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EDITORIAL
 

Encetem aquest últim trimestre de l’any 
amb un important canvi al Consorci. Marià 
Martí Viudes, director gerent els últims 28 
anys deixa el seu càrrec per jubilació i agafa 
el relleu en Raimon Roda i Noya.
Aprofito aquest espai per agrair la dedica-
ció que en Marià Martí ha realitzat durant la 
seva dilatada etapa com a director gerent. 
L’any 1993 va assumir el repte de gestionar 
un espai natural pràcticament desconegut 
per gran part de la ciutadania metropolita-
na, que calia desenvolupar i posar en valor.
Més de 28 anys després trobem un Parc 
Natural emparat per diferents figures 
legals que n’avalen la seva protecció; un 
Parc altament consolidat que la ciutadania 
ha fet seu, tot esdevenint un espai vital 
per al gaudi i el lleure alhora que essenci-
al per fer front als grans reptes ambientals 
globals que també afecten el Parc: l’adapta-
ció al canvi climàtic, la pèrdua de biodiver-
sitat, la recuperació dels espais agrícoles...
Iniciem una nova etapa a la direcció tècni-
ca del Consorci amb un important objectiu 
prioritari: la implementació de les directrius 
del Pla Especial de Protecció del Medi Natu-
ral i del Paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, conscients, però, tal i com 
avançàvem a l’anterior editorial, que serà 
imprescindible adaptar el model de gestió, 
redissenyant la seva estructura tècnica  
i humana, així com treballar colze a colze 
amb les administracions que en formen 
part i dotar-lo de finançament suficient.
Moltes gràcies per tot el treball realitzat  
i molta sort i encerts al nou gerent.

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

Des de l’1 d’octubre de 2021 Raimon Roda i Noya pren el relleu  
a la Gerència del Consorci.

RELLEU EN LA GERÈNCIA DEL 
CONSORCI DEL PARC NATU-
RAL DE COLLSEROLA

La comissió executiva del Consorci va aprovar el 
nomenament del nou director gerent durant la 
sessió extraordinària celebrada, de forma tele-
màtica, el passat 15 de juliol de 2021. Amb la 
publicació del decret de nomenament, tal i com 
marquen els estatuts del Consorci, s’inicia una 
nova etapa en la Gerència del Consorci.
Raimon Roda Noya és enginyer agrònom per 
l'ETSEAL (1996) i abans d’agafar el relleu a la 
gerència del Parc ha estat, des de setembre de 
2018, cap del Servei d'infraestructura verda de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona. És funcionari 
de carrera de la Diputació de Barcelona des de 
2001, i fins 2018 ha desenvolupat la seva activi-
tat en la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
de de la corporació.
Amb una dilatada experiència en la gestió 
d’espais fluvials, agraris i rurals, va formar part 
com a tècnic dels equips que van dissenyar  
i implementar el Parc Agrari del Baix Llobregat 

(1998-2004). Des de setembre 2013 i fins 2018 
va ser el Gerent del Consorci que el gestiona. 
Ha intervingut en la redacció de diversos plans 
d'ordenació municipal i territorial i plans estra-
tègics i ha dirigit estudis de desenvolupament 
local i rural.
Ha participat igualment en projectes de gestió 
d'espais agraris, fluvials, forestals i naturals de 
la regió metropolitana de Barcelona, centrant 
la seva activitat en programes de desenvolupa-
ment local especialment referents a la temàtica 
del sistema alimentari a nivell metropolità, i les 
relacions camp-ciutat, però també en la gestió 
i manteniment d’espais fluvials o agro-forestals.
Ha participat en projectes i xarxes transnacio-
nals sobre governança territorial i alimentària 
en regions metropolitanes i sobre la gestió de 
la infraestructura verda metropolitana. Té publi-
cats diferents articles sobre agricultura, espais  
i parcs agraris metropolitans.

Es temia que la temporada fos complicada a causa de les condicions meteorològiques 
adverses de l’hivern i la primavera, però finalment el balanç ha estat força positiu.

CAMPANYA DE PREVENCIÓ  
D'INCENDIS FORESTALS 2021

Després d’uns anys amb uns resultats força 
positius quant al nombre d’incendis i superfí-
cie cremada, enguany s'encarava una tempo-
rada que podia ser complicada a causa de les 
condicions meteorològiques molt adverses de 
l’hivern passat i la primavera.

Des d’inici d’any, els cossos de prevenció  
i extinció d’incendis s’han enfrontat a 37 
incendis al Parc que han cremat un total de 
19,55 ha; el més important, el del 8 de juny, 
prop del barri de Canyelles de Barcelona, va 
cremar unes 11,02 ha.

LA CAMPANYA DE VIGILÀNCIA

La campanya de vigilància 2021 al Parc va 
començar el 7 de juny i va finalitzar el 5 de 
setembre. Hi participen nou torres de vigilàn-
cia vigilància del Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola, amb un horari d'activi-
tat entre les deu del matí i les vuit del vespre 
els set dies de la setmana.

Les quatre torres gestionades per la 
Diputació de Barcelona en zones properes al 
Parc, també formen part del Pla d'Informació  
i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de 
l'àrea metropolitana de Barcelona, que inclou 
sis sectors (Collserola, Garraf, Ordal, Vallès, 
Marina i Barcelona-Baix Llobregat) i les tretze 
torres de vigilància, en total.

LA METEOROLOGIA

La precipitació acumulada durant els vuit 
primers mesos d'aquest 2021 ha estat de 
166,1 mm, precipitació que tots els mesos 
ha estat inferior a la mitjana. Els 3,5 mm del 
dar rer dia d'agost se sumen a un total de 25,1 
mm recollits durant els tres mesos d'estiu i el 
fan el tercer estiu més sec (i el segon any més 
sec) des del 1914, segons les dades de l'Ob-
servatori Fabra. L'estiu ha fet ben evident la 
necessitat de més aigua a l'assedegat bosc del 
Parc de Collserola.

Quant a la temperatura, també segueix 
un patró anòmal i ha estat superior a la mitja-
na durant els primers mesos, tot i que a l'estiu 
les temperatures han estat moderades.

PLA ALFA I PREALERTES

La combinació de poca precipitació i tempe-
ratures altes pròpies de l'estiu va abocar  
a una excepcionalitat d'activació del Pla Alfa  
i del règim de prealertes de la campanya 
d'enguany. El dia 13 d’agost, amb motiu de 
l’arribada d’una onada de calor, combinada 
amb l’estat de la vegetació, molt ressentida 
per la manca de pluges des de feia quasi tres 
mesos, es va activar el Pla Alfa 3 a la majoria 
de municipis de l’AMB i conseqüentment de 
l’àmbit de Collserola Així, els dies 13, 14 i 15 

d’agost el risc d’incendi va ser extrem, assolint 
uns valors dels quals no es té constància d’ha-
ver-se arribat des que es tenen dades.

En aquest període, entre els dies 13 i 19 
d’agost, es van col·locar uns 90 cartells en 
accessos i aparcaments i es van repartir uns 
1.500 fulletons recomanant no accedir al Parc 
Natural de Collserola.

Finalment, i sortosament, el risc tan alt 
d'incendis no va tenir grans conseqüències ni 
pel que fa al nombre d'incendis ni a la super-
fície cremada.

Incendi del 8 de juny, al barri de Canyelles
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L’aparició dels senglars de Collserola als mitjans de comunicació és, malauradament, recurrent. 
L’augment dels incidents vinculats a la presència de cada vegada més animals habituats a les persones  
ha esdevingut un greu problema.

INCIDENTS AMB SENGLARS 
AL PARC DE COLLSEROLA

LES POBLACIONS DE SENGLAR

Les poblacions de Collserola, i les d'algunes 
altres zones metropolitanes d’Europa, assolei-
xen una densitat superior al que era habitual 
fa unes dècades degut a l’accés al menjar fàcil 
que les zones urbanes i periurbanes oferei-
xen, i també al refugi que els espais verds 
urbans proporcionen a l’espècie troba refugi 
per viure-hi i reproduir-se. Així, el nombre de 
senglars instal·lats a les vores del Parc ha anat 
en augment, al mateix temps que augmenten 
els conflictes.

NORMATIVA VIGENT

L'aplicació de la normativa vigent que fixa les 
espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els 
períodes hàbils de caça i les vedes especials 
per a cada temporada, en tot el territori de 
Catalunya correspon a la Generalitat de Cata-
lunya.

A la serra de Collserola hi ha un règim 
de caça controlada en una part dels terrenys 
cinegètics d'aprofitament comú. A partir d'ai-
xò, la Direcció General d’Ecosistemes Fores-
tals i Gestió del Medi aprova anualment el 
Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de les Zones 
de Caça Controlada de Collserola, dividides 
en dues àrees: Collserola-Vallès Occidental 
(situada a cavall dels municipis de Sant Cugat 
del Vallès i Cerdanyola del Vallès, amb una 
superfície total de 767 ha) i Collserola-Baix 

Llobregat (a cavall dels municipis del Papiol, 
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant 
Just Desvern, amb una superfície total de 
2.256 ha).

Així, per exemple, el Pla Tècnic de Gestió 
de la Cacera de la Zona de Caça Controlada 
de Collserola per a la temporada 2020/2021 
autoritzava a realitzar vint batudes per a 
l’aprofitament del porc senglar, que finalment 
es van reduir a un total de nou batudes amb 
42 porc senglars capturats. El motiu excepci-
onal de la reducció del nombre de batudes 
realitzades va ser la suspensió temporal de la 
caça degut a l’increment sobtat de visitants 
al medi natural com a conseqüència de les 
restriccions de mobilitat relacionades amb la 
pandèmia de la COVID-19.

LA PROHIBICIÓ D’ALIMENTAR-LOS

Si darrerament s’han accentuat els problemes 
amb els senglars ha estat degut, sobretot, al 
fet que hi ha persones que mantenen l’actitud 
d’alimentar-los i que encara s’abandona menjar 
a l’abast dels animals. Malgrat les mesures de 
control que s’han portat a terme a Collserola 
durant més de trenta anys, la situació actual 
exigeix implementar noves mesures que perme-
tin, per una banda, seguir reduint el nombre 
d’animals i, per una altra, evitar que els exem-
plars salvatges s’habituïn a la presència humana  
i que tinguin accés a aliments fàcils d’origen 
humà. D’aquí la importància que tant els visi-
tants com el veïnat del Parc coneguin les mesu-
res preventives i puguin col·laborar en la reso-
lució del problema.

saber de qui eren els terrenys per les dues fites 
de propietat que vàrem descobrir al lloc, si bé 
no va ser fins que vam trobar l'escriptura del 
testament de can Amell Xic que vam poder 
concloure que aquest indret pertanyia a la 
masia esmentada.

De fet, la carretera va malmetre moltes 
vinyes, a causa de l'abocament incontrolat de 
les runes a ambdós marges d'aquesta, cosa 
que destruïa les vinyes.

Així, des de l’Arxiu Històric de Roquetes-
Nou Barris, volem reivindicar la preservació 
d'aquestes feixes que al llarg de la carretera 
Alta de les Roquetes, des de la masia de can 
Sant Genís fins al castell de Torre Baró, es 
poden apreciar fàcilment.

RESCATAR DE L'OBLIT  
EL PASSAT VINÍCOLA  
DE COLLSEROLA

Abans, la dita "anar a jugar a les vinyes" era 
molt comú entre la canalla.

De fet, existeix la plaça del Raïm i el carrer 
del Vinyar en el nomenclàtor de la zona. 
També vestigis d'aquest passat són les prem-
ses de vi que hi havia a les cases de pagès 
de l'entorn, de les quals hi ha testimonis foto-
gràfics. La premsa de can Verdaguer és l'úni-
ca que ens queda al districte i llueix avui dia 
dintre del recinte.

Moltes d'aquestes masies tenien terres 
a la part alta, a la muntanya. En general, es 
cultivava la vinya a principis del segle XX, una 
vegada superada la fil·loxera.

Pujant per la carretera Alta de Roquetes, 
en molts indrets es poden apreciar encara les 
feixes, parets de pedra seca que formaven 

terrasses on es plantava vinya. Tenim cons-
tància d'aquestes plantacions per diferents 
escriptures de propietat trobades en relació 
amb la construcció de l’esmentada carrete-
ra per Manuel Maria Sívatte amb motiu de 
la creació de la Sociedad de las Alturas del 
Noroeste de Horta. Era previst que un tramvia 
uniria la plaça Eivissa fins al castell de Torre 
Baró. Per això es va construir la carretera Alta 
de les Roquetes, carretera que pujaria vorejant 
per la mitja falda de la muntanya i que avui dia 
és un passeig molt concorregut.

En un dels revolts d'aquesta carretera 
avui dia encara es poden apreciar, molt visi-
blement, diferents feixes que corresponien, 
juntament amb el pou que hi ha al costat de la 
carretera, a la propietat de can Amell Xic. Vam 

A la banda de la solana de Collserola, a la part que pertoca a Nou Barris,  
hi ha un passat de plantacions de vinyes, que ha quedat en la memòria  
del veïnat més antic.

Feixes encara visibles a la carretera Alta  
de Roquetes (Foto: Arxiu Històric de Roquetes)

Pou proper a la carretera Alta de Roquetes  
(Foto: Arxiu Històric de Roquetes)

Arnaldo Gil Albacete
Centre d'Estudis Populars 

i Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

Premsa de vi de can Verdaguer, situada en un pati  
a l’exterior de l’edifici (Foto: Elsa Ramos)
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UN DEBAT URGENT I INDEFUGIBLE

Per fer realitat això cal adaptar i redimensio-
nar l’estructura de l’òrgan gestor, el Consorci, 
i dotar-lo de mitjans propis o proveïts per la 
resta d’administracions que en formen part, 
així com dotar-lo de pressupost suficient per 
poder desplegar plenament i amb garanties 
el Pla Especial de Protecció vigent. Això ha 
de suposar, en primer lloc, que la Generalitat 
es comprometi econòmicament amb aquest 
projecte, i en segon lloc, aconseguir una 
major implicació de les administracions muni-
cipals de Collserola.
Aquest debat no s’ha encetat encara i, per 
força, l’any 2022 ha de produir-se i ha de 
donar els resultats adequats, perquè la gestió 
de Collserola és cada vegada més complica-
da: els efectes del canvi climàtic (inundacions, 
erosió, incendis forestals), un ús públic crei-
xent que cal fer compatible amb la preservació 
d’aquest espai, la pressió del context metro-
polità sobre aquest espai, les espècie exòti-
ques invasives, el creixement descontrolat 
d’algunes espècies com el porc senglar, etc., 
requereix mitjans per garantir que Collserola 
continuï sent una infraestructura verda prove-
ïdora de serveis ecosistèmics per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans metropolitans.
Aquest és el gran repte que tenim al davant.

plantilla en un 12 %, així com replantejar  
i reorientar els serveis del Parc. Aquesta situ-
ació no s’ha pogut remuntar fins a dia d'avui.

Cal tenir en compte que per les seves 
característiques periurbanes i la seva dimen-
sió, Collserola és un Parc que suporta un enor-
me ús públic i, en correspondència, acumula 
nombrosos equipaments i infraestructures 
necessaris per al seu adequat funcionament, 
que cal mantenir.

EL PEPCO I EL PEPNAT

Una de les derivades de la declaració de Parc 
Natural va ser la redacció d’un nou Pla Especi-
al de Protecció, que a més a més de ser obli-
gatori per la mateixa declaració, era necessari 
perquè el vigent Pla Especial d’Ordenació i 
de Protecció del Medi Natural del Parc de 
Collserola (PEPCo), aprovat l’any 1987, estava 
quedant obsolet i era insuficient per donar 
resposta als reptes que s’estaven plantejant 
al Parc.
El nou Pla Especial de Protecció del Medi Natu-
ral i del Paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (PEPNat), aprovat el 9 d’abril de 
2021 (quasi 10 anys després de la declaració), 
és una eina molt acurada i ambiciosa, que fixa 
uns nivells de qualitat i exigència en la gestió 
i protecció dels ecosistemes i la biodiversitat 
del Parc molt més elevats. Tot i que s’aplica 
obligadament des de la seva aprovació, el 
compliment i implementació plena dels seus 
objectius és un procés que s’ha de fer de 
forma progressiva.

DE PATRONAT A CONSORCI

L’any 2000 l’òrgan de gestió va passar de ser 
Patronat a Consorci, en incorporar-se la Dipu-
tació de Barcelona i assumir el 50 % del finan-
çament de Collserola que fins aleshores havia 
recaigut sobre l’AMB. La creació del Consor-
ci no va suposar una millora apreciable en el 
finançament del Parc.

La crisi econòmica que es va iniciar l’any 
2007 va afegir noves dificultats al finança-
ment del Parc i va minvar la possibilitat de 
continuar executant noves actuacions, tan 
necessàries en un espai natural que suportava 
un ús públic creixent.

DECLARACIÓ DE PARC NATURAL

Els treballs i estudis iniciats l’any 2002 per 
declarar Collserola Parc Natural van arribar  
a la seva fi i el 19 d’octubre de 2010 la decla-
ració es va fer efectiva. Això va implicar la 
incorporació de la Generalitat de Catalunya 
(GENCAT), amb el compromís d’aportar els 
mateixos diners que l’AMB i la DIBA, la qual 
cosa representava un increment de pressupost 
del Consorci del 33 %, cosa que es va produir 
parcialment només els dos primers (10 % l’any 
2010 i 5 % l’any 2011) i a continuació va passar 
a ser una aportació testimonial (1,6 %).

La cruesa de la crisi econòmica i la manca 
d’aportació de la Generalitat en els termes 
acordats van produir una disminució dels 
recursos econòmics, la qual cosa que va obli-
gar el Consorci l’any 2012 a reduir la seva 
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30 ANYS 
A COLLSEROLA

L’ESCOLA-TALLER DE MEDI AM BIENT 
DE COLLSEROLA (1991-1993)

De la tasca desenvolupada a l’Escola-Taller, un 
projecte (amb 2 anys de durada) de formació 
ocupacional de 180 alumnes-treballadors, cal 
destacar algunes actuacions importants del 
Parc que van tenir inici en aquest període i que 
l’òrgan gestor va concloure posteriorment. 
Així cal esmentar l’inici de la restauració de 
la masia de can Balasc (les Planes - Barcelona) 
amb la construcció de la masoveria o l’inici de 
la restauració de la masia de can Ferriol (Sant 
Feliu de Llobregat), així com algunes repobla-
cions forestals.

EL PATRONAT METROPOLITÀ 
DEL PARC DE COLLSEROLA

El Patronat Metropolità del Parc de Collse-
rola inicià la seva trajectòria l’any 1987 com  
a projecte promogut per la Corporació Metro-
politana de Barcelona (CMB) i quan va desa-
parèixer va passar a dependre de la Manco-
munitat de Municipis de l’AMB (MMAMB), 
entitat que va prendre el relleu a la CMB, en 
associar-se els municipis metropolitans.

Els primers anys van ser exercicis de pres-
supostos generosos que permeteren fortes 
inversions; calia dotar i consolidar un òrgan 
gestor amb un bon equip tècnic i implantar 
sobre el terreny actuacions i equipaments que 
fessin realitat tangible el nou parc de Collse-
rola, donant continuïtat a les actuacions que 
ja havia engegat la CMB com per exemple 

les àrees de lleure de Santa Creu d’Olorda, 
Castellciuró (Molins de Rei), la Salut de Sant 
Feliu de Llobregat. També àmbits d’estada  
i fonts com la de la Budellera.

Així, entre els anys 1987 i 1993 es van dur 
a terme grans actuacions com els miradors de 
la Rabassada, de la Font Groga, de Torre Baró, 
de Sarrià, del Turó d’en Cors; es va concloure 
la restauració de la masia de Can Coll, centre 
d’educació ambiental, i es va obrir el Centre 
d’Informació del Parc (Vil·la Joana), que acull 
la seu del Consorci.

La crisi postolímpica (1992-1993) va afec-
tar l’òrgan gestor del Parc, que va haver de 
d’aturar o ajornar actuacions ja programades 
i que van ser acabades l’any 1994 mercès  
a una aportació extraordinària per part de la 
MMAMB.

Visió personal de l’evolució del Parc de Collserola al llarg dels darrers 30 anys, en 
els quals Marià Martí hi ha estat vinculat des de 1991 amb càrrecs directius, des de 
1993 com a director gerent del Consorci fins a la seva jubilació, l'octubre de 2001.

A partir de l’exercici de 1995 el Consorci 
va entrar en una època de recursos econò-
mics més limitats i per això va tocar impul-
sar un ambiciós programa de patrocini per 
tal d’aconseguir diners del sector privat i, 
posteriorment, cercar recursos econòmics de 
les administracions municipals del parc, que 
estaven interessades a desenvolupar projectes 
dins del seu terme municipal, assumint total-
ment o parcialment la despesa d’inversió.

D’aquest període podem parlar d’actu-
acions tan rellevants com la recuperació del 
pantà de Vallvidrera i l’edifici del vigilant, al 
passeig de les Aigües, l’obertura del tram de 
Sant Pere Màrtir, la urbanització de diversos 
trams i la construcció de quatre passarel·les, 
la construcció del mirador d’Horta on hi havia 
hagut els dipòsits de gas, el parc de Can Cuiàs 
(22 ha) a Montcada i Reixac, el camí de Can 
Borrell a Sant Medir a Sant Cugat del Vallès, 
i tants altres.

Can Balasc i can Ferriol. (Foto: CPNSC)

Marià Martí Viudes

Director gerent des de l’1 de març de 1993 fins  

al 30 de setembre de 2021



8

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
33

9 

TA
R

D
O

R
 2

02
1

9 8

A l’estiu s’han iniciat les obres de millora de dos murs a les finques de Can Coll i de 
Can Borni, que són elements del patrimoni arquitectònic del Parc Natural de la Serra de 
Collserola.

REHABILITACIÓ DELS MURS  
DEL JARDÍ DE LA SRA. COLL  
I DE CAN BORNI

LA RECUPERACIÓ DEL MUR DEL 
JARDINET DE LA SENYORA COLL

Durant els mesos d’estiu s’han portat a terme 
les obres que han servit per millorar el mur 
perimetral que envolta l’espai conegut com 
a jardinet de la Senyora Coll. Aquest empla-
çament és un dels entorns d’ús habitual de 
l’alumnat que visita el Centre, sobretot dels 
grups d’Educació infantil, on gaudeixen de les 
estones de lleure en un espai arbrat, on a més 
dels fruiters destaca un gran cedre.

L’origen d’aquest espai es remunta a la 
dècada de 1920, quan el mas va experimentar 
un procés de “modernització”, tant de l’interior 
com dels entorns, en què es van refer moltes de 
les baranes que vorejaven els horts i els camps. 
Uns anys més tard, el 1935, la família Serra, 
propietària de la masia en aquells moments, va 
continuar amb les obres en aquest espai adja-
cent a la capella i li va donar l’aparença amb què 
ha arribat als nostres dies. La senyora Coll era en 
aquella època Maria Teresa Espasa Rius, dona 
de Joan Serra.

Un dels fenòmens naturals que anuncien la tardor és el pas dels ocells migratoris 
en el seu viatge de retorn cap al sud. Aprofitant aquest moment es celebra el Dia 
Mundial dels Ocells. Enguany, el 3 d'octubre ha coincidit la Festa dels Ocells amb el 
final de la campanya divulgativa de seguiment de les migracions d'ocells.

LA FESTA DELS OCELLS  
I CAMPANYA DE SEGUI MENT 
D'OCELLS MIGRADORS

La Festa dels Ocells al Parc va tenir lloc 
el cap de setmana del 2 i 3 d’octubre. El 
diumenge 3 va ser el dia central de la cele-
bració amb la Festa dels Ocells a Can Coll, 
amb un programa atractiu d’activitats 
i propostes per a tots els públics, més reduït 
que en altres ocasions per tal de complir amb 
les normatives de prevenció pel Covid19.
En aquesta edició s'aprofità per conèixer el 
seguiment nocturn de la migració d’ocells, el 
NOCMIC. En Xavier Riera, de l’Institut Cata-
là d’Ornitologia (ICO), va fer una xerrada on 
explicà en què consisteix aquest projecte de 
ciència ciutadana. També es va tenir l'oportu-

nitat de conèixer els ocells que viuen al voltant 
de la masia amb la passejada guiada “Ocells 
de bosc, ocells de conreus”. Per als més petits, 
com ja va sent habitual, es van fer tallers 
de manualitat, de conta contes i un racó de 
llibres sobre ocells.

D'altra banda, el diumenge 3 d'octubre 
va finalitzar la campanya de divulgació del 
seguiment d'ocells migradors, una campanya 
científica i divulgativa, que ja ha arribat a la 
seva 33a edició, El seguiment de la migració 
acabarà a finals del mes d'octubre. Les espè-
cies que acumulen més observacions són l’ali-
got vesper, l’arpella, l’esparver i el xoriguer.

Desmuntatge del mur perimetral que envolta l’espai conegut com a jardinet de la Senyora Coll. 
(Foto: CPNSC)

Amb el pas del temps, el jardinet de la 
Senyora Coll s’ha vist afectat i ha estat neces-
sària una intervenció de restauració. Les obres 
van començar amb el desmuntatge del mur de 
maons i de la balustrada de rajoles que forma 
el perímetre d’aquest espai per la banda de 
llevant. Aquesta operació s’ha fet progressiva-
ment per tal d’assegurar la conservació de les 
rajoles i el seu restabliment posterior un cop 
es refaci el mur i l’estructura. Aquestes peces 
són originàries de la mateixa bòbila que anti-
gament funcionava en el mateix mas de Can 
Coll, avui en ruïnes. La història de la bòbila 
és ben singular, ja que està reconeguda com  
a jaciment arqueològic datat de l’edat del 
ferro (del 650 al 50 aC).

PROJECTE DE MUR DE CONTENCIÓ  
AL VIVER DE CAN BORNI

Al Viver de Can Borni hi ha un camí davant 
del mòdul on hi ha els vestidors i el magat-
zem dels treballadors del Consorci i és per on 
circulen els vehicles del Parc. És un camí força 
estret que esdevé insegur segons l’amplada 
del vehicle. Per millorar l’espai, s’ha executat 
el projecte de mur de contenció. Els treballs 
han consistit en la construcció d’un mur de 
contenció de formigó armat, revestit amb mur 
de llicorella per tal d’integrar-lo en els murs de 
l’entorn. També s'ha fet una solera de formigó 
i s'ha col·locat una barana de protecció.

RENOVACIÓ  
DE CONVENIS  
DE PATROCINI

Des de l’any 1993 el Consorci compta amb un 
programa de patrocini que té com a objectius 
l’obtenció de suport tècnic i econòmic extern 
al pressupost propi, així com la possibilitat de 
dur a terme accions conjuntes amb el teixit 
empresarial que contribueixin a millorar la 
conservació del Parc. Donada la conjuntura 
econòmica, aquest programa és indispen-
sable per al desenvolupament d’alguns dels 
projectes i actuacions necessaris al Parc.
Aquest programa estableix tres vies diferents: 
el mecenatge, el patrocini i l’esponsorització.
Actualment el Consorci té signats acords de 
patrocini amb vuit empreses: Aigües de Barce-
lona, Cementiris de Barcelona SAU, Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), 
Fundació RACC, LafargeHolcim, Nomber 
Gestió Integral de Cementiris (Roques Blan-
ques), Parc d’Atraccions del Tibidabo (PATSA)  
i Torre de Collserola.

Aquest 2021 s’han renovat els compromi-
sos establerts amb Cementiris de Barcelona 
SAU, Nomber Gestió Integral de Cementiris  
i Torre de Collserola. En tots tres casos, aques-
tes empreses fan una aportació econòmica i,  
a canvi, el Consorci els dona suport en actu-
acions sobre el medi natural relacionades 
amb la prevenció passiva i activa d’incendis, 
la gestió forestal en general (tractaments silví-
coles i fitosanitaris), el control de poblacions 
i suport a la fauna, així com en altres temes 
ambientals que puguin ser d’interès en cada 
cas concret.

Amb el patrocini, les empreses 
s’impliquen en la gestió i conservació 
d'aquest espai natural protegit.

Festa dels Ocells 2021 a Can Coll. (Foto: CPNS)
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1PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

AL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA

Més propostes  
a l’Agenda d’activitats       
del Parc Natural de 
Collserola

n VISITA A LA RURAL
Per conèixer la realitat dels petits productors 
agroecològics del Parc i tastar els productes 
locals. A càrrec de la cooperativa La Rural 
de Sant Cugat.

A Sant Cugat del Vallès, dissabte 23 d’octu-
bre, d'11 a 13 h

n QUÈ ÉS LA PEDRA SECA?
Xerrada per conèixer la tècnica constructiva 
de la pedra seca, declarada patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO. Coneixerem la 
seva presència a Collserola. A càrrec de Joan 
Maria Vives.

Diumenge 21 de novembre al Centre d’In-
formació, d'11 a 12.30 h

n LES BARRAQUES DE VINYA DE CAN 
FERRIOL
Un itinerari per la finca de Can Ferriol on 
es podran observar diferents barraques de 
vinya i recers als marges del camí. A càrrec 
de Joan Maria Vives.

Diumenge 28 de novembre, a Can Ferriol, 
de 10 a 13 h

ATENCIÓ: cal inscripció prèvia  trucant al 
telèfon del Centre d'Informació: 932803552 
durant la matixa setmana de l'activitat

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

CAMPANYA 2021 DEL PROJECTE DE 
PARTICIPACIÓ EN L’ERRADICACIÓ DE 
L’AILANT

Des de l’any 2004, el Consorci està duent  
a terme el tractament herbicida com a principal 
mesura de control d’aquesta espècie, així com 
també l’arrencada puntual de peus petits de 
llavor. Eliminar-la, però, és molt difícil. Un dels 
fets que complica l'eficàcia del tractament són 
les parcel·les privades dins del Parc. Per això, la 
implicació de les associacions veïnals i ambien-
talistes vinculades a les zones habitades del Parc 
Natural i el treball conjunt amb l’administració  
i els propietaris privats són imprescindibles.

Aquest projecte facilita la coordinació  
a l’hora d’abordar aspectes com la divulgació 
de la problemàtica, la localització o el tracta-
ment dels ailants. Les associacions veïnals se’n 
carreguen de buscar complicitats a l’hora de 
localitzar-los i de permetre que el Consorci faci 
el tractament a les parcel·les. També hi partici-
pen alguns centres educatius.

Des de l’any 2004 fins al 2020 s’han trac-
tat més 84.000 ailants. Entre un 3 i un 4 % en 
parcel·les privades o detectats per les entitats. 
L’any 2020 van ser tractats 49 focus amb més 
de 2.300 arbres. Això va suposar un cost al què 
cal afegir el pressupost que van destinar propie-
taris i ajuntaments a tallar i treure els arbres 

Sessió de formació sobre l'ailant, a les Planes. (Foto: CPNSC)

tractats. Es van tractar arbres de la Floresta, 
Valldoreix, el Rectoret, Tibidabo - Vallvidrera  
i Santa Maria de Vallvidrera - Mas Sauró.

TROBADA DE LA TAULA D’ENTITATS 
COL·LABORADORES

El dia 27 de setembre es va fer la 2a 
trobada d’aquest any de la Taula d’Enti-
tats Col·laboradores amb el Parc. Hi són 
convo  cades totes les entitats que durant 
aquests anys han participat en algun dels 
programes de promoció de la participació  
i suport al voluntariat. Serveixen per al conei-
xement mutu, intercanviar experiències, trac-
tar temes relacionats amb la gestió del Parc  
i informar sobre diversos aspectes del dia a dia. 

Com ja va passar amb la reunió del març, 
les mesures de prevenció per la Covid van 
obligar a fer-la un dia entre setmana i en 
format on-line. Aquest cop hi van participar 
vint persones: setze representants de dotze 
entitats, tres tècnics del Consorci i el seu 
ge rent, que va aprofitar per acomiadar-se 
per jubilació. Els temes tractats van ser: les 
activitats que de forma conjunta, dins dels 
diferents programes, s'han pogut fer aquest 
any; la presentació del nou espai Voluntariat 
als Parcs, dins del portal del voluntariat ambi-
ental, i les efemèrides que marcaran la tardor. 
El tema central es va dedicar al balanç provi-
sional del programa de prevenció d’incendis 
d'enguany i a explicar les mesures passives  
i actives de la prevenció.

FINS A SEMPRE,  
JOAN

Dilluns 30 d’agost va morir sobtadament el 
nostre company Joan Montero Márquez,  
a l’edat de 55 anys.

En feia 22 que treballava al Consorci del 
Parc Natural de la Serra Collserola, els darrers 
divuit al Servei d’Administració i Contractació 
vinculat a la gestió de Recursos Humans del 
Consorci.

Treballador actiu i membre de la Junta de 
Personal del Consorci, va esdevenir un referent 
per als treballadors i treballadores del Parc.

Persona  que es va obrir pas a la vida amb 
esforç i sacrifici, va accedir per mèrits propis  
a la funció pública, compaginant la seva tasca 
al Consorci amb la seva vocació sindical.

El seu nord fou sempre l’ajut al proïsme, 
la vocació de col·laborar amb les companyes  
i companys, sense ànim de lucre, més enllà de 
l’estricta funció que tenia encomanada.

Tot el nostre suport i condol a la família  
i amistats per aquesta pèrdua.

El nostre company Joan Montero va 
morir sobtadament l'agost passat.

Joan Montero Márquez

MEMÒRIA DE  
GESTIÓ 2020

S’ha publicat la memòria del 
Consorci corresponent a l'any 2020, 
consultable al web del Parc.

Passat l'estiu i amb la situació de la Covid 19 més controlada, s’han pogut continuar els plans de 
treball anual programats amb les diferents entitats. S’han reprès doncs els programes Col·laborem 
amb el Parc, els de participació en la gestió i les activitats del Vols col·laborar? de l’Agenda del Parc.

TEMPORADA  
DE CAÇA  
2021-2022

La regulació de la caça és una competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya, la 
qual fixa les espècies d’aprofitament cine-
gètic, els períodes de veda, aprova els plans 
tècnics de gestió de les zones de caça contro-
lada i autoritza les batudes de senglar. Podeu 
consultar el calendari del Pla tècnic de gestió 
cinegètica per a la temporada 2021/22 al web 
del Parc www.parcnaturalcollserola.cat. 

La Direcció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi informa  
del calendari de caça d'enguany.

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://www.parcnaturalcollserola.cat/agenda/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/cacera-zones-i-calendari/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/memories/
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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 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).

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

JULIOL 2021 33,6 30,0 24,8 19,7 14,3 9,0  157,8

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

AGOST 2021 35,3 29,1 24,5 19,8 14,1 8,3 166,1

JULIOL 1971-2000 38,4 27,1 22,9 18,7 11,0 45,0 350,0

SETEMBRE 2021 31,3 27,4 22,8 18,3 13,5 23,3 189,4

AGOST 1971-2000 33,5 23,6 20,0 16,3 7,4 71,9 421,9

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/
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