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

Després d’uns anys amb un balanç força positiu quant al nombre d’incendis  
i superfície cremada, encarem una temporada que pot ser complicada per la 
manca de precipitació acumulada.

AQUEST ESTIU, MÉS QUE MAI, 
PRUDÈNCIA AL BOSC

Des del 7 de juny està en fase activa el Dispo-
sitiu de Prevenció d’Incendis que abraça tot 
l’àmbit metropolità, campanya que finalitzarà 
a mitjans de setembre, cobrint els mesos de 
més risc d’incendi.

S’espera una campanya complicada dona-
da la manca de precipitació tant durant l’hi-
vern com a la primavera. Concretament des 
d’inici d’any només han plogut 148,8 mm, un 
41 % menys que la mitjana habitual. Això, 
sumat a un increment de visites i activitats al 
Parc, condiciona una campanya complexa en 

què cal demanar, encara més, el màxim de 
prudència.

Les dades avalen aquest pronòstic i ja des 
d’inici d’any els cossos de prevenció i extinció 
d’incendis s’han enfrontat a 21 incendis dins 
el límit del Parc que han cremat un total de 
15,9 ha. El més important, el del 8 de juny, 
prop del barri de Roquetes de Barcelona, que 
ha cremat unes 12,08 ha.

Les característiques i mitjans del dispo-
sitiu, les dades actualitzades dels incendis  
i les recomanacions es poden consultar aquí: 
https://www.parcnaturalcollserola.cat/linies-
de-gestio/dpi/

EDITORIAL

Enguany s’ha produït un fet transcendent 
per al Parc de Collserola: l’aprovació, el 9 
d’abril, del nou Pla Especial d’Ordenació 
del Medi Natural i del Paisatge del Parc 
Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) 
que, després de 33 anys, substitueix l’an-
terior Pla Especial d’Ordenació i Protecció 
del Medi Natural del Parc de Collserola, 
aprovat el 1987. L'objecte d’aquest docu-
ment és l’ordenació i la regulació dels usos  
i les activitats d’acord amb els objectius de 
protecció, conservació i millora del patrimo-
ni natural i dels valors geològics, biològics, 
ecològics, paisatgístics, etnològics, agríco-
les i culturals d'aquest espai, que va elevar 
la seva categoria a Parc Natural el 2010.
Aquest nou instrument de protecció incre-
menta el nivell d’exigència quant a garantir 
la preservació dels seus ecosistemes i donar 
resposta, al mateix temps, al creixent ús 
lúdic i educatiu que la ciutadania demana.
Això implica reformular el model de gestió 
que fins ara ha dut a terme el Consorci, 
redissenyar la seva infraestructura tècnica 
i humana així com la implicació sinèrgica 
de les administracions que en formen part, 
i dotar-lo de finançament suficient. Per fer 
realitat aquest objectiu, cal la implicació de 
les dotze administracions que conformen 
el Consorci. El proper any 2022 Collserola 
ja haurà assumit aquestes noves premis-
ses. Aquest és el nostre compromís.

Una de les darreres zones cremades, a Canyelles. Foto: CPNSC

Del 15 de març al 15 d'octubre,  
a menys de 500 m de terrenys 
forestals, NO ES POT:

 ■ Encendre foc
 ■ Encendre coets, petards, 
cap mena de focs d'arti-
fici 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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L’any de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 inclourà el 
desenvolupament de més de noranta projectes i polítiques de foment de 
l’alimentació sostenible i una programació que s’estendrà fins al desembre.

COLLSEROLA I BARCELONA, 
CAPITAL MUNDIAL DE  
L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

En un món globalitzat i amenaçat per l’emer-
gència climàtica i ecològica global i per les desi-
gualtats i les pandèmies, els actuals sistemes 
alimentaris tenen el repte de proveir de menjar 
segur, local, ecològic, divers, just, saludable  
i nutritiu a tothom. Les ciutats són els prin-
cipals protagonistes d’aquest repte: territoris 
que acumulen la meitat de la població del 
planeta i que no produeixen el que mengen.

L’octubre del 2015, dues-centes deu 
ciutats a tot el món, entre les quals Barcelona, 
van signar el Pacte de Polítiques Alimentàri-
es Urbanes de Milà: un tractat internacional 
on les ciutats signants es van comprometre  
a impulsar sistemes agroalimentaris 
sostenibles, inclusius, resilients, segurs  
i diversificats, per assegurar menjar salu-
dable i accessible a totes les persones  
i amb l’objectiu de reduir el malbarata-
ment alimentari, preservar la biodiversitat  
i, a la vegada, mitigar els efectes de la crisi 
climàtica i adaptar-s’hi.

És en aquest marc que, l’any 2021, Barce-
lona es converteix en Capital Mundial de l’Ali-
mentació Sostenible 2021, en què es desenvo-
luparan més de noranta projectes i polítiques 
de foment de l’alimentació sostenible i una 
programació que s’estendrà des de principis 
d’any fins al desembre.

Molts i molt diversos són els projectes 
que s’hi emmarquen, alguns de nova creació 
i altres de ja existents, als quals es donarà un 
impuls per al seu desenvolupament definiu: 
Biomarket, Comerços verds, Menú de les esta-

cions, Agrovallbona, Biennal Ciutat i Ciència, 
Setmana de l’Alimentació Sostenible, Fòrum 
Global del Pacte de Milà, Les 48 hores d’agri-
cultura i verd urbà, etc.

Collserola també s’afegeix a aquest gran 
esdeveniment amb tres projectes que ja exis-
tien i que són en diferents fases de desenvo-
lupament, però que ara se’ls donarà visibilitat 
i un nou impuls:

 ■ Alimentem Collserola: producció agrope-
cuària al Parc des de la transició agroecolò-
gica per avançar cap a sistemes locals més 
justos i sostenibles i recuperar l’activitat 
agrària per a una millor gestió del territori.
 ■ Contracte Agrari de Collserola (CAC): 
model de pagaments pels valors soci-
als, ambientals, ecològics i culturals, per 
promoure pràctiques sostenibles a les 
explotacions agràries del Parc.
 ■ Pastura a Barcelona: promoció de la 
pastura amb ramats de cabres i ovelles al 
vessant barceloní de Collserola per redu-
ir les despeses en el manteniment de les 
franges de prevenció d’incendis.

EL CAFÈ DE LA CASA DE 
LES LLETRES REP UN DELS 
PREMIS PARC A TAULA 2021

El programa el Parc a taula, pretén 
destacar els valors naturals, culturals 
i paisatgístics de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona

Ramat de can Puig. Foto: CPNSC

El programa de desenvolupament sostenible 
Parc a taula ha lliurat per segon any els premis 
a les millors empreses adherides en quatre 
categories. El restaurant El Cafè de la Casa de 
les Lletres (Barcelona) ha estat premiat amb 
el premi Plat Parc a taula pel seu “sandvitx de 
cabrit a baixa temperatura, salsa de remolat-
xa amb nyoquis d'espinacs, patata i xips d'es-
pinacs”. El premi reconeix un plat preparat  
a partir de productes provinents de produc-
tors i elaboradors adherits al programa, en 
aquest cas del Parc Natural de la Serra de 
Collserola.

L’acte va comptar amb la presència del 
diputat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incen-
dis Forestals, Josep Tarín, i l’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, així com de la cuinera 
Ada Parellada, que va fer d'amfitriona. L’alcal-
de de Granollers va recordar la importància de 
promoure els productes locals de proximitat 
per posar en valor el territori.

El jurat dels premis Parc a taula estava 
format per onze persones vinculades al món 
de la gastronomia, la salut i la gestió del terri-
tori, entre les quals hi havia representació de 
la Diputació de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i l’Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona. També del sector privat com 
la Fundació Institut Català de la Cuina i de la 
Cultura Gastronòmica, que promou la marca 
Cuina Catalana, o la cuinera Ada Parellada.

Més informació a: https://tinyurl.com/
yz46kwts
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Des del 2017 s'està fent el seguiment regular dels punts d'aigua del Parc que poden acollir poblacions d'amfibis. 
Els mostrejos dels darrers anys han incrementat el coneixement de la distribució d'algunes espècies.

EL PROGRAMA DE SEGUIMENT  
DELS AMFIBIS DEL PARC

El Parc Natural de la Serra de Collserola té una 
mancança important de punts d’aigua perma-
nents o semipermanents capaços d’acollir una 
mostra representativa de les espècies d’amfi-
bis presents a la serra de Collserola. A més, 
alguns dels punts favorables a priori tenen 
problemes diversos (estanquitat, presència de 
peixos al·lòctons, etc.). Per això, el programa 
de seguiment d’amfibis del Parc de Collserola, 
a càrrec de la Societat Catalana d’Herpetolo-
gia, va començar el 2017 amb la revisió dels 
principals punts d’aigua susceptibles d’acollir 
poblacions d’amfibis al Parc.
Els objectius del projecte de seguiment són:

 ■ Identificar, amb l’ajut del personal tècnic  
i de la guarderia del Parc, basses existents 
o recentment desaparegudes que, per les 
seves característiques (dimensions, higro-
període, localització, etc.) allotgin, hagin 

allotjat o que potencialment puguin allotjar 
poblacions de diverses espècies d’amfibis.
 ■ Caracteritzar cadascun dels punts 
d’aigua, les espècies d’amfibis i de 
macroinvertebrats més significatius  
i els peixos, crancs i altres espècies 
al·lòctones que eventualment poblin la 
bassa.
 ■ Proposar mesures de millora per tal 
d’incrementar o millorar el potencial de 
les diverses basses per acollir un major 
nombre d’espècies i efectius d’amfibis.
 ■ Plantejar, eventualment, l’arranjament 
més o menys integral de basses que hagin 
perdut la seva capacitat per retenir un 
volum d’aigua durant un període mínim 
suficient o bé que, d’una manera o altra, 
s'hagin malmès.
 ■ Descobrir altres punts susceptibles d’acollir 

poblacions d’amfibis i incrementar el nostre 
coneixement sobre la seva distribució.

És, doncs, molt important valorar la situació 
actual i les potencialitats, amb propostes de 
millores i arranjaments, si s’escau, dels princi-
pals punts d’aigua permanents o semiperma-
nents estesos per la serralada de Collserola, 
per tal de procurar garantir la pervivència 
del màxim nombre d’espècies d’amfibis (i de 
fauna invertebrada aquàtica) amb un nombre 
d’efectius suficients i una repartició territorial 
el més extensa possible.

Les basses i els punts d’aigua objecte de 
seguiment han estat: basses de la Torre de 
Santa Margarida, bassa de Can Balasc; basses 
del Papiol (argilera); bassa de Can Calopa; 
basses de Can Coll; bassa de Can Planes; 
basses de la pedrera de Santa Creu d’Olorda; 
bassa de Llars Mundet; bassa de la font de la 
Marquesa i bassa de Can Garam.

Per altra banda, a causa de la manca de 
dades sobre la distribució de les espècies  
a la serra, hi ha la intenció d’ampliar els conei-
xements al respecte (a més d’una possible 
modificació dels principals punts d’aigua  
a seguir en un futur). D’altra banda, cada curs 
es presenta també una relació de zones noves 
i punts d’elevat interès per als amfibis al llarg 
de tot el territori que comprèn el Parc Natural, 
molts dels quals desconeguts fins al moment.

Bassa de Can Balasc, restaurada recentment Reineta en una bassa de Collserola. Fotos: CPNSC
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LES MINES D'AIGUA  
DELS JARDINS DEL LABERINT D'HORTA

L'ORIGEN DEL JARDÍ

El parc del Laberint d’Horta és el jardí més 
antic que existeix a la ciutat de Barcelona. Va 
ser una obra de Joan Antoni Desvalls i d’Ar-
dena, marquès de Llupià, aristòcrata culte 
i científic i molt implicat en les idees de la 
Il·lustració del segle en què va viure. Era propi-
etari d’una gran finca al vessant de Collserola 
de la vall d’Horta on, amb l’arquitecte Dome-
nico Bagutti, van dissenyar un jardí inspirat 
en els models neoclàssics de França o Itàlia. 
Les obres van començar el 1793 i acabaren 
el 1808. El palau Desvalls, l’edifici neoclàssic 
quasi en ruïnes que hi ha a l’entrada al parc, 
és l’epicentre de la finca i es va construir al 
voltant d’una torre de defensa medieval del 
segle xi que encara existeix malgrat el gran 
deteriorament del palau.

LES MINES

La prinicipal preocupació de Desvalls  
i Bagutti en dissenyar els jardins devia ser el 
més important: l’aigua. A final de segle, a la 
finca ja existien unes mines d’aigua i basses 
que recollien aigües pluvials. Aquells cabals 
d’aigua eren insuficients per al gran projecte 
de jardineria que planificaven. Calia ampliar 
les mines ja existents i excavar-ne de noves  
i projectar les conduccions que havien de 
recórrer la totalitat dels jardins, les basses, 
safareigs i també les cuines del palau.

Gràcies a la documentació de la nissaga 
Desvalls dipositada a l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya, sabem que les mines van aprofitar els 
dos torrents que coincidien a la finca, el de 
Fondenills i el de Pallús en aquell moment 
coneguts com de Fontanillas i de l’Alzinar. En 
el torrent de Fondenills ja existia la “fuenteci-
lla de la Marquesa” i una “antiquísima mina” 
denominada així fa dos-cents anys. El 1806 
es construeix la mina de la Marquesa, a mig 
recorregut del torrent, que inicialment trans-
portava l’aigua fins a l’estany central, avui al 
jardí de les Flors, prop del palau. A aquest 
estany també arribava l’aigua d’una altra de 
les mines, la de l’Alzinar, ara coneguda com  
a mina del Ferro, excavada al torrent de Pallús 
molt més a prop dels jardins. Una tercera mina 
de menors dimensions es va excavar al torrent 
de Pallús a una altura inferior que la resta  
i l’aigua abastia la font dels Garrofers, que ara 
està al costat oest del palau en un pla inferior.

Amb els anys, els jardins van necessitar 
més cabal d’aigua. El 1853 l’arquitecte Elies 
Rogent hi projectà un nou element: el canal 
romàntic i l’illa de l’Amor, i per això es va cons-
truir la presa que encara hi ha al torrent de 
Fondenills, a més d’una nova canonada que 
finalitzava a la bassa petita més amunt del 
pavelló neoclàssic del Laberint.

Aquest sistema hidràulic ha quedat parci-
alment en desús ja que el parc es nodreix d’un 
circuit intern, però volem posar en relleu que 
aquestes estructures de més de dos segles 

El parc del Laberint d'Horta amaga un sistema hidràulic de més de dos segles d'història, 
que encara funciona i aporta aigua (residual) als jardins.

d’antiguitat encara existeixen i aporten aigua 
(residual) al parc. Unes obres d’enginyeria 
del segle de la Il·lustració que cal defensar  
i conservar perquè formen part de l’estructura 
del parc enjardinat més antic de la ciutat.

L'autor, Juanjo Fernàndez, és membre del 
Grup d’Estudis El Pou, una associació que divul-
ga, difon i defensa la història i el patrimoni dels 
barris del districte d’Horta - Guinardó de Barce-
lona, que geogràficament correspon a la vall 
d’Horta i la muntanya Pelada.
https://elpougrupdestudis.blogspot.com/

Font Egèria i pavelló neoclàssic. Foto: J. J. Fernández
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DEL PATRIMONI HISTORICO ARQUITECTONIC 
DEL PARC NATURAL

ELEMENTS CONSTRUÏTS

Des d’un punt de vista simple, l’objecte 
primordial de la protecció d’un espai natural 
és el seu patrimoni natural (florístic, faunístic, 
geològic, hidrològic,...). Tanmateix, cal recor-
dar que molts dels paisatges són el resultat 
secular de la intervenció humana, que els ha 
anat modelant fins a donar-los la realitat actu-
al, que tampoc és fixa. Sense aquesta lectura 
diacrònica no és possible intervenir eficaç-
ment en la protecció d’un territori. És aquí on 
pren significació el patrimoni arquitectònic.

Els elements construïts que hi ha al territo-
ri són conseqüència de les diferents activitats 

humanes que s’han desenvolupat al llarg de la 
història; així, podem esmentar:

 ■ Restes de poblats de l’antiguitat
 ■ Activitat militar: castells, fortins, punts de 
defensa, torres de vigilància, etc.
 ■ Activitat industrial: fàbriques, embassa-
ments (subministrament d’aigua), fonts 
(explotació de brolladors), pedreres, etc.
 ■ Lleure: fonts, casinos, vil·les (quintas) 
d’estiueig, jardins, etc.
 ■ Elements religiosos: ermites, esglésies, 
convents, etc.
 ■ Comunicacions: camins, túnels, ponts  
i viaductes
 ■ Activitat agrícola: masos, magatzems, 

Els elements construïts que hi ha al territori són el testimoni de les diferents 
activitats humanes que s’han desenvolupat al llarg de la història.

sistemes d’irrigació, camps de conreu 
amb murs, vivers, murets de pedra seca, 
cisternes, aqüeductes, camins, etc.

De tots aquests elements, que realment confi-
guren les singularitats i subratllen les qualitats 
de l’espai natural que protegim, volem desta-
car les masies, testimoni vivent d’un passat 
esplendorós d’explotació agrícola. Tots sabem 
que amb el pas del temps aquesta activitat, 
generadora de riquesa, es va anar esllanguint 
i, en conseqüència, va provocar la decadència 
d’aquestes edificacions, en extingir-se l’acti-
vitat productiva i econòmica que permetia la 
seva existència.

L’antic Pla Especial d’Ordenació i Protec-
ció del Medi Natural del Parc de Collserola 
(PEPCo) de 1987 ja donava molta importància 
a la preservació del patrimoni cultural i paisat-
gístic, fent molt d’èmfasi en les masies com  
a elements construïts.

EL NOU PEPNAT

El nou Pla Especial d’Ordenació del Medi 
Natural i del Paisatge del Parc Natural de la 
Serra de Collserola (PEPNat) aprovat enguany, 
afina encara més en aquest aspecte. Així, 
el document "Núm. II Memòria Descriptiva  
i Justificativa", aborda el tema del patrimoni 
construït i considera que és un objectiu fona-
mental el manteniment i millora del patrimo-
ni arquitectònic, històric i cultural, sempre 
en consonància amb l’estratègia ecològica 

Ermita i masia de la Salut (Sant Feliu de Llobregat), restaurada el 2017
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vinícola de l’Ajuntament de Barcelona.
 ■ Can Baró (Sant Just Desvern). Masia del 
segle xvi, dedicada a activitats agrícoles.
 ■ Can Ferriol (Sant Feliu de Llobregat): 
Masia del segle xviii, dedicada a activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals.
 ■ Can Soler (Barcelona): Masia del s. xix, 
convertida en centre logístic d’una agru-
pació d’horts familiars, i futura porta del 
Parc de Collserola (finalització 2008).

Quant a la iniciativa privada, ha promogut la 
restauració de les masies següents:

 ■ Can Valldaura, masia del segle xix, conver-
tida en equipament d’estudi i recerca 
de l’Institut d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya (IAAC).
 ■ Can Cuiàs (Sant Feliu de Llobregat). Masia 
del s. xvii convertida en seu social del Club 
de Golf Can Cuiàs (finalització 2000).
 ■ Can Puig (el Papiol). Masia del segle xix, 
dedicada a activitats agrícoles i ramaderes.
 ■ Can Codonyers (Cerdanyola del Vallès). 
Masia del 1900, restaurada i dotada per  
a ús de restaurant.

Enguany s’ha començat a abordar la restau-
ració de dues masies històriques del municipi 
de Sant Feliu de Llobregat: la Torre del Bisbe i 
ca n’Abadal o Torre Abadal (final s. xviii), que 
inclou una torre de defensa del segle x, i que 
es considera la edificació històrica més antiga 
de Sant Feliu.

Des de fa molts anys hi ha una feina lenta 
però constant que permet que aquest patri-
moni arquitectònic, tan significatiu per al 
territori de Collserola, continuï formant part 
del seu paisatge i de la seva vida.

bona part d’aquest patrimoni s’ha anat recu-
perant, i en paral·lel, s’està recuperant l’activi-
tat agrícola i ramadera.

És molt difícil que arribin diners per reflo-
tar un patrimoni construït que s’ha anat dete-
riorant per abandonament, si al darrere no 
hi ha una activitat que el suporti i el nodrei-
xi en el temps, tant físicament com econò-
micament. Per això és tant important poder 
encabir-hi activitats que encaixin amb els 
objectius del PEPNat per tal de donar-li vida  
i garantir-ne la seva pervivència.

En aquest sentit volem posar èmfasi en 
el model que està desenvolupant el Consorci 
amb les concessions de masies a llarg termini, 
que permeten a l’entitat que en té la conces-
sió, i a les persones que hi ha al darrere, dispo-
sar d’habitatge en paral·lel al compromís de 
desenvolupar la gestió agropecuària i forestal 
de la finca en què està inclosa la masia.
A títol d’exemple, esmentem aquí les masies 
que s’han restaurat des de la creació del Parc 
de Collserola l’any 1987.

Per iniciativa d'administracions públiques:
 ■ Can Coll (Cerdanyola del Vallès), finalit-
zació l’any 1993. Masia del segle xv que 
acull un equipament del Consorci: Centre 
d’Educació Ambiental.
 ■ Masia i capella de la Salut (Sant Feliu de 
Llobregat) finalització l’any 2017. Masia 
d’origen al segle xv que acull un restau-
rant del Parc de Collserola.
 ■ Can Balasc (Barcelona), finalització l’any 
2000. Masia del s. xvi esdevinguda estació 
biològica i centre de recuperació de fauna 
salvatge del Parc.
 ■ Can Calopa de Dalt (Barcelona). Masia del 
s. xvi, convertida en centre de producció 

del Pla. Reconeix un seguit de construccions 
que es corresponen amb una correcta colo-
nització del territori i que aporten qualitat al 
medi natural, agrari i paisatgístic. En l’annex 
9 enumera i descriu l’inventari del patrimoni 
cultural, que recull totes aquelles construcci-
ons d’interès tradicional, ambiental o paisat-
gístic que es consideren claus en la configura-
ció del paisatge de la serra de Collserola, entre 
les quals es troben les edificacions.

En aquest sentit, es redacta un Catàleg 
de masies i cases rurals i altres construccions 
en sòl no urbanitzable, que es materialitza 
com a document "Núm. VI, de la Modifica-
ció del Pla General Metropolità (MPGMCo)" 
que acompanya el PEPNat. En aquest docu-
ment s’enumeren 199 elements dels quals es 
pot considerar que 84 són masies. De fet en el 
territori del Parc de Collserola i adjacents n’hi 
ha més masies que les recollides en aquest 
document però que no són reflectides en 
el catàleg perquè han perdut la seva funció 
com a tals. Serveixi d’exemple Can Merlès a la 
vall de Sant Just, o Can Cuiàs a Sant Feliu de 
Llobregat que són els locals socials respectiva-
ment del Club de Tenis Sant Gervasi i del Golf 
Can Cuiàs. O també Can Soler, a Barcelona, 
que tot i tenir activitat agrícola, està fora del 
Parc Natural.

EL MODEL DE COLLSEROLA

Han passat més de quaranta anys des d’aque-
lla primera declaració de protecció i els resul-
tats de la protecció d’aquest patrimoni de 
masies no són espectaculars però tampoc 
decebedors, tal com descriurem més enda-
vant. Mitjançant iniciativa privada o pública, 
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Amb pocs mesos de diferència s’han presentat dos projectes per a la restauració 
de dues masies històriques del Parc: la Torre del Bisbe i la Torre Abadal, totes 
dues a Sant Feliu de Llobregat.

LES RESTAURACIONS  
DE LA TORRE DEL BISBE  
I LA TORRE ABADAL

LA TORRE DEL BISBE

La Torre del Bisbe va ser declarada Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) el1988 i l’edifici també 
està inclòs en el Catàleg del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant 
Feliu de Llobregat aprovat l’any 1989. Es tracta 
d’una masia formada per dos cossos adossats 
coberts amb teulada a doble vessant i amb 
una terrassa en un extrem i un clos tancat 
a l’altre. Destaca el cos més estret, amb una 
interessant galeria superior i de gran alçària 
sobre el torrent de les Torres, i la porta dove-
llada del cos principal. Al costat de la masia 
hi ha la font de les Torres, situada a l’interior 
d’una estructura de volta de canó.

Si bé l’estructura de l’edifici es conserva, 
en línies generals, la masia presenta nombro-
ses patologies i afectacions en diferents zones 
de l’edifici, algunes de les quals posen en risc 
la integritat de la construcció. A partir del 
projecte bàsic i d'execució, rebut el mes de 
febrer, s'han començat les obres més urgents: 
consolidació de cobertes i arranjament de 
filtracions i esquerdes importants a les façanes.

A la mateixa finca, vora el camí de Sant 
Just a Sant Feliu, hi ha el Fornot de les Torres, 
antiquíssim forn de calç, únic al terme munici-
pal que encara queda dempeus, i que també 
està inclòs en el Catàleg del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant 
Feliu de Llobregat del1989, com a element 
arqueològic.

LA TORRE ABADAL

La Torre Abadal, situada al vessant del puig 
d’Olorda, és un edifici medieval preromà-
nic declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) el1949. Està formada per una torre 
medieval del segle x, de planta quadrada  
i una masia annexa que antigament era cone-
guda com a Torre Gallifa. Actualment encara 
conserva un dels seus murs originals en planta 
i pis, tot i que se sap que originàriament havia 
tingut cinc pisos. La construcció annexa és 
del segle xviii, de planta baixa, amb una porta 

en arc de mig punt, pis, amb un petit balcó, 
i golfes. El conjunt està envoltat d'un terreny 
amb arbres fruiters, garrofers i ametllers  
i també per l'antiga font, avui tancada, que 
proveïa d'aigua l'antiga masia.

Quant a l'estat de conservació, també 
presenta patologies importants, tant en els 
murs, amb descalçament d'alguna zona, com 
en les cobertes, que han col·lapsat en algun 
punt. De moment, només es disposa d'un 
estudi estratègic preliminar que apunta unes 
actuacions urgents de consolidació de les 
estructures.

En ambdós casos i en una segona fase, 
caldrà estudiar i redactar un pla director  
i d'usos que, mitjançant consens, es determinin 
els usos i les funcions d'aquests dos edificis.

Torre del Bisbe. Foto: CPNSC Torre Abadal. Foto: CPNSC
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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 curs que acaba, 
Can Coll ha incorporat noves propostes.

PROJECTE DE SERVEI  
COMUNITARI PER AFAVORIR ELS 
POL·LINITZADORS A CAN COLL

En aquesta darrera part del curs escolar 2020-
2021, un total de cent trenta alumnes de tres 
instituts de Cerdanyola del Vallès han desenvolu-
pat els seus projectes de servei comunitari al Parc 
de Collserola amb l’assessorament de l’equip 
d’educadors de Can Coll CEA.

La millora de la conservació de la biodi-
versitat al Parc ha estat el tema treballat per 
l’alumnat de l’escola FEDAC. Així, mentre un 
grup d’alumnes de 3r d'ESO ha focalitzat el 
seu servei comunitari en la localització i reti-
rada d’espècies invasores, principalment el 
miraguà (Araujia sericifera), un altre grup de 
nois i noies ha centrat la seva contribució en la 
conservació de la fauna pol·linitzadora.

En aquest darrer cas, el pla de treball dels 
joves ha comportat una primera sessió a Can 
Coll CEA de presa de contacte amb la realitat 
ecològica del Parc Natural de Collserola, dels 
serveis ambientals que el converteixen en un 
territori vital per a la biodiversitat i les perso-
nes, però també de les diverses problemàti-
ques que alteren la conservació. Més tard, 
en sessions de treball a l’institut s’han pogut 
documentar, més en detall, sobre les proble-
màtiques concretes que afecten la conserva-
ció dels invertebrats pol·linitzadors, claus tant 
per a la correcta dinàmica dels ecosistemes 
com per a l’activitat agrícola, així com disse-
nyar i planificar les accions de suport concre-
tes a portar a terme.

Dit i fet, en una nova sessió de treball de 
camp, el Pol, l’Eduard, l’Alejandro i el David 

han estat els encarregats de construir un 
hotel d’insectes amb materials reutilitzats 
(una caixa de fruita, canyes, pinyes, palla, 
etc.) buscant així afavorir els espais de repro-
ducció d’aquests éssers vius; mentrestant, la 
Júlia, l’Ariadna, la Irene, l’Edgar, l’Arnau i l’Àn-
gel s’han encarregat d’arranjar un jardí amb 
plantes aromàtiques i mel·líferes com el cap 
d'ase (Lavandula dentata), la gazània (Gazania 
rigens) i la calèndula (Calendula officinalis), 
entre d’altres. Iniciativa que ha de servir per 
afavorir l’alimentació d’aquests invertebrats i 
la seva proximitat als horts de la finca.

Aquest projecte de servei comunitari, 
a més de ser una contribució a la conserva-
ció de la fauna pol·linitzadora, ha implicat 
la millora del coneixement i la comunica-
ció d’aquesta temàtica ambiental en l’àmbit 
proper de l’alumnat i també un impuls a les 
activitats educatives fetes al voltant del jardí 
de les Papallones de Can Coll amb motiu de 
la Setmana de la Natura 2021 i de la 9a edició 
de la Setmana de les Papallones de Catalunya.

Jardí amb plantes aromàtiques i mel·líferes

A PUNT EL PROGRAMA EL 
CURS AL PARC 2021-2022

Com cada estiu, estem treballant en l’actua-
lització de cadascun dels programes que us 
oferim. Així, de cara al setembre, trobareu una 
oferta de més de trenta programes educatius 
dirigits a totes les edats, des dels 2 anys fins 
a nivells universitaris o de grau superior, esco-
les d’adults i centres d’educació especial. Són 
propostes dissenyades per a cada cicle educa-
tiu, pensades a partir dels continguts curricu-
lars de cicle i que us han de servir per facilitar 
als vostres alumnes el coneixement del Parc  
a partir dels seus valors naturals, paisatgístics, 
patrimonials i socials.

Totes les propostes del Curs al Parc es 
desenvolupen en els equipaments que gestio-
na el Consorci: el Centre d’Informació del Parc 
a Vallvidrera , el Centre d’Educació Ambiental 
Can Coll a Cerdanyola o a l’Espai d’Interpreta-
ció del Pantà de Vallvidrera.

A més, el Centre de Documentació  
i Recursos Educatius del Parc us facilitarà 
informacions i propostes per programar acti-
vitats pel vostre compte i per aprofitar els 
recursos del Parc d’ús lliure, com són les àrees 
de lleure, els miradors o punts panoràmics, 
els senders i els camins de passejada. També 
us facilitarà materials en préstec gratuït per al 
vostre treball a l’aula, com les maletes conta 
contes, les motxilles de descoberta, el bagul 
de màscares o la tenda de bosc.

Us convidem a entrar a https://www.parc-
naturalcollserola.cat/el-curs-al-parc/

Encarem un nou Curs al Parc amb el 
desig que estigui “normalitzat”, que es 
pugui fer íntegrament, amb garanties 
sanitàries, tot assegurant el dret dels 
infants i joves a gaudir de l’aire lliure  
i dels espais naturals.
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32 PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA

LES DEIXALLES NO TENEN LLOC AL 
PARC

Aquest podria ser el lema comú de tres esde-
veniments o campanyes que tenen aquest 
objectiu en comú: el Let’s Clean Up Europe, el 
Libera i l’Ultra Clean Maraton.

LET’S CLEAN UP EUROPE 2021

El LCUE, que coordina l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), té com a objectiu visualitzar 
el problema de la gran quantitat de residus 
que generem i que en molts casos, van a parar 
als espais naturals, cosa que els suposa un 
bon ajut pel que fa a la sensibilització sobre 
el problema i una bona col·laboració a la seva 
millora i conservació.

L’edició d’aquest any s’ha caracteritzat per 
la participació de grups molt diversos que han 

recollit un alt volum de deixalles, posant en 
relleu que són molts els residus que es deixen 
per un mal ús del Parc, fet que s’ha agreujat 
amb el confinament, sobretot en les zones 
properes als nuclis urbans.

Des del 5 de maig al 14 de juny s’han dut 
a terme 16 actuacions que han estat organit-
zades o coordinades pel Consorci, els ajun-
taments de Sant Just Desvern, Sant Feliu de 
Llobregat, el Centre de Natura de Can Soler, 
nou entitats, una empresa, 5 centres de l’àm-
bit escolar i un esplai. Trobareu informació més 
detallada al web del Parc. Durant els 8 dies en 
què s’han fet activitats hi han participat vora 
700 persones, que han actuat a 21 punts de 
16 zones de 6 municipis del Parc Natural. Entre 
totes elles han recollit i classificat vora 6.000 kg 
d’escombraries i una bona varietat de volumi-
nosos, una molt bona contribució!

PROYECTO LIBERA, UNIDOS CONTRA 
LA BASURALEZA 2021

El Parc també ha estat l’escenari de quatre 
actuacions de recollida i classificació de deixa-
lles en el marc de la campanya Libera 2021 el 
dia 12 de juny. Promoguda per SEO/BirdLife 
España en aliança amb Ecoembes, aquestes 
entitats faciliten als inscrits, materials i forma-
ció adequada per fer la caracterització de les 
deixalles recollides. Amb la coordinació del 
Consorci, hi han participat 2 empreses i 2 grups 
familiars que han actuat a 4 zones del Parc.

Residus recollits en un dels punts del Let's Clean 
Up , Foto: CPNSC

ULTRA CLEAN MARATHON 2021

Es tracta d’un gran repte esportiu i ambiental, 
que vol ser modèlic en la seva realització i que 
té com objectiu animar les persones esportis-
tes a córrer i alhora recollir les deixalles que 
es troben pel camí. Vol fer d’altaveu de les 
problemàtiques ambientals de les zones per on 
passa i dels projectes de les entitats del tercer 
sector ambiental. L’import de les inscripcions 
es destina a donar suport a aquests projectes. 
Enguany han estat 24 els equips que han anat 
de Terrassa a Barcelona tot travessant el Parc. 
El Consorci hi ha col·laborat en la selecció del 
traçat, la instal·lació d’un punt d’informació  
i la recollida de les deixalles recollides a un 
dels trams del recorregut.

SETMANA DE LA NATURA 2021

Coordinada per la Xarxa per a la Conser-
vació de la Natura (XCN), té com a objectiu 
promoure activitats per conscienciar sobre la 
importància de tenir cura de la natura arreu 
de Catalunya i posar en valor la feina de les 
entitats del tercer sector ambiental. Celebrada 
del 24 al 5 de juny amb el lema Natura és vida, 
el Parc hi ha contribuït amb la realització de:

 ■ 8 activitats dels programes de foment 
de participació i suport al voluntariat, de 
forma conjunta amb 2 entitats, 4 centres 
educatius i 1 empresa
 ■ 3 activitats de l’Agenda del Parc

Amb la pandèmia evolucionant favorablement, les entitats, els centres escolars i les empreses han pogut 
reprendre les col·laboracions en la conservació del Parc, i ser presents de forma activa en alguns projectes 
de la seva gestió. Dos esdeveniments caracteritzen la primavera: la celebració del Let’s Clean Up Europe  
i la Setmana de la Natura.
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats 
del Parc Natural 
de Collserola

n ITINERARI DEL CASTELL DE TORRE 
BARÓ A LA FONT MUGUERA
Itinerari que discorre pel vessant bac de 
Collserola per descobrir i gaudir del paratge 
bell i tranquil de la font Muguera

Organitzat pel Castell de Torre Baró, 24 de 
juliol de 10 a 12 h. Inscripcions: 664 044 079

n COLLSEROLA, MOBILITAT SOSTE-
NIBLE?
Sortida per descobrir la mobilitat sostenible 
al Parc, la regulació dels diferents mitjans de 
transport i les mesures que protegeixen la 
natura dels impactes d’aquesta mobilitat.

Organitzada pel Centre Cívic Vallvidrera 
Vázquez Montalbán, 18 de setembre de  
9 a 12 h. Inscripcions: 93 406 90 53

n OBSERVACIÓ DE LA MIGRACIÓ 
DELS OCELLS RAPINYAIRES AL PARC 
DE COLLSEROLA
Un any més pdem gaudir de l'espectacle 
de la migració de rapinyaires des del turó 
de la Magarola, amb la companyia d'orni-
tòlegs per facilitar la identificació d'àguiles, 
falcons, arpelles...
Caps de setmana i festius del 12 de 
setembre al 3 d’octubre al turó de la 
Magarola, de 10 a 13 h. Més informa-
ció: 93 280 35 52

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

EL CEMENTIRI DE ROQUES 
BLANQUES REP UN PREMI  
EMAS CATALUNYA 2021

El Cementiri Comarcal Parc Roques Blanques, 
situat al Parc de Collserola, ha estat un dels 
guardonats als Premis EMAS Catalunya 2021 
aquest mes de juny, en reconeixement al seu 
compromís ambiental. El recinte ha obtingut 
el premi a la categoria de “Millor acció d’im-
plicació de les parts interessades” pel projecte 
de l’Apiari didàctic de Roques Blanques.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural de la Generalitat de Cata-
lunya, Teresa Jordà, ha estat l’encarregada de 
donar la benvinguda en l’acte virtual de lliu-
rament dels premis que reconeixen les millors 
accions dutes a terme per les organitzacions 
que disposen de la certificació EMAS, amb 
l’objectiu de ser un estímul per a la millora 
d’aquest sistema de gestió ambiental, així 
com una oportunitat per innovar la comuni-
cació i la interrelació amb els diferents agents 
implicats.

Àltima, l’empresa concessionària del 
cementiri de Roques Blanques, ha comptat 
amb la col·laboració de diverses entitats per 
fer realitat el projecte apícola premiat, com 
el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, Melvida, Projecte Aristeu, La Cyca 
i Esclatec.

NOU CURS DE FORMACIÓ  
EN METODOLOGIA  
BOSQUESCUELA

El pròxim mes d’octubre el Parc Natural de la 
Serra de Collserola acollirà una nova edició del 
Programa de Formació Contínua en Metodo-
logia Bosquescuela. Algunes característiques 
del curs són:

 ■ Formació impartida al cent per cent a l’aire 
lliure
 ■ Ja s’hi han format quasi 500 persones
 ■ Per a futurs professionals de l’educació  
i persones interessades
 ■ Impartit per referents en l’educació a l’ai-
re lliure, com Philip Bruchner, director del 
centre d’EI Bosquescuela
 ■ Hi col·labora personal del Parc
 ■ 92 hores i 7 mòduls, en cap de setmana
 ■ Titulació del Centre Universitari La Salle
 ■ Descomptes i bonificacions fins al 100 %
Més informació a:
https://bosquescuela.com/formacion/

Els premis EMAS Catalunya, 
organitzats pel Club EMAS, amb el 
suport del Departament de Territori 
i Sostenibilitat (actual Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació  
i Agenda Rural) de la Generalitat de 
Catalunya.

El Parc Natural de la Serra de 
Collserola es compromet amb l'educació 
a l'aire lliure i acollirà una nova edició 
del Programa de Formació  
en Metodologia Bosquescuela.
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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).

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

ABRIL 2021 23,3 17,0 12,9 4,7 8,9 46,8 107,2

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

MAIG 2021 28,7 22,0 17,3 12,6 8,7 33,8 141,0

Maig 1971 – 2000 31,2 20,1 16,1 12,0 2,4 59,9 240,2

JUNY 2021 33,9 28,1 23,3 18,5 14,4 7,8 148,8

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


