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EDITORIAL
Aquest és el primer butlletí de l’any 2021,
un any en què tenim posats desitjos i esperances de sortir del malson de la pandèmia
amb l’arribada de la vacuna. Tant de bo!
L’inici d’un nou any és un bon moment per
fixar objectius, compromisos amb nosaltres mateixos i amb els que tenim a prop,
a la feina, etc.
Al Consorci, en tenim un de fa molts anys,
però que darrerament està demanant
noves accions, us parlo d’assolir un equilibri entre la conservació del Parc i el gaudi
de la ciutadania. Aquest any n’hem parlat
força, però les dades, les notícies a la
premsa, els confinaments, ho han fet més
evident. Passejar per Collserola ha estat el
salvavides per a molts de nosaltres, fins al
punt que ha estat una activitat de resistència, sortir unes hores a la natura per oxigenar-nos i calmar la ment per tirar endavant.
Per aquest motiu, hem dedicat l’article
central a parlar i reflexionar sobre aquest
fenomen de “desbordament” dels espais
naturals, entre els quals hi ha Collserola.
A l’espera de llegir els comptadors a finals
de desembre, les dades fins al novembre
ens situen en un rècord de sis milions de
visites l'any. Impensable, pocs anys enrere.
Ara tenim les dades d’afluència i enguany
tindrem definida la capacitat de càrrega dels espais més utilitzats del Parc. És
evident que entre les administracions
implicades i la ciutadania haurem de
trobar el diàleg i els consensos necessaris
per implementar les mesures que mantinguin amb bona salut els ecosistemes de
Collserola i, alhora, ens permetin millorar
la nostra gaudint del Parc.
Bon any a tothom!
Xavier Paz Peche
Vicepresident del Consorci
del Parc Natural de la Serra
de Collserola

EFECTES DELS AIGUATS
DE FINALS DE DESEMBRE
AL NORD-EST DEL PARC
Un nou temporal excepcional, el divendres 18 de desembre, ha causat
afectacions importants als camins del sector nord-est del Parc Natural.
Es tracta del tercer temporal excepcional d’aquest 2020.
El darrer episodi de pluges intenses, fruit
d'una situació meteorològica inesperada i no
predita, va afectar el vessant nord de Collse
rola, especialment les localitats de Cerdanyola
del Vallès, Montcada i Reixac i Sant Cugat del
Vallès, que van acumular quantitats completa
ment excepcionals.
La pluja acumulada entre el dijous 17 al
vespre i el dissabte 19 al matí podria haver
arribat als 300 mm en alguns punts de Cerda
nyola, una quantitat que suposa gairebé la
meitat de la que cau durant tot un any.
Tot i que les feines de reparació van començar
immediatament, alguns trams de camins resta
ran tancats o inoperatius durant un cert temps.

Aquest ha estat el tercer temporal extrem
que ha afectat Collserola aquest any, amb
importants efectes sobre el Parc Natural.
A finals de gener, el temporal Glòria va fer
destrosses importants als boscos de la serra;
a finals d’abril un temporal de pluja també
va fer malbé nombrosos trams de camins del
Parc, amb importants esllavissades; finalment,
aquest del mes de desembre que s’afegeix als
anteriors i ha generat nombroses incidències
als camins propers a la riera de Sant Cugat.
Tot fa preveure que els fenòmens meteo
rològics extrems seran cada vegada menys
excepcionals i més freqüents, un fet que es pot
relacionar amb el canvi climàtic.

Camí de la xarxa de prevenció d'incendis afectat per l'episodi de pluges. Foto: CPNSC
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CAMPANYA DE
PREVENCIÓ
D’INCENDIS 2020
Una primavera plujosa permet tancar l’any amb un balanç molt
positiu de la campanya de prevenció d’incendis forestals.
Com cada desembre, en finalitzar l’any fem balanç de la
campanya de prevenció d’incendis. Meteorològicament,
destaquen uns primers mesos de l’any força plujosos, amb
l’excepció del mes de febrer, fet que va fer pensar en una
campanya d’incendis no excessivament complicada.
Pel que fa al nombre d’incendis registrats en tot l’àmbit
metropolità, 52 incendis ha estat una xifra que suposa un
poc més de la meitat de la mitjana del 1990 al 2019. Per altra
banda, la superfície cremada, 10,6 hectàrees ha representat
només el 14 % de la mitjana, una molt bona notícia. Si ens
centrem en l’àmbit de Collserola, el nombre d’incendis, 21, ha
suposat un 45% de la mitjana. Pel que fa a la superfície crema
da les dades han estat molt més favorables, ja que només han
resultat afectades 2,6 ha.
Enguany només 3 incendis han afectat més d’una hectàrea
de vegetació a l’AMB. L’incendi més important es va produir
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en una zona d’erm fora de masses forestals, al municipi de
Sant Boi de Llobregat i va afectar 3,3 ha. Pel que fa al sector
Collserola, l’incendi més important es va produir a l’hivern (7
de gener) i va cremar 1,1 ha, dintre del Parc Natural, al costat
del Mirador de Torre Baró.
La prevenció activa d’enguany va començar el 15 de juny
i va finalitzar el 30 d’agost. Les actuacions de prevenció activa
i passiva contra els incendis forestals que es realitzen durant
tot l’any per part del Dispositiu de Prevenció d’Incendis perme
ten una localització precoç dels punts d’ignició, i són la base
perquè, tot i l’alt nombre d’incendis que es donen al Parc, el
nombre d'hectàrees cremades sigui baix. De totes maneres, la
tendència climàtica actual no convida a l’optimisme i arribar,
com aquest any, a una xifra de pluja acumulada a finals de juny
de 511 l/m² no deixa de ser excepcional.
Pel que fa al balanç meteorològic, en el primer quadrimes
tre de l'any, les temperatures moderades i la precipitació per
sobre de la mitjana ja feien pensar en una campanya d’incen
dis poc complicada.
Les onades de calor poc severes dels mesos d’estiu (amb un
pic a la calorada del 27 de juliol a l’1 d’agost i una temperatura
màxima a l’Observatori Fabra de 35,2° el dia 1/8), juntament
amb episodis de pluja generosa els dies 9 de juny, 16 de juliol
i 29 d’agost, han donat lloc a un estiu suau i irregular, amb l’al
ternança de dies de temperatures altes amb ruixats. Posterior
ment, a primers de setembre, les temperatures es van mantenir
relativament altes, fins a final de mes, en què es va iniciar un
descens gradual. Tanmateix, la pluja caiguda entre els dies 6
i 10 (51,4 mm) va fer baixar notablement el risc d’incendi.
Per finalitzar, cal indicar que la confluència de factors que
han condicionat les bones xifres d’enguany. Per una banda,
els períodes plujosos del mes de gener (borrasca Gloria), abril
i juny. Per altra banda, el confinament dels mesos de març
i abril, amb motiu de la pandèmia Covid-19, va provocar la
quasi nul·la freqüentació de persones al Parc.
En el gràfic es mostren els incendis produïts a l’AMB entre
l’1 de gener i el 15 de juny des de 2014. Es pot constatar la
baixa xifra d’enguany.
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IMPACTE DE L’ÚS DE
TRAMPES PER AL CONTROL
DE LA VESPA ASIÀTICA
Un estudi de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb els serveis tècnics del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola ha avaluat els resultats de les trampes per controlar l’espècie invasora Vespa velutina.

4

Mostres d’insectes capturats a les trampes. Vespa velutina, encerclada. Foto: autors

Vespa velutina és un predador oportunista que amenaça
la diversitat d’insectes autòctons i la supervivència de les
abelles de la mel, una de les preses preferents. Davant de
l’avenç de la vespa asiàtica, els apicultors utilitzen les popu
lars trampes amb esquer per tal de reduir-ne l'impacte sobre
els apiaris. Tanmateix, no existeix un atraient selectiu per a
aquesta espècie, de manera que aquest mètode de control
afecta un nombre indeterminat d’insectes locals.
En aquesta investigació es van estudiar un total de set
trampes instal·lades en dos apiaris, els anys 2018 i 2019. Es
van utilitzar paranys comercials amb algunes adaptacions
per mirar d'atrapar menys quantitat d’insectes no objectiu i
trampes comercials sense cap mena de modificació.
Es van capturar un total de 13.670 insectes, amb només
un 2,37 % de l’espècie invasora Vespa velutina respecte al
total capturat (324 individus), mentre que el 97,63 restant
corresponia a insectes no objectiu.

El grup més afectat va ser el dels dípters (71,41 %) amb
7 famílies identificades (Sarcophagidae, Platystomatidae,
Calliphoridae, Drosophilidae, Cecidomyiidae, Phoridae,
Anisopodidae). Els himenòpters, sense incloure Vespa velutina, van ser el segon grup més capturat (14,86 %) amb 8
taxons identificats (Vespula germanica, Vespula vulgaris,
Polistes dominula, Polistes gallicus, Polistes nimpha, Apis
mellifera, Bombus terrestris, Camponotus sp.). Dins els
himenòpters, l’espècie més capturada va ser Apis mellifera
(6,09 %del total) i entre els vèspids, els del gènere Vespula (15 % del total). Pel que fa als lepidòpters (11,24 %), es
van atrapar, majoritàriament, arnes de les famílies Erebidae i
Noctuidae. Altres grups d’insectes capturats ocasionalment
(0,12 %) van ser els coleòpters (Carabidae, Cerambycidae,
Chrysomelidae, Coccinellidae), dermàpters i ortòpters.
L’ús de diferents trampes amb modificacions ha mostrat
una menor captura d’individus, tot i que no va evitar l’en
trada indiscriminada d’insectes. En definitiva, la solució al
problema és un factor antropogènic afegit que perjudica
la fauna autòctona. En aquest sentit, l’aplicació d’aquesta
estratègia a una major escala i de forma massiva fa consi
derar que es pugui estar produint un impacte considerable
sobre algunes poblacions d’insectes. Per tant, seria recoma
nable limitar al màxim aquests perjudicis i fer ús d’estratègi
es més eficaces i selectives per controlar el progrés de Vespa
velutina i així, no afectar la biodiversitat d’insectes no objec
tiu i els serveis ecosistèmics que proveeixen, fonamentals
tant per al funcionament dels ecosistemes terrestres com
per al benestar de l’ésser humà.

Autors: Naliny Feliu Rajasombat i Jaume Cambra Sánchez,
Universitat de Barcelona

La vinya de Can Coll, recuperada fa més de 25 anys, ara es renova
per millorar-ne la productivitat i l'adaptació al terreny.

Vinya de Can Coll

La masia de Can Coll, seu del Centre d’Educa
ció Ambiental del Parc gestionat pel consorci
del PNSC, data del 1495 i preserva un dels
antics cellers que hi havia repartits arreu de la
serra de Collserola.
Actualment, a la finca es desenvolupen
activitats diverses, amb finalitats educatives,
que giren al voltant de l’agricultura i el patri
moni rural i paisatgístic de Collserola i el muni
cipi que l’acull, Cerdanyola del Vallès.
Una d’aquestes activitats és el cultiu de la
vinya. Ja fa més de 25 anys que el Consorci del
PNSC va decidir plantar una vinya per recu
perar un dels cultius fonamentals de la serra.
Sense la vinya no podríem entendre la histò
ria agrícola de la serra i dels municipis que hi

formen part. Dos anys enrere vam arribar a un
acord per gestionar la vinya des de la coopera
tiva L’Olivera, i així, donar-li un sentit produc
tiu més enllà del sentit educatiu que ja se li
donava. Després de 25 anys, la vinya planta
da ja ha donat tots els fruits que podia donar
i, d'acord amb les persones responsables de
la finca, es va decidir fer un nou plantejament
i replantar la vinya de Can Coll.
Al principi, aquesta idea sempre espanta
una mica. Ens fa la sensació que trenquem
amb un llegat i una història arrelada a la masia
i a les persones que dediquen la seva feina
a l'èxit del projecte. En aquest cas no és així.
El que farem és construir un nou relat, que
acompanyi el passat i escrigui el futur de la
finca i la seva masia. Actualitzarem la propos
ta tècnica de la vinya, mirarem de plantar vari
etats autòctones, que lliguin amb el passat
vitivinícola del territori, però en clau de futur.
Això segurament ens portarà a explorar varie
tats blanques de raïm, tipus xarel·lo, macabeu
o malvasia, i algunes de negres com poden
ser el sumoll o el monastrell. Encara està per
estudiar i decidir. Totes aquestes varietats les
empeltarem sobre peus americans que, molt
ben triats, seran els que millor s’adaptin al
terroir de la finca. Ara, de moment, com a tot
ésser viu, cal que deixem reposar el terreny
per tal que pugui donar molts més fruits en els
propers anys i ompli de rialles i coneixement
tots els infants i adults que vulguin aprendre
més del món de la vinya i el vi a Can Coll.

L'HORT D'EN JOAN
CAMÍ FLORIT: UN ESPAI DE
BIODIVERSITAT I DE MEMÒRIA
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CANVI DE VARIETATS
DE VINYA ALS CAMPS
DE CAN COLL

El Centre d'Educació Ambiental Can
Coll ha dedicat un espai al company
i amic Joan Cueto.
El passat 18 de setembre es va posar en marxa
al Centre d’Educació Ambiental de Can Coll
un nou espai dedicat a la diversitat de plantes
aromàtiques i remeieres.
L’ambient, ubicat al voltant dels horts de
l’equipament, té un jardí central on trobem
diverses varietats de sàlvia, farigola, orenga,
marduix, poniol, sajolides... i també amb plan
tes com el romaní, la marialluïsa, la menta
o l’herba llimona que donen forma a un camí
ben aromàtic i florit. Cal agrair l’assessora
ment de la Pilar Comas i del Parc de les Olors
del Serrat.
L’espai està dedicat a la memòria del
nostre enyorat Joan Cueto, genial educador
ambiental i naturalista, que ens va deixar el
passat mes de juny, i ha estat possible gràcies
a una plantada col·lectiva on van poder parti
cipar els seus familiars, amistats i companys
del Consorci.

L'Hort d'en Joan, Camí Florit
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IMPACTES DEL
LLEURE EN EL
MEDI NATURAL
Després del confinament, s’ha accentuat l'ús intensiu dels espais naturals,
sobretot dels més propers a les àrees urbanes i això es tradueix en impactes
negatius en el medi.
AUGMENT DE VISITANTS
Després del confinament, s’ha produït un ús
molt intens dels espais naturals, sobretot dels
més propers a les àrees urbanes. Les dades
d’afluència d’aquests darrers mesos indi
quen com s’han disparat les visites als espais
i parcs naturals de Catalunya. Segons dades
de la Generalitat, Poblet, els Ports, el delta
de l’Ebre, el Cadí-Moixeró, el cap de Creus
o les capçaleres del Ter i del Freser han doblat
el nombre habitual de visitants. En el cas
del Parc Natural de la Serra de Collserola, es
preveu que el 2020 l’augment hagi estat d’un
16 % respecte a l’any anterior. En paral·lel,
s’ha produït lògicament un notable increment
dels comportaments incívics.

L’IMPACTE ZERO NO EXISTEIX
El recent estudi sobre els visitants del Parc
Natural de Collserola, dut a terme per l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya, indi
ca, a partir de les enquestes realitzades, que
bona part de les persones que fan activitats
en el medi natural no tenen cap consciència
que això ocasioni un impacte negatiu sobre
l’entorn: tan sols un 16 % dels visitants pensa
que la seva activitat hi té un impacte.
Hi ha usos molt suaus i tranquils, com ara
passejar o córrer, que certament no compor
ten un impacte sensible. Tanmateix, l’impacte
s’incrementa si la passejada o l’esport es realit
za amb bicicleta o a cavall. A més, l’efecte
d’aquestes activitats varia molt en funció de si

Passeig de les aigües durant els caps de setmana de tancament perimetral. Font: CPNSC

es realitzen sobre camins o pistes preparades
(amb poc pendent, dissenyades per a indrets
amb hàbitats i espècies poc vulnerables, etc.)
o bé per corriols, rieres o camp a través, espe
cialment si tenen un gran interès natural.
I tot això sense entrar en la problemàtica dels
comportaments incompatibles amb la conser
vació, prohibits en les normatives dels espais
protegits, com la circulació de bicicletes per
corriols no permesos, llençar deixalles, dur
animals de companyia sense lligar, alliberar
espècies exòtiques o altres comportaments
incívics que, malauradament, encara són
massa habituals.
ELS ESPAIS NATURALS PERIURBANS
En els espais naturals periurbans, que ja parti
en d’una molt elevada pressió pel lleure i l’es
port, el problema s’agreuja. El mateix estudi
que esmentàvem estima que el nombre anual
de visites al Parc Natural de Collserola arriba
rà a prop dels sis milions! Això és moltíssim,
una de les afluències més elevades a un espai
protegit d’Europa i del món. Per això, la suma
dels impactes de sis milions de visites —soroll,
erosió, molèsties a la fauna, etc.—, per petit
que sigui, no és gens menyspreable. Una
pressió afegida a la que ja suporten els espais
periurbans per la seva proximitat a les grans
ciutats: fragmentació, aïllament, transforma
cions urbanístiques i contaminació.
La capacitat d’acollida –el nombre de visi
tants que pot rebre un espai sense posar en
risc els valors que es volen conservar– és clau
per determinar els impactes negatius sobre
els elements del patrimoni natural que estem
obligats a conservar. Superar aquesta capaci
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mitja hora en un entorn natural millora l’estat
general de salut física i mental, i redueix nota
blement el risc de patir malalties cardiovascu
lars, diabetis, fractures, depressió, demències
i fins i tot diversos tipus de càncer. Així, les
persones que tenen un menor contacte amb
la natura són les que més es beneficiarien dels
efectes positius de visitar els espais naturals.
Per tant, lluny de restringir de manera gene
ralitzada l’accés de les persones al medi natu
ral, cal garantir aquest dret que comporta
uns beneficis individuals i socials als quals no
volem ni podem renunciar.
La clau de volta és reduir els usos més
intensos, agressius i inapropiats en el medi
natural i afavorir, per contra, les activitats
més suaus que no generen gairebé impac
te, com són les que hem esmentat, dirigides
a millorar la salut i el benestar de les perso

nes, i basades en les passejades tranquil·les
i la connexió amb la natura. Si la ciutadania
fa seus els espais naturals tenint en compte
aquest context, resultarà molt més fàcil anar
erradicant progressivament les activitats i els
comportaments incompatibles amb la conser
vació de la natura i el desenvolupament dels
usos agraris del territori.
CONÈIXER PER ESTIMAR,
ESTIMAR PER PROTEGIR
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tat ocasiona molèsties a les persones que hi
ºC 0,0
viuen
i treballen i provoca conflictes entre les
diferents tipologies d’usuaris.
-0,5 del conflicte, hi ha posicions
Davant
diametralment oposades, des de les que
-1,0 la reducció dràstica o la prohibició
demanen
de les activitats de lleure i esport en deter
-1,5
minats espais, fins a les que, en nom de la
llibertat
-2,0personal, s’oposen a qualsevol tipus
de regulació. Com sempre, la solució no acos
tuma a trobar-se als extrems.
NATURA I SALUT
Més de la meitat de la població viu en àrees
urbanes, amb uns hàbits poc saludables, com
el sedentarisme, l’exposició a un entorn nociu
(soroll, contaminació) i una desconnexió de la
natura. D’altra banda, una passejada diària de

Passejada tranquil·la a la zona del camí de Sant Medir. Font: CPNSC

La situació actual requereix unes regulacions
equilibrades però contundents, d’acord amb
l’acurat coneixement de cada indret i la seva
adequada planificació i gestió. Cal un pla
de xoc per aturar i revertir els processos de
degradació a causa dels impactes més inten
sos, i restaurar les àrees més afectades per la
sobrefreqüentació dels espais naturals, però
també cal que el conjunt del territori es plani
fiqui tenint en compte tant la seva conserva
ció, com la salut i el benestar de les persones.
Finalment, la millor manera de sensibilitzar
sobre els grans problemes ambientals és a
través del vincle amb els espais que tenim
al voltant, humils i familiars, però dels quals
depèn en bona part la nostra qualitat de vida.
Ens hi posem?

Resum de l'article publicat per en Carles
Castell el 22 d'octubre 2020 a: http://blog.
creaf.cat/coneixement/parlem-dels-impactes-del-lleure-sobre-el-medi-natural/. Carles
Castell és doctor en biologia, màster en
Gestió Ambiental en el Món Rural i màster en
Funció Directiva.
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A uns dies de tancar l’any, i pendents de disposar de les dades del mes de desembre dels
comptadors automàtics, el Parc Natural de la Serra de Collserola presenta unes xifres
rècord de visitació que podrien arribar a superar els 6.000.000 de visites si les dades
enregistrades el mes de desembre del 2019 es tornen a repetir.

Les dades de què disposem fins ara apunten
1.000.000 de visites més que l’any passat.
Aquesta xifra suposa un increment global de
visitants del voltant d’un 16 %. Pujada encara
més rellevant si tenim en compte que durant
els mesos de març i abril, a conseqüència del
confinament, l’afluència al territori del Parc es
va reduir substancialment, amb una disminu
ció pic al mes de abril d’un 70 %.
Una anàlisi més detallada de les variaci
ons d’afluència al llarg de l’any mostren altres
alteracions substancialment rellevants vincula
des amb les restriccions de mobilitat viscudes
durant l’any 2020. Un increment sense prece
dents durant el mes de maig, just després de

la fi del primer confinament total, de quasi
mig milió de visites, que va deixar clar que
el comportament global d’ús del Parc havia
quedat alterat en resposta a una necessitat
acumulada d'esbarjo a l’aire lliure i natura.
Durant el mes de maig, el Parc Natural va
registrar un total de 894.857 visites, xifra que
representa un increment del voltant del 79 %
respecte a l’any anterior, seguit d’un altre pic
situat al mes de novembre, amb un 65% d’in
crement (619.916 visites més respecte a l’any
anterior), que coincideix amb el primer mes de
tancament perimetral global. En aquest punt
val a dir que la visita en BTT va ser el tipus
de visita estrella durant aquest any, que es

va situar entorn d'un increment global d’un
60%, mentre que la visita a peu només es va
incrementar en un 21 %.
Els accessos corresponents al passeig de
les Aigües, i no tan propers a la ciutat de
Barcelona, com Puig Madrona, Can Rabella
i Riera de la Salut, foren les portes d’entra
da al Parc amb un major increment de visi
tes, posant en aquest punt de manifest la
no distinció d’una clara preferència o sector,
sinó de la necessitat global, coneguda, però
aquest any confirmada, de la importància
d’aquest tipus d’espais com a llocs d’esbarjo
i contacte amb la natura, especialment pel
que fa als habitants d’entorns urbans.

1.000.000
900.000
800.000
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DADES D'AFLUÈNCIA DE VISITANTS
AL PARC NATURAL DE LA SERRA
DE COLLSEROLA DURANT L'ANY 2020
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2019

351933

378996

485830

426354

498737

450134

369363

322028

494565

453508

376415

380917

2020

397705

466143

274182

126239

894857
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679761
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380917

Evolució afluència anual visitants Parc Natural de la Serra de Collserola 2019-20. Font: INEFC - Lleida.

Des de fa més de trenta anys es realitza un seguiment de les poblacions de
processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) al Parc Natural de la
Serra de Collserola utilitzant trampes amb feromones.
L'objectiu d'aquest seguiment és obtenir
informació sobre l'abundància de l'espècie
i decidir, en funció dels resultats, quines són
les dates més adients per aplicar tractaments
fitosanitaris per fer front a aquesta plaga.
Aquest any 2020 s’observa una tendència
que ja es constatava l’any passat reflectida en
una davallada de les poblacions de processio
nària. Aquesta reducció, depenent del lloc de
la recollida de les mostres, és d’entre un 30 %
i un 40 % per sota de la mitjana dels últims
deu anys.
En aquest sentit, i seguint les observaci
ons realitzades, no es considera que l’evolu
ció d’aquestes poblacions de processionària
es pugui considerar una plaga per a l’estat

sanitari dels rodals i repoblacions de pi blanc,
i en menor mesura, del pi pinyer, al Parc.
Malgrat aquests resultats, s’ha decidit
realitzar tractaments fitosanitaris tenint en
compte sobretot raonaments de salut públi
ca en ser les erugues de la processionària
causants d’al·lèrgies i malalties per a persones
sensibles i animals de companyia. És per això
que els tractaments s’han concentrat princi
palment en les zones i camins més freqüen
tats per persones i animals de companyia i els
pins més significatius de les àrees de lleure
dels vessants sud-est (Barcelona) i oest de
la serralada (vessant del Llobregat). Aquests
tractaments s’han realitzat durant la segona
setmana de novembre.

Tractament de pinedes al terme de Sant Just Desvern per a la lluita contra la processionària. Font: CPNSC

EL CEMENTIRI DE ROQUES
BLANQUES ACULL
UN APIARI DIDÀCTIC

HIVERN 2021

SEGUIMENT
I TRACTAMENT DE LA
PROCESSIONÀRIA DEL PI

Ubicat al Parc Natural, el cementiri
ha elaborat un projecte pedagògic per
conscienciar sobre el paper clau dels
insectes pol·linitzadors en l’ecosistema.
El Cementiri Comarcal Roques Blanques,
que va obrir portes ara fa més de 35 anys
a El Papiol, ha posat en marxa un projecte de
divulgació de les abelles a través de la instal·
lació d’un apiari didàctic.
Tot i que les abelles de la mel, una espècie
domèstica, són les més conegudes per al gran
públic, la gran majoria d’abelles són solitàries,
la població mundial de les quals s’ha reduït a
molts punts del planeta, per això és impor
tant conscienciar sobre la importància de la
seva gran tasca pol·linitzadora, a favor de la
biodiversitat.
L’apiari de Roques Blanques inclou un
abellar per a l’observació i cura d’aquests
insectes, al costat d’un jardí amb diverses
plantes mel·líferes autòctones de Collserola –
espígol, romaní, farigola, sàlvia.

Apiari didàctic al Cementiri de Roques Blanques
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PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
La tardor començava amb la incògnita de saber què podríem fer, segons com evolucionés la pandèmia.
El juny s’havia pogut reprendre l’activitat en els diferents programes i es va poder participar en el Let’s
Clean Up Europe i a la Setmana de la Natura. A mitjan octubre, però, la situació sanitària va empitjorar
i des d’aleshores només s’han pogut fer algunes actuacions i s’ha avançat en altres projectes.
Una de les característiques que té l’associacio
nisme és que crea llocs de trobada i de relació
entre les persones, justament el contrari del
que cal afavorir en època de pandèmia, quan
la recomanació principal és reduir el nombre
de contactes personals i la mobilitat. Per això,
a partir del 17 d’octubre ja no va ser possible
fer trobades de grups de més de deu persones
i totes les actuacions previstes es van haver
d’anul·lar: les de l’Agenda, com el Vols col·
laborar?, les sortides guiades i les de RSC amb
empreses.
De les programades dins del Col·laborem
amb el Parc, finalment només s’han pogut fer

les dels centres escolars perquè, a diferèn
cia del que va passar a la primavera, l’activi
tat lectiva s’ha mantingut tant com ha estat
possible, incloses les sortides. En canvi, totes
les previstes amb les entitats s’han hagut de
deixar per a més endavant, per a quan la situ
ació sanitària ho permeti.
Durant aquests mesos han estat al Parc
diversos grups de quatre centres escolars i un
centre d’acollida. Per una banda, l’INS Barri
Besòs i l’escola FEDAC de Cerdanyola van
continuar amb els seus projectes de manteni
ment i millora dels espais que tenen “apadri
nats” com la font del Gos o les fonts de Can

E. FEDAC de Cerdanyola a les fonts de Can Catà. Actuació dins del marc del programa Col·laborem amb el Parc

Catà. Per una altra, els nois del centre de Mas
Pins de la Fundació Ciutat i Valors van col·
laborar en la millora dels espais de les fonts
de la Rabassada, la Budellera i la Salamandra.
Tres grups de dos centres més, el CE Prat
i l’INS Balmes, van recollir i classificar les deixa
lles de tres espais del Parc. En el primer cas,
van contribuir a netejar dues àrees on s’havien
acumulat deixalles a causa de l’increment de
les visites pel confinament municipal i per l’ac
titud incívica d'abandonar-les. Amb aquesta
actuació, l’Institut va participar en la Setmana
Europea de Prevenció de Residus.
Pel que fa als projectes de participació en
la gestió, la majoria ha pogut seguir el calen
dari previst, ja que la col·laboració amb enti
tats no passa necessàriament per fer interven
cions sobre el terreny.
En el projecte de participació en l’erradi
cació de l’ailant, entre octubre i desembre el
Consorci va fer el tractament dels focus d’ai
lants que les entitats havien detectat tant en
espais públics com privats, i amb l'acord previ
dels propietaris/àries.
En l’arranjament dels espais fontinals, s’ha
seguit treballant amb les diferents entitats
locals i s’han establert nous contactes que
han aportat informació interessant per elabo
rar els diferents projectes que es tiraran enda
vant l’any vinent.
Durant aquest període també s’han enfi
lat altres projectes que properament veuran la
llum i sobre els quals us mantindrem informats.

SEGONA EDICIÓ DEL
PROGRAMA
BOSQUESCUELA

El Centre d'Educació Ambiental de Can
Coll ha creat una minideixalleria i nous
recursos sobre els “residus invisibles”

Programada la segona edició del
Programa Metodològic Bosquescuela
a Catalunya, març 2021 – juliol 2021

El passat mes de novembre es va estrenar la
nova minideixalleria de Can Coll, on els visi
tants podran fer una tria selectiva correcta de
les seves deixalles. A més dels contenidors de
les fraccions de vidre, envasos, paper, orgà
nica i rebuig, s’han habilitat prestatges per
a altres materials reciclables i d’intercanvi,
com roba, electrònica o ferralla, i per a mate
rials reutilitzables, com ara llibres, materials
d’oficina o de jardineria.
La posada en funcionament s’ha fet
dins el marc de la Setmana Europea per a la
Prevenció de Residus, dedicada enguany als
“residus invisibles”, aquells residus que es
generen durant el procés de fabricació d’un
producte i que queden invisibilitzats per al
consumidor. S’han creat també un plafó i una
càpsula informativa en vídeo per sensibilit
zar sobre els “residus invisibles” que podem
portar a la motxilla quan venim a passar el dia
al Parc Natural de Collserola. I és que si duem
l’esmorzar o el dinar amb envasos d’un sol ús
generarem 500 kg de residus a l'any; en canvi,
si fem servir envasos retornables, en generarem
només 2 kg. Una diferència ben remarcable.

Tot i la pandèmia ha estat possible finalitzar la
primera edició del programa sobre metodolo
gia Bosquescuela a Catalunya, amb la partici
pació de 23 inscrits, desenvolupant-se un 85
% del curs en el centre d’educació ambiental
Can Coll, en caps de setmana.
Ara, a partir del 26 de febrer, s’obrirà la
inscripció per a una segona edició. Podeu
trobar tota la informació a:
https://bosquescuela.com
La metodologia bosquescuela te com a
objectiu adaptar el model europeu d’educació
infantil a l’aire lliure, als requisits del currícu
lum escolar del primer cicle d’educació infantil
del nostre país. L’eix vertebrador d’aquesta
metodologia educativa és considerar la natu
ra com l’aula. Totes les activitats es fan a l’ai
re lliure i durant tot l’any. Així s’afavoreixen
aspectes com la psicomotricitat, la curiositat,
la integració sensorial i el respecte i la respon
sabilitat envers l’entorn.

NO US HO
PODEU
PERDRE...
(amb permís de la COVID19)
n MATINAL ORNITOLÒGICA
Taller d’iniciació a la identificació dels ocells de
Collserola. A la Feixa dels Ocells aprendrem
les tècniques d’observació ornitològiques.
A Can Coll, diumenge, 31 de gener,
sessions d’1 hora. Tres torns: 10, 11 i 12 h
n LES TASQUES D’HIVERN A LA
VINYA DE CAN CALOPA
Un matí per col·laborar amb les tasques
pròpies d’aquesta època: podar i preparar la
cobertura vegetal i el sòl.
A Can Calopa, dijous, 18 de febrer,
de 10 a 13.30 h
n L’HERBARI BLAU
Taller per experimentar la tècnica d’impres
sió fotogràfica coneguda com cianotípia i
per descobrir l’obra de l’Anna Atkins, botà
nica i fotògrafa que la va donar a conèixer.
Al Centre d'Informació, 21 de febrer,
de 10 a 12.30 h
ATENCIÓ: cal inscripció prèvia per
telèfon a totes activitats.
Més informació: 93 280 35 52 i
www.parcnaturalcollserola.cat
Més propostes
a l’Agenda d’activitats
del Parc Natural de
Collserola

La minideixalleria de Can Coll

Una de les sessions de Bosquescuela a Can Coll

HIVERN 2021

LA SETMANA EUROPEA DE
RESIDUS A CAN COLL:
LA MINIDEIXALLERIA
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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 (excepte el 25 i 26 de
desembre i l’1 i 6 de gener).
Bar-restaurant El Picot Tel. 93 280 28 40 (Tancat temporalment. Consulteu horari de reobertura).

DONEN SUPORT A LA
CONSERVACIÓ DEL PARC:

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 de 9.30 a 14.30 h (excepte de Nadal a Reis, Pasqua i del 24/6 a l’11/9).

Imprès en paper reciclat CICLUS OFFSET
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n EQUIPAMENTS

n ÀREES DE LLEURE
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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 i dimecres 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).

EDICIÓ:

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

TMA

SETEMBRE 2020
SETEMBRE 1971–2000
OCTUBRE 2020
OCTUBRE 1971-2000

TM

T

Tm

Tma

P

PA

30,7

26,1

33,5

23,6

21,7

17,4

9,4

60,2

606,4

20

16,3

7,4

71,9

421,9

26,7
30

20,7

16,4

12,0

6,3

23,1

629,5

18,8

15,7

12,6

1,7

84,7

506,4

NOVEMBRE 2020

22,7

17,9

14,7

11,4

7,3

52,5

682,0

NOVEMBRE 1971-2000

26,4

14,2

11,3

8,3

-2,6

64,7

586,9

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)

Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92 08017 Barcelona
Telf. 932800672
Dipòsit legal: 18.344-88

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

