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Iniciem amb il·lusió un nou mandat munici-
pal que s’estendrà fins al 2023 i que ha de 
representar un punt d’inflexió en la millora 
del nostre parc natural.

D’un cantó, començarà a operar el nou 
Pla especial de protecció que s’haurà apro-
vat abans d’acabar l’any i que permetrà 
millorar-ne la gestió i la protecció.

D’un altre, la disciplina urbanística –veri-
table taló d’Aquil·les de Collserola–, comen-
çarà a ser exercida directament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), en 
aquells municipis que hagin aprovat la dele-
gació de les seves competències en aquesta 
matèria. 

Aquest és un pas importantíssim per a la 
protecció de Collserola, ja que la falta d’im-
mediatesa i efectivitat en l’aplicació de la 
disciplina urbanística ha permès que alguns 
problemes, com és l’ocupació il·legal, s’ha-
gin enquistat, sobretot per la insuficiència 
de mitjans dels municipis per desenvolupar 
aquesta disciplina.

Resulta curiós el fet que l’AMB recuperi 
unes competències que ja havia exercit amb 
molta eficàcia i bons resultats, quan la titula-
ritat l’ostentava la Corporació Metropolita-
na de Barcelona, extingida l’any 1987 quan 
el Parlament de Catalunya va aprovar la 
nefasta Llei d’ordenació territorial. A conse-
qüència d’això, les esmentades competènci-
es van tornar als ajuntaments, amb la qual 
cosa la seva aplicació es va afeblir, i va donar 
com a resultat l’enquistament del fenomen 
dels assentaments il·legals.  

Rebem, doncs, amb entusiasme la recu-
peració aquesta manera d’actuar que ens 
ha de permetre millorar l’efectivitat en la 
protecció d’aquest estratègic espai.

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

El Curs al Parc novament engega la maquinària per posar a l’abast dels centres 
docents els recursos educatius que ofereix el Parc Natural de la Serra de Collserola

Aproximació a la vegetació, una de les propostes d'El Curs al Parc.  Font: CPNSC

EL CURS 
AL PARC  
2019-2020

Hi trobareu una oferta de més 35 progra-
mes educatius, pensats i dissenyats per  
a totes les edats, des de llars d’infants fins a 
grups d’adults i grups d’universitaris. I, per  
facilitar el coneixement del Parc a partir dels 
seus valors, us obrim les portes dels nostres 
equipaments emblemàtics, el Centre d’In-
formació a Vallvidrera i el Centre d’Educació 
Ambiental Can Coll a Cerdanyola.

Són propostes  adreçades al món esco-
lar, que responen als continguts curriculars 
de cada cicle formatiu i que les trobareu pre-
sentades per àmbits de coneixement. Tots els 
programes intenten oferir als alumnes jorna-
des especials amb experiències personals de 
percepció i contacte amb la natura. Busquen 
la participació activa i afavorir  la descoberta 

individual tot potenciant l’autonomia i l’au-
toestima.

Per completar aquest programa, us ofe-
rim els serveis del Centre de Documentació  
i Recursos Educatius del Parc, on us facilita-
ran informacions i propostes per programar 
activitats pel vostre compte i per aprofitar els 
recursos del Parc d’ús lliure, com les àrees 
de lleure, els miradors o punts panoràmics. 
També us facilitaran materials en préstec gra-
tuït com les maletes contacontes, el bagul de 
màscares, la tenda de bosc o les motxilles de 
descoberta.

Us convidem a entrar a www.parcnatu-
ralcollserola.cat/el-curs-al-parc. Hi trobareu 
les diferents propostes educatives que s’ofe-
reixen des dels equipaments del Parc. 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/el
http://www.parcnaturalcollserola.cat/el
http://www.parcnaturalcollserola.cat/el-curs-al-parc/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/el-curs-al-parc/
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El dispositiu ha entrat en funcionament a principis de juny i finalitzarà a mitjans de 
setembre cobrint els mesos de més risc d’incendi

EN MARXA LA CAMPANYA 
DE PREVENCIÓ ACTIVA  
D’INCENDIS FORESTALS 

Actualment, el dispositiu de prevenció abasta 
els 36 municipis que formen part de l’AMB. 
El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola coordina aquest dispositiu, en col-
laboració amb el Pla de vigilància d’incendis 
(PVI) de la Diputació de Barcelona. La gestió 
i coordinació d’aquest dispositiu és l’actua-
ció que comporta l’esforç pressupostari més 
gran del Consorci. La finalitat és protegir el 
bosc i les persones, dels incendis forestals 
que, ateses les característiques del Parc i l’al-
ta freqüentació, es produeixen en un nombre 
molt considerable.

Just abans de l’inici de la campanya de pre-
venció activa i, amb l’objectiu de fer balanç de 
l’any anterior i preparar la campanya d’enguany, 
el Consorci va convocar els diferents cossos de 
vigilància implicats. A la sessió, desenvolupa-
da el 21 de maig passat, hi van assistir tècnics 
municipals de prevenció de l’àmbit del Parc; 
els tècnics del Pla de vigilància d’incendis (PVI) 
i dels parcs de Serra Marina i Garraf de la Di-
putació de Barcelona; els cossos de segure-
tat amb presència al Parc (policies locals dels 
municipis, agents rurals, mossos d’esquadra  
i SEPRONA); bombers de la Generalitat (regions 

metropolitanes nord i sud); Servei de Prevenció 
d’Incendis de l’Ajuntament de Barcelona; i les 
ADF i altres efectius (membres de protecció civil).

Enguany la sessió es va iniciar amb una pre-
sentació de Marc Castellnou, analista en cap 
d’unitats del GRAF de Bombers de la Genera-
litat. Va exposar els resultats dels últims estudis 
realitzats sobre les causes dels grans incendis 
produïts a la península, i a altres llocs del món 
com Califòrnia i Austràlia, i la seva probabilitat 
de produir-se a les nostres latituds en un con-
text de canvi climàtic. Les dades mostren com 
les èpoques de risc d’incendi cada vegada són 
més llargues i que, combinat amb un territori 
on els boscos cada vegada tenen un estrès hí-
dric més acusat, fan pensar en un increment de 
la probabilitat de períodes més llargs i més habi-
tuals d’alt risc d’incendi durant els propers anys.

Pel que fa a la campanya d’enguany, la vigi-
lància activa a nou de les tretze torres de guaita 
es va iniciar el 3 de juny, i a les quatre restants 
el 15 de juny. El tancament de la campanya està 
previst per al 16 de setembre.

DEL 15 DE MARÇ AL 15 D'OCTUBRE 
A MENYS DE 500 M DE TERRENYS 
FORESTALS NO ES POT... 

 ■ Encendre foc 
 ■ Encendre coets, petards, altres 
focs d'artifici o altres artefactes que 
continguin foc
 ■ Utilitzar bufadors o moles  
per tallar ferro

SI DETECTEU UN FOC O UNA 
COLUMNA DE FUM TRUQUEU  
AL 112 

Dades actualitzades 
del dispositu a bit.ly/
CollserolaDPI

https://www.parcnaturalcollserola.cat/dpi/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/dpi/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/dpi/
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Els últims anys s’ha popularitzat l’ús de drons tant en l’àmbit recreatiu com en el 
professional. Però coneixem la seva normativa d’ús en espais naturals?

DRONS  
I ESPAIS NATURALS  
PROTEGITS

Poder gravar o fotografiar la natura a vol d’ocell 
és ara molt més fàcil amb l’aparició dels drons. 
Cada vegada més persones s’aficionen a la 
pràctica del vol d’aquests aparells de control 
remot, més estables que altres com helicòpters 
o avions, i comencen a captar imatges des de 
l’aire. 

Però tot i que moltes vegades s’adquireixen 
com a joguines o per a ús merament recrea-
tiu, la utilització d’aquests aparells implica el 
compliment de diverses normatives que moltes 
vegades desconeixem. 

A més, la normativa marca altres restricci-
ons segons si és per a ús professional –en 
aquest cas cal, entre d’altres, un permís de 
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA)  
i un carnet de pilot–  o recreatiu, i també sobre 
l’altura i llocs on es pot volar, entre d’altres.  

Però no només cal tenir en compte aques-
ta normativa, sinó que hi ha altres reglaments 
com la llei de protecció de dades, intimitat  
i pròpia imatge; les restriccions sobre la fotogra-
fia aèria, i les derivades de la protecció de deter-
minades zones que també impliquen restricci-
ons en l’ús d’aparells teledirigits. 

A més, si ens centrem en l’ús d’aquests 
aparells als espais naturals, cal destacar que 
diferents estudis demostren que els vols de 
drons afecten directament la fauna. El soroll, 
juntament amb una proximitat excessiva, 
poden espantar-la i com a conseqüència afec-
tar-la negativament. Per tant, quan fem volar 
un dron en un espai natural sempre hem de 

tenir en compte que estem compartint-lo amb 
diferents espècies d’animals i per evitar incomo-
dar-los mai fer-lo volar a menys de 100 metres 
d'aquest indret. A més, si és un espai protegit, 
cal demanar autorització a l’òrgan gestor.

Els drons són també una interessant eina en 
la gestió dels espais naturals protegits. Actual-
ment els serveis tècnics del Parc analitzen l’ús de 
vols de dron per a diferents tasques, tals com el 
control urbanístic, el perimetratge de parcel·les 
cremades, la detecció d’incidències a terrenys 
de difícil accés... És, doncs, una important eina, 
però que cal fer servir només en determina-
des condicions i sempre amb el màxim control  
i seguretat.

Els drons són també una interessant eina de gestió. Autor: X. Lago

L’ús de drons a qualsevol espai 
natural protegit necessita 
autorització expressa de l’òrgan 
gestor

Collserola està dins Espai Aeri 
Controlat i no es pot fer cap vol amb 
dron sense autorització d'AESA

Segons la normativa vigent (Reial decret 
1036/2017) d’aplicació a aquest tipus de naus, 
les RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), no 
es poden fer volar a:

 ■ A menys de 8 km de qualsevol aeroport o 
aeròdrom i en un Espai Aeri Controlat. El 
Parc de Collserola està dins de l’EAC de 
l’aeroport del Prat i del de Sabadell. 
 ■ En zones amb fauna sensible, parcs natu-
rals i zones protegides. Per a aquests llocs 
caldrà una autorització especial de l’òrgan 
gestor. 
 ■ Prop d’on es realitzen vols a baixa alça-
da (zones de parapent, paracaigudisme, 
globus aerostàtics, ultralleugers, plana-
dors…) i àrees en les quals la policia ho ha 
prohibit per motius de seguretat.
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En marxa el projecte de recerca que té com a objectiu establir el catàleg de les 
comunitats d’abelles i vespes present al Parc Natural de Collserola. 

QUÈ ENS  
EXPLIQUEN  
LES ABELLES?

En els darrers anys, i degut sobretot a les 
diverses problemàtiques que han afectat  
a escala mundial les abelles de la mel, ha 
anat emergint una consciència social sobre la 
importància dels processos de pol·linització 
dels quals són protagonistes les abelles.  
I quan diem abelles, i parlem de pol·linització, 
no ens estem referint només a les abelles de la 
mel Apis mellifera, sinó a tot un grup faunístic 
molt ampli, els antòfils, amb més de 16.000 
espècies conegudes arreu del món. 

Conscients de la importància d’aquest 
grup i sobretot del grau de desconeixement 
en l’entorn del nostre Parc Natural, aquest any 
s’ha iniciat un treball d’inventari preliminar de 
les espècies d’abelles i també de vespes, és  
a dir d'himenòpters, presents a Collserola. 
L’estudi desenvolupat per un expert naturalis-
ta, José Luis Romero, consistirà a inventariar sis 
àrees del Parc Natural amb diferents tipologi-

Diferents espècies d'himenòpters identificades a Collserola. D'esquerra a dreta: Andrena agilissima, Osmia cornuta i Anthidium florentinum Autor: J. L Romero

es d’hàbitats: Can Busquets, Can Catà, Santa 
Creu d’Olorda, Can Planes i Can Domènech.

La recerca també inclou un inventari fo-
togràfic que permetrà catalogar les espècies  
i alhora determinar-ne els desplaçaments en-
tre parcel·les de les zones d’estudi. 

Els primers resultats d’aquesta recerca són 
l’inventari de 127 espècies diferents d’abelles  
i vespes pertanyents a 33 gèneres i a 4 famílies 
(Andrenidae, 3 gèneres i 24 espècies; Apidae, 
15 gèneres i 49 espècies; Megachilidae, 14 gè-
neres i 53 espècies; i Melittidae, 1 gènere i 1 
espècie). Molt probablement a final d’aquest 
estudi el nombre d’espècies inventariades serà 
bastant més elevat, tot i que mai podrem do-
nar per tancada la llista en un territori tan di-
nàmic com Collserola. 

D’aquest treball, tot just encetat, també 
se’n desprendran recomanacions i alertes de 
cara a la gestió del medi natural. Un cas molt 

evident i fàcil d’entendre és el paper que duen 
a terme aquestes espècies als marges de ca-
mins, conreus o zones de límit de bosc. Són 
els ambients més adequats per trobar-hi flors  
i, per tant, llocs especialment adequats per  
a les abelles solitàries. D’altra banda, els ta-
lussos de camins suposen llocs ideals per a la 
construcció dels seus nius.

Darrerament, els programes d’educació 
ambiental basats en la construcció i col·locació 
d’”hotels (millor anomenar-los “refugis”) d’in-
sectes” estan incidint de manera molt positi-
va en el reconeixement de la importància de 
conservar les espècies d’abelles solitàries, tant 
des del punt de vista de la biodiversitat com 
del seu rol ecològic en els processos de pol-
linització. I òbviament conèixer-les en el nos-
tre Parc Natural ha de ser un primer pas força 
important.
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PROTECCIÓ DEL PARC  
NATURAL DE COLLSEROLA

Amb la declaració, l’any 2010, de Parc Natural (Decret 146/2010 de 19 
d’octubre), es feia necessària l’aprovació d’un nou Pla que substituís 
l’encara vigent Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del 
Parc de Collserola (PEPCo), de l’any 1987. 

El nou document de planejament urbanístic, el Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (PEPNat), ja està en fase d’aprovació provisional, i s’ha enviat 
a la Generalitat de Catalunya per tal que en tramiti l’aprovació definitiva.

El procés de redacció ha estat una oportunitat per repensar el Parc 
i per afrontar els nous reptes d’aquest espai natural enmig d’una gran 
conurbació. A més, la tramitació del document ha anat acompanyada 
d’una modificació del Pla general metropolità (PGM) que complementa 
les directrius recollides al PEPNat. 

El nou pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la 
preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics.

El document, en fase d’aprovació provisional, acompleix el 
Decret de creació del Parc Natural i substitueix l’anterior  
Pla de protecció de Collserola.

■ QUÈ CANVIA RESPECTE DE L’ANTERIOR PLA DE PROTECCIÓ? 

Els principals canvis i novetats que aporta el PEPNat i la modificació 
puntal del PGM respecte del PEPCo són:

 ■ S'identifiquen i es posen en relleu determinats espais que, des del punt 
de vista ambiental, requereixen un tractament diferenciat (espais d'in-
terès connector, illes de tranquil·litat, àrees d'especial significació...).
 ■ S'incrementen els espais lliures en una superfície de més de 700 ha.
 ■ S'estableix una qualificació específica per al sistema hidrogràfic format 
pels principals rius i torrents.
 ■ Es potencien les activitats agropecuàries que afegeixen valor al Parc, 
basades en el desenvolupament d'una economia verda.
 ■ Es redueix el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en 
més de 400 ha.
 ■ Es defineix un nou model d'ús públic i social per potenciar un lleure 
responsable que no malmeti els valors naturals del Parc. Aquest nou 
model ordena la forta concurrència d'usuaris: concentra les activitats 
i fa valer els recursos existents en consonància amb la diversitat d'ac-
tivitats demanades.
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■ PRINCIPALS OBJECTIUS DEL NOU PLA

Preservació 
i millora dels 

valors  
ambientals 

S'aposta per la màxima protecció de tot el 
Parc i es fan propostes al voltant de quatre 
idees estratègiques: millora de la connectivi-
tat, conservació dels elements de valor ecolò-
gic, control de les alteracions i foment de 
l'economia verda.

Espai  
funcional

Es crea un espai de transició entre les zones 
naturals i urbanes, que té un paper regulador en 
les dinàmiques de l'espai natural: les activitats  
i els usos es concentren en aquests "espais 
vora". Alhora, el nou Pla pretén millorar la inte-
gració de la serra de Collserola dins la infraes-
tructura verda metropolitana, buscar la sinergia 
entre els espais naturals i les zones urbanes.

Valorització 
dels recursos 

naturals

Amb l'objectiu de fomentar el mosaic agro-
forestal i l'economia verda, el PEPNat es 
basa en la corresponsabilitat i cogestió com 
a elements de conservació activa de l'es-
pai natural i fa partícips els propietaris dels 
terrenys en la seva gestió. 

Ús  
públic

Es defineix una xarxa bàsica per a l'ús públic 
a partir de la infraestructura existent amb 
l'objectiu de fomentar el Parc com a espai de 
salut, benestar i coneixement. Aquesta xarxa 
concentra les activitats en determinats espais 
i camins, ubicats preferentment a les vores del 
Parc, i així s'evita la dispersió dels usuaris.

Patrimoni 
construït

No s'admeten noves edificacions i s'aposta 
pel manteniment i la millora del patrimo-
ni arquitectònic, històric i cultural existent,  
a través del catàleg de masies i de l'inventari 
del patrimoni cultural.

Infraestruc-
tures  

i serveis

S'aposta per minimitzar l'ocupació i la frag-
mentació dels espais lliures de Collserola. Es 
redueix l'efecte barrera provocat per les infra-
estructures, com ara carreteres, línies ferrovi-
àries o instal·lacions per al transport de l'ener-
gia, i es potencien i s'adeqüen els passos per  
a la fauna en punts estratègics.

■ EL PROCÉS DE REDACCIÓ

La redacció d’un document tan complex ha requerit temps i implicació 
de les diferents administracions amb competències en el territori. S'ha 
treballat en comissions i ponències a les quals han participat: la Gene-
ralitat de Catalunya, l'AMB, el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (CPNSC), la Diputació de Barcelona i els nou ajuntaments 
que formen part del Parc.

Després de l’aprovació de l’Avanç de pla especial, publicat el mes de 
febrer de 2015, s’inicia el període d’informació pública del document, així 
com el procés de participació ciutadana que permet la discussió i incorpo-
ració de propostes d’entitats i administracions.

Amb els resultats del procés participatiu, es realitza un intens treball 
tècnic per a l’elaboració del document complet. Un cop enllestits els di-

ferents documents que incorpora el PEPNat, el juliol de 2018, s’aprova 
inicialment el document i la modificació puntual del PGM que se’n deriva.

Posteriorment, s’inicia el període d’exposició pública i una nova fase 
del procés de participació que permet enriquir el document i en què par-
ticipen 449 persones i es recullen 570 aportacions. A més durant aquest 
període es reben 38 enquestes i consultes per internet, així com 35 consul-
tes tècniques ateses per part de l'equip redactor a la seu de l'AMB. D'altra 
banda, també es recullen i resolen més de 250 al·legacions i 36 informes 
sectorials. 

Finalment, el Consell de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) 
aprova provisionalment el nou Pla el 30 d’abril de 2019. El document s’ha 
tramès a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.



8

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
24

8

EL CONSORCI  
ESTRENA NOUS 
ESTATUTS

Amb la publicació el 3 de maig al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
s’aproven definitivament els nous Estatuts del Consorci del Parc Natural  
de la Serra de Collserola

La modificació dels anteriors, de l’any 2011, 
ha estat necessària per tal d’adaptar-los a la 
legislació vigent i a les reformes administra-
tives que s’han anat succeint els últims anys. 
Però alhora també ha servit per actualitzar-ne 
alguns dels apartats perquè reflecteixin l’es-
tructura organitzativa i les competències actu-
als del Consorci. 

Han estat més de cinc anys de treball dels 
Serveis Tècnics del Consorci per tal d’arribar a 
un text consensuat amb tots els organismes 
que el conformen (Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, Generali-
tat de Catalunya i els nou ajuntaments amb 
territori al Parc). El text ha requerit l’aprovació, 
per separat, de tots ells i la publicació final per 
part de la Generalitat de Catalunya. 

Els Estatuts regulen l'organització, les 
finalitats i el funcionament intern de l’entitat. 

Dels principals canvis que incorpora el text 
aprovat cal destacar, pel que fa a l’adaptació a 
la legislació vigent:

 ■ L’adscripció del Consorci a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.
 ■ La modificació i reducció dels membres 
dels òrgans de govern col·legiats, l’Assem-
blea General i la Comissió Executiva. 

I pel que fa a millores respecte el contingut 
del document:

 ■ La incorporació del Consell Científic 
Assessor com a òrgan consultiu de l’en-
titat.
 ■ L’ampliació del llistat de competències 
del Consorci incorporant, per exemple, la 
referent a la prevenció d’incendis (títol II, 
article 4).
 ■ La relectura i modificació del text amb 
perspectiva de gènere.

VOLS REBRE LA VERSIÓ 
DIGITAL DEL BUTLLETÍ  
DEL PARC NATURAL?

Susbscriu-t'hi! Butlletí del Parc

Butlletí núm. 123
parcnaturalcollserola.cat

COLLSEROLA 
 ESTIU 2019   

Butlletí núm. 124
parcnaturalcollserola.catPARC NATURAL

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.

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
http://www.parcnaturalcollserola.cat/formulari
http://www.parcnaturalcollserola.cat/formulari
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S’ha substituït gran part del mobiliari de l’àrea d’estada de Can Cuiàs, un 
important punt d’entrada al Parc Natural des de Montcada i Reixac 

L'ÀREA DE  
CAN CUIÀS,  
RENOVADA

Aquest espai del Parc Natural és una impor-
tant infraestructura per a l’ús públic i és un 
punt molt freqüentat pels veïns de la zona, en 
especial del barri de Can Cuiàs, ja que està 
situada molt a prop i és accessible des de la 
parada de metro de  l' L11 - Can Cuiàs.  

Localitzada just al límit del parc, compta 
amb una extensió de 22,53 ha, disposa de tres 
àrees d’estada amb bancs i taules i és el punt 
d’inici d’alguns itineraris de la xarxa de camins 
que recorre el Parc. Des de la zona es pot ac-
cedir a un mirador en forma d’estrella que ofe-
reix vistes panoràmiques al turó de Montcada. 

Degut a l’important desgast que havia pa-
tit el mobiliari existent, durant els mesos d’abril 

Un dels espais amb taules renovat a l'Àrea d'estada de Can Cuiàs. Autor: CPNSC

i maig s’ha procedit a la renovació total de 10 
taules, 2 bancs i gairebé 300 metres de tanca. 
La nova tanca instal·lada és tota de fusta i de 
més fàcil manteniment. Tant el cost com l’exe-
cució han estat a càrrec del Consorci. 

Aquesta àrea de lleure va ser acabada de-
finitivament l’any 2005, després de ser execu-
tada per fases en anys anteriors. Hem de tenir 
en compte que l’any 1998 es va desocupar 
aquesta zona d’edificacions i instal·lacions il-
legals, fet que havia donat lloc a una de les 
concentracions de barraquisme i marginalitat 
de les més grans de l’àrea metropolitana.

Enderroc d'una ocupació il·legal. Font: CPNSC

ACTUACIONS DE  
DISCIPLINA  
URBANÍSTICA

Aquesta tasca, que implica la utilització 
d’excavadores i altra maquinària pesant, és 
una feina constant en el nostre parc degut 
a la seva condició periurbana, molt subjecte  
a ocupacions d’aquesta mena i a altres impac-
tes derivats de la proximitat a zones densa-
ment habitades.

Malauradament aquestes ocupacions no 
són objecte de denúncia social tot i que consti-
tueixen una de les més grans amenaces per al 
Parc, i el que representen no és altra cosa que 
la destrucció d’hàbitats i l’apropiació indeguda 
d’un bé públic.

Aquesta tasca de mantenir el control de 
l’ús adequat del territori passa desapercebuda 
a la major part dels ciutadans i, en canvi, és 
essencial per al manteniment de la integritat  
i dels valors del nostre Parc Natural.

És necessari que la ciutadania prengui 
consciència d’aquest problema.

Els Serveis Tècnics del Districte d’Horta-
Guinardó, seguint instruccions del 
Consorci, han dut a terme –durant el 
mes de maig– una nova actuació als 
entorns de l’ermita de Sant Cebrià 
d’enderroc de construccions que havien 
estat aixecades il·legalment sobre sòl 
forestal protegit  
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24 PARTICIPACIÓ  

I VOLUNTARIAT AL PARC 
NATURAL DE COLLSEROLA

■ VOLUNTARIAT AGRARI

Dins del marc de les activitats anomenades Vols 
Col·laborar? de l’Agenda, el passat 27 d’abril 
es va fer una dedicada al món agrari. Es va 
realitzar a la finca de Can Calopa, on la Coope-
rativa l’Olivera desenvolupa un projecte d'in-
tegració social, basat en el conreu de la vinya  
i l’olivera, i l’elaboració de vins i oli. La tasca de 
col·laboració va consistir en fer poda de ceps. 
Abans es va fer una introducció als valors del 
PN, al projecte Alimentem Collserola i al projec-
te de l’Olivera.

Totes les persones participants van valorar 
l’experiència de forma molt positiva, raó per la 
qual segur que es repetirà en el futur en un altre 
lloc. Us anirem informant!

■ LET'S CLEAN UP

El Let’s clean up 2019, que enguany ha celebrat 
la 6a edició, ha deixat una bona empremta en 
el PN. Finalment es van fer vuit actuacions de 
recollida de deixalles, organitzades pel Consorci  
i més de tretze entitats: dos centres escolars 
(INS Balmes i INS Olorda), vuit associacions (BCN 
Fòrum District, A. Acer, A. Collserola Verda,  
Ambientúbers, l’AMPA de l’E. La Sínia, Els Amics 
de la Natura de Sant Feliu, l’AVV Mas Lluí i l’ADF 
de Sant Feliu de Llobregat), treballadors de dife-
rents empreses, com Lafarge i diversos hotels de 
Barcelona, i també l’Aj. de Sant Just Desvern. 

Hi han participat unes 360 persones aproxi-
madament, que han actuat en set punts i han re-
collit i classificat més de 5.000 kg d’escombraries, 
a més d’altres deixalles més voluminoses. 

Revisió d'itineraris a peu, una de les activitats realitzades durant la Setmana de la Natura. Font: CPNSC

Aquest esdeveniment, que coordina l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, té molta acceptació 
per part de la població. Aconsegueix visualitzar el 
problema que suposa la gran quantitat de resi-
dus que generem i que llencem  incomprensible-
ment en els espais naturals. Per als seus gestors 
és un bon ajut pel que fa a la sensibilització sobre 
aquest problema i una col·laboració efectiva en la 
seva millora i conservació.  

■ SETMANA DE LA NATURA  

Aquest any s’ha celebrat de l’1 al 9 de juny. És 
una iniciativa conjunta de la Xarxa de Volun-
tariat Ambiental de Catalunya (XVAC) –de la 
qual és soci el Consorci del PN de la Serra de 
Collserola, i la Xarxa de Custòdia del Territori 
(XCT)–. Compta amb el suport del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”,  
i la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
Forma part de la Setmana Europea del Desen-
volupament Sostenible.

És un escenari perfecte perquè les enti-
tats mostrin els projectes que estan realitzant,  
i la ciutadania col·labori en la conservació del 
medi ambient i del patrimoni natural. Enguany 
s’ha volgut aprofitar per divulgar la problemàtica 
de les espècies exòtiques invasores, tant de flora 
com de fauna, i implicar la ciutadania en la seva 
detecció i erradicació. 

Al PN de Collserola s’han fet vint activitats 
diferents: xerrades, exposicions, tallers, passeja-
des i actuacions de voluntariat. Han estat orga-
nitzades pel Consorci i quatre equipaments mu-
nicipals, sis entitats, una fundació, dos centres 
educatius i tres empreses. Hi han participat més 
de quatre-centes persones.  



11 

ES
TI

U
 2

01
9

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

n  NITS D’ASTRONOMIA  
A COLLSEROLA
Aprofita el moment més fresc del dia per 
gaudir d’una Nit d’astronomia al Parc. Són 
sessions d’iniciació a l’observació dels estels 
i altres cossos celestes.

Divendres 5 de juliol i 20 de setembre, de 
22 a  24 h al Centre d'Informació.

n  POESIA AL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA
El cicle “Poesia als Parcs” s’atura a Collserola 
amb l’espectacle Brossa de prop a càrrec del 
clown Marcel Gros.

Diumenge, 29 de setembre de 12 a 13 h, 
al Centre d’Informació.

n  OBSERVACIÓ DE LA MIGRACIÓ DE 
LES AUS RAPINYAIRES
Un any més arriba la campanya d’observa-
ció de la migració al turó de la Magarola. 
Us convidem a gaudir d’aquest magnífic 
espectacle!

Del 7 de setembre al 6 d’octubre,  
de 10 a 13 h.

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

Tallers sobre papallones. Font: CPNSC

EFEMÈRIDES 
AMBIENTALS DE LA  
XARXA DOCAMBCAT

En aquesta ocasió, Collserola s’ha afegit a la 
celebració de l’efemèride de la Setmana de la 
Natura i el Dia de les Papallones precisament 
amb una programació conjunta amb la Biblio-
teca Central de Cerdanyola i la Jugatecambien-
tal de l’ajuntament d’aquest municipi. 

Durant els mesos de maig i juny s’han fet, 
als tres llocs, activitats diverses sobre el món de 
les papallones. Destaquem el recull de mate-
rials i l’exposició itinerant “Papallones al vol”, 
els tallers creatius, el Bioblitz al parc del Turo-
net (Jugatecambiental) i les xerrades, itineraris 
guiats i visites al jardí de les Papallones.

En la mateixa direcció, a la tardor, us 
podrem parlar de l’efemèride ambiental del 
Dia Internacional de les Dones Rurals que es 
celebra el 15 d’octubre.

Cada any, des del 2015,  les biblioteques 
i els centres de documentació ambiental 
de Catalunya celebren efemèrides 
ambientals per tal de donar a conèixer el 
fons bibliogràfic propi, fomentar accions 
col·laboratives entre diversos centres  
i transmetre més consciència ambiental 

MEMÒRIA DE GESTIÓ  
DEL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA 2018

Ja està disponible al web del Parc 
la Memòria de gestió del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de 
Collserola corresponent a l’exercici 
2018

El document explica les accions que 
s’han portat a terme durant l’any passat 
per a la gestió d’aquest espai natural 
protegit. També inclou el pressupost 
destinat a l’exercici, així com el previst 
per a aquest 2019

La podeu descarregar al següent 
enllaç: bit.ly/MemCPNSC18

Al web del Parc també estan dispo-
nibles les memòries dels exercicis ante-
riors. 

Memòria de 
gestió 2018

Memòries de 
gestió de Parc

http://www.parcnaturalcollserola.cat
http://bit.ly/MemCPNSC
http://bit.ly/MemCPNSC18
https://www.parcnaturalcollserola.cat/memories/
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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, 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 - vacances del 22/7 al 16/8). 
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 (dm i dx tancat- vacances del 12/8 al 18/8).  
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

MARÇ 2019 23,6 18,3 13,5 8,7 5,4 0,3 23,1

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

ABRIL 2019 21,5 17,6 13,4 9,2 3,2 36,2 59,3

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

MAIG 2019 23,8 19,8 15,6 11,5 7,8 109 168,3

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
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/

