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

Prèviament, s’havia aprovat la Modificació puntual del Pla general metropolità 
en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM), per tal adaptar el 
planejament metropolità, de 1976, a la realitat existent, a la legislació més recent 
i al mateix PEPNat.

APROVAT EL PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ DEL PARC NATURAL 
DE LA SERRA DE COLLSEROLA

Amb la publicació el 9 d’abril de 2021 al 
DOGC de l’ACORD GOV/48/2021, de 6 d’abril, 
es fa pública l’aprovació del Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del 
Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), 
un instrument que busca garantir la màxima 
protecció i conservació d’aquests sistemes 
naturals de vital importància per a tot l’es-
pai metropolità. Per això, la nova planificació 
proposa un augment dels espais lliures de més 
de 700 ha i es projecta una nova estratègia 
per a l’ús públic.

L’aprovació d’aquest nou instrument de 
gestió és una fita molt important per a la 
conservació d’aquest Parc Natural, en donar 
compliment a les determinacions del Decret 
146/2010, 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, actualitzant l’anterior Pla especial d’or-
denació i protecció del medi natural del Parc de 
Collserola (PEPCo) del 1987, que queda derogat.

La importància del Parc de Collserola rau 
en els valors que conté, que cal preservar, així 
com en els beneficis que aporta al medi ambi-
ent, a la societat i a la qualitat de vida. Aquest 
important espai natural ofereix benestar i salut 
a la població metropolitana, un augment de 
la riquesa ecològica, un marc per a la sensi-
bilització envers la sostenibilitat i el lleure per  
a la ciutadania i un reforç de la infraestructura 
verda metropolitana.

Els objectius principals de l’estratègia que 
defineix el Pla són:

 ■ Preservació i millora dels valors ecolò-
gics de la serra a partir de quatre eixos: 
millora de la connectivitat, conser-
vació dels elements de valor ecolò-
gic, control de les pertorbacions  
i foment de l’economia verda.
 ■ Valorització dels recursos naturals, amb l’ob-
jectiu de fomentar el mosaic agroforestal  
i l’economia verda.
 ■ Infraestructures i serveis, en que s’aposta 
per minimitzar l’ocupació i la fragmenta-
ció dels espais lliures de Collserola.
 ■ Espai funcional. Es crea un espai de transi-
ció entre les zones naturals i urbanes, que 
té un paper regulador en les dinàmiques 
de l’espai natural: les activitats i usos es 
concentren en aquests «espais de vora».
 ■ Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica 
per a l’ús públic a partir de la infraestruc-
tura existent amb l’objectiu de fomentar 
el Parc com a espai de salut, benestar  
i coneixement.
 ■ Patrimoni construït. No s’admeten noves 
edificacions i s’aposta pel manteniment i la 
millora del patrimoni arquitectònic, històric  
i cultural existent, a través del catàleg 
de masies i de l’inventari del patrimoni 
cultural. Es preveu l’eliminació progres-
siva de les construccions implantades 
il·legalment.

EDITORIAL

Ha passat més d’un any des que em vaig 
presentar en aquest butlletí com a nou 
vicepresident executiu per al mandat 
2019-2023, on vaig manifestar les primeres 
reflexions respecte a la pandèmia i la seva 
implicació en el nostre Parc.
En els butlletins successius ha estat inevi-
table continuar parlant d’aquest tema i 
remarcar l’impacte que ha generat en l’in-
crement de l’ús públic, clau de volta del 
funcionament i la protecció de Collserola.
Tots els espais naturals protegits (ENP) han 
sofert el mateix impacte, però el nostre 
amb major magnitud per la seva condi-
ció metropolitana. Aquest nou context 
ha posat més de manifest que calen unes 
noves regles de joc en la gestió dels ENP 
per fer-hi front.
El 6 d’abril de 2021, el govern de la Gene-
ralitat ha aprovat definitivament el Pla 
especial de protecció del medi natural i 
del paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, que substitueix el Pla especial 
de 1987. Aquest document, del qual s’ha 
d'articular l'aplicació immediatament, és 
l’eina clau per donar resposta als nous 
reptes plantejats per l’increment de la 
pressió sobre el Parc.
Amb la implicació i corresponsabilitat 
de tothom, hem de ser capaços d’assolir 
l’equilibri entre gaudi i protecció, el repte 
més gran que actualment tenim plantejat.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897707
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=560040&language=ca_ES&action=fitxa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=560040&language=ca_ES&action=fitxa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=560040&language=ca_ES&action=fitxa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=560040&language=ca_ES&action=fitxa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=560040&language=ca_ES&action=fitxa
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S’inicia una nova campanya de comunicació dels beneficis del Parc Natural  
de Collserola, combinada amb un reforç per divulgar la normativa  
i de les bones pràctiques al Parc.

PER QUÈ COLLSEROLA  
ÉS UN TERRITORI VITAL?

La situació actual de pandèmia i les diferents 
restriccions de mobilitat vigents han produït 
un ús molt intens dels espais naturals, sobre-
tot dels més propers a les àrees urbanes. En 
aquest sentit, l’any 2020 la freqüentació al 
Parc Natural de Collserola va augmentar, 
respecte a l’any anterior, en un 26 %, elevant 
la xifra anual a 6.300.000 visites. En paral·lel 
s’han vist incrementades les situacions d’inse-
guretat i de conflicte entre visitants, sobretot 
en cap de setmana quan les visites es multipli-
quen a tots els espais.

L’atenció als visitants i la divulgació són 
tasques essencials en la gestió d’aquest espai 
natural. I, actualment, amb les restriccions 
viscudes aquestes darrers mesos, cal poten-
ciar les accions comunicatives directament 
sobre el terreny.

Amb l’objectiu de reforçar la divulgació 
dels beneficis vitals d’aquest espai natural, de 
les bones pràctiques i de la normativa vigent, 
des del mes de març i fins al juny, una parella 
d’informadors se situen a diferents entrades 
del Parc amb alta afluència de visitants. Les 
jornades són de 4 hores efectives, durant el 
matí, amb horari de 10 a 14h. El calendari 
previst dels informadors és el que es pot veure 
a la taula següent.

Aquesta presència en el territori va acom-
panyada d’un reforç comunicatiu a les xarxes 
socials (Instagram, Twitter i Facebook) i al web 
del Parc, que inclou onze vídeos vinculats a la 

campanya de comunicació “Collserola, terri-
tori vital” i que parteix de la reflexió: “Per què 
és vital Collserola?”. Molts dels beneficis vitals 
que ens aporta el Parc queden sovint amagats 
i ens passen desapercebuts; per tant, amb 

ESPAI  MUNICIPI   DATES

Plaça Rotary – Pi d’en Xandri Sant Cugat del Vallès 6/03 - 3/04 -1/05 - 29/05

Canaletes – Vall de les Feixes Cerdanyola del Vallès 7/03 - 4/04 - 2/05 - 30/05

Pg. de les Aigües (FGC) Barcelona (Sarrià - St. Gervasi) 13/03 - 10/04 - 8/05 - 6/06

Pl. Mireia – Mirador dels Xiprers Esplugues de Llobregat - BCN 14/03 - 11/04 - 9/05 - 13/06

Pla dels Maduixers Barcelona (Horta - Guinardó) 20/03 - 17/04 - 15/05 - 20/06

Castell de Torre Baró Barcelona (Nou Barris) 21/03 - 18/04 - 16/05 - 27/06

Àrea de lleure de la Salut Sant Feliu de Llobregat 27/03 - 24/04 - 22/05

Baixador FGC - Pantà Vallvidrera Barcelona (Sarrià - Sant Gervasi) 28/03 - 25/04 - 23/0

aquesta campanya el Consorci del Parc Natu-
ral de Collserola desvela i explica tots i cadas-
cun dels beneficis ambientals i socials del Parc 
que ens faran entendre perquè és vital respec-
tar els consells i les normes per conservar-lo!

Calendari dels/les informadors/es del Parc

https://www.instagram.com/parcncollserola/
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
https://www.parcnaturalcollserola.cat/territori-vital/


4

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
31

4

Des de l’any 2008, el Museu de Ciències Naturals de Granollers coordina el seguiment de petits mamífers comuns 
(SEMICE) a la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya, de la què forma part el Parc Natural de la Serra de  Collserola

ELS PETITS MAMÍFERS  
DEL PARC I EL PROGRAMA 
DE SEGUIMENT SEMICE

El programa de seguiment de petits mamífers 
comuns (SEMICE) a la Xarxa de Parcs Naturals 
de Catalunya, que rep el suport de les prin-
cipals administracions catalanes (Diputació de 
Barcelona i Generalitat de Catalunya), es basa 
en l’obtenció de dades en estacions fixes amb 
una metodologia de cens estandarditzada 
(trampeig en viu en parcel·les de 36 paranys).

Les estacions són a càrrec tant de perso-
nal professional com voluntari, ja que és 
un projecte obert a la ciència ciutadana. A 
Collserola s’han establert cinc estacions en 
entorn forestal, tres de les quals són actives 
actualment. En els tretze anys de seguiment 
s’han capturat 574 petits mamífers de tres 
espècies, essent el ratolí de bosc Apode-
mus sylvaticus l'espècie clarament dominant 
(88,5%), seguida de la musaranya vulgar 
Crocidura russula (8,4%) i del ratolí medi-
terrani Mus spretus (3,1%). L’anàlisi de les 

tendències mostra una davallada significa-
tiva del conjunt dels petits mamífers en el 
període 2008-2020, fet que es podria atri-
buir a la poca idoneïtat dels hàbitats per 
als petits mamífers comuns, en el marc del 
procés d’aforestació que pateixen els espais 
naturals mediterranis. El ratolí mediterrani  
i la musaranya vulgar són espècies termòfiles 
d’espais oberts, que veuen molt minvades 
les seves poblacions en entorns forestals. En 
aquest sentit, és important fer el manteni-
ment regular de la franja de prevenció d’in-
cendis de Can Balasc (estassades regulars  
i obertura de capçades) per potenciar l’hàbi-
tat d'aquestes espècies termòfiles.

La necessitat de potenciar els espais 
oberts és clau per mantenir les poblacions 
de petits mamífers, i en general, per afavo-
rir la biodiversitat. Els mapes de distribució 
de petits mamífers obtinguts a partir dels 

models d’ocupació palesen que Collserola 
es troba en una situació intermèdia quant 
a l’afavoriment de l’hàbitat per als petits 
mamífers en el context de la XPN. El mante-
niment d'espais oberts en la zona perifèrica 
és important per a les poblacions de petits 
mamífers, atès que aquests ambients repre-
senten “fonts” en la dinàmica de metapo-
blacions, en què els boscos serien “embor-
nals”, ja que les seves poblacions poden 
augmentar en rebre individus immigrants 
dispersants des d’ambients més favorables. 
La gran quantitat de serveis ecosistèmics 
que proporcionen les tres espècies de petits 
mamífers comuns es veuen afectades pel 
canvi ambiental, amb fenòmens sinèrgics 
—difícils de quantificar— per les possibles 
interaccions entre el canvi d’usos i el canvi 
climàtic, que poden multiplicar els efectes 
negatius sobre les seves poblacions. Per 
garantir la persistència de les poblacions de 
petits mamífers comuns s’haurà de lluitar 
activament contra el procés natural d’afo-
restació que provoca una pèrdua d’idoneïtat 
dels hàbitats per als petits mamífers comuns 
i per a moltes altres espècies amb interès de 
conservació.

Autor: Ignasi Torre, Museu de Ciències Natu-
rals de GranollersMusaranya vulgar Crocidura russula (esquerra) i ratolí mediterrani Mus spretus (dreta). Fotos: autor
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S’ACABEN LES OBRES DE  
LA PRIMERA FASE DEL  
MIRADOR DE FINESTRELLES

El turó de Sant Pere Màrtir és l’element 
geogràfic de la serra de Collserola que deli-
mita el pla de Barcelona, i les seves rieres, i el 
pla del riu del Llobregat. Collserola s’endinsa 
en la ciutat de Barcelona i en la d'Esplugues 
de Llobregat amb el petit turó de Finestrelles, 
formant una península natural dins la trama 
urbana. Aquesta llengua de la muntanya 
forma el vèrtex d’inici, o de final, de l’avin-
guda més important de la ciutat comtal, la 
Diagonal, i suposa una connexió de la vege-
tació urbana amb la vegetació forestal de 
Collserola. El parc Cervantes i Collserola es 
toquen gràcies a aquest accident geogràfic 
que mai ha pogut ser urbanitzat.

En aquest espai hi ha un dipòsit d’aigua 
que, tant per la seva posició i visibilitat com 
per les seves dimensions i característiques, 
li confereixen una identitat pròpia. Aquesta 
instal·lació ha mantingut viu un camí de servei 
que el connecta amb el camí de Finestrelles 
i un antic camí que connectava Pedralbes  
i Esplugues de Llobregat.

AVANTPROJECTE GENERAL

El projecte d’adequació del mirador de 
Finestrelles es va redactar d’acord amb els 
responsables del districte de les Corts de 
l’Ajuntament de Barcelona i va desenvolupar 
la proposta global d’intervenció realitzada el 
maig de 2018 per Joan Batlle Blai, arquitecte i, 
en aquell moment, vocal membre de la junta 

de l’associació de veïns del barri de Nostra 
Senyora de la Mercè.

L’objectiu de l’actuació projectada és reva-
lorar el mirador de Finestrelles com a element 
geogràfic i obrir-lo a la ciutadania.

PROJECTE EXECUTIU MIRADOR FASE 1

Les feines que s’han dut a terme fins ara, 
corresponents a la primera fase, han consistit 
en la neteja de l’entorn i la construcció d’una 
plataforma mirador.

Per tal de respectar al màxim el caràcter 
natural d’una bona part d’aquest espai, el 
projecte ha contemplat unes actuacions míni-
mes. Així, s’han fet servir materials naturals, 
muntats en sec, sense necessitat d’utilitzar 

Gràcies a la seva posició geogràfica, el mirador de Finestrelles té unes vistes privilegiades de la ciutat de 
Barcelona i del delta del Llobregat. A més, la seva posició avançada dins la serra la Collserola fa possible 
veure el Tibidabo (Collserola) i la Morella (Garraf), a la vegada.

Mirador de Finestrelles. Foto: CPNSC

fonaments ni ciment, i amb la mínima modifi-
cació topogràfica.

S’hi ha utilitzat un bloc rectangular de 
pedra sorrenca amb les marques de la pedrera 
per a la formació dels límits i per a resoldre els 
petits desnivells. Els “bancs” es formen amb 
el mateix bloc de pedra. Les característiques 
d’aquest element el fan antivandalisme. El 
paviment s'ha resolt mitjançant una barreja 
de tot-u i sauló.

El pressupost total d’aquestes obres ha estat 
de 25.229,79 €, amb un finançament del distric-
te de les Corts i la participació del Consorci.

En una segona fase s’arranjarà el camí fins 
al creuament amb el camí de Finestrelles i es 
condicionarà una bassa per a amfibis, en un 
punt baix ja existent.
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EL PARC I LA ZONA URBANA:  
EL GRAN REPTE*

ACTIVITATS MARGINALS

Les àrees urbanes sempre generen activitats 
marginals que acaben en el territori perifèric 
no ocupat, com ara abocament de residus (de 
la construcció, objectes en desús o robats), 
abandonament (i crema) de vehicles robats, 
construccions il·legals (infrahabitatges preca-
ris, recintes per guardar gossos, magatzems, 
barraques...) i altres activitats marginals, amb 
fogueres ocasionals que produeixen incendis 
forestals.

Si aquesta perifèria és un espai natu-
ral protegit, com és el cas de Collserola, tot 
i la seva protecció legal, pot ser el marc de 
totes aquestes activitats que hem esmentat, 
de manera que es dona la paradoxa que una 

àrea protegida serà víctima d’unes activitats 
ben contràries a allò que es pretén.

EFECTES POSITIUS DEL BON DISSENY

La degradació i la marginalitat atreuen més 
degradació i més marginalitat; per contra, la 
qualitat de l'espai, la bona organització i el 
bon disseny afavoreixen activitats, actituds  
i comportaments positius per part de les 
persones que s’hi relacionen.

En aquest cas, les persones amb un nivell 
de civisme alt (que són la majoria) s'apoderen 
de l'espai de forma passiva, amb un simple 
ús cívic quotidià, com caminar o fer esport, 
i aquest simple fet n'expulsa la marginali-
tat. Això no vol dir que aquestes activitats 

La zona perifèrica dels parcs periurbans és l'àrea que rep la major pressió de la 
ciutat i les seves activitats. La simple proximitat dels barris fa que sigui objecte 
d'activitats incontrolades que l'àrea urbana centrifuga cap a la seva perifèria.

marginals i no desitjades no puguin ocór-
rer de forma esporàdica (sobretot en horaris 
nocturns), però seran l’excepció i deixaran de 
ser habituals.

IMPORTÀNCIA DE LA FRONTERA

La franja fronterera d'un parc periurbà cons-
titueix el primer mur de protecció (en sentit 
conceptual, no físic), per la qual cosa és fona-
mental que tingui una alta qualitat ambiental 
i paisatgística, una bona relació amb el teixit 
urbà i una bona estructura per absorbir l’ús 
que en fan els ciutadans.

La seva funció com a esmorteïdora de 
l’ús públic en el conjunt del parc és impor-
tant perquè absorbeix un ús intensiu, té per 
si mateixa una major capacitat de càrrega,  
i el fet de ser perifèria, en aquest context, sol 
significar que és una àrea amb menor valor 
ambiental i per tant no és considerada una 
zona sensible de la biodiversitat.

Una franja perifèrica ben estructurada 
absorbirà una part de l’ús públic que roman-
drà en aquesta perifèria i no accedirà a les 
zones més internes. Els principals beneficiaris 
d'aquesta zona perifèrica seran, per proxi-
mitat, els ciutadans dels barris veïns perquè 
guanyen una “zona verda”.

Per altra banda, i en correspondència, 
l'àrea o franja urbana que està en contacte 
amb el parc ha de ser alhora una àrea no 
degradada i desitjablement amb una alta 
qualitat urbana, la qual cosa també foragi-
ta indirectament la generació d’activitats i 
comportaments marginals que tard o d'hora 
acabarien per tenir una repercussió i impacte 
en l’espai lliure veí, és a dir, el Parc.

Parc de Can Cuiàs (Montcada i Reixac)
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LA PERIFÈRIA DE COLLSEROLA

A la perifèria de Collserola, diverses actuacions 
(clarament insuficients) dutes a terme al llarg 
dels darrers trenta anys encaixen amb aques-
ta proposta global. Són casos que il·lustren 
aquesta teoria, de com podem passar d'espais 
banals i desestructurats en la interfície zona 
urbana-parc natural, a espais de contacte que 
afavoreixin la transició, enriqueixin el territori i 
millorin la qualitat dels nostres barris.

Aquesta continua sent la gran assigna-
tura pendent del Parc de Collserola, o millor, 
la gran assignatura pendent dels nou muni-
cipis envers la seva perifèria, perquè és una 
actuació de model de ciutat i que només es 
pot abordar des de la potència del municipi, 
evidentment, amb la col·laboració i implicació 
del Consorci.

Idealment, tota la franja de contacte del 
Parc de Collserola als nou municipis hauria de 
ser un espai sense solució de continuïtat, d’al-
ta qualitat ambiental i paisatgística, estructu-
rada per absorbir l’ús públic, i amb una xarxa 
de camins i pistes que permetés donar tota 
la volta al Parc. El seu relleu suau permetria 
una altíssima capacitat d’absorció d’ús per a 
tots els públics, que romandria a les portes de 
Collserola.

compacta de 250.000 habitants que té un 
cinturó verd d'alta qualitat ambiental i paisat-
gística que envolta completament el nucli 
urbà. Va ser Capital Verda Europea el 2012  
i és un referent capdavanter a escala europea, 
amb el seu disseny de xarxa o malla verda que 
estén l'anell verd exterior cap a l'interior de 
la ciutat.

El propòsit de l'organització física i l'es-
tructuració de tota aquesta franja perifèrica és 
conferir un paisatge de qualitat i alta capacitat 
de càrrega per a l'ús ciutadà d'aquest territori. 
Es tracta de dissenyar i implementar projectes 
que regenerin i rehabilitin àrees malmeses, 
revertint aquesta tendència a la degradació 
que s’ha donat de forma espontània i reitera-
da en la perifèria de les ciutats.

Per això cal diferenciar molt bé a través 
de l'estructura física i la configuració i disseny 
urbanístics, què és nucli urbà i on acaba, i 
d'igual manera, què és zona de parc i on 
comença. Idealment, les dues àrees han de 
constituir un ecotò que estableixi un gradient 
progressiu de naturalitat des de l'àrea urbana 
cap a l'àrea natural.

I més ideal encara, el parc natural periur-
bà ha de penetrar en la ciutat mitjançant 
extensions o digitacions que connectin parcs 
urbans perifèrics, passejos amb molta vegeta-
ció, continuïtat de rierols o rieres que pene-
tren dins la ciutat, arbredes, senders verds de 
vianants, etc.

Això s’exemplifica molt bé a Vitòria-
Gasteiz, capital del País Basc, una ciutat 
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Parc de Canaletes, Cerdanyola del Vallès

*Aquest article va ser exposat com a 
comunicació el 4 de desembre de 2020 al 
Webinar, organitzat per la Federació EURO-
PARC sota el títol “Com planificar i gestionar 
un parc per a la natura i les persones: l’experi-
ència dels parcs periurbans”.
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El Consorci disposa d’unes regulacions pròpies, pel que fa a la circulació en 
bicicleta, recollides a les Ordenances del Parc. Amb el PEPNat, està previst que 
el Consorci disposi de més eines per a la planificació i gestió, i que la seva 
aprovació suposi una millora de la coordinació entre totes les administracions 
responsables

OBSTACLES  
A LA PRÀCTICA  
CICLISTA?

El Consorci, així com altres administracions 
públiques, rep freqüentment suggeriments, 
queixes, propostes, etc. sobre les bicicletes. Hi 
ha opinions de tota mena, a favor i en contra. 
Des del Consorci, des de sempre, entenem 
que aquesta pràctica de lleure i esportiva no 
és per si mateixa un problema; altra cosa són 
els incompliments, la manca de compatibilitat 
de les diferents modalitats de pràctiques fisi-
coesportives, la seguretat de totes les perso-
nes i, sobretot, la conservació dels ecosiste-
mes i del patrimoni biològic i geològic del Parc 
Natural.

Recentment, alguns usuaris de bicicleta 
tot terreny han denunciat a les xarxes socials 
(i va ser motiu d’una notícia a TV3) la detecció 
d’elements naturals i/o artificials col·locats de 
través en alguns corriols del Parc Natural de 
Collserola, aparentment de manera expressa. 
El Consorci del Parc Natural de Collserola vol 
deixar clara, també des d’aquestes línies, la 
seva oposició rotunda a aquest tipus de pràc-
tiques, que poden ser un acte delictiu, i posa 
tots els recursos al seu abast perquè fets com 
aquests no es repeteixin.

LA NORMATIVA VIGENT

Alhora, també hem volgut recordar la impor-
tància de respectar la normativa vigent 
respecte a la circulació amb bicicleta pel Parc.

La regulació de la circulació de bicicletes 
pel Parc ve de lluny. Els antecedents se situen 
en la normativa i actuacions següents:

 ■ Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es 
regulen les activitats fotogràfiques, cientí-
fiques i esportives que poden afectar les 
espècies de la fauna salvatge.
 ■ Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual 
es regulen les activitats fisicoesportives en 
el medi natural.
 

D’ençà del 2001, el Consorci disposa d’unes 
regulacions pròpies, recollides al text articulat 
de les Ordenances del Parc de Collserola i que 
inclouen articles referents a la circulació de 
bicicletes i a l’accés i circulació per les zones 
naturals; per exemple, en l’article 12è Ciclistes 
queda clarament regulat que:

 ■ 1. Només es podrà circular en bicicleta 
pels itineraris i pistes senyalitzats a tal 
efecte: vies principals, pistes forestals  
i camins de passejada amb una amplada 
de més de tres metres.
 ■ 2. Queda expressament prohibit circular 
en bicicleta per corriols, rieres, camps  
a través, camins d’amplada inferior als  
3 m i vies especialitzades per a altres usos.
 ■ 3. En cap cas es podrà circular a una velo-
citat superior als 20 km/h ni organitzar  
o dur a terme curses ciclistes.
 ■ 4. Els ciclistes que circulin per les vies del 

Parc tenen l’obligació de respectar els 
vianants, sense ocasionar-los molèsties  
i respectant la seva preferència.

A partir d’aquí, el que resta és veure de quina 
manera s’aniran complint les ordenances.

LA TAULA D’ÚS PÚBLIC

El 2016, el Consorci va crear la Taula d’Ús 
Públic amb representants de tots els ajunta-
ments que en formen part, per tal de compar-
tir informacions i accions.

Aquell mateix any, el Consorci instà els 
ajuntaments amb territori al Parc a aprovar 
modificacions a les seves ordenances per tal 
d'incloure noves pautes de regulació i un marc 
sancionador. Els municipis que han incorporat 
i aprovat aquesta modificació de les ordenan-
ces municipals fins al moment són: Esplugues 
de Llobregat, Molins de Rei, Sant Cugat i Sant 
Just Desvern. Això és un pas endavant.

Enguany, el 2021, està previst que el 
Consorci disposi de més eines per a la plani-
ficació i gestió de l’espai: parlem del nou 
Pla Especial de Protecció (PEPNat) i d’una 
coordinació real i efectiva entre totes les 
administracions responsables, com és el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya (diverses unitats), 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Dipu-
tació de Barcelona (àrea d'Espais Naturals  
i diferents Consorcis).
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Des de fa més de cinc anys Collserola acull projectes de servei comunitari que fan 
alumnes de 3r o 4t d’ESO de diferents instituts de la zona. Aquest any, Can Coll 
també s’ha incorporat com a espai de dinamització d’aquest tipus de propostes.

PROJECTES DE SERVEI  
COMUNITARI DE  
SECUNDÀRIA A CAN COLL

Enguany a Can Coll CEA s’han pogut iniciar els 
projectes de servei comunitari amb els insti-
tuts de secundària de l’entorn del Parc que la 
pandèmia va fer suspendre el curs passat.

Amb aquestes propostes educatives, els jo  ves 
coneixen i col·laboren activament en projectes  
i iniciatives que donen resposta a problemes  
i situacions reals del seu entorn proper.

Una part essencial d’aquests programes 
és el reconeixement de les experiències viscu-
des pels joves. Per això, us volem compartir 
l’escrit que un grup d'alumnes de l’Institut 
Banús de Cerdanyola del Vallès (Júlia Mate-
os, Isaac Mora, Guillem Pastor, Mercè Soley  
i Pol Sunyer) ha fet sobre el servei comunitari, 
centrat en la descoberta dels serveis ecosistè-
mics de Collserola i els impactes de la hiper-
freqüentació en els espais naturals.

Durant els mesos de gener i febrer una part de 
l’alumnat de 4t d’ESO vam realitzar el servei 
comunitari al Parc Natural de Collserola. L’activi-
tat es va dividir en dues sessions. La primera es 
va centrar a informar-nos de les característiques 
del Parc i els problemes que l’amenacen. Vam 
reflexionar plegats sobre per què hi anem i les 
conseqüències de l’ús públic, intensificat durant 
la pandèmia. A més, vam caminar fins al puig de 
la Guàrdia per observar in situ l’impacte de la 
nostra presència.
El segon dia vam passar a l’acció: vam anar a un 
dels punts negres que havíem detectat i ens hi 
vam passar part del matí recollint brossa acumu-
lada. Hi havia de tot: des de plàstics, vidres i 
maons fins a pneumàtics, vambes i mascaretes. 
Vam classificar les deixalles i les vam llençar als 
contenidors de recollida selectiva més propers.
En acabar, la sensació general era de satisfacció: 
entre tots havíem millorat una petita zona del 
bosc. També teníem, però, cert sentiment d’im-
potència, ja que Collserola és gegant i es neces-
sitaria molt temps i personal per netejar tot el 
Parc.
Activitats com aquesta estan molt bé però no són 
suficients: cal conscienciar la gent de la necessi-
tat de cuidar l’entorn per eliminar el problema de 
soca-rel. Així que si has de llençar qualsevol cosa, 
espera’t a trobar unes escombraries. Si veus un 
plàstic a terra, agafa’l i llença’l al seu lloc. I si 
algú et comenta que anirà a Collserola, recorda-
li que ha de ser curós. Són petits esforços amb 
una immensa recompensa: la preservació d’un 
meravellós espai natural com és Collserola.Alumnes de l'Ins. Banús de Cerdanyola del Vallès

SESSIÓ FORMATIVA  
INTERNACIONAL  
A CAN COLL

El 18 de febrer passat es va celebrar a Can Coll 
CEA una sessió formativa sobre el Parc Natural 
de Collserola i la gestió de l’ús públic.

Hi van assistir dinou estudiants interna-
cionals que cursen el màster en Turisme Soste-
nible del grup Tourism Research Group de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. La sessió, 
demanada per Ostelea Tourism Management, 
va consistir en una presentació del Parc Natural 
a la maqueta gegant, una visita a la masia i una 
sessió teòrica sobre l’organització del Consorci 
i la gestió de l’ús públic. En acabar, els estudi-
ants van realitzar una passejada pels entorns. 
Aquesta sessió ha representat una molt bona 
ocasió per intercanviar experiències de gestió i 
organització sobre parcs natural d’arreu del món.

Dinou estudiants internacionals del 
Màster en Turisme Sostenible de la UAB 
fan una sessió a Can Coll sobre el Parc 
de Collserola i la gestió de l'ús públic.

Estudiants internacionals a Can Coll
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31 PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA

Com ja és habitual en els programes de 
foment de la participació i suport al volunta-
riat que proposa el Consorci, a començaments 
de febrer tot l’equip tècnic implicat en el seu 
desenvolupament en va valorar els resultats i la 
seva posada en marxa en relació amb el 2020 
i es van acordar els objectius anuals i el funcio-
nament del 2021.

Durant el  primer trimestre de l’any, a més 
dels grups escolars que van ser força nombro-
sos, es van animar a venir al Parc a fer col-
laboracions diversos grups de fundacions que 
treballen en l’àmbit social. El motiu és que la 
proposta d’activitat del programa Col·laborem 

amb el Parc, que combina la possibilitat de 
conèixer una part de Collserola i la realització 
d’una tasca pràctica a l’exterior, encaixa molt 
bé amb les seves línies de treball habituals.  
I a més, pel que fa a les restriccions a causa de 
la pandèmia, són considerats grups bombolla.

Per la seva banda, moltes entitats i algu-
nes empreses ja tenien ganes de tornar a una 
certa normalitat que les permetés —encara 
que fos en grups petits— reprendre les actua-
cions de col·laboració. Per aquest motiu moltes 
d’aquestes van aprofitar els mesos de febrer i 
març, per acordar els plans de treball anual i el 
calendari, de tal manera que estiguessin a punt 

Alumnes de 4t d’ESO de l’Ins. Lluís de Requesens de Molins de Rei, col·laborant en la conservació de l’àrea de 
lleure de Castellciuró, el març de 2021. Foto: CPNSC

quan la situació de la pandèmia ho permetés. 
De fet, a mitjans de març es va obrir una petita 
escletxa i el dia 20 es van poder començar a 
fer propostes del Vols col·laborar?, activitat de  
l’Agenda del Parc, i actuacions del Col·laborem 
amb el Parc.

Pel que fa als projectes de participació en la 
gestió, no tan vinculats a les actuacions sobre 
el terreny, s’han fet algunes reunions en format 
en línia, com les del grup de Fonts del Parc 
Natural a Nou Barris. També s’ha començat a 
treballar en altres projectes sobre els quals us 
anirem informant.

TROBADA DE LA TAULA D’ENTITATS 
COL·LABORADORES AMB EL PARC

El dia 15 de març es va fer en línea la 5a troba-
da i primera del 2021 de la Taula, a la qual són 
convidades totes les entitats que participen en 
algun dels programes de foment de la partici-
pació. Es van reunir un total de 30 persones: 
28 representants de 22 entitats i les tècni-
ques del Consorci. Va servir per reprendre el 
contacte, intercanviar  experiències i resultats 
amb relació al 2020, i per parlar dels objectius 
i propers esdeveniments que — si la situació 
sanitària ho permet— durem a terme entre 
tots. També es van comentar alguns proble-
mes agreujats en part per la pandèmia, com la 
pèrdua de diversitat o l’augment de conflictes 
entre visitants i altres situacions com el perill 
d’incendi.

L’any 2021 començava amb la continuació de les restriccions sanitàries. Els grups escolars podien seguir 
amb les activitats previstes i es van començar a acordar els plans de treball anual amb les entitatses. 
L’objectiu era tenir-ho tot a punt per a quan l’evolució de la pandèmia millorés, i això ha passat a mitjans  
de març. De forma paral·lela s’ha seguit treballant en alguns dels projectes de participació en la gestió.
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats 
del Parc Natural 
de Collserola

n EL MATÍ DELS RATOLINS
Activitat divulgativa sobre els ratolins  
i altres petits mamífers del Parc (musaranyes i 
talpons) a partit del dispositiu de seguiment.

Al Centre d’Informació, dissabte, 15 de 
maig de 9 a 12 h

n TUIIT-TUIIIT. TALLER DE CANTS 
D'OCELLS
Taller per aprofundir en el meravellós món 
dels ocells, amb Pere Alzina.

A Can Coll, diumenge 30 de maig de 9.30 
a 13.30 h

n POESIA ALS PARCS
T’obro la meva veu sota dels núvols. Poemes 
de Felícia Fuster, amb l'artista barcelonina 
Felícia Fuster és “combat” i “cos”, paraula 
que llisca omplint el buit.

A Vil·la Joana, diumenge 6 de juny de 19 
a 20 h

ATENCIÓ: cal inscripció prèvia per 
telèfon a totes activitats. 
Més informació: 93 280 35 52 i 
www.parcnaturalcollserola.cat

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...
(amb permís de la COVID19)La creixent popularització de la pràctica esportiva a l’aire lliure i la 

universalització de les xarxes socials han fet de Wikiloc una eina molt utilitzada  
a l’hora de planificar excursions.

EL PARC NATURAL  
DE LA SERRA DE  
COLLSEROLA A WIKILOC

El Parc de Collserola ja és a Wikiloc de la mà de 
la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.

Al perfil del Parc Natural de Collserola hi 
ha disponibles 29 itineraris senyalitzats i està 
previst que es vagi ampliant fins a arribar als 
gairebé 80 itineraris, a peu o en bicicleta.

Des del mes de gener del 2021, el Parc 
Natural de Collserola disposa d'un perfil propi 
dins l’espai creat per la Xarxa de Parcs Natu-
rals de la Diputació de Barcelona, que recull 
els principals itineraris senyalitzats. Concreta-
ment hi ha 29 itineraris senyalitzats disponi-
bles i està previst que s’ampliïn fins a arribar 
als gairebé 80 itineraris.

Cada itinerari, per fer a peu, majorità-
riament, o en bicicleta, compta amb la seva 
pròpia traça (o track), amb les coordenades 
corresponents, així com una descripció, en 
català i en castellà. També s’hi pot veure el 

perfil, la llargada i la dificultat, així com els 
punts d’interès, amb les diferents tipologies. 
A més, s’acompanyen amb imatges represen-
tatives. Així, es destaquen masies i elements 
patrimonials, punts d’informació, fonts, 
ca mins, vistes panoràmiques, arbres o boscos 
destacats, rius i rieres i també altres elements, 
com ara àrees de pícnic i fins i tot restaurants. 
Des de la Xarxa de Parcs Naturals recomanem 
seguir sempre els itineraris senyalitzats oficials 
per ordenar l’ús públic i així evitar l’erosió.

També té un compte propi "Barcelona és 
molt més", la marca turística de la Diputació 
de Barcelona, que ofereix 120 rutes a peu  
i de cicloturisme. A més de Wikiloc, els itine-
raris senyalitzats de la Xarxa de Parcs Naturals 
també es poden consultar a través del seu 
web i d’una aplicació mòbil pròpia, basades 
en la plataforma goolTracking.

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 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 (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).

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)

n ÀREES DE LLEURE
RESTAURANTS A LES ÀREES DE LLEURE:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 88 28 (dilluns tancat) 
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 (obert tots els dies) 
Quiosc de La Salut de Sant Feliu: Tel. 622 033 307 (obert de divendres 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

DESEMBRE 2020 17,3 12,4 9,3 6,2 0,6 41,5 723,5

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

GENER 2021 20,2 11,0 7,7 4,4 -0,5 26,1 26,1

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

FEBRER 2021 20,2 15,0 11,6 8,2 4,9 26,6 52,7

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

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/

