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Aquesta tardor es durà a terme l’última part 
de l’"Estudi d’afluència, freqüentació i carac-
terització dels usuaris i usuàries del Parc 
Natural de Collserola". Aquesta part abas-
ta el sector del vessant del Llobregat de la 
serra, l’últim que restava pendent, i comple-
mentarà els estudis realitzats successiva-
ment les tardors de 2016 i 2017 als sectors 
de Barcelona i el Vallès, respectivament. 

Les dades recollides fins al moment 
avaluaven el nombre de visites anuals en 
més de 4,7 milions, la qual cosa ens indi-
ca que la xifra final global per a tot el Parc 
Natural serà superior.

L’ús de Collserola ha experimentat un 
creixement constant en els darrers 10 anys 
i tot apunta que aquesta és la tendència de 
cara al futur, atès que la ciutadania de l’en-
torn del Parc vol gaudir de l’espai natural com 
a dret i millora de la seva qualitat de vida.

La massificació de la natura no va preci-
sament a favor seu i, per tant, per seguir 
gaudint de la qualitat natural de Collserola, 
hem de garantir que l’ús que en fem tingui 
la mínima afectació sobre els ecosistemes  
i la biodiversitat. Hem de preservar els valors 
de la serra que han permès la seva protecció.

Això només serà possible si establim 
unes pautes d’ús avalades tècnicament  
i científicament, i que siguin respectades  
i defensades pel conjunt de persones usuàri-
es del Parc Natural. 

Caldrà comprensió i generositat per part 
de tothom per tal de fer-ho realitat, de la 
mateixa manera que abordem altres temes 
que posen en risc la nostra sostenibilitat. 
Demano la col·laboració de totes les perso-
nes que veritablement estimen Collserola. 

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

Nova publicació en format PDF disponible al web del Parc. Aquesta tardor s’editarà en 
format paper i es distribuirà als centres del Parc.

MAPA DE CAMINS PER  
A ÚS CICLISTA DEL PARC  
NATURAL DE COLLSEROLA

Ja està disponible al web del Parc Natural l’ac-
tualització del mapa d’ús ciclista de Collserola. 
Des del novembre del 2018, es podia consul-
tar en el visor de mapes ArcGis online i a partir 
d’ara també es pot descarregar en format PDF. 

El mapa recull tots els camins i pistes ap-
tes per a l’ús ciclista, ampliant uns 70 km la 
xarxa pedalable respecte a la versió publica-
da a La guia de BTT del Parc de Collserola 
(actualment exhaurida). Més de 250 km de 
camins als quals hem de sumar els trams de 
carreteres i carrers pavimentats de les zones 
urbanitzades a l’interior i la perifèria del Parc.

La tria dels camins s’ha fet tenint en 
compte les reserves naturals parcials de la 

Rierada-Can Balasc, i Font Groga, així com 
altres zones d’especial interès. La majoria 
d’aquests camins formen part de la Xarxa 
de Prevenció d’Incendis del Parc, senyalitza-
da amb unes plaques vermelles amb codi de 
lletres i números blancs, i per tant, inclosos 
en el pla de manteniment que assegura que 
estiguin sempre operatius.

El mapa és una eina per facilitar el com-
pliment de la normativa d’ús ciclista del Parc. 
Tota la informació relacionada amb l’ús de la 
bicicleta al Parc (ordenances, recomanacions, 
itineraris…) està disponible al nou espai web 
sobre la bicicleta al Parc.

https://www.parcnaturalcollserola.cat/collserola-en-bici/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/collserola-en-bici/
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En aquests moments s’està tramitant l’estudi ambiental estratègic del 
document d’avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU). El PDU 
és, o serà, l’instrument per a l’ordenació urbanística integrada de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE  
L'ÀREA METROPOLITANA, UNA  
NOVA EINA DE PLANIFICACIÓ 

La seva redacció es va iniciar l’any 2015 i actu-
alment es disposa dels documents que formen 
l’Avanç del PDU: Memòria, Documentació gràfi-
ca, Document inicial estratègic de la memòria 
ambiental i Programa de participació ciutadana.

El PDU disposa d’àmplies atribucions, ator-
gades per la mateixa Llei de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, tals com: la definició de les 
reserves per als sistemes urbanístics generals de 
comunicacions i d’altres infraestructures, equi-
paments comunitaris i espais lliures; la classifica-
ció de sòl i la delimitació del sòl urbà; la fixació 
de criteris per qualificar el sòl urbà i urbanitzable 

pel que fa a l’edificabilitat, els usos, les densitats 
i les reserves de sistemes, o la definició i la deli-
mitació dels àmbits de transformació urbanística 
d’interès metropolità.

El PDU és un instrument de regulació dels 
règims i els usos del territori, d’assignació de les 
seves intensitats i de determinació dels seus es-
tàndards. Però també és un instrument que ha 
de facilitar les condicions urbanístiques necessà-
ries per respondre als nous reptes i necessitats 
de la realitat metropolitana actual. Representa 
l’oportunitat de respondre a uns principis i uns 
valors concrets d’una societat que aspira a gau-

dir d’una àrea metropolitana saludable, demo-
cràtica, equitativa, socialment justa, sostenible  
i resilient.

Un dels deu objectius del PDU és Naturalit-
zar el territori potenciant els valors de la matriu 
biofísica. Aquesta naturalització ha de superar la 
lògica de reserves del planejament vigent amb 
una mirada holística en la qual els espais verds 
permeables i l’arbrat tinguin la capacitat de pro-
veir de serveis ecosistèmics: de suport, culturals, 
de regulació i d’aprovisionament. La reconside-
ració dels parcs naturals i urbans existents i pla-
nejats permet articular una infraestructura verda 
global i per a això cal: reforçar la integritat dels 
principals elements estructurants per garantir-ne 
la connectivitat ecològica i social; facilitar i re-
forçar el cicle de l’aigua; donar un tractament 
acurat al front costaner; valoritzar i potenciar el 
mosaic agroforestal establint-ne les condicions 
d’ús, regulant el fenomen periurbà i preservant 
i recuperant els millors sòls agrícoles; afavorir la 
qualitat i prestació de serveis ecosistèmics de 
l’espai verd en els assentaments i relacionar-los 
amb els espais agroforestals; desclassificar 
aquells sectors que, per la seva localització es-
tratègica o els valors del territori que cobreixen, 
esdevinguin essencials per al funcionament de la 
matriu biofísica.

El PDU ha de ser compatible amb el De-
cret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració 
del Parc Natural de la Serra de Collserola i de 
les reserves naturals parcials de la Font Groga  
i de la Rierada-Can Balasc i amb el Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc 
Natural de la Serra de Collserola (PEPNat, actual-
ment en fase d’aprovació provisional). 

Si vols participar en els debats inscriu-te  
a www.urbanisme.amb.cat.El Parc Natural de Collserola, un espai essencial dins la infraestructura verda de l'Àrea Metropolitana

http://urbanisme.amb.cat/ca/pdu-metropolita
http://urbanisme.amb.cat/ca/pdu-metropolita
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Imatge aèria de la finca de Can Coll  Font: Arxiu CPNSC

Recuperació d'un mur de pedra a la finca de Can Coll Font:CPNSC

Pel seu important valor patrimonial i etnogràfic la recuperació dels elements del passat agrícola de la 
serra és una de les tasques que es desenvolupa a diferents espais del Parc i, sobretot, a la finca de Can 
Coll, seu del Centre d’Educació Ambiental del Parc.

PRESERVAR EL PATRIMONI  
HISTÒRIC: CAN COLL COM  
A EXEMPLE

Un dels trets històrics més destacats del passat agrícola de 
la finca de Can Coll són les feixes delimitades per murs de 
contenció, de gran desnivell. Aquestes construccions serien 
avui dia impensables pel seu elevat cost, per això esdevenen 
un element de valor patrimonial i etnogràfic a conservar.

Enguany s’ha fet la recuperació del mur de pedra d’una 
de les feixes, pot ser el de més valor, dels tancats de la granja 
de Can Coll. La part on s’ha actuat és la meitat del mur que 
des de l’origen ja estava compost per pedra i restes de totxo. 
A la resta de mur format per morter de calç i ciment amb 
pedra de riu petita, no s’ha actuat. 

El mur original és autoportant però amb el pas del temps 
el fred, la calor, etc., s’ha anat degradant i fentcavitats, és 
a dir, perdent molt material de la secció del mur, fet que 
provocava la caiguda de les peces de l'acabament de la part 
superior del mur. 

En els treballs duts a terme, el que s’ha buscat ha estat 
sanejar totes les parts més degradades i arribar fins al mate-

rial més cohesionat i estable, zones on ja era necessari sane-
jar amb maquinària més potent. Aleshores s’ha continuat 
amb el mateix pendent del talús original per donar-li estabi-
litat, excepte a la zona del revolt, on el grau d’inclinació és 
superior, per tal de donar encara més estabilitat, reomplint 
per darrere amb morter i pedra. 

Una part de la pedra utilitzada ha estat recuperada d’al-
tres murs de pedra seca que han anat caient i dispersant-se 
amb els anys pels camps de conreu. La resta, l’hem anat 
a buscar per la mateixa finca, la qual cosa ha comportat 
passar moltes hores recollint i buscant pedres. 

S’han recuperat tots els forats d’escorrentia d’aigües 
pluvials existents amb peces recobrades de la masia matei-
xa, que s’havien guardat per a aquests casos, i també s'ha 
refet la part de l'acabament del revolt, que havia caigut per 
la degradació i el pas del temps.

A la base del mur s’ha fet una sabata correguda arma-
da per donar més estabilitat. Els treballs han durat quatre 
setmanes.
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En marxa un estudi sobre les espècies d’artròpodes més sensibles de Collserola que inclou, a més, un 
primer inventari d’invertebrats exòtics presents al Parc Natural de Collserola.

ESTUDI SOBRE ELS ARTRÒPODES  
DE MÉS INTERÈS DEL PARC  
NATURAL DE COLLSEROLA

Per la seva importància com a indicadors de 
l’estat dels ecosistemes, ja que estableixen 
una estreta relació amb la flora, a Collserola 
es fa el seguiment de diferents grups d’artrò-
podes. Potser el més conegut és el seguiment 
anual de les papallones diürnes (el BMS), però 
també s’estudien els insectes de les capçades 
dels arbres i disposem de dades, per exem-
ple, de les espècies d’ortòpters (saltamar-
tins) i heteròpters (xinxes, sabaters i bernats 
pudents) que viuen al Parc.  

Aquest 2019 se n'ha iniciat un de nou 
amb diferents objectius: comprovar la pre-
sència de determinades espècies d’artròpo-
des qualificades de sensibles i/o vulnerables, 
conèixer l’estat de la població d’una de les 
espècies bioindicadores del Parc, el saltamartí 
de l’albellatge, i finalment aprofitar l’esforç de 
mostreig per elaborar un primer inventari d’in-
vertebrats exòtics presents a la serra.

Les primeres dades d’aquest estudi són 
ben positives, ja que durant la primera fase 
s’ha pogut comprovar la presència d’espècies 
vulnerables i/o en perill d’extinció ja detec-
tades anteriorment a Collserola. Així, s’han 
localitzat tres espècies de papallones, el bro-
cat variable (Euphydryas aurinia), l’Artimelia 
latreillei i la Callimorpha dominula i dos de 
coleòpters, l’escanyapolls (Lucanus cervus)  
i el banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo), 
dues espècies molt interessants pels seus hà-
bits xilòfags i de les quals tenim poques dades 
al Parc. Finalment, també s’ha detectat l’hete-
ròpter Vibertiola cinerea, espècie inclosa en el 
llibre vermell d’invertebrats en perill d’extinció. 

Vibertiola cinerea i Lucanus cervus, dues espècies sensibles reportades a l'estudi. Autor: Diego Fernandez Ruiz

Durant els treballs de prospecció també s’han 
identificat altres espècies amb un alt interès 
científic, com l’escarabat Pseudolucanus bar-
barossa, primera cita a Collserola. 

Pel que fa a l’estat de la població del 
saltamartí de l'albellatge (Brachycrotaphus 
tryxalicerus), espècie indicadora de la salut 
de l’hàbitat on viu amb exclusivitat, els prats 
sabanoides, de moment, amb les primeres da-
des disponibles, tot indica que aquest ortòpter 
manté una bona població en aquest ambient 
del Parc, característic del vessant barceloní de 
la serra i que troba a Collserola un dels seus 
límits nord de distribució. 

Finalment, i de forma paral·lela, també 
s’està portat a terme un treball de mostreig 
i catalogació d’invertebrats exòtics presents  
a Collserola. El resultat, tot i que es pren com 

a aproximatiu, no deixa de ser rellevant. S’han 
pogut catalogar un total de 33 espècies exòti-
ques, la gran majoria incloses dins del progra-
ma Exocat de la Generalitat de Catalunya. En 
destaquen, pels seus efectes clarament perju-
dicials per a la biodiversitat del Parc Natural la 
presència de la vespa asiàtica, la papallona del 
boix o el bernat marbrejat (espècie que afecta 
diferents plantes tant d’hort com de jardí). 

El coneixement, i una bona i adequada 
gestió de les poblacions d’invertebrats i dels 
seus hàbitats, tant els d’espècies vulnerables 
com d’exòtiques, és una eina fonamental per 
mantenir i millorar ambients naturals de la ser-
ra i per això resulten primordials estudis com 
aquests que llisten i cataloguen els diferents 
grups faunístics presents a Collserola. 
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CAPACITAT DE  
CÀRREGA

Collserola és un espai natural molt valuós, per la gran diver-
sitat d’ambients i l’alt grau de qualitat dels hàbitats. No obli-
dem que, a més d’haver estat declarat Parc Natural, és un 
espai PEIN (Xarxa d’Espais d’Interès Natural de Catalunya)  
i forma part de la Xarxa Natura 2000 d’Europa.

Però, alhora, és un espai extremadament fràgil per la 
gran quantitat d’elements distorsionadors i esdeveniments 
que hi conflueixen i que, actualment, poc tenen a veure amb 
els usos tradicionals de la serra. 

L’encerclament de la serra pel creixement progressiu de 
les ciutats del voltant fa que Collserola es consideri, per part 
de la comunitat científica, el Parc Natural més estressat de 
Catalunya.

El Consorci, com a òrgan gestor, té un doble objectiu 
que pot semblar contradictori: preservar el medi natural i, al-

La massificació d’algunes zones, l’incompliment reiterat de la normativa i el risc social associat fan 
indispensable la reordenació de l’ús públic, un dels grans reptes de la gestió del Parc Natural.

hora, projectar i desenvolupar un Parc capaç de suportar una 
bona part de les activitats lúdiques, recreatives i educatives 
de més de 3 milions de persones. D’aquí la importància de 
disposar de la màxima informació i detall sobre el territori, 
la vegetació, la fauna... i, evidentment, sobre els moviments  
i les activitats dels visitants.

En aquest sentit, les últimes dades sobre l’afluència, fre-
qüentació i caracterització dels visitants confirmen i superen, 
en molt, les percepcions de creixement que es tenien a priori. 
En els últims 10 anys s’han duplicat amb escreix el nombre 
de visites anuals, arribant a prop dels 5 milions. A més, es 
confirma un canvi rellevant en la tipologia de les activitats 
que es practiquen, com per exemple, la bicicleta de descens 
que gairebé era inexistent abans, i ara superen les 50.000 
visites anuals.
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2.000.000

1.000.000

2.500.000

3.500.000

1.500.000

3.000.000

4.000.000

4.500.000

Evolució del nombre de visites /any al Parc Natural de Collserola, segons la tipologia d'ús *

**

** 910.000  -> 1.530.000
Passejar

283.000  -> 1.925.000
Bicicleta - BTT

254.000 -> 343.000
Córrer

innexistent -> 52.000
Bicicleta de descens

215.000  -> 610.000
Excursionisme

390.000  -> 260.000
Altres (restauració, ...)**
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La majoria d’activitats recreatives i esportives no són un 
problema per si mateixes, el risc rau en l’impacte potenci-
al sobre els sistemes naturals del Parc del conjunt de totes 
elles, tenint en compte el context de massificació d’algunes 
zones i de l’ús, pràcticament durant les 24 h del dia, els 365 
dies a l’any. 

Tot i l’increment constatat de les visites anuals a Collse-
rola, sorprèn veure que el nombre de visitants sigui relativa-
ment petit, tenint en compte la gran població del voltant. 
Les visites reiterades, en algun cas, superen els 35 cops  
a l’any de mitjana. Això explica aquest augment desmesurat 
de visites, la massificació en alguns punts, a la qual cal sumar 
l’incompliment de la normativa per part d’alguns i el risc so-
cial associat que comporta.

Arribats a aquest punt, és evident que cal reforçar les acci-
ons comunicatives, educatives i participatives per tal de 
conscienciar, encara més, la població del risc que representa 
per a la seva salut i benestar, la degradació dels ecosistemes 
de la serra i la conseqüent pèrdua de biodiversitat. 

Malauradament, davant de les infraccions reiterades i les 
actuacions vandàliques i agressives per part d’alguns usua-
ris, es fa necessària la implementació de noves mesures cor-
rectores i d’ordenació. Abans de finals d’any, està prevista 
l’aprovació definitiva del Pla Especial del Parc Natural, i espe-
rem que amb l’aplicació de les noves mesures d’ordenació, es 
comenci a revertir la tendència dels últims anys.

És una qüestió de seguretat i convivència entre els usu-
aris i de preservació dels sistemes naturals del Parc Natural 
i dels beneficis que aporten a les persones. Collserola és el 
gran espai natural de l’àrea metropolitana que cal preservar, 
per al gaudi i benestar de totes i, cadascuna, de les persones 
que viuen a prop.

* Dades extretes de l’“Estudi d’afluència, freqüentació i caracterització 
dels usuaris-visitants del Parc Natural de Collserola” Fase II Any 2018 
realitzat per INEFC-Lleida

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

UN PARC AMB VISITES FREQÜENTS

QÜESTIÓ DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

19  
dies/any

29  
dies/any

33  
dies/any

35  
dies/any

17  
dies/any

Mitjana de la freqüència de visita al Parc, segons ús, dels usuaris que repeteixen *

Afluència anual de visites al Parc Natural de Collserola als sectors analitzats a l'estudi *

Santa Creu 
d'Olorda
413.000

Passeig de les 
aigües SO 
1.600.000

Passeig de 
les aigües NE

1.000.000

Centre 
d'Informació

435.000
Can Coll 
142.000

Vall de  
Sant Medir

465.000 Vall de les 
feixes

534.000

Puig  
Madrona 
136.000
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PROJECTE DE RECERCA PARTICIPATIVA 
SOBRE MILLORA DE LA FERTILITAT  
DEL SÒL A COLLSEROLA

En marxa un projecte de recerca participativa, on intervenen diferents productors del 
Parc Natural, per estudiar la millora de la fertilitat del sòl a Collserola.

El sòl no és un substrat inert sinó una entitat viva, un ecosiste-
ma que conté una gran varietat d’espècies animals i vegetals 
que compleixen multitud de funcions. En els estudis de diag-
nosi dels sistemes agrícoles realitzats en el marc del procés 
Alimentem Collserola, s’han identificat diverses problemàti-
ques en relació amb la fertilitat dels sòls agrícoles de Collsero-
la, que repercuteixen en la salut dels conreus i la disponibilitat 
per a les plantes de l’aigua i els nutrients que necessiten per 
desenvolupar-se de forma adequada.

Per aquest motiu s’ha posat en marxa un projecte per 
promoure l’ús del compost local per a la millora dels sòls agrí-
coles i adaptació al canvi climàtic. Els objectius del projecte 
són aconseguir un compost adaptat a les necessitats de cada 
finca, realitzat amb els recursos locals de la zona (com fems 
d’ovella i la fracció vegetal de residus municipals), i regenerar 
les comunitats microbianes dels sòls a partir de l’increment 

Visita a una de les finques que participa en el projecte Font: Arran de Terra

de matèria orgànica estable. Això permetrà una millor sani-
tat dels cultius i un menor requeriment d’aigua i fertilitzants 
exògens.

Durant els dos anys que durarà el projecte, hi participaran 
cinc finques d’horta i de conreus extensius del Parc Natural, 
que han col·laborat en el disseny de la recerca perquè s’adap-
tés a les seves necessitats, i que faran un seguiment de les pro-
duccions en les parcel·les experimentals de les pròpies finques.

La recerca és un projecte impulsat per la Secció de Sanitat 
Ambiental i Edafologia de la Universitat de Barcelona, amb 
la col·laboració del Consorci del Parc Natural de Collserola, 
l’Espigall i Arran de terra. Compta amb el finançament del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de 
Catalunya) i la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la 
Transició Ecològica (Govern d'Espanya).

Amb el finançament de: 
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Tortugues de Florida, cotorres argentines… i ara també els porcs vietnamites. El 
llistat d’espècies de fauna exòtica que passen de ser simpàtics animals domèstics  
a considerar-se un problema greu per als ecosistemes cada vegada es fa més gran.

D’ANIMALS DOMÈSTICS A PROBLEMA 
PER A LA BIODIVERSITAT:  
EL CAS DEL PORC VIETNAMITA

I és que des del mes de març, els porcs viet-
namites (Sus scrofa var. domesticus), així com 
els pitons reials (Python regius), les tortugues 
de la península (Pseudemys peninsularis) i els 
varans de la sabana (Varanus exanthematicus), 
s’han inclòs en el Reial decret 216/2019 (que 
modifica el RD630/2013) engruixint el llistat 
d’espècies exòtiques considerades invasores. 
La inclusió es deu a la certesa que la presèn-
cia d’aquestes espècies al medi natural afecta 
clarament la biodiversitat de l’espai, sigui per 
la competència directa que fan sobre la resta, 
pel seu comportament invasor, o bé pel risc 
de contaminació genètica.

Tot i que algunes espècies exòtiques arri-
ben al Parc Natural de Collserola per l’expan-
sió de la seva població, com seria el cas de la 
vespa asiàtica, moltes són presents per causes 

Exemplars de porcs senglars hibridats localitzats al Parc Natural de Collserola  Autor: CPNSC

directament relacionades amb la proximitat 
als nuclis habitats.

Aquest és el cas dels carpins alliberats in-
tencionadament l’any passat al pantà de Va-
llvidrera, acció que va implicar una actuació 
complexa de captura, però també el dels porcs 
vietnamites. En aquest cas l’origen el trobem 
o bé en una mala praxi dels seus propietaris 
que no els tenien en condicions òptimes per al 
seu confinament o bé en l’alliberament inten-
cionat, a vegades pensant equivocadament de 
“donar una millor vida”, a vedades per “treu-
re’s de sobre un problema”.

La presència d’aquest animal a la serra és 
preocupant per diferents motius. Són compe-
tidors directes amb els porcs senglars, però so-
bretot el que més preocupa és el fet que s’hi-
briden amb els senglars autòctons (s’aparellen 

obtenint cries fèrtils), situació que genera un 
greu problema de contaminació genètica per 
a la seva població. D’altra banda, pel fet de 
tractar-se d’una raça domesticada, l’elevada 
fertilitat inherent del porc vietnamita fa que 
la proliferació d’aquests híbrids incrementi els 
mateixos conflictes que poden ocasionar les 
pròpies poblacions periurbanes de senglars: 
danys a zones agrícoles i enjardinades, acci-
dents de trànsit, amb veïns i visitants... 

QUÈ FER SI TINC UNA ESPÈCIE 
DECLARADA COM EXÒTICA INVA-
SORA D'ANIMAL DOMÈSTIC ?

Si heu adquirit animals d'espècies decla-
rades exòtiques invasores abans del 
31 de març, els podreu mantenir com 
a animals de companyia, sempre que 
compleixin una sèrie de requisits:

 ■ Mantenir-los en un espai estanc, que 
no es puguin escapar ni interaccionar 
amb la resta de fauna.
 ■ Informar-ne a la Generalitat, mitjan-
çant una declaració oficial, abans de 
l’1 de gener de 2022.
 ■ Marcar-los amb microxip. 

A més, en el cas dels porcs vietnamites 
cal esterilitzar-los, vacunar-los i regis-
trar-los al Registre general d’animals de 
companyia (ANICOM). 
En qualsevol cas, si teniu dubtes o si ja 
no els voleu continuar mantenint, cal que 
us adreceu al Cos d’Agents Rurals. 

I SOBRETOT, NO ELS ALLIBEREU AL 
MEDI!
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25 PARTICIPACIÓ  

I VOLUNTARIAT AL PARC 
NATURAL DE COLLSEROLA

Activitat de voluntariat ambiental amb l'empresa Aon Gil y Carvajal, S.A. Font: CPNSC

Les empreses tenen diferents espais i opcions 
de col·laborar amb el Consorci: patrocinant el 
funcionament general  o projectes concrets 
del Parc Natural o realitzant aquí les accions de 
responsabilitat social corporativa (RSC) per a la 
comunitat, amb els seus treballadors i treballa-
dores.

Durant el 2019 de moment ja s’han realit-
zat dotze activitats de RSC, tantes com el total 
del 2018. I de moment, abans de l’acabament 
de l’any, n’hi ha programades vuit més, de tres 
empreses. Dues que es van suspendre a causa 
de l’onada de calor i estan esperant data.

Les actuacions les han fet deu empreses di-
ferents: Adobe, B-TRAVEL Turismo accessible, 
CISCO Spain S.L., NH Hotel Group, Hotel AC, 

El món de l’empresa també té el seu paper en la conservació i la gestió del Parc Natural de Collserola. 
Les activitats de RSC o altres col·laboracions en són una mostra.

Clarivate  Analytics, Xing Networking Spain SL, 
Nestlé, Reckitt i Aon Gil y Carvajal S.A. Hi han 
participat 287 persones. 

Cinc d'aquestes van ser fruit de la col-
laboració amb les entitats DEPANA (1 dia) i SEO 
BirdLife (4 dies), aquestes darreres dins del marc 
del projecte Libera. 

La majoria d’activitats de RSC —que acostu-
men a ser matinals—  comencen amb una visita 
al Centre d’Informació, on el grup, acompanyat 
d’un tècnic del Consorci, pot conèixer els va-
lors del Parc i els continguts de la seva gestió.  
A continuació, va cap a la zona on es farà l’ac-
tuació. En molts casos es tracta d’una font, com 
la de Sant Ramon, la del Jeroni, les dels voltants 
del CI, Santa Eulàlia, etc. perquè allà, en petits 

grups de treball, puguin fer tasques de mante-
niment dels diferents elements del recinte, dels 
accessos, treure planta exòtica invasora, etc. 

De forma paral·lela a aquestes activitats, hi 
ha casos especials com el de les empreses Ai-
gües de Barcelona, que fan patrocini i actuació; 
Xing Networking Spain SL, que patrocinarà 
l’arranjament de la font del Xup, o l’empresa 
Bendhora, que patrocina i organitza actuacions 
per arranjar dues fonts de la zona de Can Ferrer. 

No ens agradaria deixar d’esmentar la col-
laboració d’alguns hotels de l’associació BCN-
Fòrum District, en la recollida de deixalles d’una 
zona de Torre Baró dins del marc del Let’s Clean 
Up 2019.

PARTICIPACIÓ EN L’ERRADICACIÓ 
DE L’AILANT 

El passat 3 de juliol es va iniciar la campa-
nya 2019 del programa de participació 
en l’erradicació de l’ailant. Ara s’està fent 
la detecció i el mapatge dels individus  
i dels focus d’aquesta planta exòtica inva-
sora, que es troben a parcel·les públiques 
i privades. Durant els mesos d’octubre  
i novembre es farà el tractament fitosani-
tari. Si teniu alguna informació al respec-
te, us podeu adreçar a l’entitat veïnal del 
vostre barri o al Consorci mitjançant el 
correu ci@parccollserola.net. 

mailto:ci@parccollserola.net
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  JORNADES EUROPEES DEL  
PATRIMONI 2019
Dues activitats per celebrar aquesta efemè-
ride: Una masia sota les estrelles i Descobrim 
Vallvidrera, patrimoni i paisatge

A Can Coll, divendres, 11 d’octubre, 
de 20 a 24 h i al Centre d’Informació, 
dissabte, 12 d’octubre, de 10 a 13 h

n  SER DONA I PAGESA A COLLSERO-
LA: UNA MIRADA DES DE L’AGROECO-
LOGIA
Xerrada debat sobre el paper de la dona 
en sectors especialment masculinitzats  
i precaritzats com l’agricultura i la ramade-
ria. Programada en el marc de la celebració 
del Dia de la Dona Rural. 

Al Centre Cívic Vázquez-Montalbán, 
dijous, 17 d’octubre, de 18 a 20 h

n PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ: 
LES MANDARINES DE CAN CARLETS
Una passejada pel solell de Collserola que 
ens portarà a conèixer la finca de Can 
Carlets i les seves saboroses mandarines.

Dissabte, 14 de desembre, de 10 a 13.30 h

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

Enderroc. Font: CPNSC Presentació de la publicació. Font: CPNSC

DISCIPLINA URBANÍSTICA  
A L’EMBLEMÀTIC TURÓ  
DE ROQUETES

“QUI HA PASSAT  
PER AQUÍ?”  
A RECIDA 

La línia de carena vista des de Barcelona a la 
zona de Nou Barris quedava interrompuda per 
una antiga edificació dotada d’una torrassa 
amb forma punxeguda, de la qual no se sap 
ben bé l'origen.

Situada dins una finca pública de l’Ajunta-
ment de Barcelona, havia estat utilitzada com 
a punt d’aturada del ramat d’ovelles emplaçat 
a la vall del Torrent d’en Tapioles. Per això es 
va establir un tancat al seu voltant amb provi-
sió d’aigua perquè el ramat pogués passar-hi 
la nit, així com el pastor sojornar a l’edificació.

Degut als continuats actes de vandalisme, 
que impossibilitaven el normal ús d’aquest in-
dret, es va deixar d’utilitzar.

Després d’uns anys d’abandonament es va 
prendre la decisió, conjuntament amb el dis-
tricte de Nou Barris, de procedir al seu ender-
roc i restaurar paisatgísticament aquest entorn 
eliminant aquesta edificació fora d’ordenació 
implantada en sòl forestal.

El Consorci s’ha fet càrrec del seu ender-
roc i el Districte es farà càrrec de l’eliminació 
de la runa i la recuperació de la topografia. 
Ara la línia de carena ja no té interrupció.

El 18è seminari de la xarxa de centres d’infor-
mació i documentació ambiental i espais natu-
rals, d’àmbit estatal (RECIDA) es va fer el mes 
de juliol passat a la Universitat de València i al 
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat 
Valenciana (CEACV). 

Aquesta trobada anual és sempre una bona 
ocasió per compartir i per aprendre d’altres ex-
periències, així com per intercanviar publicaci-
ons aportades per cada centre. 

Es va presentar el procés d’elaboració de lli-
bre Qui ha passat per aquí?, que, sense parau-
les, només amb il·lustracions realistes, convida 
petits i grans a observar, imaginar, explicar... 
quins animals viuen a Collserola, què fan, quin 
ambient natural sovintegen, quins problemes…

La presentació d’aquest material va tenir 
molt bona acollida entre els professionals assis-
tents, especialment entre els centres que tenen 
l’educació ambiental com un del eixos impor-
tants de les seves planificacions. Ara aquesta 
publicació està disponible als fons documentals 
de 25 centres, que estan a la xarxa RECIDA.

Enderroc de l’edifici en desús  
i fora d’ordenació situat a la carena 
barcelonina, al districte de Nou Barris.

Presentació del conte “Qui ha passat 
per aquí?” al Seminari de la xarxa de 
centres d’informació i documentació 
ambiental.

http://www.parcnaturalcollserola.cat
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Segueix-nos:
parcnaturalcollserola.cat
@parcncollserola
Parc de Collserola

PLOU I FA SOL
Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m).  Al web del Parc trobareu més informació.

TMA. Temperatura màxima absoluta / TM. Temperatura màxima mitjana / T. Temperatura mitja-
na / Tm. Temperatura mínima mitjana / Tma. Temperatura mínima absoluta / P. Precipitació total 
mes (l/m2) / PA. Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l/m2).

n EQUIPAMENTS 
CENTRE D’INFORMACIÓ I SERVEIS TÈCNICS
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona.  
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Horari: cada dia de 9.30 a 15 h.  
Bar-restaurant "El Picot" Tel. 93 280 28 40

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

JUNY 2019 37,7 26,6 21,9 37,7 9,9 19,3 187,6

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

JULIOL 2019 33,7 30,2 25,4 20,6 15,6 75,8 263,4

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

AGOST 2019 32,7 29,6 25,1 20,7 16,4 23,1 286,5

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

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
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/

