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En el darrer Butlletí vam parlar de les 
últimes mesures de gestió engegades 
per millorar l’ús de la bicicleta a Collse-
rola i la convivència entre els ciclistes  
i la resta de persones usuàries. Informà-
vem sobre la proposta de modificació de 
les Ordenances i de les últimes accions 
comunicatives en aquest sentit. 

Aquesta inquietud va més enllà de 
resoldre la problemàtica social, pels 
conflictes entre diferents usuaris. Darre-
re d’aquestes mesures hi ha sobretot el 
gran objectiu de millorar i preservar la 
qualitat ecològica i la biodiversitat de 
la serra, tot allò que ens aporta tants  
i tants “beneficis ecosistèmics“. Per això 
cal evitar, reduir i restaurar al màxim 
l’impacte ambiental de les activitats que 
hi fem a Collserola.

Recordem que quan circulem amb la 
bicicleta, hem d’anar pels camins amples, 
evitant corriols i rieres, i mai camp  
a través. La fragmentació del terreny, 
per l’obertura de nous passos, foragi-
ta la fauna i compacta el sòl reduint la 
permeabilitat del terra. També circular  
a gran velocitat, fent derrapades, provo-
ca l’erosió i la pèrdua del sòl fèrtil.   
A més de les condicions d’inseguretat 
viària que representa per als caminants 
de la zona. 

L’estiu convida a un major contacte 
amb la natura, podrem gaudir moltís-
sim del Parc però respectant les normes 
bàsiques de convivència i sent consci-
ents de la petjada ecològica que deixem 
al darrere.

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

SANT JUST DESVERN,  
NATURALMENT 
COLLSEROLA

Cada any s’empadronen a Sant Just Desvern 
noves persones, i algunes d’aquestes noves 
famílies comenten que trien Sant Just Desvern 
per la seva tranquil·litat, proximitat i valor 
afegit de natura i benestar. 

La preservació del medi natural és essenci-
al per garantir el futur de la societat. La terra, 
l’aire i l’aigua són vitals, i les ciutats han de ser 
cada vegada més respectuoses amb aquest 
medi que ens acull. La serra de Collserola és 
el refugi natural. Sant Just és ciutat i també és 
Parc. Més del 50% de Sant Just Desvern són 
hectàrees del Parc Natural.

Collserola i la natura ens identifica, i és 
per aquest motiu, que l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern ha impulsat la creació de la nova 
marca del municipi: “Sant Just Desvern. Natu-
ralment Collserola”.

Com a ciutat hi ha un gran vincle amb la 
serra i amb el Consorci que vetlla i gestiona 
el Parc, del qual l’actual alcalde, Josep Perpi-
nyà, va ser vicepresident executiu i coneix la 
gran tasca que es desenvolupa per preservar 
aquest espai natural.  

A la ciutat de Sant Just es vol respirar  
a cada racó del poble els aires de Collserola.

El municipi de Sant Just Desvern actualitza la seva marca  
municipal amb l’objectiu d’apropar el Parc Natural de Collserola 
als seus habitants.

Presentació del nou lema per part de l'Alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà.  Font: A. Sant Just
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En marxa el projecte d’actualització de l’atles de mamífers del Parc Natural mitjançant  
la tècnica del fotoparany. De moment ja s'han registrat 1.406 vídeos i s'han detectat  
30 espècies de vertebrats, dades que demostren la gran biodiversitat present a Collserola.

QUINS MAMÍFERS  
VIUEN AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA?

En un parc natural és important conèixer les 
espècies animals que hi viuen i la seva distribu-
ció. En els últims anys, des de l’Estació Biolò-
gica del Parc, a Can Balasc, s’ha fet servir el 
parany fotogràfic amb èxit en el monitoratge 
de la població de genetes. També es va veure 
que era molt efectiu per conèixer els altres 
mamífers que es mouen pel Parc. 

L’any 2008, Guillem Molina-Vacas, biòleg 
de la UB, va elaborar un primer Atles dels 
mamífers de mida gran i mitjana del Parc utilit-
zant el fotoparany com a mètode de mostreig. 
Gairebé deu anys després i ja directament diri-
git des de l’Estació Biològica, Andrea Garmen-
dia, i actualment Nàdia Mirghani, han reprès 
el projecte, per tal d’aconseguir una aproxi-
mació de la presència d’aquests mamífers al 
Parc, i poder així comparar els resultats de les 
distribucions faunístiques en aquest període.

Per fer-ho s’ha dividit el Parc en 92 quadrí-
cules, a cadascuna de les quals s’han col·locat 
dues càmeres parany, amb esquer al davant, 
per tal de veure quines espècies apareixen 
a cada quadrícula i acabar obtenint així un 
mapa complet del Parc per a cada espècie on 
s’apreciï on ha sigut capturada i per tant on es 
troba present. 

Des de l’inici del projecte al 2017 i fins  
a l’actualitat ja s’han mostrejat 30 de les 
quadrícules: S’han aconseguit un total de 
1.406 vídeos, en què han aparegut 30 espèci-
es de vertebrats diferents (14 eren mamífers, 
15 ocells i un rèptil).

Malgrat que encara queda un bon tram 
per finalitzar l’"Atles", ja podem anar veient 
quina és la tendència. Com era d’esperar, el 
porc senglar (Sus scrofa) és, amb diferència, el 
mamífer més  estès al Parc, sent present a 26 
de les 30 quadrícules mostrejades, seguit de 
prop per la geneta (Genetta genetta), captu-
rada a 24 quadrícules. Considerem especial-
ment interessants els resultats obtinguts per 
la fagina (Martes foina), que ja ha aparegut 
en 14 quadrícules, i la guineu (Vulpes vulpes) 
en 9. El toixó (Meles meles) i l’eriçó (Erinaceus 
europaeus), que no havien pogut ser captu-
rats per les càmeres fa 10 anys, han apare-
gut a 6 i 2 quadrícules respectivament. Gats 
i gossos també són força abundants al Parc 
Natural, generalment a quadrícules properes 
a zones habitades. 

Aquests resultats preliminars ens ense-
nyen la gran biodiversitat de fauna amb què 
compta el Parc Natural de la Serra de Collse-
rola, associat sovint amb el senglar, reafirma 
la presència de moltes espècies tan curioses  
i interessants com la guineu, la geneta, la fagi-
na o el toixó, que difícilment es podrien seguir 
per tota l’àrea del Parc sense utilitzar el foto-
parany, i ens animen a seguir mostrejant per 
tal de conèixer millor els diferents mamífers 
que amaga Collserola. 

Fagina (Martes foina) . Font: CPNSC

TANT PER CENT DE QUADRÍCULES 
EN QUE APAREIX CADA ESPÈCIE 

Porc senglar

Geneta

19%

20%

13%11%

8%

7%

6%

6%

Fagina

Gat

Guineu

Esquirol

Conill

Toixò (4%)

Ratolí de bosc (4%)

Eriçó (1%)
Rata (1%)

Gos



4

B
U

TL
LE

TÍ
 D

EL
 P

A
R

C
 N

A
TU

R
A

L 
D

E 
LA

 S
ER

R
A

 D
E 

C
O

LL
SE

R
O

LA
 N

Ú
M

. 1
20

4

Des del 18 de juny i fins al 16 de setembre estarà en actiu el dispositiu de 
vigilància d’incendis forestals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona gestionat 
des dels Serveis Tècnics del Consorci.

A L'ESTIU,  
PRUDÈNCIA  
AL BOSC

Reunió de la Comissió d’Incendis 2018  Font: CPNSC

TANCAMENT DEFINITIU DE 
LES BARBACOES DE SANTA 
CREU D’OLORDA

Aquest tipus d’instal·lacions generen un alt 
risc d’incendi i els requeriments de seguretat 
són cada vegada més exigents. Aquest indret, 
a més, no reunia les mesures de contenció 
exigides per la normativa vigent. A més, s’ha-
via detectat sistemàticament un ús indegut de 
la instal·lació, fet que incrementava enorme-
ment la perillositat.

Per tots aquests motius, els Serveis Tècnics 
del Consorci han determinat el desmantella-
ment d’aquest tipus d’instal·lacions a Santa 
Creu d’Olorda, tal com s’havia fet anterior-
ment en altres indrets com a l’Àrea de Lleu-
re de Castellciuró, a Molins de Rei, o les del 
Centre d’Educació Ambiental de Can Coll,  
a Cerdanyola del Vallès. 

Actualment les úniques àrees de lleure 
que disposen d’aquest servei són la del Torrent 
de Can Coll (Cerdanyola del Vallès), amb 36 
barbacoes situades dins un recinte tancat, i la 
de la Salut (Sant Feliu de Llobregat) amb 24 
graelles. També existeixen altres instal·lacions 
de caràcter privat que ofereixen el servei. 

Aquest estiu ha començat amb unes condici-
ons meteorològiques més favorables que en 
anys anteriors. La pluja acumulada durant la 
primavera i unes temperatures suaus han fet 
que la campanya de vigilància activa s’iniciés 
la segona quinzena de juny i, de moment, el 
tancament està previst per al 16 de setembre.

Amb l’inici de la vigilància activa s’han 
posat en funcionament, de manera progressi-
va, les torres de vigilància fixa que es gestionen 
des dels Serveis Tècnics del Parc i que permeten 
un control de totes les zones forestals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, abastant els 36 
municipis d’aquest territori. Aquesta tasca es 
fa en col·laboració amb el Pla de vigilància d’in-
cendis (PVI) de la Diputació de Barcelona.

L’inici de la campanya va precedit de la 
reunió anual de la Comissió d’Incendis, que 
enguany es va celebrar el 17 de maig. A aques-
ta sessió hi assisteixen totes les administracions 
i organitzacions implicades. La reunió es fa 

Àrea de lleure de Santa Creu d'Olorda. Font: CPNSC

Per motius de seguretat, des de principis 
de maig, l’Àrea de Lleure de Santa  
Creu d’Olorda ja no disposa d’espais 
habilitats per a focs d’esbarjo.

cada any a la seu dels Serveis Tècnics del Parc 
i és un moment important de coordinació, on 
cadascun dels cossos implicats exposen com 
han plantejat la campanya d'aquell any i quins 
recursos es destinaran a la prevenció i extinció 
d’incendis. Durant la sessió es lliura la memòria 
de la campanya precedent que també es pot 
descarregar des del web del Parc.

El treball per minimitzar el risc d’incendi al 
Parc es realitza durant tot l’any. El condiciona-
ment dels camins per permetre el pas dels vehi-
cles d’extinció, el manteniment dels hidrants 
i de les basses per a helicòpter, la realització 
de franges de protecció a les urbanitzacions 
conjuntament amb els ajuntaments del Parc  
o l’execució de Plans tècnics de gestió forestal 
a les finques públiques que gestiona el Consor-
ci són algunes de les tasques més importants 
que es realitzen per arribar a l’estiu amb unes 
condicions més òptimes.
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El Pla d’acció del projecte “Alimentem Collserola: Promoció de la transició 
agroecològica a Collserola” defineix les línies estratègiques i les actuacions  
a realitzar durant el període 2018-2020 per promoure la sostenibilitat de 
l’activitat agrària al Parc Natural.

PLA D’ACCIÓ PER 
A PROMOURE L’ACTIVITAT 
AGRÀRIA AL PARC 

El Pla d’acció defineix 7 línies estratègiques i 21 
actuacions per avançar cap a la transició agro-
ecològica del sistema alimentari de Collserola. 
Posa especial èmfasi en propostes per promou-
re la sostenibilitat integral de l’activitat agrà-
ria professional, un sector essencial per a la 
conservació dels valors naturals de Collserola.

En el Pla d’acció proposa, entre altres actu-
acions, la creació d’un servei d’assessorament  
i acompanyament a la pagesia del Parc o la 
creació d’un banc de terres per facilitar l’accés  
a la terra i aturar l’abandonament de sòl agra-
ri. També es proposen actuacions d’educació 
i sensibilització agroecològica, com la creació 
d’un catàleg de punts de venda o programes 
educatius per a escoles. 

Les actuacions principalment estaran lide-
rades pel Consorci i l’equip tècnic de l’associa-
ció Arran de terra, però també s’hi incorporen 
altres actuacions impulsades per entitats i col-
lectius del territori. 

La base per dissenyar el Pla d’acció ha estat 
la Diagnosi participativa del sistema alimentari 
de l’àmbit d’influència de Collserola publicada 
el mes d’abril passat i realitzada conjuntament 
amb entitats i administracions del territori.

La versió final de Pla d'acció ha estat valida-
da, per una banda, per les entitats del territori, 
en el marc de la 12a  edició de la Fira Agrícola 
de Collserola, realitzada el 6 de maig de 2018 
a Vallvidrera; i, per altra banda, per la Comissió 
de Seguiment del projecte, en el marc de la re-
unió que va tenir lloc a la seu del Consorci del 
Parc Natural el 16 de maig de 2018.

Amb la validació d’aquest document s’aca-
ba la fase de Diagnosi i planificació participativa 
i s’inicia la tercera fase del projecte Alimentem 
Collserola: la fase d’Acció Participativa. Durant 
aquesta etapa s’implementaran les actuacions 
definides, cercant el finançament necessari  
i implicant els diferents agents del territori per 
dur-les a terme.

Presentació del Pla d'acció a la Fira Agrícola de Vallvidrera  Autor: Rafa Reina

LINIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA 
D'ACCIÓ

 ■ Fomentar la sostenibilitat econòmi-
ca, ecològica i social de la produc-
ció agrària professional, la incor-
poració de nova pagesia i la 
recuperació de terres en desús.
 ■ Fomentar la sostenibilitat econòmi-
ca, ecològica i social dels projectes 
de transformació alimentària 
artesana i el sorgiment de noves 
iniciatives.
 ■ Fomentar els circuits curts de 
comercialització i el consum de 
productes agroecològics.
 ■ Donar a conèixer la pagesia, la 
producció agrària i el patrimoni 
agroalimentari de Collserola.
 ■ Fomentar l'educació agroecolò-
gica.
 ■ Fomentar la sostenibilitat ecològica 
i social de la producció agrària 
d'autoconsum i la recuperació 
de terres en desús.
 ■ Donar a conèixer el projecte a la 
població i als visitants del Parc 
Natural.

http://bit.ly/DiagnosiDLAe
http://bit.ly/PlaAccioDLAe
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Plaça Mireia

Mirador dels xiprers

Vallvidrera

Sant Pere 
Màrtir

Turó d'en 
Corts

Crta. Arrabassada

<< Sant Cugat

<<Molins de Rei

Tibidabo

PARC DE LA FONT DEL RACÓ

La part superior de la font del Racó 
havia quedat coberta per terres i 
vegetació. Va ser a partir d’uns treballs de 
desbrossament de l’ajuntament que es va 
veure una part de mur. S’han retirat les 
terres i s’han refet els murs i un banc de 
pedra ja existent. També s’ha reomplert 
amb terra un xaragall del camí, de més 
d’un metre de profunditat, i s’han fet uns 
graons per suavitzar el pendent.

BELLESGUARD

S’ha refet el paviment de 
formigó que hi havia per tal de 
pronunciar el canal de recollida 

d’aigües pluvials, evitant així 
que vagin cap al carrer com 

passava fins ara.

BOSC DE CAN CARELLEU

S’ha refet la tanca de protecció sobre 
el talús que ja hi havia i s’ha fet una 

escala, amb pedra recuperada de 
neteges de talussos i trams de camins, 
recobrant la cota inicial i disminuint el 

pendent.

MAS PITEU

Des de la llosa de formigó que 
hi ha a Can Soler, s’ha fet un 
tram de 180 m de terra sòlid. 
Un paviment de terra amb un 

elevat grau de compactació 
per evitar la pols.

Aquest ha estat l’objectiu del projecte d’arranjament dels accessos al 
Parc, des dels barris de muntanya dels districtes de Barcelona. Però més 
enllà del condicionament i la senyalització dels camins, les actuacions 
van dirigides a la restauració de la zona. En aquest vessant trobem prats, 
brolles i màquies, unes formacions vegetals de gran valor ecològic  
i estratègic per al conjunt de la serra.

RESTAURACIÓ  
I ENDREÇA 
AL VESSANT BARCELONÍ
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Amb el temps, els antics camins d’accés 
al passeig de les Aigües s’han anat dete-
riorant i alguns, fins i tot, s’havien perdut 
totalment. Això ha fet que s’hagin obert 
vies alternatives i dreceres amb la conse-
güent erosió del sòl, arrossegament de 
terres i fragmentació dels hàbitats naturals.  
Calia una visió conjunta dels accessos 
abans de fer la tria dels millors traçats i de 
la senyalització necessària per identificar 
els punts exactes d’entrada al Parc Natural. 
A més de tot això, s’han fet diferents actu-
acions de condicionament dels espais d’en-
trada, recuperant antics murets, bancs, 
baranes i fent alguns trams esglaonats per 
facilitar l’accés.

Torre Baró

Parc del  
Laberint

Ctra. Horta

Forat del 
vent

Crta
. C

em
en

tir
i

<<  Cerdanyola

Turó 
de Valldaura

Intervencions integrals de l'accés

Nova senyalització i millora de l'accessos

Passeig de les aigües

Carreteres Camí d'accés des de Can Caralleu. Font: CPNSC

Nova senyalització de benvinguda. Font: CPNSC

Millores a l'accés al Parc Natural des del Parc de la font del Racó. Font: CPNSC

NOVA SENYALITZACIÓ 
D'ENTRADA AL PARC

S’està acabant d’instal·lar la nova senya-
lització en els punts d’entrada al Parc  
i al llarg del passeig de les Aigües, amb 
cartells de benvinguda i banderoles 
amb avisos cívics per informar que s'es-
tà entrant en un espai natural protegit  
i recordar que cal respectar les normes  
i els consells de convivència.
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Les IX Jornades La vinya i el Vi a Collserola s'han aturat al Centre d'Educació 
Ambiental Can Coll amb una proposta organitzada conjuntament amb Can Calopa 
que combinava el món del vi amb la poesia i l'astronomia.

NIT DE VI, GLOSA  
I ESTRELLES A LA MASIA  
DE CAN COLL

Hi ha vegades que la feina és un privilegi i la de 
la nit del divendres 15 de juny n'ha sigut una 
bona mostra! Hem pogut participar en l’espec-
tacle de la Companyia Bocafoscant, en la seva 
festa de les olors, sabors, cançons i bon humor. 

La Mireia Mena (glosadora) i l’Alexandre 
Bonanit (astrònom) ens han endinsat en un 
espectacle lúdic i divulgatiu en què es van des-
cobrint les connexions entre el món del vi i els 
astres, a través de la cançó amb text improvisat, 
la formació astronòmica, la poesia, els contes i 
les cançons.

L’espectacle es desenvolupa tenint com  
a protagonista el vi. Els companys de Can Ca-
lopa, de la Cooperativa L’Olivera, ens han guiat 
en el tast de quatre vins de proximitat. Primer 

Nit de vi, glosa i estrelles a la masia de Can Coll. Autor: Ricard Badia

els vins blancs: el  5 Quarteres blanc  amb raïm 
conreat a la vall d’Horta del PN de Sant Llorenç 
del Munt i Serra de l’Obac, i l’Arraona blanc 
de la vinya de Can Gambús del Parc Agrari de 
Sabadell. I després els negres: el vi Vinyes de 
Collserola 2014 de Can Calopa, i el de Can Coll 
de la collita del 2012. 

Prèviament, Víctor Murillo ens va fer una 
visita comentada a la seva exposició de fotos 
"Patrimoni vinícola, les velles premses de vi de 
Sant Just Desvern". Exposició que s’exhibirà al 
Centre d’Informació del Parc, a partir del mes 
de juliol.

Va ser una nit ben rodona, amenitzada per 
les granotes de la bassa i el gamarús del bosc 
de Can Coll!!

COLLSEROLA, EL CURS 
AL PARC 2018-19

Totes les propostes del 
programa El Curs al Parc  
al web del Parc

Diferents propostes educatives per 
conèixer i descobrir el Parc Natural de 
Collserola.
Inscripcions obertes a partir de 
dilluns 3 de setembre. Us hi esperem!!

http://www.parcnaturalcollserola.cat/cursalparc1819
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El 25 d’abril passat es va celebrar una jornada de debat sobre les iniciatives 
actuals i futures que han de permetre una dinamització sostenible del patrimoni 
construït dins el Parc Natural de Collserola.

JORNADA DE DEBAT SOBRE LA  
DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI 
CONSTRUÏT A COLLSEROLA

Amb el títol “Dinamització del patrimoni construït a la serra 
de Collserola”, la sessió es va desenvolupar a la sala d’actes 
dels serveis tècnics del Parc. Hi van participar seixanta persones  
i representants dels diferents sectors implicats en la conserva-
ció del patrimoni construït: propietaris forestals, administraci-
ons i entitats vinculades a la gestió d’aquests espais.

La sessió la va organitzar l’Associació Collserola Iniciatives, 
una entitat que agrupa propietaris de finques particulars i titu-
lars d’activitats a la serra de Collserola. Es va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de Collserola. 

L’objectiu era debatre la situació actual de les masies  
i altres elements construïts i quines opcions de futur tenen 
aquestes finques. El debat s’emmarca en un moment clau, ja 
que actualment s’estan definint, dins el nou Pla especial del 

Jornades de debat sobre la dinamització del patrimoni construït. Font: CPNSC

Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), les fórmules 
normatives que han de permetre una gestió més adient per  
a la preservació i dinamització del patrimoni construït a la serra.

Collserola compta actualment amb vora noranta masies. 
Actualment, moltes d’aquestes edificacions, tant de propietat 
privada com pública, estan en situació precària. Un dels prin-
cipals motius és la poca flexibilitat que ha ofert el PEPCo per 
al desenvolupament d’activitats en aquests espais, així com la 
manca de recursos econòmics, tant des de les administracions 
com des del sector privat, per fer front a la recuperació d’alguns 
d’aquests edificis amb alt valor patrimonial. 

El nou Pla especial de protecció del medi natural i el pai-
satge del Parc Natural de la Serra de Collserola, que està en 
fase d’iniciar el procés d’aprovació inicial, ha d'establir les bases 
per crear un marc d’activitats que permetin una correcta gestió 
d’aquest patrimoni i el seu entorn i que en garanteixin el futur. 

Masia de Can Valldaura. Font: CPNSC
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20 VOLUNTARIAT  

AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA

■ LET’S CLEAN UP EUROPE 2018!

Coordinat per l’Agència de Residus de Cata-
lunya, s’adreça a empreses, associacions  
i administracions, amb l’objectiu d’alertar dels 
abocaments incontrolats que es fan als espais 
naturals protegits, de promoure accions de 
neteja, i alhora presentar recursos i experi-
ències per reduir la generació de residus. Es 
van realitzar majoritàriament de l’11 al 13 de 
maig.

Seguint la tradició d’anys anteriors, el Parc 
va ser escenari de 10 activitats, que va orga-
nitzar el Consorci en col·laboració amb més 
de 20 entitats, entre les quals una escola, 10 
entitats i diferents empreses. En total hi van 
participar vora 300 persones, que van actuar 
a 14 punts i van recollir i classificar més de 
3.800 Kg d’escombraries.

Aquest primavera, sobretot el mes de maig, s’ha caracteritzat per una gran 
activitat en els programes de foment de la participació i el voluntariat. Tres han 
estat els esdeveniments que han aglutinat la major part d'aquestes activitats.

■ ULTRA CLEAN MARATHON

El 2018 va comptar amb un nou repte: L’Ultra 
Clean Marathon, que van organitzar del 13 al 
19 de maig, la Xarxa de Voluntariat Ambiental 
de Catalunya  (XVAC) i la Xarxa de Custòdia 
del Territori  (XCT), amb el suport del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Agència de Residus de 
Catalunya. La darrera etapa, la del dissabte 19 
de maig, va anar de Sant Cugat a la platja del 
Somorrostro, passant pel Parc, fet que es va 
aprofitar per organitzar-hi una actuació.

El Consorci i l’associació Ambientúbers 
van convidar a fer la neteja d’escombraries 
d’una zona del passeig de les Aigües, propera 
a la font del Rossinyol, a Sant Cugat del Vallès. 
Hi van participar 22 persones que van recollir 
161 kg d’escombraries i voluminosos.

.

■ SETMANA DE LA NATURA

Com ja va sent tradició en aquesta època, del 
24 de maig al 5 de juny, es va celebrar aquest 
esdeveniment, iniciativa conjunta de la XVAC 
–entitat de la qual el Consorci és soci, i la XCT, 
i que compta amb el suport del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”. De 
les més de 350 activitats que es van fer a tot 
Catalunya, el Parc en va acollir setze: cinc de 
divulgació temàtica i onze de voluntariat, en 
les quals van participar 356 persones. 

Les activitats de descoberta van estar cen-
trades sobretot en dos temes que van atraure 
molts visitants: els micromamífers (Nit de rato-
lins) i les papallones que habiten Collserola. La 
que es va fer sobre Verdaguer i la natura de 
Collserola també va ser molt interessant.

Les actuacions de voluntariat es van or-
ganitzar de forma conjunta entre el Consorci  
i diverses entitats: deu associacions, un centre 
escolar i dues empreses. Amb totes es va po-
der fer la millora i el manteniment de més de 
deu espais del Parc Natural.  

Durant la setmana també es va celebrar la 
2a Trobada anual d’entitats participants en el 
programa Col·laborem amb el Parc. Es va fer 
a Can Soler (Barcelona) i van asistir-hi 16 per-
sones, 14 representants de 9 entitats i dues 
tècniques del Consorci

Diferents activitats de la Setmana de la Natura al Parc Natural de Collserola Font: CPNSC
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ: 
UN HORT PROP D’UN BOSC DE RIBERA
Seguint el fil de la riera de Vallvidrera ens 
acostarem a la finca dels horts de Can 
Santoi on descobrirem un interessant 
projecte agroecològic. 

Diumenge, 8 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

n  14A NIT DELS RATPENATS A 
COLLSEROLA 
Dues sessions de descoberta dels ratpe-
nats que habiten a la serra. Al juliol es 
realitzarà al Centre d’Informació i al 
setembre, per primer cop es farà una 
sessió a la finca del cementiri de Roques 
Blanques, on es realitzen estudis de segui-
ment de la població de ratpenats al Parc..  

Divendres, 13 de juliol de 18.30 a 22 h  
i 14 de setembre de 18.45 a 21 h.

n  OBSERVACIÓ DE LA MIGRACIÓ DE 
LES AUS RAPINYAIRES
Celebrem 30 anys de la campanya 
d’observació de la migració al turó de la 
Magarola. Us convidem a gaudir d'aquest 
magnífic espectacle!

Del 8 de setembre al 7 d’octubre, 
de 10 a 13 h.

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

RESTAURACIÓ  
INTEGRAL DE L’ERA  
DE VIL·LA JOANA

L’ús intensiu que al llarg d’aquests anys ha 
anat suportant l’era ha fet que l’espai patís 
un desgast considerable fins al punt que ens 
feia témer la seva pèrdua irreversible. Per 
això durant el mes de maig s’ha realitzat la 
seva restauració integral que ha consistit, en 
primer lloc, a retirar i preservar totes les toves 
ceràmiques aprofitables (un 80%). Després 
s’ha col·locat un sòl de 12 cm de gruix amb 
un pendent adequat per tal que l’aigua no 
quedi embassada en certs punts, tal com 
passava fins aleshores. També s’han recupe-
rat els desguassos que ja existien i se n’han 
fet de nous. Finalment s’han tornat a col·locar 
les toves ceràmiques originals i se n’han col-
locat algunes de noves seguint el mateix patró 
i mides de la resta. 

Ara ja torna a ser un espai operatiu, histò-
ric, per ser gaudit pels milers d’infants que 
cada any visiten el Centre d’Informació, i punt 
de trobada d’excursionistes, ciclistes i visitants 
dels dos centres

Era de Vil·la Joana. Font: CPNSC

Degut al seu alt grau de deteriorament, 
s’ha realitzat la restauració integral de 
l’era de la masia de Vil·la Joana, un 
important espai d’acollida dels grups que 
visiten el Centre d’Informació del Parc.

Organitzades pel CEA, Centro de Estudios 
Ambientales de Vitoria-Gasteiz i pel Govern 
Basc, les jornades tenien com a objectiu prin-
cipal reflexionar sobre l’Anillo Verde com  
a recurs ambiental, social i turístic de primer 
ordre i una de les principals singularitats iden-
titàries del municipi alabès. També es buscava 
informar sobre  diferents projectes i campa-
nyes d’educació ambiental que s’estan duent 
a terme a ciutats de l’Estat.

El programa, d’un dia de durada, va constar 
d’un matí amb presentació de quatre ponències 
i a la tarda la realització de dos tallers pràctics. 
La presència del Parc de Collserola es va basar 
en una ponència sobre El Curs al Parc, propostes 
educatives del Parc Natural de la Serra de Collse-
rola, i el taller pràctic sobre La Casa dels Petits, 
una aula d’experimentació i creativitat per  
a infants de quatre a set anys.

Properament trobareu al nostre web les 
conclusions d’aquestes interessants VI Jornades.

A primers de juny hem estat convidats 
com a tècnics del Servei d’UPDEA   
a participar en aquestes jornades, 
organitzades amb motiu del 25è 
aniversari de la creació de l'Anillo Verde 
de Vitoria-Gasteiz.

VI JORNADES D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE  
VITORIA-GASTEIZ

Ponència del Parc a les Jornades. Font: CPNSC

http://www.parcnaturalcollserola.cat
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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.  
Bar-restaurant "El Picot" Tel. 93 280 28 40 (agost, dimarts tancat)

ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA 
Obert de 10.30 a 14 h tots els diumenges (excepte gener, desembre i del 16/06 al 15/09). 
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 - cdre@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 - vancances 23/07 al 16/08). 
Santa Maria de Vallvidrera (La Pinya 2) Tel. 93 280 26 49 (divendres tancat).  
Masia de La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat - vacances 6/08 al 22/08)  
Quiosc de La Salut de Sant Feliu: Tel. 615.33.01.92 (obert de dj a dg - vacances 6/08 al 29/08).  
Sant Pere Màrtir (Espai Mireia): Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

DONEN SUPORT A LA
CONSERVACIÓ DEL PARC:
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EDICIÓ:
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92 08017 Barcelona
Telf. 932800672 / Fax 932806074

Dipòsit legal: 18.344-88

PERÍODE  TMA  TM T Tm Tma P PA

MARÇ 2017 19,9 15,4 10,8 6,5 0,0 113,8 280,7

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

ABRIL 2018 25,1 18,4 14,7 11,1 5,2 58,9 339,6

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

MAIG 2018 25,3 21,4 17,1 12,8 5,9 54,4 394,0

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

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
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.aiguesdebarcelona.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/

