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El dia 10 de gener finalitzarà el període 
d’informació pública del document del nou 
Pla Especial de Protecció del Medi Natural  
i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (PEPNat), així com el de la Modi-
ficació Puntual del Pla General Metropolità, 
aprovats tots dos inicialment el 27 de juli-
ol passat. Atès l’interès social desvetllat, 
aquest període s’havia allargat un mes més.

Durant aquest primer trimestre de 
l’any 2019, l’equip redactor ha d’analitzar 
les al·legacions presentades des de tots 
els sectors socials per tal d’incorporar les 
propostes que contribueixin a millorar-ne 
el contingut. L’objectiu és aconseguir un 
document de protecció i de gestió del Parc 
Natural de Collserola que sigui una eina 
eficaç per a les properes dècades, i que 
garanteixi la preservació d’aquest enclava-
ment natural i els seus valors. 

Ha estat un llarg camí, des de la decla-
ració de Collserola com a Parc Natural, però 
hi arribem a la fi amb un molt bon docu-
ment que ens permetrà donar continuïtat 
al Pla Especial vigent, aprovat fa més de 
trenta-un anys. Aquest nou document 
permetrà encarrilar els reptes actuals, com 
ara la gestió de l’ús públic, la promoció de 
l’agricultura i la ramaderia, la preservació 
del patrimoni arquitectònic, la connectivi-
tat, etc. 

El text definitiu del PEPNat serà sotmès, 
abans d’acabar aquest mandat municipal,  
a l’aprovació provisional, i posteriorment,  
a l’aprovació definitiva per la Generalitat. 

A finals del 2019 disposarem d’aques-
ta nova eina, que serà la millor notícia per  
a Collserola després de la seva declaració 
com a Parc Natural.

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

Investigadors estan fent la seva feina habitual...Ssshhhhh…els seguim?

QUI HA  
PASSAT PER 
AQUÍ?

Aquest és l’argument d’una nova publicació, un 
llibre sense paraules que explica quins animals 
hi ha al Parc tot seguint els rastres que deixen. 
Adreçat als més menuts, i també als més grans, 
és ideal per llegir abans i després d’una sortida a 
Collserola, a l’escola o en família, i per mirar una 
i vint vegades. 

La fauna no sempre es deixa veure fàcil-
ment. Aquí, per detectar-ne la presència, caldrà 
seguir petjades, restes de menjar, plomes, caus, 
caques… Aquest conte sense mots dona joc per 
desenvolupar l’observació i la concentració. Així, 
podem inventar nosaltres mateixos els diàlegs, 
imaginar com són els personatges… I també ens 
permet més coses, com ara parlar de la biodi-
versitat, que quan nosaltres no som a Collsero-
la també hi passen coses, que les deixalles a la 
natura tenen conseqüències negatives, etc. 

No hi ha gaires llibres infantils en els quals 
l’expressió de la natura sigui la dels nostres 
paisatges mediterranis, sinó que són més 
freqüents les obres d’origen anglosaxó, centre-
europees, etc. En aquest cas, les il·lustracions, 
de l’artista Eduardo Saiz, són força fidels als dife-
rents ambients i elements de Collserola. 

Un altre fet destacat del llibre és que, durant 
el curs 2016-2017, un seguit de persones van 
tenir l’amabilitat d’avaluar la primera proposta 
d’aquest material. A totes elles, el nostre agraï-
ment ja des d’aquestes ratlles. 

El trobareu als centres del Parc a partir del 
mes de gener. Estarem alerta per saber si us ha 
agradat, sobretot des de l’espai web creat per 
l'ocasió (www.parcnaturalcollserola.cat/qui-ha-
passat-per-aqui) 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/qui
http://www.parcnaturalcollserola.cat/qui-ha-passat-per-aqui
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Per primera vegada ha estat necessari organitzar un dispositiu de pesca elèctrica 
al Parc per retirar milers de carpins (Carassius auratus), més de 4.000, que van 
aparèixer a finals d’estiu al pantà de Vallvidrera.  

UN ABOCAMENT DE PEIXOS EXÒTICS 
POSA EN PERILL LA BIODIVERSITAT 
DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA

El 30 d’agost passat es va detectar la presèn-
cia d’un nombre elevat de carpins (Carassius 
auratus) al pantà de Vallvidrera. Es va cons-
tatar que es tractava d’un abocament il·legal 
de milers d’individus, que molt probablement 
procedien d’una bassa particular.

Des dels Serveis Tècnics del Consorci,  
i després de valorar el fort impacte d’aquest 
abocament sobre l’ecosistema, es va iniciar 
una actuació de retirada que va requerir l’or-
ganització d’un dispositiu especial de pesca 
elèctrica, tècnica que permet recollir d’una 
forma ràpida i no cruenta el màxim nombre 
d’individus vius.

L’actuació la van portar a terme entitats 
especialitzades, l’Associació Galanthus Natura 
i l’empresa Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic. 

Els peixos es van traslladar al Centre 
Camadoca, gestionat per l’Associació de 
Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona 
(ADEFFA). En aquest centre es porta a terme, 
entre altres actuacions, la recuperació d’ocells 
ferits de la família dels ardeids (bernats, marti-
nets o agrons) per poder-los retornar al medi 
natural. Aquests ocells s’alimenten únicament 
de peix viu. 

Pesca elèctrica al pantà de Vallvidrera. Font: CPNSC

La recuperació del pantà de Vallvidre-
ra, iniciada el 1999, tenia un doble objectiu: 
d’una banda, recuperar el patrimoni construït, 
i de l’altra, la consolidació d’un espai humit, 
escassos a la serra, per potenciar especial-
ment les espècies d’amfibis, un grup faunístic 
amenaçat a escala mundial. 

Actuacions com la desenvolupada 
busquen retornar l’equilibri ecològic al pantà 
per tal que acompleixi la seva funció. Cal 
recordar que l’alliberament d’espècies exòti-
ques en un espai natural protegit, com ho són 
els carpins i d’altres que, a més, són invasores, 
com les tortugues de Florida i similars (Trac-
hemys, Pseudemys i Graptemys), constitueix 
un delicte ecològic. 

Des del Consorci, es treballa per evitar 
nous abocaments intencionats, així com per 
impedir altres usos no permesos d’aquest 
espai (com el bany de gossos i de perso-
nes) que també malmeten aquest important 
ecosistema. Amb aquest objectiu, hi ha el 
projecte per fer un tancament perimetral 
dels punts del pantà amb un accés més fàcil 
mitjançant elements físics i naturals.  

!
LA INVASIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES 
AMENAÇA GREUMENT ELS ECOSIS-
TEMES
RECORDEU: L’ALLIBERAMENT D’ES-
PÈCIES EXÒTIQUES AL MEDI NATU-
RAL ÉS UN DELICTE ECOLÒGIC
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Tanquem l’any 2018 amb un balanç molt positiu de la campanya de prevenció 
d’incendis, gràcies, en gran part, a la gran quantitat d’aigua caiguda i 
acumulada als boscos de la serra.

BALANÇ POSITIU DE LA 
CAMPANYA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS

El 2018 ha estat un any excepcional en el terreny 
hídric, fet que ha permès afrontar la campanya 
de prevenció activa d’incendis d’enguany, entre 
el 18 de juny i el 14 de setembre, amb uns 
boscos sensiblement més preparats per al foc. 

El nombre d’incendis registrats a tot l’àmbit 
metropolità, 74, ha estat molt per sota del dels 
anys anteriors. Pel que fa a l’àmbit de Collserola, 
la superfície cremada ha estat de 3,96 ha, re-
partida en 40 incendis, un nombre semblant al 
d’anys anteriors, però amb un nombre d’hectà-
rees cremades molt més baix.

Els incendis més importants s’han produït, 
com ha passat altres anys, al voltant de la revetlla 
de Sant Joan. Un d’aquests va tenir lloc en una 
repoblació forestal i va afectar diferents arbres. 

Un dels efectes que podem relacionar amb 
les bones condicions meteorològiques és la dis-
minució dels incendis iniciats a prop dels vials. 
Aquest tipus de focs es relaciona principalment 
amb negligències, i no se n’ha detectat un nom-
bre tan important perquè la vegetació dels vorals 
era més humida i, per tant, menys inflamable. 
També cal destacar que aquest any pràcticament 
no s’ha produït cap incendi durant els mesos de 
tardor, mentre que en els últims anys havíem 
observat un increment del nombre d’incendis en 
aquesta època. 

Les actuacions de prevenció activa i passiva 
contra els incendis forestals que es duen a terme 
durant tot l’any, així com el dispositiu de detec-
ció d’incendis, que permet una localització pre-

2018, UN ANY EXEPCIONAL  
A NIVELL DE PLUJA 

La pluviometria d’aquest 2018 ha estat 
excepcional. La mitjana de pluja anual, amb 
les dades dels últims vint anys, és de 525,3 
mm i, en el moment de tancar aquest 
butlletí, a l’Observatori Fabra la xifra de 
pluja acumulada és gairebé de 1.000 mm, 
pràcticament el doble.
La distribució d’aquesta pluja, a més, ha 
estat molt favorable, concentrada en dos 
períodes: els quatre primers mesos amb 
força pluja i tres episodis de neu —un fet 
que ha permès iniciar els mesos d’estiu amb 
molta aigua acumulada—, i una tardor 
excepcionalment plujosa.
Aquesta gran quantitat de pluja rebuda és 
una bona notícia per als ambients natu-
rals de la serra. Tot i això, els episodis de 
pluja torrencials també han generat alguns 
problemes, sobretot per les esllavissades  
i les caigudes d’arbres. Aquests últims 
episodis han afectat arbres de les zones de 
riera, com el roure de Can Bell, un arbre 
inventariat al catàleg d’arbres singulars del 
Parc que, a causa del descalçament de les 
arrels, va caure el mes de novembre passat.

coç dels punts d’ignició, són la base perquè, tot 
i l’alt nombre d’incendis que tenen lloc al Parc, 
el nombre d’hectàrees cremades hagi estat baix. 
Si, a més, les condicions dels boscos propicien 
que el potencial de propagació d’un incendi 
sigui molt baix, tal com ha passat aquest any, 
aconseguim arribar a un final de campanya amb 
uns nombres molt positius.

Distribució mensual de la precipitació a Collserola. Dades: Observatori Fabra 
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https://www.parcnaturalcollserola.cat/dpi/
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El servei neix amb l’objectiu de donar suport als productors i productores en la millora de la 
viabilitat econòmica, ecològica i social de les produccions de l’àmbit del Parc Natural de Collserola.

EN MARXA ARRELA'T,  
SERVEI DE SUPORT  
A LA PAGESIA DE COLLSEROLA

El dia 10 d’octubre passat, es va engegar Arre-
la’t!, Servei de Suport a la Pagesia de Collsero-
la, un dels principals resultats del Pla d’Acció 
d’“Alimentem Collserola”, dissenyat conjunta-
ment amb la pagesia per atendre les necessi-
tats detectades durant el procés participatiu.

Arrela’t està obert a la pagesia de l’àm-
bit d’influència del Parc Natural de Collserola  
i treballa des de les perspectives de la produc-
ció agrària ecològica, l’agroecologia, l’econo-
mia social, solidària i cooperativa, i la perspec-
tiva de gènere.

Les visites d’assessorament en producció 
i planificació les duu a terme principalment 
l’associació L’Espigall, entitat especialitzada en 
aquest tipus d’iniciatives i que ja té l’experièn-
cia d’Agrorienta’t, Servei de Suport a la Page-
sia que funciona a Cardedeu. 

El servei dona suport en cinc àmbits: 
producció i planificació de cultius, tramitació 
administrativa, creació i consolidació d’empre-
ses, ajuts públics i Banc de Terres de Collsero-
la. En els àmbits de la tramitació administrativa 
i els ajuts públics, es treballa amb Agroxarxa,  
i en creació i consolidació d’empreses, amb els 
ateneus cooperatius del Vallès Occidental i el 

Visita del servei de suport a la pagesia a una de les finques actives del Parc Natural. Font: CPNSC

Baix Llobregat, i Coòpolis a Bar-celona. Tam-
bé es col·labora amb altres agents i experts de 
forma puntual quan els casos ho reque-reixen. 

Actualment es fa assessorament agronò-
mic a cinc projectes productius de Collsero-
la. També es dona suport a l’articulació dels 
productors d’horta, que ja abasteixen set 
menjadors escolars de Sant Cugat del Vallès. 
Així mateix, també es fa acompanyament en 
un nou projecte de producció en matèria de 
viabilitat i cerca de terra per desenvolupar-lo 
en l’àmbit del Parc.

Aquest servei és una de les accions publi-
cades al Pla d’Acció del projecte “Alimentem 
Collserola”, que incorpora, dins el bloc de 
suport a la pagesia, altres propostes, com el 
Banc de Terres o la inves-tigació participativa 
en finca. Es pot consultar el document com-
plet del Pla d’Acció al web del projec-te.

Si formes part d’un projecte agrari 
professional o tens intenció d’enge-
gar alguna activitat als muni-cipis del 
Parc Natural de Collserola, pots acce-
dir al servei posant-te en contacte 
amb el Consorci o a través  
d’info@arrandeterra.org

www.parcnaturalcollserola.cat/pla-
agropecuari/alimentem-collserola/

mailto:info@arrandeterra.org
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/
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22 LA GESTIÓ FORESTAL  

AL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA

A principis del segle XX, la vinya i els conreus de 
secà recobrien pràcticament tota la serra, i els 
boscos eren reductes situats als llocs on l’oro-
grafia o la qualitat del terreny hi feia impossible 
el cultiu. Es tractava de petites clapes de bosc, 
majoritàriament alzinars, que en molts casos 
eren utilitzats per fer carbonet. 

En aquelles zones agrícoles situades a les 
planes, s’hi ha anat construint, i les zones més 
internes del Parc, on s’ha abandonat l’agricul-
tura i l’aprofitament forestal, han anat deri-
vant cap a diferents tipus de boscs (en funció 
de l’orografia, les característiques del sòl i les 
pertorbacions naturals i antròpiques). 

Hi trobem principalment dos tipologies de 
boscos: els de planifolis (alzines i roures) i les 
pinedes (pi blanc, sobretot, però també amb pi 
pinyer). La major part, però, són boscos mixtos 
amb un estrat superior de pins i un sotabosc 
d’alzines i roures, més o menys desenvolupat, 
fruit de l’evolució natural després de l’abando-
nament agrícola i forestal. Els pins de moltes 
d’aquestes masses forestals estan arribant al 
seu màxim de longevitat i no tenen regenera-
ció natural. Les alzines i els roures del sotabosc 
competeixen en llum, aigua i nutrients amb els 
plançons de pi, i són els que van substituint 
progressivament els pins que moren.

Així, la gran major part de les masses fo-
restals de la serra deriven cap a alzinars amb 
roures. Tot i això, es mantenen algunes petites 
zones clarament de pinedes, com ara a Molins 
de Rei i al Papiol, on encara hi ha regeneració 
natural. 

PER QUÈ CAL GESTIONAR ELS 
BOSCOS?

La gestió dels sistemes naturals del Parc té 
com a objectiu buscar la màxima biodiversi-
tat mantenint un mosaic divers d’ambients 
naturals: forestals, agrícoles, ambients oberts, 
cursos d’aigua…

Pel que fa als ambients forestals, l’ob-
jectiu és mantenir els rodals saludables i més 
adaptats a les pertorbacions, tant les d’origen 
natural (ventades, nevades, calamarsades, 
plagues…) com les antròpiques, sobretot els 
incendis.

Els focs són els que generen més actua-
cions forestals, per tal d’eliminar combustible 
del bosc i evitar un “foc de capçades” d’efec-
tes devastadors. Per aquest motiu, es duen  
a terme tant tractaments de millora de la mas-
sa forestal com franges de protecció a les vores 
de les zones habitades i edificacions aïllades.

Però no cal fer actuacions silvícoles a tots 
els boscos. A Collserola hi ha diferents rodals 
identificats que, per la seva història, maduresa 
o interès, es consideren espais que cal deixar 
a l’evolució natural, i només s’hi fan petites 
intervencions silvícoles, bé per a la millora de 
l’estructura d’edats de la massa arbrada, o per 
a la gestió de la biodiversitat o la protecció es-
pecífica d’espècies amenaçades, o per al con-
trol d’espècies exòtiques invasores.

De les 8.200 hectàrees del Parc Natural, més del 63 % són masses 
forestals. Quins són els principals condicionants per a la seva 
gestió? I quins els criteris?
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CRITERIS DE LA GESTIÓ FORESTAL  
A COLLSEROLA

Tota actuació silvícola al Parc Natural de 
Collserola necessita un instrument d’orde-
nació forestal. Aquest document l’aprova la 
Generalitat, després d’un informe previ favo-
rable de l’òrgan gestor, la qual cosa dona una 
garantia que l’actuació es farà amb criteris de 
millora i sense prioritzar els productius. 

La legislació forestal és molt generalista  
i uniforme sobre com s’han de portar a ter-
me els treballs silvícoles. Per aquest motiu,  
i després de molts anys d’execució, d’elabo-
ració d’estudis en col·laboració amb universi-
tats i centres de recerca, i del seguiment de les 
actuacions realitzades, des del Consorci s’han 
definit els criteris que millor s’adapten als bos-
cos de la serra. 

Així, les actuacions forestals que s’inicien 
als rodals del Parc es basen en una aclarida sa-
nitària per tal de disminuir la densitat d’arbres 
i afavorir els que es troben en millors condici-
ons, d’acord amb els criteris següents: 

LES FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

Un cas particular és el de les franges de prevenció d’incendis, molt definides a la legislació. 
La densitat d’arbres per hectàrea que caldria deixar és de 150 peus per hectàrea. Però  
a Collserola partim de densitats inicials de prop de 1.500, i deixar-ne només 150 implica:

 ■ Una exposició al sol molt elevada que provoca la mort de molts dels peus que es deixen. 
 ■ Una expansió i un creixement excessius de la vegetació herbàcia i arbustiva rebrotadora, 
cosa que incrementa el combustible a l’abast d’un incendi forestal. Això, a més, implica 
un manteniment més intensiu de la franja. 

Per aquest motiu, el criteri que es recomana des del Consorci és deixar-hi més peus dels que 
indica la legislació, analitzant, cas per cas, cada punt d’intervenció. 
La diferència principal entre com s’actua en una franja forestal i en una actuació de millora 
sobre la massa forestal és la manera com s’intervé sobre l’estrat herbaci i arbustiu. A la franja 
forestal, es treu pràcticament tot perquè no hi pugui haver continuïtat de foc vertical i, per 
tant, la flama no pugui agafar la capçada. En canvi, a les actuacions forestals, la brancada 
es deixa al mateix punt, reduïda amb la motoserra, de manera que no sobrepassi els 40 cm 
de longitud ni formi cúmuls de més de 25 cm de gruix. És una decisió que de vegades porta 
a sentir que els boscos queden “bruts”, plens de branques, però cal tenir en compte que 
els boscos de Collserola són deficitaris en matèria orgànica. Per tant, la brancada es deixa 
al bosc per permetre que s’incorpori de nou al sòl, un procés que pot trigar entre dos i tres 
anys, en funció de les condicions del lloc. A més, aquests cúmuls són punts d’alimentació, 
refugi i reproducció per a invertebrats i altre tipus de fauna.
 

Eliminar els arbres que estiguin domi-
nats dominats (arbres més petits a causa de 
la competència dels arbres propers, gene-
ralment de la mateixa edat) o que estiguin 
despuntats, bifurcats, trencats o deformats. 
Partim d’unes densitats superiors a 1.500 
arbres/ha i la reduïm a 600-800, en funció de 
la mida i de l’espècie.

Afavorir l’espècie dominant. La tipologia del bosc condiciona les espècies sobre les quals s’actua. 
Si la dominant és el pi (A) amb vegetació de sotabosc tipus matollar clar i amb poca quantitat d’es-
pècies del gènere Quercus (alzines, roures i garrics), i amb possibilitat de germinació dels pinyons, 
s’actua eliminant les quercínies més petites (diàmetre < 10 cm) en un percentatge no superior  
al 50 %. En el cas que al sotabosc domini l’alzinar o la roureda (B) i els pinyons no puguin germinar, 
s’eliminen els pins no singulars també en un percentatge no superior al 50 %. Es procura, a més, 
deixar alguns peus morts que serveixin de punt de talaia i alimentació de diferents espècies d’aus, 
per tal d’afavorir la disseminació de llavors gràcies als excrements que dipositen al voltant del tronc.

A B
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S’ha pavimentat la major part del tram inferior del camí per millorar-ne la seguretat 
i la integració de l’ús públic, i permetre una millor conservació de la vall.

ARRANJAMENT DEL CAMÍ  
DE LA MUNTANYA DE  
LA VALL DE SANT JUST

El camí de la Muntanya és un important punt d’accés  
a Collserola, tant per als vianants com per als ciclistes,  
a més de donar accés a diversos equipaments i espais del 
Parc Natural. 

Per possibilitar un accés segur i confortable que donés so-
lució a tots aquests requeriments prioritzant sobretot la segu-
retat dels usuaris a peu i en bicicleta, es va dur a terme una im-
portant obra de millora del camí. L’actuació també possibilitarà 
que, en determinades circumstàncies, s’hi prohibeixi el trànsit 
rodat i el camí només pugui ser utilitzat per vianants i ciclistes.

El tram on s’ha actuat, entre el pont de Can Pedrosa i l’ac-
cés al camí de Can Baró, s’ha configurat amb llosa de formigó, 
seguint els resultats de l’estudi complet d’IMD (intensitats i ca-
racterístiques de trànsit) elaborat fa uns anys. L’estudi va con-
cloure que el camí rodat havia de ser de paviment dur, ja que 
qualsevol altre paviment no resistiria el trànsit vehicular mínim 
necessari per a tots els seus usos. 

El projecte incorpora la màxima connexió entre el camí de 
vianants i el camí de vehicles, per tal de pacificar al màxim la 
circulació de vehicles i, alhora, possibilitar que, en determinades 
circumstàncies (festes, celebracions, etc.), es pugui utilitzar tota 
l’amplada per als vianants. 

L’actuació també implica l’eliminació d’edificacions fora 
d’ordenació a la zona de la font de la Beca i l’ordenació de 
l’espai agrícola, un element essencial per recuperar aquesta ac-
tivitat a la vall. 

Cal recordar que aquest espai del Parc Natural es va pro-
tegir d’un important projecte de desenvolupament urbanístic 
que implicava la construcció d’habitatges a tota la vall, gràci-
es a la modificació del Pla General Metropolità impulsada per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Un cop requalificat l’espai, 
es va desenvolupar un nou ús amb l’objectiu de remarcar-ne  
i potenciar-ne el caràcter agrícola, i el camí de la Muntanya n’és 
una peça essencial.

Tant el disseny com l’execució del projecte han estat coor-
dinats per l’Ajuntament de Sant Just amb l’oficina de projectes 
ABR Arquitectes Associats i els Serveis Tècnics del Consorci del 
Parc Natural de Collserola.

Dins el projecte, s’han implementat elements de pacificació 
del trànsit tant horitzontals com verticals per controlar la veloci-
tat dels vehicles que hi circularan. 

Amb aquesta actuació, s’aconseguirà més seguretat per als 
usuaris i una integració i una funcionalitat adequades a l’ús que 
suporten aquests espais de funcionament complex, com ara les 
vores de contacte entre el Parc i la ciutat.

Actuació de millora al camí de la mutanya de la vall de Sant Just. Font: CPNSC
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Recórrer els camins de Collserola en bicicleta ens permet, en poc temps, descobrir diferents hàbitats 
naturals i gaudir-ne dels contrastos, però quan fem servir aquest vehicle cal no oblidar que hem de 
circular pels camins autoritzats i respectar la normativa. 

GAUDIR DE 
COLLSEROLA 
EN BICICLETA

El Parc Natural de Collserola acull milions de 
visitants a l’any. Segons les dades de l’últim 
estudi de freqüentació, elaborat al terme 
municipal de Barcelona, el Parc rep gairebé 
4.500.000 visites anuals, de les quals més 
d’un milió i mig circulen en bicicleta.

La normativa sobre l’ús de la bicicleta al 
Parc, vigent des de l’any 2000, en regula la 
velocitat i els espais per on es pot circular. 
L’important volum de ciclistes i la constatació, 
d’una banda, del desconeixement d’aquesta 
regulació, i de l’altra, del seu incompliment 
conscient per una part d’aquest col·lectiu, han 
fet necessari iniciar noves accions encamina-
des a millorar la informació i la implementació 
d’un marc sancionador. 

Un dels primers resultats és el mapa d’ús 
ciclista del Parc, que recull tots els camins i les 
pistes aptes per a l’ús ciclista (més de 250 km), 

a més de les carreteres i carrers pavimentats 
de les zones urbanitzades a l’interior i a la 
perifèria del Parc. Aquest mapa s’amplia amb 
70 km respecte de la versió anterior, publica-
da a la Guia BTT del Parc de Collserola (actual-
ment exhaurida). El nou mapa està disponible 
al web del Parc i es pot visualitzar mitjançant 
el visor de mapes ArcGIS Online o bé descar-
regar en format PDF. 

El plànol s’ha elaborat tenint en compte les 
zones d’especial protecció del Parc, les reser-
ves naturals parcials de la Rierada-Can Balasc 
i de la Font Groga, així com altres espais d’es-
pecial interès. La major part dels camins que 
incorpora són els que componen la Xarxa de 
Prevenció d’Incendis del Parc. Aquesta xarxa 
està marcada amb unes plaques vermelles 
que incorporen un codi de lletres i números 
blancs, i té un pla de manteniment per tal que 

els camins estiguin sempre operatius per als 
vehicles de prevenció d’incendis.

La publicació del mapa forma part de les 
accions complementàries de la implantació 
de la nova regulació de l’ús de la bicicleta al 
Parc. Aquesta regulació incorpora un marc 
sancionador que els diferents ajuntaments 
amb territori a Collserola estan en procés de 
tramitar i aprovar per incloure-la en les seves 
ordenances. Els ajuntaments de Sant Cugat 
del Vallès i Molins de Rei són els primers que 
han formalitzat els tràmits. Sant Just Desvern 
i Esplugues de Llobregat han aprovat inicial-
ment la proposta, i a la resta d’ajuntaments la 
tramitació encara està pendent. 

Tota la informació sobre la circulació en 
bicicleta al Parc (normativa, recomanacions, 
itineraris…) queda recollida al nou espai web 
sobre la bicicleta al Parc. Per donar a conèi-
xer els antecedents, la motivació i la finalitat 
d’aquesta nova regulació, així com les actuaci-
ons dutes a terme en els últims anys, també hi 
ha disponible un comunicat elaborat des dels 
Serveis Tècnics.

Passeig de les aigües, un dels camins del mapa d'ús ciclista del Parc. Font: CPNSC

Tota la informació sobre la circu-
lació en bicicleta al Parc (norma-
tiva, recomanacions, itineraris...) 
queda recollida al nou espai web 
www.parcnaturalcollserola.cat/
collserola-en-bicicleta

http://www.parcnaturalcollserola.cat/collserola-en-bicicleta
https://www.parcnaturalcollserola.cat/collserola-en-bici/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/collserola
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22 PARTICIPACIÓ  

I VOLUNTARIAT AL PARC 
NATURAL DE COLLSEROLA

■ PROGRAMA COL·LABOREM AMB EL 
PARC: 10A TROBADA D’ENTITATS 

El dia 24 de novembre passat, es va fer 
al Centre Cívic de Vallvidrera la tercera 
trobada de l’any i desena del programa 
Col·laborem amb el Parc.  

Les trobades tenen una funció molt important 
en aquest programa. Al llarg de l’any, cadas-
cuna de les entitats duu a terme el seu projec-
te de col·laboració acordat amb el Consorci,  
a la zona que apadrina o en relació amb l’àm-
bit o tema que domina. I, tot i que alguns 
esdeveniments, com ara la Setmana de la 
Natura o el Let’s Clean Up, propicien l’actu-
ació conjunta de més d’una entitat, la major 
part del temps això és més complicat. Per 
aquest motiu, dins del funcionament del 
projecte, s’inclouen tres trobades anuals amb 
els representants de les entitats. A més del 

coneixement mutu, el programa de treball 
sempre inclou moments de formació sobre 
el patrimoni del Parc Natural o sobre la seva 
gestió, i intercanvi de notícies. Sovint també 
s’aprofita per visitar un espai o la seu d’una 
entitat i conèixer el seu projecte.

En aquest darrera trobada, hi van partici-
par deu persones, representants de nou enti-
tats, incloent-hi el Consorci. A la reunió es va 
fer un primer balanç de com havia anat l’any 
2018: entitats participants, actuacions, temes 
tractats a la formació, divulgació, comunica-
ció, etc.

Un objectiu de cara al 2019 és crear la 
Taula d’Entitats, en la qual estiguin represen-
tades totes les que participen en qualsevol 
dels programes i/o projectes de foment de la 
participació ciutadana i promoció del volunta-
riat. Dins d’aquest marc, es farien tres troba-
des anuals que tindrien els mateixos objectius 
que les actuals

Porta a porta sobre l'ailant. Font: CPNSC

Trobada d'entitats del programa Col·laborem amb el Parc. Font: CPNSC

■ PROJECTES DE PARTICIPACIÓ EN LA 
GESTIÓ

Cada cop hi ha més aspectes de la gestió 
del Parc Natural que, perquè puguin tenir 
una resolució adequada, requereixen la 
participació de la ciutadania. 

Projectes com el de la riera de Vallvidrera, 
el de participació en l’erradicació de l’ailant, 
“Alimentem Collserola”, les taules de treball 
que s’organitzen per consensuar els projectes 
d’arranjament de fonts a diferents municipis, 
i d’altres que es configuren al voltant d’altres 
temes, en són un exemple. 

Entre tots aquests projectes, i juntament 
amb Col·laborem amb el Parc, tenim més de 
80 entitats diferents (lligades als municipis  
o més globals, especialistes en àmbits concrets 
o més generalistes, vinculades de forma diver-
sa a l’àmbit educatiu o no…) que, dins del 
territori del Parc, configuren una xarxa de 
complicitats, coneixements i intercanvis que 
treballa per la conservació del Parc Natural.
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  PAISATGES AMB SABOR D'AQUÍ
Una passejada pel solell de Collserola ens 
conduirà a un racó amagat on el microcli-
ma permet el conreu de saboroses manda-
rines a can Carlets. Visitarem l’explotació  
i degustarem aquestes fruites. 

Diumenge, 20 gener de 10 a 13:30 h

n  JOCS DE BOSC
Descoberta en família al Centre d'Infor-
mació del Parc. Ens aproparem al bosc de 
Collserola a través de jocs d’observació. 
Celebrarem el Dia Mundial de l’Educació 
Ambiental. 

Dissabte, 26 de gener, al Centre d'Informa-
ció del Parc a les 11 h i a les 12:30 h

n  TALLER D'INICIACIÓ A LA FOTO-
GRAFIA D'OCELLS
Gaudireu de la fotografia tot retratant les 
aus de la Feixa dels Ocells. Cal tenir conei-
xements previs en fotografia. Imprescindible 
disposar d’una càmera que permeti dispa-
rar en mode manual (rèflex, bridge o micro 
4/3).   

Diumenge 17 de febrer, a Can Coll de  
10 a 13 h

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

Masia de Can Soler. Font: CPNSC

OBRE UN NOU EQUIPAMENT 
AL PARC: EL CENTRE DE 
NATURA DE CAN SOLER 

L’equipament està emplaçat en un espai privi-
legiat, en una entrada al Parc des de Barcelo-
na i en una finca que acull diverses activitats: 
una escola d’art floral, un espai per als veïns  
i veïnes i una futura zona d’horts comunitaris. 

El nou punt informatiu inclou una exposi-
ció que mostra els valors naturals, la memòria 
popular i el projecte de reforma dels entorns 
de la masia com a espai de connexió entre la 
ciutat i el Parc Natural de Collserola. 

Serà una nova aula ambiental de la ciutat 
de Barcelona, enllaçada amb les existents als 
altres barris de la ciutat.

Hi podeu contactar a través del telèfon 
664 117 871 (dimarts i dijous, de 10 a 14 h) 
o del correu electrònic centrenaturacansoler@
bcn.cat.

Situat dins la masia de Can Soler, al barri 
de Sant Genís dels Agudells del districte 
d’Horta-Guinardó, a Barcelona, estarà 
dedicat a difondre el patrimoni natural  
i cultural del seu entorn.  

VOLS REBRE LA VERSIÓ 
DIGITAL DEL BUTLLETÍ  
DEL PARC?

Si vols estar al dia de les novetats 
de Collserola, subscriu-te al 
butlletí digital del Parc.

Trimestralment, rebràs al correu electrò-
nic el Butlletí del Parc i, si vols, també 
podràs rebre les principals notícies publi-
cades al web, les activitats de l’agenda  
i altres informacions d’interès.

Només cal que omplis el formula-
ri que trobaràs al web del Parc (www.
parcnaturalcollserola.cat/formulari-subs-
cripcio-butlleti-del-parc/) i confirmis la 
subscripció validant l’enllaç que rebràs 
per correu electrònic.

Susbscriu-t'hi! Butlletí del Parc

Butlletí núm. 122
parcnaturalcollserola.cat

COLLSEROLA  
 HIVERN 2019 
               

Butlletí núm. 122
parcnaturalcollserola.catPARC NATURAL

http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:centrenaturacansoler@bcn.cat
mailto:centrenaturacansoler@bcn.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/formulari
http://www.parcnaturalcollserola.cat/formulari
https://www.parcnaturalcollserola.cat/butlleti-del-parc/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/butlleti-del-parc/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/butlleti-del-parc/
parcnaturalcollserola.cat
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

ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA 
Obert de 10.30 a 14 h tots els diumenges (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 (La Pinya 2) Tel. 93 280 26 49 (divendres tancat).  
Masia de La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat).  
Quiosc de La Salut de Sant Feliu: Tel. 615.33.01.92 (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

SETEMBRE 2018 30,4 26,3 22,5 18,6 14,3 44,4 579,5

SETEMBRE 1971–2000 33,5 23,6 20,0 16,3 7,4 71,9 421,9

OCTUBRE 2018 25,6 20,6 17,0 13,4 3,3 195,6 775,1

OCTUBRE 1971-2000 30,0 18,8 15,7 12,6 1,7 84,7 506,4

NOVEMBRE 2018 21,4 15,2 12,4 9,5 5,8 208,1 983,2

NOVEMBRE 1971-2000 26,4 14,2 11,3 8,3 -2,6 64,7 586,9

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
https://www.lafargeholcim.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://bit.ly/CanCollCEA
https://www.parcnaturalcollserola.cat/cdre-2/
mailto:cancoll@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/santa-creu-dolorda/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/torrent-de-can-coll/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/santa-maria-de-vallvidrera/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/la-salut-de-sant-feliu/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/sant-pere-martir/
www.aiguesdebarcelona.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/

