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A finals de maig conclou aquest mandat 
municipal i és moment de fer una valoració 
del més destacable d’aquest període. 

En primer lloc, i com a línia de gestió, 
destacar l’impuls a la dinamització agro-
ecològica amb la pagesia i els propietaris 
del parc, com a consolidació del Pla agro-
pecuari vigent i que ha dut a fer operativa 
una marca pròpia “Producte de Collserola”, 
fent que la gestió agropecuària sigui un 
dels pilars de la gestió.

En segon lloc i com a actuació sobre el 
territori cal destacar el gran salt de millora 
del paisatge amb la reducció de línies elèc-
triques (19%) i la minoració de l’impacte de 
bona part de la resta, mercès a un conveni 
amb l’empresa distribuïdora elèctrica.

En tercer lloc i referit a l’ús públic, taló 
d’Aquil·les actual del Parc, l’impuls vers una 
utilització respectuosa i una major aprecia-
ció dels valors naturals per part dels visi-
tants, amb la campanya “Territori Vital”, la 
qual cosa ha implicat el desplegament de 
diverses mesures de gestió i control.

Finalment, destacar que per primera 
vegada en la història del Parc s’ha esta-
blert la participació econòmica al finança-
ment del Parc per part dels nou municipis 
que hi formen part. És un inici modest, que 
caldrà ampliar i consolidar en el proper 
mandat, si es vol realment tenir un finan-
çament adequat per portar a terme amb 
garanties els objectius del nou Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge 
del Parc Natural de la Serra de Collserola 
que està en tràmit d’aprovació provisional 
i que marcarà el futur del Parc. La redacció 
d’aquest Pla especial és potser l’actuació 
més remarcable d’aquest període.

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

Activitat saludable al Parc Natural de Collserola. Font: CPNSC

El Consorci s’adhereix a la Declaració sobre la interdependència entre la salut  
i la natura, una estratègia d’acció a Catalunya. Cada cop és més gran l’evidència 
científica sobre els beneficis que aporta la natura a la salut de les persones. Des 
del Servei d’Ús Públic, s’està treballant per establir zones i itineraris al Parc on 
promocionar activitats saludables.

SALUT  
I ESPAIS  
NATURALS

Fa anys que des del Servei d’Ús Públic del 
Consorci, es treballa amb l’objectiu de ressal-
tar els beneficis que ens aporta aquest espai 
natural a totes les persones que vivim a prop, 
i d’aquí la importància de preservar els ecosis-
temes i la biodiversitat del Parc.

En coherència amb aquesta línia de treball, 
el Consorci s’adhereix a la Declaració sobre la 
interdependència entre la salut i la natura, 
una estratègia d’acció a Catalunya elaborada 
a partir de les aportacions fetes per ponents 
i participants en el Cicle de Debats de Salut  
i Natura, organitzat per la Xarxa de Custòdia 
del Territori (XCT) i amb la col·laboració de 
Som Natura i l’Obra Social “la Caixa”.

Cada cop més, la recerca científica avala 
que el contacte amb la natura té una funció 
preventiva, i fins i tot, terapèutica en alguns 
casos. Ens hem allunyat de la natura, i més del 
50% de la població mundial vivim en entorns 
urbans, però la nostra salut depèn de la salut 
del planeta, i més concretament, de la bona 
conservació de la natura que tenim a prop.

Per aquesta raó, i en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona, es treballa per 
establir itineraris i zones forestals on poder 
desenvolupar activitats saludables, en la línia 
que la Federació EUROPARC està seguint per 
adaptar el programa australià “Healthy Parks, 
healthy people” a la realitat europea. 

http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutinatira_def.pdf
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutinatira_def.pdf
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutinatira_def.pdf
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutinatira_def.pdf
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L’estudi realitzat per la Dra. Estela Inés Farías i el Dr. Serni Morera, en un 60% de la 
superfície del Parc, ha donat com a resultat una afluència anual de 4.725.000 usos-visites  
i ha permès identificar el perfil genèric del tipus d’usuari a Collserola.

PRIMERES DADES DELS ESTUDIS 
D'AFLUÈNCIA I FREQÜENTACIÓ  
AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA

El 2018, es va realitzar la segona fase de l’es-
tudi d’afluència, freqüentació i caracterització 
dels usuaris-visitants del Parc Natural de la Serra 
de Collserola als termes municipals de Barcelo-
na, Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Donant 
continuïtat a l’estudi iniciat l’any 2017, promo-
gut pel Consorci amb el suport de l’Àrea d’Eco-
logia de l’Ajuntament de Barcelona. Enguany, 
està previst realitzar la tercera fase que permetrà 
acabar d’estudiar la resta del territori del Parc. 

L’estudi, liderat per la Dra. Estela Inés Farías 
(professora de l’INEFC de Lleida) i el Dr. Serni 
Morera, se centra a analitzar l’afluència anual 
d’usos-visites, i a estudiar el perfil genèric de 
l’usuari-visitant. Els 32 accessos controlats, les 
1.561 enquestes realitzades i els 15.000 movi-

ments d’usuaris-visitants registrats, són algunes 
de les xifres que descriuen la magnitud de l’es-
tudi. Per a la realització del treball de camp s’ha 
comptat amb la col·laboració d’estudiants de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalu-
nya – Centre de Lleida.

Entre els principals resultats obtinguts desta-
quen, per una banda, l'obtenció d'una afluèn-
cia anual als termes municipals estudiats, 
d'uns 4.725.000 usos-visites i la identificació, 
per altra banda, d’un perfil genèric de visi-
tants-usuaris caracteritzat per: tenir entre 35 
i 54 anys (52%), ser home (67%), residir a Barce-
lona (35%), tenir estudis universitaris (56%)  
i un elevat nivell de coneixement sobre l’esta-
tus de protecció de Collserola (88%). Fer un ús 

Enquestes realitzades a diferents usuaris del Parc. Font: INEFC-Lleida

freqüent (60% visita setmanal), els dies festius 
(62%) i al matí (73%). Accedir a peu (39%) i de 
forma individual (36%). 

Els resultats també han permès identificar 
una durada de visita mitjana al voltant d’unes 
2,7 hores i un recorregut mitjà d’uns 23 km. El 
31% de les persones enquestades manifestà 
haver participat en algun tipus d’esdeveniment 
esportiu al Parc, al mateix temps que més d’un 
83% dels enquestats no té coneixement sobre 
la nova normativa de regulació d’aquest tipus 
d’activitat. Per altra banda, al voltant d’un 16% 
dels visitants enquestats opina que l’activitat 
portada a terme per ells pot produir algun tipus 
d’efecte/canvi/alteració sobre el medi natural.

Entre les principals motivacions de la visita 
identificades destaquen les motivacions vincu-
lades a la relaxació i la desconnexió, l’oportuni-
tat de fer alguna activitat física a l’aire lliure i el 
gaudi de la natura. 

Entre les valoracions respecte a l’entorn, 
gestió del Parc i/o grau de satisfacció general de 
visita, destaca el registre de puntuacions mitja-
nes al voltant de 7-9 punts (dins d’una escala 
de l’1 al 10). Més d’un 25% valorà de forma 
negativa els nivells de massificació de l’espai, 
al mateix temps, que un 24% posa en evidèn-
cia la presència de certs tipus de conflictes, en 
relació amb determinats tipus de pràctiques, 
especialment bicicleta tot terreny (BTT) i amb el 
comportament incívic d’algun d’ells.

 

Estela I. Farías Torbidoni (INEFC - Lleida)  
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Es presenten els resultats de la segona fase de l’estudi de caracterització del grau d’erosió dels 
corriols del Parc Natural. L’objectiu principal és analitzar l’estat actual dels corriols en termes de 
degradació i relacionar-ho amb diferents factors ambientals, com ara el tipus de substrat, el pendent 
del corriol, la presència de drenatge, etc. 

SEGONA FASE DE L’ESTUDI SOBRE 
L’ESTAT DE DEGRADACIÓ DELS  
CORRIOLS DEL PARC NATURAL

Aquesta segona fase, duta a terme el 2018, 
s’ha situat al sector vallesà del Parc, aplicant la 
mateixa metodologia d’estudi per tal de poder 
comparar els resultats entre sectors. Durant 
l’any 2017 es va analitzar l’àmbit del municipi 
de Barcelona. 

Dels resultats obtinguts podem destacar-ne 
els següents:

 ■ La pèrdua mitjana de sòl és pràctica-
ment igual als dos sectors estudiats, 
només essent lleugerament major, i no 
significativament, en el sector barceloní 
comparat amb el sector vallesà. 
 ■ La morfologia dels camins és diferent 
segons el sector. En el vallesà tenen 
una amplada major i un pendent menor 
comparat amb el sector barceloní. 
 ■ Els camins amb un pendent acusat  
i amb una orientació igual o semblant 
a la del terreny són més vulnerables  
a patir erosió. Les dades mostren l’exis-
tència d’una relació significativa entre l’ero-
sió i paràmetres com l’amplada del corriol, 
el pendent del corriol o l’alineació del camí 
envers el terreny.
 ■ La pèrdua de sòl en trams sense 
drenatge és quatre vegades major que 
en trams amb presència de drenatge. 
L’absència de drenatge permet que s’escoli 
més fàcilment el material erosionat durant 
episodis de pluja forta.

Corriol amb presència d’aigua i fang al torrent de Canaletes (Cerdanyola). Autor: Guim Ursul

L’estudi també ha identificat diversos punts 
en un estat de degradació molt avançat per tal 
de prioritzar possibles accions de millora i/o li-
mitació d’usos. Aquesta identificació ha permès 
comprovar com punts amb molta degradació o 
amb presència de fang i/o aigua, tendeixen a ser 
evitats pels visitants creant traces secundàries 
paral·leles que augmenten la pèrdua de vegeta-
ció i l’amplada del camí (Figura). 

Tanmateix, un altre factor important per en-
tendre el grau de degradació és la quantitat d’ús 
que experimenta cada camí. Per aquesta raó, les 
dades obtingudes en aquest treball es contrasta-

ran amb les dades de freqüentació obtingudes 
en el treball realitzat per l’INEFC. 

Durant el 2019 es preveu ampliar aquest 
estudi per tal de valorar l’estat dels corriols en 
l’àmbit del Parc Natural corresponent als muni-
cipis que pertanyen al sector del Baix Llobregat, 
el qual és el darrer gran àmbit que encara resta 
per estudiar. Així, se n’obtindran més dades que 
permetran una millor gestió del medi natural  
i una major conscienciació en la conservació dels 
corriols i en el seu ús sostenible a Collserola.

 
Guim Ursul Colomé, ambientòleg
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Un nou projecte realitzat conjuntament amb el districte d’Horta-Guinardó i que 
recupera l’antiga connexió de la ciutat amb el viver de Can Borni i el Tibidabo  
i que permet l’enllaç del barri amb el Parc Natural de Collserola.

PROJECTE D’ACCÉS PER A VIANANTS 
DES DEL BARRI DE SANT GENÍS DELS 
AGUDELLS A LA FONT DEL BACALLÀ 

La masia de can Soler, situada a la perifèria del 
barri de Sant Genís dels Agudells i a les portes 
de Collserola, actua com a element de ròtula 
per a l’encaix i la connexió de la zona urbana 
amb el Parc Natural.

Es tracta d’una edificació tradicional res-
taurada per l’Ajuntament de Barcelona que 
aplega activitats associatives i al seu voltant 
manté una àrea agrícola viva, testimoni dels 
seus orígens i que actualment té l’ús d’horts 
urbans, i des de l’any passat, també acull un 
petit centre d’interpretació de Collserola.

Un dels imponderables que té aquest es-
tratègic indret és que actualment no existeix 

un fàcil accés al Parc Natural de Collserola 
degut a l’encreuament de la carretera de la 
Rabassada, tot i ser una de les reivindicacions 
que des de fa molt temps reclamen els veïns 
del barri de Sant Genís dels Agudells. 

Per aquest motiu des del Consorci, i amb 
la col·laboració del Districte d’Horta-Guinardó, 
s’ha estudiat a fons la problemàtica per tal de 
configurar l’esquema que permeti redactar el 
projecte adient i faci realitat aquest accés.

L’estudi planteja recuperar l’antiga conne-
xió de la ciutat amb el viver de Can Borni i el 
Tibidabo. 

Malgrat les modificacions produïdes pel pas 
del temps, aquesta connexió és possible realit-
zant les següents operacions:

 ■ Arranjar el camí de Mas Piteu a Can 
Soler (el tram baix ja està arranjant). 
 ■ Formalitzar i condicionar l’itinerari 
de Can Soler al revolt de la Font del 
Bacallà, aprofitant l’espai existent entre la 
carretera i el talús, creant una vorera per 
a vianants fins a arribar a la proximitat del 
revolt.
 ■ Crear un pas per sota de la Rabassada 
(carretera BP-1417) al revolt de la Font 
del Bacallà. Del camí esmentat anterior-
ment es baixa cap al fons de la vall i es confi-
gura una galeria que travessa la carretera. 
 ■ Arranjament de la pujada des del revolt 
de la carretera fins a la Font del Baca-
llà. Implica una actuació important que 
comporta refer i consolidar murets existents 
i construir-ne de nous, col·locar ferm, condi-
cionar talussos i també l’espai de la font 
mateixa. A partir d’aquí el camí que, primer 
en rampa graonada i després ja configurat, 
mena al viver de Can Borni, a la carretera 
BV-1419 i al Tibidabo, que està en bon estat. 
 

Cal dur a terme una actuació consistent que 
perduri en el temps, atès que es tracta de la lle-
ra obaga del torrent amb un fort pendent que 
es malmet fàcilment quan hi ha fortes pluges. 
Aquesta és una actuació estratègica per a ser 
duta a terme en el proper mandat municipal.Zona d'actuació. Font:CPNSC Font del Bacallà Font:CPNSC

Can Soler

Mas Piteu

Font del 
Bacallà

Ctra. BP1417 
Rabassada
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COLLSEROLA: PASSAT, 
PRESENT I FUTUR

Des de sempre, les fonts han estat llocs de trobada, d’estada, llocs fres-
cals i agradables que han atret caminants i excursionistes. Són espais 
que els seus habitants, al llarg de la història, han anat construint amb 
l’objectiu de captar i canalitzar, per a usos agrícoles, la poca quantitat 
d’aigua de què es disposa anualment a la serra, i que juntament amb 
les mines, canalitzacions i basses, constitueixen una veritable xarxa. 
Totes tenen més o menys valor constructiu, i els elements inicials no 
sempre s’han conservat.

La major part d’aquestes estan situades en fondals on viuen espècies 
com els plàtans, verns, avellaners, etc., que l’aigua afavoreix i que difícil-
ment trobem a la resta del Parc. En alguns d’aquests fondals encara hi 
podem trobar una vegetació de ribera una mica desenvolupada, que les 
emmarca. En molts casos, allà mateix també hi ha alguns arbres singulars 
plantats per fer ombra. 

Dins d’aquesta relació de beneficiaris, no ens podem oblidar de la 
fauna, per a la qual l’aigua és un recurs imprescindible sobretot dins del 
context mediterrani, on no és gens abundant. L’existència de les fonts ha 
fet possible la presència d’amfibis, i també d’altres espècies faunístiques. 
La supervivència de totes, però, no és gaire compatible amb una continu-
ada i massiva presència humana. 

Tot el que hem comentat ens porta a pensar, què cal fer amb els 
punts d’aigua? Cal arranjar-los tots com a fonts amb espais i construcci-
ons per a l’ús dels visitants? La resposta sovint depèn d’on es posa l’ac-
cent. Una bona gestió implica conciliar en la mesura del possible, totes 
les funcions.  

LES FONTS, ESPAIS DE PATRIMONI CONSTRUÏT

Una de les tasques que va fer des del seu inici l’aleshores Patronat del 
Parc de Collserola va ser l’arranjament i el condicionament de les fonts de 
Collserola. Es va fer un inventari de totes les fonts existents i del seu estat 
de conservació, i es van tirar endavant projectes de més o menys enverga-
dura com el realitzat a la font de la Budellera –un dels primers. 

Amb els anys les actuacions han estat supeditades, sobretot, a la dis-
ponibilitat de recursos econòmics i humans i s'han centrat en la realització 
de tasques de recerca, conservació i manteniment.

Per la seva pròpia ubicació en fondals i torrenteres, quan plou aquests 
espais es rebleixen sovint de terres i pedres, i això demana un manteniment 
continuat. També són indrets que pateixen tota mena de vandalisme, fet 
que demana molts esforços i recursos econòmics extres de què les admi-
nistracions sovint no disposen.

En tots aquests anys hi ha hagut ajuts de la Diputació de Barcelona 
i d’alguns ajuntaments que han permès fer obres de millora en algunes 
fonts, els seus espais i accessos. Totes aquestes tasques sempre s’han fet 
en col·laboració amb els propietaris, els mateixos ajuntaments i moltes en-
titats del territori del Parc. 

L’any 2018 els ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat i el Papiol, dins 
de diferents contexts, van decidir impulsar l’arranjament d’un total de 24 
fonts. Cadascuna d’aquestes rebrà un tractament o altre, segons el seu 
estat i l’ús que es considera que cal que tingui. Els projectes s’estan acabant 
d’enllestir. A hores d’ara, les perspectives de futur són positives.

LES FONTS, ESPAIS DE PATRIMONI NATURAL

L’existència de l’aigua és vital per a la fauna i per a la viabilitat d’algunes 
espècies vegetals a Collserola. De fet, els ambients fontinals estan sent 
objecte d’estudis multidisciplinaris per tal de remarcar la seva biodiversitat. 
En el Parc es farà un estudi sobre l’ecosistema de quatre fonts del Parc 
Natural de Collserola.

Els resultats dels primers treballs realitzats han posat de relleu l’existèn-
cia d’un important nombre d’espècies lligades a les fonts. Estudis de ca-
ràcter comparatiu han posat de manifest a més que cadascuna d’aquestes 
presenta uns valors i unes característiques força pròpies. 

La conservació i el manteniment de les fonts cal abordar-
lo des de diferents perspectives: la patrimonial, la d’espais 
naturals i la d’espais a construir de forma compartida.  

16 9 12
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Per aquest motiu, actualment s’està fent una revisió detallada de ca-
dascun dels projectes de millora de les fonts que s’estan elaborant, per 
tal d’incorporar-hi, a més de tots els elements d’obra i manteniment, tots 
aquells que puguin resultar rellevants de cara a la biodiversitat. 

Algunes fonts com per exemple la del Bacallà, al districte d’Horta-
Guinardó, amb una forta tradició d’us social, s’arranjarà per a l’ús públic, 
mentre que d’altres com la font dels Verns, a Mas Guimbau, rebrà un 
tractament diferent, perquè està absolutament naturalitzada i és de difícil 
accés. En aquests casos les actuacions se centraran a mantenir-les com  
a punts d’aigua, com a ambients fontinals naturals, prioritzant la conserva-
ció dels valors naturals. 

A més, ara s’aprofitarà per instal·lar rampes d’accés i de sortida dels 
animals en fonts, safarejos i basses. 

ESPAIS VISCUTS I PER REPENSAR ENTRE TOTS

Collserola ha comptat sempre amb la presència de persones, grups excur-
sionistes, d’amics, etc. que han utilitzat i estimat les seves fonts, i que com 
a conseqüència, les han anat arranjant i mantenint. 

A les feines realitzades pels tècnics del Consorci, cal sumar-hi les que 
des de l’inici del projecte Voluntaris de Collserola, van fer els seus partici-
pants. La catalogació, recuperació i el manteniment d’aquests espais va ser 
una de les tasques que més els va motivar. Des de l’any 1991 fins al 2016 
es van catalogar vora un centenar de fonts. 

Cap al 2008 algunes entitats també van començar a demanar de col-
laborar amb el Consorci per fer aquest tipus d’actuacions, i cal remarcar 
que fins a l’actualitat més de 80 fonts estan apadrinades per alguna enti-
tat, centre escolar, fundació o associació del món de lleure. Això suposa 
que de forma més o menys periòdica s’hi fan aquelles tasques que són 
necessàries a cada indret. També ha estat realment valuosa l’aportació de 
tots ells quant al coneixement dels indrets i l’entusiasme per recuperar els 
diferents racons. 

La possibilitat de tirar endavant nous projectes d’arranjament ha fet 
que s’hagin obert diferents espais de participació en relació amb aquest 
tema. La necessitat de tenir informació gràfica, de saber com eren els es-
pais a arranjar, d’intercanviar posicions i desitjos d’estudiosos, veïns, tèc-
nics, etc., i finalment, consensuar els projectes, ha portat a la creació de 
grups de treball al voltant de les diferents fonts. 

1
2

3

4
5

6

78

9
10

15
16

17
19

18 21

22

23
24

11
12-13-1420

1. Font Muguera
2. Font de Canyelles
3. Font de Can Llong
4. Font de Can Borni
5. Font del Bacallà
6. Font del pg. de les Aigües 3
7. Font del pg. de les Aigües 2
8. Font del pg. de les Aigües 1
9. Font d'en Canet
10. Font de Sant Ramón
11. Font de Santa Bàrbara
12. Font Joana

13. Font Nova i font Vella
14. Font dels Plàtans
15. Font de l'Espinagosa
16. Font de Can Llevallol
17. Font de Castellví
18. Font de Santa Creu
19. Font dels Verns
20. Font del Rabassalet
21. Font d'en Fumet
22. Font del Cossi
23. Font del Vernet
24. Font del Lleó

FONTS PREVISTES D'ARRANJAR DURANT EL 2019

1 11 4
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Els dies 2 i 3 de febrer, el Parc Natural de Collserola va acollir la reunió del 
Consell de la Federació Europea de Parcs Naturals i Nacionals (EUROPARC 
FEDERATION) que aplega vora 400 membres representants dels espais naturals 
protegits del nostre continent.

COLLSEROLA ACULL  
LA REUNIÓ DEL  
CONSELL D’EUROPARC

El Consell és un dels tres òrgans de la Fede-
ració (junt amb l’Assemblea i l’auditor intern)  
i és l’encarregat de portar a terme les decisi-
ons de l’Assemblea General anual, de garan-
tir el funcionament de la Federació i de la 
implementació del programa aprovat. Està 
compost per set membres elegits i d’altres de 
cooptats segons les temàtiques d’interès de 
la Federació. Un d’aquests membres cooptats 
és el director gerent del Consorci, que cobreix 
l’àmbit dels parcs periurbans.

El Parc Natural de Collserola és membre 
d’EUROPARC des de l’1 de gener de 2018  
i, mercès a la signatura d’un conveni amb la Fe-
deració, del mes d’abril de l’any passat, la seu 
del Consorci acull una oficina d’EUROPARC en 
la qual treballen dos tècnics. Així doncs, EURO-

PARC, que té la seu central a Regensburg (Ale-
manya) té dues oficines més, una a Brussel·les  
i una altra a Barcelona. Aquesta oficina d’algu-
na manera dona continuïtat a la que ja existia 
prèviament i que acollia la seu de Fedenatur (Fe-
deració Europea de Parcs Periurbans) i que es va 
integrar a finals del 2017 a EUROPARC.

El fet d’acollir una reunió del Consell ha ser-
vit per donar a conèixer de manera directa qui-
nes són les característiques i especificitats d’un 
parc natural periurbà, el nostre, un dels més 
grans i representatius d’Europa.

Una de les tasques abordades en aquesta 
cita va ser la preparació de la propera reunió 
anual que tindrà lloc  del 24 al 27 de setembre al 
Parc Nacional de Kemeri a Letònia.

Assistents a la reunió del Consell d'EUROPARC celebrada al Parc Natural de Collserola. Font: EUROPARC

Masia de Can Ferriol. Font: CPNSC

CAN FERRIOL  
RECUPERA  
EL SEU ÚS AGROPECUARI

L’objectiu de la concessió és la gestió integral 
de tota la finca, incloent-hi el conjunt d’edifi-
cacions, i reprendre l’activitat agrícola, rama-
dera i forestal, seguint els requeriments de la 
producció agrària ecològica i el desenvolupa-
ment forestal sostenible. També s’inclouen 
altres usos com el d’habitatge del titular de la 
concessió i el de l’equipament de divulgació 
del Parc Natural de Collserola. 

Tota la finca està certificada ecològica-
ment i la seva estructura permet una gestió 
diversificada (ramaderia, horta, secà, apicultu-
ra...). Té una extensió de 86 hectàrees reparti-
des entre boscos i camps amb conreus de secà 
i regadiu, i fruiters.

Els projectes presentats han elaborat un 
pla de gestió de la finca tenint en compte els 
objectius de l’adjudicació. Un cop finalitzat el 
procediment i els adjudicataris podran iniciar 
el seu projecte agropecuari i d’aquesta mane-
ra recuperar aquesta important finca. 
 

Durant el primer trimestre del 2019 ha 
finalitzat el procediment obert per a la 
concessió de la gestió per a un període  
de 35 anys.  
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Aquest 2019 se celebra el centenari de la Floresta amb una infinitat d’activitats 
culturals i festives. Entre les quals, un cicle de xerrades amb experts sobre 
diverses temàtiques i una d’aquestes va estar dedicada a parlar de la relació entre 
els florestans i florestanes amb el seu entorn natural. 

LA FLORESTA, CENT ANYS D’UNA 
URBANITZACIÓ AL BELL MIG DEL 
PARC NATURAL DE COLLSEROLA

I és que des de 1919, aquesta part de la vessant 
nord de la serra es comença a omplir de cases, 
torres i xalets amb una planificació deficient, 
sobretot per a estiuejants. El barri comença  
a créixer sense control i amb conseqüències no 
gaire positives pel medi ambient. L’ecosistema 
natural anava fragmentant-se, s’hi comencen 
a establir espècies vegetals exòtiques i sovint 
invasives, la fauna més sensible es retira cap 
a zones allunyades i, en general, la falta de 
conscienciació mediambiental i de les norma-
tives actuals, fan que molts entorns naturals 
acabin degradats, ja sigui per l’acumulació de 
deixalles i runam o per l’abocament d’aigües 
residuals. 

Poc a poc, la Floresta deixa de ser un lloc 
d’estiueig per passar a ser la zona residencial 
actual i és que, els que hi vivim, som atrets per 
l’oportunitat de viure prop de la natura en una 
casa amb un jardinet o un hort i poder anar a 
treballar cada dia a una gran ciutat amb trans-
port públic. 

Ja més avançat el segle XX, i en alguns 
casos, a principis del XXI, es generalitza 
l’arribada de serveis com l’aigua, l’electrici-
tat, l’enllumenat públic, el clavegueram o la 
gestió de residus. Els problemes mediambi-
entals, malauradament, continuen i, fins i tot, 
s’agreugen ja que el barri no deixa de créi-
xer i la correcta gestió de tots aquests serveis 
en una urbanització tan extensa i complexa 

orogràficament és molt costosa. A dia d’avui, 
ja sigui pel clavegueram, les deixalles o el 
cablejat elèctric, coneixem que s’han provo-
cant i es continuen provocant greus efec-
tes negatius sobre els ecosistemes naturals.  
A més, les solucions són tan costoses econò-
micament que ningú se’n vol o pot fer càrrec.

Però també hi ha elements positius  
i és que el veïnat de la Floresta poc a poc va 
prenent consciència mediambiental i esdevé 
molt crític i reivindicatiu amb els grans projec-
tes urbanístics o de mobilitat que es plante-
gen tant des de promotores privades com de 
la mateixa administració. Aquests projectes, 
sovint amb pocs escrúpols mediambientals, 
han topat amb la massa crítica de la Flores-
ta, d’esperit conservacionista i restaurador del 
medi ambient. I és que aquest luxe de poder 
viure envoltat de natura ha acabat esdeve-
nint també una responsabilitat envers el medi 
ambient. I ho posem en pràctica a diari des 
de plataformes, associacions o del consell 
de barri, detectant i denunciant problemes, 
reclamant solucions o qüestionant l’adequa-
ció de les promocions d’habitatge dissenyades 
sense tenir en compte el fràgil entorn natural 
on es volen construir.

 

Pau Fortuño "Associació El Mussol per la 
protecció del Paisatge" de La Floresta

Espai web de 
commemoració 
del Centenari de la 
Floresta

https://sites.google.com/view/centenarilafloresta
https://sites.google.com/view/centenarilafloresta
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I VOLUNTARIAT AL PARC 
NATURAL DE COLLSEROLA

■ LA TAULA D’ENTITATS 
COL·LABORADORES

El 23 de febrer passat es va celebrar al 
Centre d’Informació del Parc, la Prime-
ra Trobada de la Taula d’Entitats Col-
laboradores del Parc Natural.  

Veient la valoració positiva que sempre han 
tingut les trobades d’entitats participants en 
el programa Col·laborem amb el Parc, que 
s’han anat realitzant des de l’any 2012 fins al 
2018, enguany ha semblat interessant de fer 
extensiva aquesta proposta a totes les entitats 
que participen en algun dels programes de 
foment de la participació i suport al voluntari-
at del Consorci. 

Les tres trobades anuals que fins ara es 
realitzaven dins d’aquell programa servien 
per facilitar el coneixement i l’intercanvi entre 
elles, visitar espais i equipaments, conèixer els 
diferents projectes, fer activitats de formació 
sobre les característiques i els valors del Parc 
Natural i sobre la seva gestió, etc. En canvi, 
aquesta part de formació i d’intercanvi d’ex-
periències sempre ha estat difícil d’integrar en 
la resta de programes en què la temàtica és el 
focus del treball.

En el Pla estratègic 2019-2022 d’educació 
i voluntariat ambiental als PN de Catalunya,  
i en l’informe final que va fer el grup de treball 
sobre el Voluntariat als Parcs Xarxa DIBA 
(2015) ja es recomana l’existència de reunions 
de treball de totes les entitats vinculades a un 
Parc, per tal d’afavorir la participació.  

Assistents a la primera Taula d'Entitats Col·laboradores. Font: CPNSC

En la Taula hi van participar un total de 
16 persones: 12 representants de 10 entitats, 
més tècnics del Servei d’Ús públic, Divulgació 
i Educació Ambiental del Consorci, que és des 
d’on es coordinen aquests programes. S’havi-
en convidat 45 entitats, les vinculades durant 
l’any 2018 als diferents programes de foment 
de la participació. De cara al futur, és clar que 
cal millorar aquesta participació, i per a això 
cal veure quin és el format que la pot afavorir.

Precisament, a la trobada, a banda de 
fer balanç de l’any anterior, es va parlar i es 
van recollir  propostes i idees sobre la perio-
dicitat, el format i el contingut de les futures 
reunions. I perquè les entitats absents també 
puguin expressar la seva opinió sobre aquests 
aspectes, juntament amb el resum de la 
trobada, se’ls ha enviat una enquesta.

■ L’ANY 2019 ALS DIFERENTS 
PROGRAMES

Aquest any ja hi ha amb molta activitat a tots 
els programes de foment de la participació. Al 
Col·laborem amb el Parc ja s’han consensuat 
els plans anuals amb unes 10 entitats, a banda 
dels centres de l’àmbit educatiu, i s’ha conti-
nuat avançant en cinc dels grups de treball de 
participació en la gestió. També cal remarcar 
l’existència d’entitats i grups que per primer 
cop vindran al Parc a fer actuacions



11 

PR
IM

A
V

ER
A

 2
01

9

Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  UN MATÍ DE PRIMAVERA A PAGÈS
Una matinal per feinejar al mas. Tallers 
d’hort, de planter, d’embotellar...

Diumenge, 12 de maig, de 10.30 a 13.30 
h a Can Coll CEA.

n  NIT DE RATOLINS
Sessió familiar de descoberta dels micro-
mamífers que habiten Collserola (ratolins, 
musaranyes i talpons). 

Divendres, 24 de maig, de 19.30 a 21.30 h 
al Centre d’Informació.

n  2050: PAISATGES DE COLLSEROLA 
MODELATS PEL CANVI CLIMÀTIC
Com pot afectar el canvi climàtic al paisat-
ge actual de Collserola? Què podem fer per 
adaptar-nos-hi? Sortida interpretativa. 

Dissabte, 8 de juny, de 10 a 13 h.

n  PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ: 
AGROECOLOGIA DE MUNTANYA  
A COLLSEROLA
Descobreix la finca que gestiona La Rural de 
Collserola, a Valldoreix.

Dissabte, 22 de juny, de 10 a 13 h.

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

Taller d'agrobiodiversitat. Font: CPNSCMillores al camí d'accés a l'àrea. Font: CPNSC

TOMÀQUET MANDÓ DE 
COLLSEROLA A L’HORT  
DE L’ESCOLA

MILLORES A L’ACCÉS A  
L’ÀREA DE LLEURE DE LA 
SALUT DE SANT FELIU

A començament del 2011 els propietaris de 
can Mandó, a Vallvidrera, van fer arribar al Parc 
unes llavors de tomàquet que la seva família 
havia cultivat des de feia molt temps. Amb la 
col·laboració de la Fundació Miquel Agustí, ara 
aquesta varietat es considera ben recuperada,  
i aquest estiu set productors de Collserola l’han 
comercialitzat per tercer any. 

Aquest any des del Centre de Documen-
tació i Recursos Educatius es continua amb la 
distribució de llavors d’aquesta varietat tradici-
onal als centres que ho sol·licitin. Com a nove-
tat, i per tal d’aprofundir en l’oportunitat peda-
gògica de l’agroecologia escolar, s’ha realitzat 
una sessió de formació en què van participar 
dotze mestres i educadors. 

La proposta s’emmarca dins les accions del 
projecte Alimentem Collserola de promoció de 
la transició agroecològica del Parc Natural de 
Collserola. 

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

L’Àrea de Lleure de la Salut de Sant Feliu és 
una de les més freqüentades del Parc. Una 
entrada tradicional des del municipi que  
a més també dona accés al restaurant situat 
a la masia. 

El camí està situat seguint la llera de la 
riera de Sant Feliu, i degut a aquesta situa-
ció, a l’alt volum de trànsit, i també a l’ero-
sió que provoquen les fortes pluges, s’ha fet 
necessària la pavimentació amb formigó de 
tot el tram comprès entre l’àrea de lleure de 
La Salut, on el camí se superposa a la riera 
fins a la desviació a Mas Lluí, on el camí, que 
també està sobre la riera, ja està pavimentat 
amb asfalt. L’acabat és amb formigó raspatllat 
i acolorit amb sulfat de ferro.

Aprofitant les obres, s’han realitzat altres 
actuacions complementàries com la col-
locació de tubs del pas d’instal·lacions d’aigua 
i electricitat i per tant s’ha pogut soterrar la 
línia elèctrica que creuava aquest àmbit.

Una proposta d’agroecologia escolar per 
apropar les varietats tradicionals als 
centres.

S’ha pavimentat l’accés a aquest 
important equipament del Parc en el 
tram en què se superposa a la riera.

http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:cdre@parccollserola.net


12

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
23

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:

Im
pr

ès
 e

n 
pa

pe
r 

re
ci

cl
at

 C
IC

LU
S 

O
FF

SE
T

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

DESEMBBRE 2018 19,0 14,1 11,1 8,1 3,6 4,8 988,0

DESEMBRE 1971–2000 20,0 11,7 8,9 6,2 -6,2 60,4 651,6

GENER 2019 15,5 11,7 8,1 4,4 -0,7 18,2 18,2

GENER 1971-2000 20,9 10,9 8,0 5,1 -7,2 52,9 52,9

FEBRER 2019 22,2 16,3 11,9 7,5 3,1 4,6 22,8

FEBRER 1971-2000 21,2 11,5 8,3 5,1 -10 39,3 77,90

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/

