els reptes de futur i defensar els interessos del Parc Natu-
ral de Collserola amb solidesa. L’àmbit de feina té elements 
comuns generalistes similars a altres administracions públi-
ques, però alhora s’ha anat especialitzant progressivament 
en els aspectes específics d’aquest espai natural protegit. En 

definitiva, aquesta és una administració que ha demostrat 
en el decurs dels anys de creixement i majoria d’edat que 
s’ha consolidat, que és un actor rellevant més al qual cal 
escoltar i tenir present en qualsevol acció que pugui afectar 
aquest territori.

Un aspecte interessant a subratllar dels que preveia el 
Pla especial és el relatiu al patrimoni quant al règim de propi-
etat del Parc. S’ha assumit el repte de ser rigorosos amb el 
deure de gestionar un gran parc forestal per a Barcelona 
que s’aconseguí fruit de la política d’adquisició de sòl desen-
volupada per l’Ajuntament de Barcelona, primer, i per la 
Corporació Metropolitana de Barcelona, després, abans de 
l’aprovació del Pla especial. En el decurs dels darrers trenta 
anys s’ha incrementat lleugerament la hisenda pública de 
sòl, de tal manera que actualment computem a Collserola 
unes 3.200 ha en mans públiques.

Un dels objectius de patrimoni ha estat formalitzar jurí-
dicament la gestió ordinària duta a terme per l’òrgan gestor 
de les finques públiques del Parc. En aquest sentit, en la 
darrera etapa s’ha dut a terme una rellevant tasca per iden-
tificar, sol·licitar i acceptar l’adscripció de l’ús i la gestió de 
finques públiques dins l’àmbit del Parc.

Resta pendent cercar la fórmula més adient de 
finançament i el model més adequat per a l’ens 
gestor.
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lents, en euros constants del 2017, entre els cinc i els vuit 
milions d’euros anuals. Cal assenyalar, en aquest punt, el 
destacat paper finançador de la Corporació Metropolitana 
de Barcelona, en el seu dia, i de la Mancomunitat de Muni-
cipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, més tard, en la 
primera etapa; així com la incorporació de la Diputació de 
Barcelona a partir del 1999 i de la Generalitat de Catalunya, 
més limitat, a partir de la declaració de Collserola com a Parc 
Natural, l’octubre del 2010.

Sens dubte cercar la fórmula més adient de finançament 
i el model més adequat d’organització administrativa que 
ha de gestionar el territori en el futur és un dels reptes més 
interessants que tenim sobre la taula.

■ MÉS QUE UN BOSC

El Pla especial definia la serra com un complex singular de 
sistemes naturals imbricats dins d’un sistema metropolità de 
ciutats i xarxes de transport, considerant del tot necessari 
el manteniment de la seva estabilitat. Al mateix temps, es 
constatava l’escassa informació i experiència que hi havia, 
en aquells moments, en la gestió dels boscos mediterranis.

Calia fer una diagnosi ambiental, per avaluar les capaci-
tats potencials de l’ús dels recursos i delimitar àrees homo-
gènies de gestió dels diferents sistemes naturals del Parc.

Després de trenta anys de desenvolupament del Pla,  
i treballant sobre el terreny cada dia, es disposa d’una acura-
da diagnosi dels hàbitats i ambients naturals de la serra, un 
coneixement que va molt més enllà dels boscos que cobrei-
xen la major part de la superfície del Parc. 

S’han dut a terme nombroses i diverses intervencions 
dirigides a la conservació, que en el seu dia van resultar 
pioneres en la gestió dels espais naturals protegits: com els 
Plans tècnics de gestió forestal integrats que preveuen actu-
acions de millora de la biodiversitat, els tractaments especí-
fics de la vegetació sota les línies elèctriques, la recuperació 
de camps de conreu abandonats i de l’activitat agrícola, la 
instal·lació de punts d’aigua per a la fauna salvatge, la crea-
ció de nous ambients aquàtics, la potenciació de la pastura 
com a eina de gestió forestal, la lluita envers les espècies 
exòtiques invasores tant de flora com de fauna, etc.

Un àmbit en què s’ha posat especial èmfasi ha estat la 
preservació de la diversitat ecològica, considerant que l’es-
tabliment d’àrees protegides és una garantia, i alhora, una 
necessitat per lluitar contra la degradació i l’empobriment 

dels hàbitats.  El Pla especial també posava de manifest 
aquesta reclamació de protecció de la diversitat biològica 
de la serra que arribava per part de diversos organismes de 
recerca. 

Cal fer una menció especial al fet que en la redacció 
del Pla no apareix el terme biodiversitat, aquest concepte 
que significa riquesa o nombre d’espècies va aparèixer uns 
anys més tard. El matís és important perquè es parlava bàsi-
cament de diversitat, tot citant el Professor Margalef, com 
l’expressió del grau d’organització i complexitat estructural 
dels ecosistemes i, com a tal, garantia d’una maduresa i una 
estabilitat ecològica més gran. Per tant, l’objectiu de preser-
vació de la diversitat ecològica és quelcom més ambiciós 
que conservar, o fins i tot, augmentar el llistat d’espècies.

Salt d'aigua de la Rierada, dins una Reserva Natural i amb una gran freqüentació. Autor: Francesc Muntada

L’objectiu de preservació de la diversitat 
ecològica és quelcom més ambiciós que 
conservar, o fins i tot, augmentar el llistat 
d’espècies presents al Parc Natural.
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Salt d'aigua de la Rierada, dins una Reserva Natural i amb una gran freqüentació. Autor: Francesc Muntada

■ PRINCIPALS FITES EN LA PROTECCIÓ DE LA SERRA DE  
COLLSEROLA
 
1976 – Pla general metropolità (PGM), on Collserola queda clara-
ment reflectit com un espai forestal i posa les bases per a la seva protecció.

1987 – S’aprova el Pla especial d’ordenació i protecció del 
medi natural de Collserola (PEPCo) i es crea el Patronat Metropoli-
tà del Parc de Collserola, òrgan gestor d’aquest espai.

1992 – El Parc de Collserola queda inclòs dins el Pla d’espais d’in-
terès natural (PEIN). L’àmbit de protecció de la serra de Collserola 
és el mateix que el Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural 
del Parc de Collserola excloent les zones qualificades de sòl urbà i de sòl 
urbanitzable.

1999 – S’extingeix el Patronat i es crea el Consorci del Parc de Collse-
rola, entitat autònoma de gestió amb la participació de l’AMB, Diputació 
de Barcelona i els 9 municipis amb territori al Parc.

2006 – Tots els espais inclosos en el PEIN s’incorporen dins la Xarxa 
Natura 2000, creada a partir de la directiva europea relativa a la conser-
vació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació 
d’una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conserva-
ció. El Parc de Collserola s’integra en la xarxa dins de la tipologia d’espais 
de muntanya litoral.

2010 – S’aprova el decret de declaració del Parc Natural de la 
Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la 
Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. La Generalitat de Catalu-
nya s’incorpora dins el Consorci.

 
 

Així doncs, el Pla proposa una estratègia global foca-
litzada en el control de les activitats pertorbadores, en la 
restauració dels hàbitats alterats i sobretot, i això ens sembla 
molt rellevant, en l’establiment d’àrees de reserva natural on 
l’impacte humà sigui mínim o gairebé nul.

En aquests anys també s’ha aprofundit força en el conei-
xement de la diversitat a la serra. Cal tenir en compte que 
l’any 1987 eren molt pocs els estudis de recerca que s’havien 
fet, llevat d’alguns treballs de gran rellevància científica, com 
el del Dr. Oriol de Bolòs en l’àmbit botànic o el del Dr. Xavier 
Llimona sobre els fongs i líquens. 

Els estudis s’han portat a terme en col·laboració amb les 
universitats i altres entitats de recerca però també s’ha esta-
blert una línia de recerca aplicada a la gestió que des de l’Es-
tació Biològica del Parc, situada a Can Balasc, ha focalitzat el 
seu treball en el mostratge estratificat per remarcar els dife-

A diferència de fa trenta anys, ara sabem la 
importància dels sectors de paisatge més oberts, 
de vegetació baixa, presents a les perifèries del 
Parc Natural.
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tendències al llarg de tots aquests anys. Les dades compara-
tives ens han permès valorar els canvis, alguns per pèrdues 
d’hàbitats, d’altres per la dinàmica mateixa de successió de 
la vegetació... i per tant, obtenir informacions d’utilitat per 
a una gestió més específica. Fruit d’aquest sistema metodo-
lògic ara sabem, per exemple, la importància dels sectors 
de paisatges més oberts a les zones perifèriques del Parc, 
precisament els més amenaçats i que tal com han posat de 
manifest diferents investigadors i entitats de recerca: Collse-
rola és quelcom més que un bosc.

La delimitació d’àrees on l’impacte humà sigui pràctica-
ment nul ha estat, i segueix sent, una tasca realment molt 
complicada i gens fàcil, atès l’augment de visitants que ha 
crescut de manera exponencial. Aquest és un dels princi-
pals reptes que el Consorci té en l’àmbit de la gestió de l’ús 
públic al Parc Natural.

En qualsevol cas, en aquest moment ens hem de sentir 
satisfets amb les diferents figures de protecció que al llarg 
d’aquest període han fet possible la inclusió de Collserola 
en el Pla d’espais d’interès natural de Catalunya, en la xarxa 
europea Natura 2000. Finalment el 2010, es va aprovar la 
declaració de Parc Natural amb les dues Reserves Naturals 
Parcials de Can Balasc-Rierada i la Font Groga, i la incorpora-
ció del turó de Montcada al Parc.

■ UN ESPAI D'ACOLLIDA

Fa trenta anys calia convertir el que per a molts era “la 
muntanyeta” del costat de casa en l’espai natural prote-
git de l’àrea metropolitana de Barcelona. Una tasca àrdua  
i complexa que s’havia d’aconseguir gràcies al desenvolu-
pament de les directrius de Pla especial. Érem a mitjans dels 
anys vuitanta i la serra ja estava envoltada d’una població 
que rondava els tres milions d’habitants. 

Collserola ha estat sempre un territori humanitzat, amb 
un important nombre d’elements construïts, i la majoria 
ben integrats en el medi natural. El Parc que calia desen-
volupar necessitava, evidentment, d’elements construïts per 
donar cabuda a les activitats dels visitants, però els projectes 

Collserola ha estat sempre un territori 
humanitzat, amb un important nombre 
d’elements construïts, i la majoria ben integrats 
en el medi natural.

constructius havien de tenir sempre en compte la integració  
a l’entorn, tot recuperant la saviesa de localització i d’ús dels 
materials de la implantació tradicional. Tal com deia el Pla 
especial, es tractava de potenciar aquells indrets significatius 
–a vegades en diríem màgics–, i això volia dir estructurar 
l’espai i revalorar la percepció de l’entorn.

On no hi havia àrees de lleure i d’estada se’n van fer, en 
aquells punts de trobada habituals i de gran afluència que 
no reunien unes condicions mínimes d’acollida; els camins 
que creuaven sense sentit la serra es varen jerarquitzar, anul-
lar o protegir; les fonts perdudes i/o oblidades que punteja-
ven la serra es van anar restaurant; molts dels edificis i les 
restes històriques valuoses escampades per tot el territori 
s’han anat arranjant en la mesura del possible, com també 
s’han restaurat grans espais degradats, fondalades, petites 
valls, pedreres i altres indrets de diversa singularitat.

Una altra línia d’intervenció important que calia desen-
volupar era el disseny de la senyalització que afecta tot el 
conjunt del Parc, amb criteris unitaris, tant pel que fa a la 
xarxa viària com als elements del patrimoni natural i cultural. 

El manteniment de les obres realitzades és ara una de les 
tasques prioritàries, ja que l’ús intensiu que es fa del Parc no 
dona treva. Tant el mobiliari –taules, bancs, piques, baranes, 

Els espais d'entrada, estada i d'observació, dotacions bàsiques per a l'ordenació de l'ús públic al Parc Natural de Collserola. Font: CPNSC
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pilones de protecció, fonts, papereres...– com els senyals, 
cartells, instal·lacions, cunetes i drenatges, etc., pateixen un 
considerable deteriorament. Aquests tipus de deteriorament 
accentua les sensacions negatives respecte a l’indret, per 
tant cal evitar-lo.

■ MÉS ENLLÀ DEL LLEURE

L’últim objectiu que defineix el Pla especial, però no per això 
menys important, és oferir noves oportunitats per al lleure, 
deixant molt clar que sempre serà mantenint l’equilibri entre 
l`ús social al Parc i la preservació dels sistemes naturals.

Per desenvolupar aquest objectiu es va triar l’educació 
ambiental com a part integrant del planejament i la gestió del 
Parc. Entenent l’educació ambiental com el procés d’aprenen-
tatge per trobar solucions als problemes ambientals, avançant 
així cap a una societat cada cop més sostenible. En definitiva, 

Actualment, les tasques prioritàries no són la 
construcció de nous espais sinó el manteniment, 
atès que l’ús intensiu del Parc no dona treva.

es tracta de donar a conèixer els valors i beneficis que ens apor-
ta aquest espai per aconseguir un augment de la participació  
i col·laboració ciutadana en la gestió del Parc Natural.

Ja es preveien, en aquell moment, canvis i adaptacions per 
donar resposta a les demandes d’una societat també canviant 
que contínuament interactua amb el medi natural. Coordina-
dament i paral·lela als programes de gestió del territori es va 
dissenyar el projecte educatiu del Parc que s’ha portat a terme, 
durant tots aquests anys, des dels diferents equipaments: el 
Centre d’Informació, els centres d’educació ambiental Mas Pins 
(1990-2005) i Can Coll, i el Centre de Documentació i Recursos 
Educatius. 

En els darrers anys la relació dels usuaris amb Collserola ha 
passat de l’ús esporàdic a l’ús quotidià, i això demana necessà-
riament la revisió de l’ordenació dels espais i de les activitats. 
També els canvis que s’han donat en els perfils dels usuaris 

Els espais d'entrada, estada i d'observació, dotacions bàsiques per a l'ordenació de l'ús públic al Parc Natural de Collserola. Font: CPNSC

Cal reivindicar el Parc Natural i facilitar la 
comprensió per part dels usuaris del fet que 
les activitats que es realitzen a Collserola tenen 
repercussions en el medi natural.
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17 reclamen una estratègia diferent, com és l’acostament físic  

a tots aquells visitants que accedeixen per qualsevol dels punts 
d’entrada al Parc i que no necessàriament acaben visitant un 
dels equipaments. 

Per tot això, el Consorci s’ha posat a treballar en una 
nova “Estratègia d’ús públic”, en què, per exemple, una de 
les línies de treball a potenciar són els punts d’informació 
itinerants que s’han començat a instal·lar en espais d’entra-
da al Parc, com el passeig de les Aigües o la pista de Can 
Borrell i que també s’hauran d’instal·lar en altres punts de la 
resta de municipis del Parc.

Situats actualment en la societat del coneixement, les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació ens 
ofereixen moltes eines per facilitar aquest diàleg amb els 
usuaris. Les xarxes socials són eines imprescindibles de 
comunicació per fer arribar els missatges que han d’ajudar 
a reivindicar el Parc Natural i facilitar la comprensió per part 
dels usuaris del fet que les activitats que realitzen tenen 
repercussions en el medi natural.

Per fer més entenedora la necessitat de noves mesu-
res reguladores de les activitats, fins i tot de l’establiment 
d’un marc sancionador, cal disposar de dades actualitzades 
sobre l’impacte que representa l’ús social. A finals d’aquest 
any, disposarem dels resultats dels últims estudis en aquest 
sentit, en el terme municipal de Barcelona, que per densitat 
demogràfica és el que té major incidència.

És vital que la ciutadania en el seu conjunt es faci seu el 
Parc, assumint com a propi el repte de la seva preservació 
perquè finalment s’hagi entès que natura és salut i benestar.

■ UN ELEMENT ESSENCIAL PER A L'EQUILIBRI DE LA 
CIUTAT METROPOLITANA

L'expansió massiva de les àrees urbanes i les infraestruc-
tures de transport provoquen la pèrdua, la degradació i la 
fragmentació dels hàbitats i en conseqüència la pèrdua de 
biodiversitat. Aquest és un fenomen que es produeix amb 
especial rellevància a les grans àrees metropolitanes euro-
pees. No es tracta d’una qüestió que es pugui considerar de 
forma aïllada, els ecosistemes produeixen uns serveis que 
són essencials i incideixen directament en la salut i el benes-
tar de les persones i en la resiliència de les ciutats. D’aquí 
la importància de mantenir en el context metropolità una 
matriu de territori lliure d’ocupació i interconnectada que 
aculli la major diversitat d’elements: zones verdes urbanes, 
espais naturals, àrees forestals i agrícoles, espais fluvials, 
espais oberts, etc., que configuren hàbitats diferents i que 
en definitiva acaben sent les parts d’un tot que anomenem 
infraestructura verda.

L’àrea metropolitana de Barcelona és un bon exemple, 
tant pel que fa al fenomen d’expansió urbana com pel que 
fa a la implantació de la infraestructura verda: el delta del 
riu Llobregat, les valls dels rius Llobregat i Besòs, la serra de 
Collserola, la Serralada de Marina, les perifèries dels massis-
sos del Garraf i l’Ordal, són les diverses macrounitats que la 
componen. Des de l’aprovació del Pla general metropolità 
(1976) s’han creat diferents figures de protecció que perme-
ten constatar la implantació progressiva d’una infraestruc-
tura verda territorial, que tot i encara fragmentada en bona 
part, ha anat millorant i millorarà progressivament. 

És en aquest context d’infraestructura verda que el Parc 
Natural de Collserola té un paper essencial atesa la gran diver-
sitat d’hàbitats i paisatges, la seva extensió (8.000 hectàrees 
i escaig), la seva posició geogràfica central a l’àrea metropoli-
tana i la seva proximitat a la major part de població. 

És vital que la ciutadania en el seu conjunt es 
faci seu el Parc, assumint com a propi el repte de 
la seva conservació.

L'ús públic al Parc Natural de Collserola. Font: CPNSC
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El Parc Natural de la Serra de Collserola té 
un paper essencial en la construcció de la 
infraestructura verda metropolitana tant per 
la seva diversitat com per l’extensió i posició 
geogràfica central.

Al mateix temps, aquesta proximitat és causa de la 
seva feblesa, per això el gran repte és en primer lloc que es 
reconegui des de totes les administracions concernides la 
situació crítica d’aquest territori i la necessitat de la màxima 
implicació de cadascuna. 

Com a grans punts febles cal assenyalar, per una banda, 
la franja perifèrica de contacte o transició entre les zones 
urbanes i el Parc Natural. Aquests són espais majoritària-
ment degradats i desestructurats, fora del Parc, que cal 
ordenar i redreçar absolutament per dignificar els barris 
veïns i el Parc mateix. Aquesta, a hores d’ara, és una gran 
assignatura pendent que cal incorporar en el projecte de 
ciutat dels diferents municipis.

Per altra banda, la indisciplina urbanística en forma 
d’ocupacions i apropiacions indegudes com barraquisme, 
abocaments, moviments de terres, magatzematges i esta-
bulacions, horts, etc., constitueixen autèntiques ferides que 
s’enquisten, que es poden tornar cròniques, i que si no es 

combaten amb la diligència requerida poden malmetre el 
projecte de parc. 

Per aquest motiu és imprescindible que les administra-
cions municipals exerceixin les seves competències, o bé 
com a alternativa, es plantegin l’exercici d’aquesta discipli-
na urbanística de forma unificada mitjançant un organisme 
potent que aglutini totes les competències per aplicar-les en 
aquest territori, dotant-lo dels mitjans tècnics i econòmics 
suficients per exercir aquesta disciplina d’una manera eficaç 
i així, garantir la preservació del Parc. 

El Parc com a infraestructura verda no està encara 
conclòs. Cal continuar fent actuacions sobre el territori 
per redreçar àrees degradades, crear petits equipaments 
per adequar-lo i poder gestionar l’ús públic creixent. Cal 
mantenir allò que es té a un nivell acceptable, a la qual cosa 
actualment no es pot fer front, i cal incorporar també nous 
mitjans tècnics i humans per gestionar l’ús públic. Això vol 
dir disposar de majors recursos. 

Per tots aquests motius, el nou Pla especial de protecció 
de la natura i el paisatge (PEPNat), en fase de redacció i del 
qual es preveu una propera aprovació inicial, ha de substituir 
el vigent Pla especial que ja es considera esgotat, i haurà 
de donar resposta inajornable a totes aquestes mancances, 
configurant el model de gestió i finançament que el Parc 
Natural de Collserola requereix, després de trenta anys.

Itinerari de descoberta del Parc Natural. Autor: Pol Viladoms
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17 VOLUNTARIAT CORPORATIU 

AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA 

Amb l’objectiu d’implicar i de treballar conjun-
tament amb tots els col·lectius del territori del 
Parc, el Consorci ofereix diferents programes 
de treball. Un dels quals s’adreça al món de 
l’empresa.

Des de l’inici de l’aleshores Patronat 
de Collserola, sempre hi ha hagut diverses 
empreses que, a través de convenis de col-
laboració, han donat suport econòmic a l’òr-
gan gestor del Parc. Actualment són tretze les 
que patrocinen diferents projectes. 

En tots aquests anys, la relació de les 
empreses amb la societat ha anat evolucio-
nant. Fa anys que moltes d’aquestes compten 
amb programes de RSE (Responsabilitat Soci-
al Empresarial), dins dels quals, a banda del 
compromís de suport econòmic, hi trobem la 
posada en marxa de projectes de voluntariat 
corporatiu: campanyes, team bulding, bancs 
del temps, voluntariat professional, etc.  

Pel que fa al Consorci, a partir de l’any 
2008 es dissenya una activitat especial, pensa-
da per donar resposta a aquesta demanda de 
les empreses. Tot i que anteriorment ja havien 
vingut alguns grups de forma aïllada, és ales-
hores quan es valora l’interès de treballar-hi,  
i d’aprofitar la seva motivació per fer-los partí-
cips dels valors del Parc, de la importància de 
la seva gestió i del que suposa el seu dia a dia. 

Amb aquest objectiu el programa de 
treball de l’activitat –que s’acorda amb els 
responsables de l’empresa– conté, a banda 
de l’actuació concreta sobre el terreny, una  
primera part de presentació del Parc, que 
sempre que és possible, es realitza en un dels 

Eines que Xing Networking Spain S.L. ha lliurat al Consorci pel programa de voluntariat ambiental

centres d’informació. Té un cost i el transport  
i les dietes van a càrrec de l’empresa.

L’actuació a realitzar varia en funció de 
l’època de l’any, i de les característiques del 
grup, que excepte en casos especials, es 
procura que sigui com a molt de quaranta 
persones. Pot ser el manteniment d’una font, 
d’una barraca de vinya o d’un altre element 
del patrimoni i els seus accessos, la revisió de 
la senyalització, l’eliminació de planta invaso-
ra, la recollida d’escombraries, la recollida de 
dades sobre l’ús del Parc, etc.

Aquest any s’han fet, fins al mes de 
setembre, un total d’onze actuacions amb 
190 persones, de quatre empreses: Bookings 

Hispanica SL, Netsuit, Liberty, que va venir 
amb la Fundació Desenvolupament i  Integra-
ció i AREP, i Xing Networking Spain SL.

El marc laboral també és un bon escenari per conèixer els valors del Parc Natural 
i la seva gestió, i per contribuir a la millora i conservació del seu patrimoni.

El passat mes d’agost, l’empresa Xing 
Networking Spain SL, que ja havia 
vingut a finals de juny a treure plan-
tes invasores a l’àrea de lleure de Can 
Cuiàs de Montcada, va fer una dona-
ció d’eines al Consorci: aixades, tisores 
de diferents tipus, pales, pics, i fins 
i tot, un carretó. Aprofitem aquest 
espai per donar-los les gràcies!
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  JORNADES EUROPEES DEL  
PATRIMONI
Durant el cap de setmana del 6, 7 i 8 d'oc-
tubre se celebren les Jornades Europees del 
Patrimoni, amb activitats a molts municipis. 
Des del Consorci destaquem l’itinerari sobre 
les masies i la vida rural a Collserola, a càrrec 
d'Eugeni Casanova, autor del llibre amb el 
mateix títol, organitzat conjuntament amb 
el MUHBA Vil·la Joana 
Dissabte, 7 d'octubre.

n  PAISATGES AMB SABOR D'AQUÍ:  
LA VINYA
Un itinerari on descobrirem la transforma-
ció del paisatge de Collserola. El recorre-
gut finalitza a la masia de Can Calopa on 
coneixerem el seu projecte.    
Diumenge, 19 de novembre

n  ON POSEM ELS PEUS: LES PEDRES 
D'OLORDA
Sortida on coneixerem els entorns del puig 
d'Olorda i les històries d'altres temps que 
ens expliquen les pedres que trepitgem. 
Dissabte, 2 de desembre

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

MILLORES  
A LA MASIA  
DE LA SALUT

REMODELACIÓ DEL  
BAR RESTAURANT DEL 
CENTRE D'INFORMACIÓ

La restauració de la teulada de la masia 
de la Gleva de la Salut de Sant Feliu de 
Llobregat avança a bon ritme. 

Aquesta és la primera de les tres actuacions 
compromeses a dur a terme en el marc del 
conveni signat l’any passat entre el Consorci  
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,  
i que inclou la consolidació estructural total de 
la masia de Can Ferriol i l’arranjament del camí 
de la riera de la Salut.

L’actuació que es duu a terme és d’extra-
ordinària importància atès l’estat de degra-
dació en què es trobava aquesta estructura  
i que podia comprometre el conjunt d’aques-
ta edificació històrica. En el proper butlletí ja 
us podrem mostrar l’actuació conclosa, que 
li permetrà recuperar el seu aspecte esplen-
dorós, així mateix us explicarem els projectes 
previstos per desenvolupar en un futur proper.

Aprofitant el canvi de concessionari per jubi-
lació,  s’ha procedit a renovar i actualitzar les 
instal·lacions de la cuina i el taulell, així com 
a redistribuir l’espai d’aquest important equi-
pament que dona servei tant als usuaris del 
mateix centre (treballadors i visitants) com 
dels edificis propers, MUHBA Vil·la Joana  
i l’escola pública Els Xiprers. 

Aquestes instal·lacions que eren opera-
tives des de l’any 1989, quan es va obrir el 
Centre d’Informació, després de 28 anys havi-
en quedat obsoletes. Un cop finalitzades les 
obres, inicien el servei uns nous concessionaris 
i el nou bar restaurant obre amb el nom d’El 
Picot. Aquesta nova etapa ve precedida per la 
realitzada durant més de vint anys per l’equip 
del Bar l’Entrepà, la Carme Valls i el Julián 
Abella. Aprofitem per agrair-los de tot cor la 
feina duta a terme de forma ininterrompuda al 
llarg d’aquests anys.Obres a la masia de la Gleva. Font: CPNSC

Durant els mesos d’agost i setembre 
s’han realitzat obres de millora  
i actualització d’aquest equipament. 

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. 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 (del 24/06 a l’11/09, Nadals 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

JUNY 2017 32,8 27,6 23,5 19,4 13,0 259 293,3

JUNY 1971–2000 35,5 24,2 20,0 15,7 6,9 39,4 279,6

JULIOL 2017 32,4 28,8 24,2 19,6 13,4 7,2 300,5

JULIOL 1971-2000 39,8 27,4 22,9 18,5 10,6 26,7 306,3

AGOST 2017 33,8 28,9 24,5 20,2 13,8 17,4 317,9

AGOST 1971-2000 38,4 27,1 22,9 18,7 11,0 45,0 350,0

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.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/

