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La crisi sanitària actual ha fet valorar la 
funció essencial del verd urbà i, sobretot, 
dels espais naturals. Ens hem adonat del 
privilegi que representa, per als qui vivim a 
l’àrea metropolitana de Barcelona, tenir un 
Parc Natural a tocar de casa.
Durant les darreres setmanes s’ha consta-
tat un augment important de visites al Parc, 
tant dels usuaris habituals com de nous 
ciutadans que han descobert que Collserola 
és un espai a l’abast per gaudir i fer salut.
Es planteja, doncs, un nou escenari en què 
la gestió de l’ús públic encara és més relle-
vant per preservar la biodiversitat i el medi 
natural de la serra. Els estudis més recents 
constaten la saturació de visitants en alguns 
indrets, la manca d’àrees de tranquil·litat 
per a la fauna, la circulació de bicicletes a 
gran velocitat per corriols, en molts casos, 
posant en perill la integritat dels vianants.
Per tant, urgeix donar una resposta única 
per part de totes les administracions 
respecte als criteris de gestió de l’ús públic 
en els espais naturals d’especial protecció, i 
sobretot l’aplicació immediata de les mesu-
res necessàries per garantir-ne la preserva-
ció efectiva.
Des del Consorci seguirem difonent els 
valors de la serra i treballant intensament 
per assegurar el difícil equilibri entre 
protecció i gaudi de la natura, amb la màxi-
ma implicació de la ciutadania.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
i cuideu-vos,

Xavier Paz Peche 
Vicepresident del Consorci 
del Parc Natural de la Serra 
de Collserola

Reobertura del Centre d'Informació

La represa de l’activitat als equipaments del Parc Natural s'ha iniciat el cap de 
setmana del .27 i 28 de juny de manera progressiva. El Centre d’Informació ha 
reprès la seva activitat, també està operatiu el Centre de Documentació i Recursos 
i durant el mes de juliol s’han programat diferents activitats de l’Agenda del Parc.

COLLSEROLA 
EN MOMENTS  
DE CRISI (II)

Després de més de tres mesos de tancament, 
s’ha iniciat l’activitat a la majoria de centres 
d’informació i atenció al públic del Parc. Com 
a mesura de seguretat, s’evita el lliurament de 
fulletons i tríptics i es posa a dis posició dels 
usuaris codis QR on descarregar documents.

Durant el mes de juliol s’han programat 
noves activitats a l’Agenda del Parc adaptades 
a les recomanacions sanitàries, per tal que, en 
tot moment, es respectin les mesures de segu-
retat. Podeu consultar les propostes a: www.
parcnaturalcollserola.cat/agenda

Les activitats educatives per a casals  
i esplais, “El parc també a l’estiu”, també han 
reprès l'activitat, amb propostes tant al Centre 
d’Informació com al Centre d’Educació Ambi-
ental Can Coll. Finalment, també reprenen 
l’activitat els programes de Foment de la parti-
cipació i suport al voluntariat, respectant la 
recomanació del Dispositiu de prevenció d’in-
cendis de no fer massa activitats al medi natu-
ral durant aquesta època, i les actuals mesures 
sanitàries. Per això només es faran actuacions 
puntuals del Col·laborem amb el Parc.
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El Parc de Collserola és una de les principals infraestructures verdes  
i el principal proveïdor de serveis ecosistèmics de l’àrea metropolitana  
de Barcelona. Entre aquests serveis, hi ha els valors que aporta la  
pagesia del Parc.

EL CONTRACTE AGRARI  
I ELS VALORS SOCIOAMBIENTALS  
DE L'AGRORAMADERIA

Els serveis ecosistèmics fan referència als 
valors socioambientals (béns i serveis) que 
proporcionen certes activitats humanes i els 
ecosistemes a les societats humanes, vitals per 
a la nostra salut i benestar.

En les darreres dècades, l’activitat agrora-
madera dins els límits del Parc Natural de la 
Serra de Collserola (PNSC) ha experimentat 
una tendència decreixent, amb la conseqüent 
pèrdua del mosaic agroforestal que caracte-
ritzava la serra. Malgrat això, hi ha tota una 
sèrie de projectes que es dediquen de forma 
professional a l'agricultura i la ramaderia que 
contraresten aquesta tendència i generen un 
seguit de valors socioambientals dels quals 
gaudim la resta de la societat.

No són pocs els valors que aporta la page-
sia al Parc i als grans nuclis de població que 
l’envolten. L’activitat agrària genera un mosaic 
agroforestal amb una heterogeneïtat d’hàbi-
tats i paisatges, incrementa la biodiversitat  
i té un paper cabdal en la prevenció d’incendis, 
en la mitigació i adaptació als efectes del canvi 
climàtic, i en l’aprovisionament d’aliments de 
proximitat; també genera i manté un mosaic 
paisatgístic divers que convida al gaudi i la 
contemplació del medi, que es tradueix en 
milions de visites al Parc. A més, els ramats en 
extensiu mantenen pastures, augmentant la 
biodiversitat i la connectivitat ecològica.

L’abril passat, es va iniciar el projecte 
per a la creació d’un grup operatiu finançat 

pel DARPA, per tal de dissenyar i planificar 
un contracte agrari de Collserola (CAC). La 
proposta va sorgir del plenari de la pagesia 
promogut pel projecte Alimentem Collserola, 
com una eina per protegir i defensar l’activitat 
agrària al Parc.

El CAC es tradueix en un sistema de paga-
ments per compensar la pagesia professional 
de Collserola pels valors socioambientals que 
genera la seva activitat, i que en l’actualitat 
impliquen un estalvi per a l’administració en 
temes de manteniment i millora del mosaic 
paisatgístic de la serra. El CAC també fomen-
tarà una millora de les pràctiques agrícoles  
i la transició agroecològica al Parc. La imple-
mentació d’un CAC permetria augmentar la 
disponibilitat de temps i dedicació a l’activi-
tat agrària. L’eina també pretén facilitar noves 
incorporacions de persones que no venen 
d’una tradició familiar agrària, contribuint al 
manteniment i millora de la capacitat produc-
tiva del sector.

En un escenari d’emergència climàtica,  
i després d’haver vist la importància de la 
pagesia aquests mesos d’estat d’alarma i la 
seva capacitat per donar resposta immediata, 
hem de posar al centre el paper de la pagesia 
local en la configuració de models territorials 
resilients. El contracte agrari és la materialitza-
ció d’aquesta reivindicació del rol de la page-
sia i un mecanisme per garantir la continuïtat 
de les seves aportacions indispensables.

Més informació a:
https://www.parcnaturalcollserola.cat /pla-
agropecuari/alimentem-collserola/

Vinyes da can Calopa. Autor: Arran de Terra
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Dos temporals excepcionals, i succeïts en poc temps, van generar molts desperfectes als camins del Parc

COM HAN AFECTAT ELS  
DARRERS TEMPORALS ALS  
ESPAIS NATURALS DE LA SERRA?

Quan encara no s'havia pogut arranjat tot el 
dany causat pel temporal Gloria, de finals de 
gener de 2020, un segon temporal, a finals 
d'abril, ha tornat a afectar de ple la serra de 
Collserola. Va ser una borrasca severa que va 
comportar un fort episodi de pluja i vent, els 
efectes del qual encara són visibles a alguns 
punts del Parc.

Aquesta nova borrasca va anar acompa-
nyada de pluges continuades durant més de 
tres dies i va fer que s’acumulessin més de 200 
mm/m2 a diferents punts de la serra, i més 
de 400 mm/m2 entre 1 de gener i 30 d’abril 
(rècord a l’Observatori Fabra en més de 100 
anys d’història).

Tant pel volum d’aigua acumulada, excep-
cional, i pel fet que el terreny ja no pogués 
absorbir-ne més per l’acumulat anual, l’afec-
tació a molts punts de la serra va ser impor-
tant. Si ja després del temporal Gloria molts 

Treballs de retirada d'arbres caiguts al camí de can Borrell. Font: CPNSC

dels camins del Parc havien quedat malme-
sos, aquest segon episodi ha incrementat els 
camins afectats i ha complicat les feines de 
reparació de les incidències encara no resoltes 
del primer temporal.

Han caigut molts arbres per desarrela-
ment i, sobretot, s’han produït molts desper-
fectes als camins del Parc, amb esllavissades  
i esvorancs importants. El volum d’incidències 
detectades ha estat molt elevat. De totes, una 
part ja s’han solucionat, però d’altres, les que 
impliquen actuacions d’obra, tardaran molt 
més temps en resoldre’s.

Destaquen els esvorancs al camí de Sant 
Cebrià (Horta-Guinardó), a la riera de la Salut 
(Sant Feliu de Llobregat) i a la riera de Sant 
Medir (Sant Cugat del Vallès) i les esllavissades 
al camí de Can Borni (Horta – Guinardó) i al 
carrer Llenega (Sarrià – Sant Gervasi), on el 
despreniment del talús va provocar la caigu-

da d’una torre elèctrica deixant sense llum 
al barri de Mas Sauró. Tot això, a més de la 
multitud d’arbres caiguts arreu del Parc.

Els esforços dels serveis tècnics del Parc 
es concentren prioritàriament en els camins 
de la xarxa de prevenció d’incendis amb l’ob-
jectiu que estigui totalment operativa abans 
no comenci la campanya de prevenció activa, 
prevista per mitjans de juny.

Un cop aquesta important xarxa de camins 
estigui a punt, es treballarà en el restabliment 
de la xarxa viària bàsica del Parc, que inclou 
tots els camins més amples de 3 metres.

La resta de camins d’ús públic del Parc 
trigaran més en estar totalment practicables. 
Per aquest motiu, demanem prudència durant 
la vista al Parc, utilitzar la xarxa viària bàsica 
i tenir en compte que alguns dels trams dels 
camins més estrets del Parc poden estar tallats 
o impracticables.

Esllavissada a la zona de la Salut de Sant Feliu
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Fidels al començament del curs escolar, us 
presentem una nova edició de El Curs al Parc, 
que recull totes les propostes educatives del 
Parc Natural de Collserola pel curs 2020/ 2021.

Són activitats que intenten apropar els 
valors educatius del nostre espai natural a 
mestres, educadors i alumnes. Vol ser una 
eina de treball i també una oportunitat per 
gaudir del Parc tot aprenent dels seus valors 
naturals i socials. Hi trobareu propostes diri-
gides des de les llars d'infants fins a l'ESO, 
també per escoles d'adults i estudiants univer-
sitaris o de graus i grups d'educació especial.

Al llarg de tot el curs prendrem les mesu-
res preventives necessàries per reduir el risc de 
contagi de la COVID19 i és per això que alguns 
programes seran modificats transitòria ment.

Aquesta tardor també trobareu al Centre 
d’Informació i a Can Coll CEA, el nou model 
de carpeta de El Curs al Parc, una carpeta 
renovada que vol ser un recurs útil pel mestre, 
oferint informació sobre els valors i beneficis 
ambientals del parc natural i sobre les possibi-
litats educatives de tot l’espai parc.

La geneta, a la portada del Curs al Parc d'enguany 
(Foto: Nicolás Reusens)

Més de 30 propostes per incloure els 
beficis i valors dels Espais Naturals 
Protegits a la programació dels centres

El dimecres 17 de juny va morir sobtada-
ment el nostre company, en Joan Cueto 
i Ganyet, acabava de fer 54 anys. En feia 
30 que treballava al Parc de Collserola, 
els darrers 20 anys vivint intensament la 
vida educativa de Can Coll.
Home polifacètic, amb molts i diversos 
interessos, la vida al seu costat era més 
fàcil i divertida.
Capaç de dissenyar un pòster, ajudar  
a néixer un pollet, arreglar la impressora 
i ajudar-te amb l’Excel i el googlemaps.
Era un divulgador tot terreny. Ente-
nia d’ocells, de papallones, d’estels, 
de sonates i partitures. Les orquí-
dies el seduïen i trobava bolets 
i espàrrecs per tots els marges.  
I, sobretot, era capaç de comunicar  
i compartir els coneixements amb el seu 
toc especial de proximitat, senzillesa  
i humor.
Estem segurs que molts infants i joves 
quan pensin en la seva estada a Can 
Coll, els hi vindrà a la memòria en Joan. 
Ell ha fet de Can Coll un lloc especial  
i inoblidable.
Joan, ens has deixat, de sobte, massa 
aviat. Et continuarem estimant i recorda-
rem per sempre tots els “regals” que ens 
has fet en vida!

DE NOU, A L’ESTIU,  
PRUDÈNCIA  
AL BOSC 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 
EDUCATIVES EL CURS  
AL PARC 2020-21

Encarem l’estiu amb uns boscos frondo-
sos després de mesos amb pluges superiors  
a l’habitual, però també de mesos amb 
temperatures màximes mai detectades des de 
1914. Les precipitacions caigudes durant les 
últimes setmanes han afavorit un creixement 
considerable dels estrats herbaci i arbustiu, 
que mantenen encara durant el mes de juny 
un alt contingut hídric.

Tot i que pot semblar un bon inici, les 
previsibles onades de calor i baixes precipita-
cions de l'estiu fan que s'encari el dispositiu 
amb molta cautela.

La vigilància activa a les 13 torres de guaita 
es va iniciar el 15 de juny i el tancament de la 
campanya està previst a finals d’agost, tot i que 
dependrà de les condicions meteorològiques.

Actualment, el dispositiu de prevenció abas-
ta els 36 municipis que formen part de l’AMB. 
El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola coordina aquest dispositiu, amb la 
col·laboració de 4 torres del Pla de Vigilància 
d’Incendis (PVI) de la Diputació de Barcelona.

Les tasques de prevenció passiva, que van 
començar el març amb el manteniment de ca mins 
i el juny amb el de les franges de protecció de 
zones urbanes de Barcelona, s'allargaran fins a 
finals de juliol i es reprendran el 15 de setembre.

Amb una campanya de prevenció activa 
d’incendis forestals, marcada per un 
inici d’any amb una meteorologia 
extrema

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
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CONSIDERACIONS  
NATURALISTES

RECUPERACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

El temps i l’aparició de fissures van anar 
malmetent l’estructura i la capacitat de retenir 
aigua del pantà. El gran projecte de restau-
ració es va dur a terme el 2003, no només 
es tractava de recuperar i reivindicar el seu 
interès arquitectònic, sinó també, i això no és 
tan conegut, de recuperar-ne la biodiversitat, 
molt especialment pel que fa al seu interes-
sant poblament d’amfibis.

CONSEQÜÈNCIES

Tanmateix, aquest valor naturalístic ha estat 
repetidament afectat per l’abocament, i no 
direm alliberament, de diverses espècies 
exòtiques. Fent un repàs cronològic, des de 
l’any que el Consorci del Parc va començar la 
seva gestió, s’han anat detectant les espècies 
següents: inicialment van ser els peixos com 
gambúsies (Gambusia holbrooki), carpins 
(Carassius auratus), carpes (Cyprinus carpio)  
i fins i tot un depredador, la perca americana  
o black bass (Micropterus salmoides).

Posteriorment van anar apareixent les 
tortugues de Florida, al principi amb una 
única espècie, Trachemys scripta, però després 
s’ha incrementat el nombre fins a 5 espècies 
de tortugues exòtiques invasores: Graptemys 
pseudogeographica, Pseudemys concinna, 
Pseudemys nelsoni i Mauremys sinensis. Certa-
ment també es troben alguns exemplars de la 
tortuga de rierol (Mauremys leprosa), que si 

bé és autòctona, la seva presència al pantà és 
també resultat de la intervenció humana.

Afegim, òbviament, l’esclat del cranc de 
riu americà (Procambarus clarkii), present al 
pantà com a mínim a partir l’any 2006.

DETECCIÓ DEL PARAMISGURNUS

És l’any 2006 quan es detecta per primer cop 
un peix exòtic que en el seu moment es va 
classificar com a misgurn del Japó (Misgurnus 
anguillicaudatus), espècie originària de l’Àsia 
i adaptada a viure fins i tot en condicions 
gairebé extremes en substrats fangosos on 
pot viure i resistir en condicions d’escassetat 
d’oxigen.

Alguns abocaments han tingut fins i tot 
un caràcter anecdòtic, com la troballa, el 

El pantà de Vallvidrera té una llarga història. Es va construir a mitjans  
del segle XIX per tal de per tal de subministrar aigua a Sarrià,  
mitjançant una altra infraestructura emblemàtica, la Mina Grott.

2018, de bosses amb cargols vius d’espècies 
comercialitzades per al consum humà (Helix 
theba i Helix aspersa).

Una altra fita d’abocaments, de la qual 
encara estem patint les conseqüències, també 
es va registrar a finals de juliol de 2018 quan 
de sobte ens vàrem trobar amb milers de 
carpins (Carassius auratus) que algú havia 
abocat en una única i impactant actuació.

Arran del dispositiu organitzat pel Parc 
Natural amb la col·laboració de Galanthus i 
Sorelló i mitjançant el mètode de la pesca elèc-
trica se'n van poder retirar un gran nombre, 
però no la totalitat dels carpins. Va ser en el 
marc d'aquest dispositiu que l’expert Quim 
Pou va sospitar que el cobítid que s’havia 
identificat com a Misgurnus anguilicaudatus, 
podria ser una nova espècie a Catalunya d’alt 
poder invasor, que encara no estava inclosa  
a la llista de la Generalitat de Catalunya.

Treballs ictiològics posteriors, centralitzats 
a la Universitat de Girona, varen confirmar 

Carpins retirats del pantà
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arribat, però, al buidat complet i només en una 
ocasió es van poder retirar els llots.

Ens trobem, doncs, davant d’una operació 
conjunta, important i necessària si volem que 
el pantà recuperi el seu valor natural i el seu 
poblament històric d’amfibis. No oblidem que 
la reineta (Hyla meridionalis) ha estat consi-
derada des de sempre com una icona visual 
i sonora de la naturalitat del pantà de Vallvi-
drera i del nostre fràgil, i per tant doblement 
valuós, Parc Natural.

Aquest objectiu, però, no serà possible si 
els visitants i habitants de l’entorn del pantà no 
assumeixen la necessitat de fer-se’n càrrec de 
la tutela i cura, d’aquesta joia de la natura dins 
del municipi de Barcelona, ara malauradament 
afectada per diversos comportaments irrespec-
tuosos i lesius envers l’ecosistema del pantà.

de l’Aigua una trampa filtre o xarxa a la sorti-
da del desguàs per evitar la sortida dels peixos 
i facilitar-ne la captura.

Finalment es farà una nova prospecció de 
la totalitat de la riera per avaluar els efectes 
d’aquesta actuació.

Val a dir, que aquesta no és la primera 
vegada que es buida el pantà, tant per aspec-
tes relacionats amb el manteniment de l’obra, 
com per tal d'intervenir sobre les espècies 
exòtiques esmentades anteriorment, especial-
ment les tortugues exòtiques, objecte de dife-
rents intervencions amb el CRARC (Centre de 
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) 
i Galanthus.

Efectivament, el pantà s’ha buidat diverses 
vegades: l’any 2006, el juliol de 2012, el setem-
bre de 2016, i el juliol del 2017. No sempre s’ha 

que ens enfrontàvem a una nova espècie: 
Paramisgurnus dabryanus, i amb l’obligació 
de la seva eliminació per tal d’evitar-ne l’ex-
pansió fora de l’àmbit del pantà.

Així doncs, i d’acord amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i les entitats col·laboradores, s’ha 
elaborat un Pla d’Erradicació del Paramisgur-
nus dabryanus seguint el format i protocols 
de la Generalitat, i també amb la col·laboració 
de la Direcció General dels Agents Rurals del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
s'ha engegat un Pla de Vigilància i Dissuasió 
de la Introducció d’Espècies de Fauna i Flora 
Aquàtica Exòtica al Pantà de Vallvidrera.

PLA D’ERRADICACIÓ  
DEL PARAMISGURNUS

Les línies mestres d’aquests plans són, pel que 
fa a la mateixa erradicació, una prospecció de 
la totalitat de la riera de Vallvidrera per detec-
tar la presència de peixos exòtics, el buidatge 
del pantà i el manteniment del buidat durant 
un període suficient perquè  s'assequin els 
llots on s'ha demostrat que aquesta espècie 
pot sobreviure.

Durant el procés de buidatge es realitza-
ran accions de pesca elèctrica en dues fases, 
primer, des d’una barca adaptada, quan el 
buidat hagi assolit una reducció del nivell de 
fins a un 60 % aproximadament, i una altra 
acció de pesca elèctrica, a peu, amb ús de 
salabres, trampes tipus barbol i diverses arts 
de pesca adaptades.

Durant tot el procés s’instal·larà, en col-
laboració amb tècnics de l’Agència Catalana 
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Les espècies exòtiques invasores són un greu problema per a la conservació de la biodiversitat. Un cop una 
espècie invasora s'ha establert, és molt difícil erradicar-la, per això és tan important fer accions ràpides  
i efectives per controlar-les i eliminar-les a curt termini –quan estan molt localitzades o són de presència 
recent–, com és el cas del Paramisgurnus.

LA PESCA ELÈCTRICA, UNA  
EINA PER AL CONTROL DE  
LA FAUNA AQUÀTICA INVASORA

Pel que fa a la metodologia d’acció directa emprada contra 
les poblacions existents de Paramisgurnus al pantà de Vallvi-
drera, l’ús de mitjans químics per a l’erradicació i/o control de 
l’espècie no és recomanable per motius ambientals i de salut 
humana. Per això, la metodologia més eficient i immediata és 
el control mecànic mitjançant mètodes físics que consisteixen 
a buidar el pantà, i llaurar i retirar els fangs. La data d’inici del 
buidatge del pantà va ser el 15 de juny de 2020 i es preveu 
un període d’assecament durant els mesos de juliol i agost, 
aprofitant la canícula estival per afavorir un assecatge total  
i d’acord amb els criteris de la Societat Catalana d’Herpeto-
logia que marca que és l’època en  què no hi ha reproducció 
d'amfibis.

El buidatge del pantà de Vallvidrera com a millor opció 
d’erradicació s’ha dut a terme, en primer lloc, obrint el 
desguàs del pantà. Mentre duri el buidatge i assecament del 
pantà, l’hàbitat aquàtic alternatiu per als amfibis és la bassa 
de la cua del pantà, restaurada l’any 2017.

Durant el procés de buidatge s’ha utilitzat el sistema 
de pesca elèctrica amb una barca especialment adaptada, 
a partir de la meitat del procés. La pesca elèctrica consis-
teix a produir un camp de corrent elèctric dins de l’aigua  
i tancar un circuit elèctric mitjançant la immersió d’un ànode 
i un càtode, que fa que els peixos quedin momentàniament 
paralitzats, cosa que en facilita l’extracció. El tercer dia de 
pesca ja no es va poder utilitzar la barca a causa del nivell 
baix de l’aigua i es varen retirar els peixos restants amb sala-
bres o manualment.

També es va instal·lar una doble trampa amb filtre de 
xarxes a la sortida del desguàs durant la totalitat del procés 
de buidatge, per capturar els possibles peixos i crancs que 
sortissin amb l’aigua evacuada.

Després de dessecar totalment el pantà i les basses late-
rals, es procedirà a llaurar els fangs de la llera o, si es donen 
les condicions, a retirar-los.

Les espècies objectiu són totes les espècies íctiques 
presents, principalment el carpí Carassius auratus i el Para-
misgurnus dabryanus. No han aparegut altres espècies de 
peixos però sí que s’han capturat crancs americans i tortu-
gues de Florida. Tots els animals capturats han anat a centres 
de recuperació de fauna.

La pesca elèctrica és el millor mètode per extraure espècies de peixos inavores  
quan estan molt localitzades. Font: CPNSC
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Ja tenim les persones guanyadores del concurs que durant els  
mesos de març, abril i maig 2020 s’ha anat publicant a les xarxes  
socials del Parc Natural de Collserola

RESULTAT DEL  
SORTEIG QUI HA  
PASSAT PER AQUÍ?

S’ha tractat d’un concurs basat en la publica-
ció, cada dos dies, d’una fotografia de rastres 
d’animals que viuen a la serra, al compte d’Ins-
tagram i als dos comptes de Facebook, acom-
panyades de pistes escrites perquè tothom 
pogués participar-hi proposant de quin animal 
es tractava. L’enigma es resolia un dia després 
de la publicació de cada rastre, publicant una 
fotografia o un dibuix de l’animal que havia 
deixat aquell rastre amb una breu explicació 
dels seus costums, particularitats...

Amb aquest concurs s’ha perseguit, d’una 
banda, fomentar la descoberta del Parc més 
enllà del seu gaudi en l’àmbit del lleure i l’es-
port, amb la tècnica del rastreig per descobrir 
la fauna a través dels seus rastres. Una mane-
ra d’accedir al Parc d’una forma no invasiva 

i respectuosa amb l’entorn; d’altra banda, 
promocionar el llibre del Parc Qui ha passat 
per aquí?

Estem orgullosos de la resposta rebuda 
a les xarxes que ha estat de gairebé 1.000 
comentaris dels 16 rastres publicats. En 
total, hi han participat 320 persones, repe-
tint moltes d’elles, la qual cosa vol dir que el 
concurs ha estat del grat de la gent. Els mamí-
fers han estat els protagonistes, amb un 63% 
de les respostes publicades, seguits per les 
aus, amb un 17%. Animals com el teixó, el 
picot verd o l’eriçó, l’esquirol i molts d’altres..., 
habitants tots de Collserola, han inspirat el 
concurs d’aquesta primavera.

El concurs ha coincidit amb el període 
de confinament per la Covid-19 i, per aquest 

motiu, esperem que hagi apropat el Parc  
a molta gent, que hagi fet conèixer una mica 
més la natura de Collserola, i sobretot, que 
hagi servit per aprendre i divertir-se durant 
aquests dies de pandèmia.

S’han sortejat exemplars del llibre Qui ha 
passat per aquí? entre totes les persones que 
han participat en cadascuna de les tres xarxes 
socials. El Parc també ha posat a disposició de 
tothom una versió de prova en format digital 
del llibre, que es pot  descarregar a: https://
www.parcnaturalcollserola.cat/qui-ha-passat-
per-aqui/

Agraïm el bon acolliment del concurs  
i desitgem que pugueu gaudir del llibre i de 
les passejades per Collserola un cop passat el 
llarg període de confinament.

I ja ho sabeu, si no podeu venir al Parc, 
per qualsevol motiu, podeu fer-vos seguidors 
de les xarxes socials, o fer de detectius de la 
natura amb el llibre.

Una de les pistes del concurs
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28 PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA

Totes les activitats dels programes de foment 
de la participació i suport al voluntariat 
s’han vist afectades pel confinament i per les 
normes que han regulat les diferents fases del 
desconfinament. Tot i tractar-se majoritària-
ment d’actuacions a l’aire lliure, no ha estat 
possible fer-ne alguna fins a l’entrada de l’es-
tiu, justament l’època en què el dispositiu de 
prevenció d’incendis aconsella no fer activitats 
al medi natural.

Des del 13 de març fins al 21 de juny 
s’han hagut d’anul·lar 58 actuacions del Col-
laborem amb el Parc (40 d'aquestes progra-
mades amb entitats diverses i 18 amb entitats 
vinculades al món educatiu). La setmana de la 
natura, prevista per a finals de maig, es farà 
finalment el proper octubre.

El desenvolupament dels projectes de 
participació en la gestió també s’ha vist afec-
tat per la situació. La celebració del Let’s Clean 
Up Europe es va suspendre, així com les 11 

Trobada on-line de la Taula d’Entitats Col·laboradores del Parc del 15 de juny de 2020

actuacions previstes. Finalment s’ha reprogra-
mat del 18 al 20 de setembre. No ha pogut ser 
així amb l’Ultra Clean Marathon, que queda 
posposada definitivament per al 2021. Les 
reunions de treball o les tasques associades  
a altres projectes, com els d’espais fontinals 
o el control de plantes exòtiques invasores, 
s’han fet en línia o s’han anul·lat.

El mateix ha succeït amb 2 activitats de 
responsabilitat social corporativa (RSC), on 
col·laboren les empreses, i amb 5 sortides 
guiades de l’Agenda del Parc que s’havien 
organitzat de forma conjunta amb 3 entitats.

Cal destacar la col·laboració i la implicació 
de les associacions veïnals en la detecció i la 
solució de les incidències causades pel tempo-
ral de pluja de finals d’abril que va afectar 
diverses zones del Parc i que es va sumar als 
efectes produïts pel temporal Gloria.

També cal agrair totes les comunicacions 
d'incidències o observacions sobre l’estat 
dels diferents espais, elements de patrimoni, 
o també, relacionades amb la flora i la fauna 
que durant tot aquest període, han fet arribar 
al Consorci moltes persones que viuen al Parc 
o que hi han anat quan les mesures de confi-
nament ho han fet possible.

En aquest context, el 15 de juny es va fer 
la 2a trobada d’aquest any de la Taula d’En-
titats Col·laboradores, en línia. Hi van parti-
cipar 25 persones, entre representants de 15 
entitats i tècnics del Consorci. Va servir per 
intercanviar experiències viscudes durant la 
pandèmia i parlar del futur.

Aquesta primavera les nostres vides han estat marcades per la pandèmia de la Covid 19. 
El confinament ha tallat de forma contundent no només la possibilitat en molts casos d’anar al Parc, 
sinó de contribuir a conservar-lo. Finalment han estat 74 les actuacions que s’han hagut d’anul·lar.
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n  NIT DE RATPENATS
Xerrada divulgativa, dins d'un projete d'àm-
bit europeu, per conèixer el món d’aquests 
petits mamífers i passejada nocturna per 
descobrir-los amb detectors d’ultrasons.

A Can Coll, divendres,10 de juliol, de 19 
a 22.00 h.

n  PASSEJADES  AL VOLTANTS DEL CI
Passejades per l’entorn del Centre d’Inorma-
ció, acompanyades d’un petit taller o d’un 
joc per aprendre a orientar-se a la natura.

Al Centre d’Informació, dissabtes 11 i 18 de 
juliol, a les 11 h i a les 12.30 h.

n VISITES A LA GRANJA DE CAN COLL
Visita guiada a diferents espais exteriors de 
la granja: els corrals de la vaca, la somera i 
l’aviram i els tancats dels conills i els ànecs.

Dimarts, 7, 14 i 21 de juliol, de 18 a 19 h i 
de 19 a 20 h.

n NIT D'ASTRONOMIA
El Cigne ens acompanya amb constel·lacions 
i estrelles brillants del cel nocturn estiuenc.

A Can Coll, divendres 17 de juliol, de 22 a 24 h.

ATENCIÓ: cal inscripció prèvia per correu 
electrònic a totes activitats

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

Memòries del Parc

PROGRAMA DE FORMA-
CIÓ EN METODOLOGIA 
BOSQUESCUELA

El Parc Natural de la Serra de Collserola acolli-
rà la nova edició del Programa de Formación 
en Metodología Bosquescuela, ajornat amb 
motiu de la crisi de la Covid-19. Es tracta d’un 
programa formatiu on col·labora personal del 
Parc i és impartit per alguns dels referents en 
l’educació a l’aire lliure, com Philip Bruchner, 
director gerent del Centre d’Educació Infantil 
Bosquescuela de Cerceda (Madrid), en funci-
onament des del 2015 i homologat per la 
Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.

 ■ Inici: octubre 2020
 ■ Titulació acreditada pel Centro Universi-
tario La Salle
 ■ 7 mòduls impartits en cap de setmana, 
100 % a l'aire lliure
 ■ Visita pedagògica a Bosquescuela  
Cerceda
 ■ Descomptes
 ■ 100% bonificable

Més informació a:
https://bosquescuela.com/formacion-2/

programa-superior-universitario-en-metodo-
logia-bosquescuela/

El Parc Natural de la Serra de Collserola 
acollirà la nova edició del Programa de 
Formación en Metodología Bosquescuela, 
ajornat amb motiu de la Covid-19

Bosquescuela: la natura com a aula

MEMÒRIA DE GESTIÓ 
DEL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA 2019

El document recull les accions que s’han 
portat a terme durant l’any passat en la gestió 
d’aquest espai natural  protegit. També inclou 
el pressupost destinat a l’exercici 2019, així 
com el  previst  per a aquest 2020.

La podeu descarregar a l'enllaç següent: 
https://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/
memories/MEMORIA_GESTIO_2019.pdf

Al web del Parc també estan disponibles  
les memòries dels exercicis anteriors.

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 2019

Memòria 2019



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
28

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 mitjana 
/ 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 (consulteu horari de reobertura).

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 (El Racó de Collserola) Tel. 93 280 26 49 (obert tots els dies).  
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

MARÇ 2020 21,8 15,9 11,9 7,8 4,4 61,0  153,1

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

ABRIL 2020 21,5 17,8 14,3 10,8 7,0 259,3 412,4

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

MAIG 2020 27,9 23,6 19,4 15,2 11,6 29,2 441,6

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


