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EDITORIAL*
Aquest mes de desembre assumeixo de
nou la presidència del Consorci, coincidint
amb una nova etapa, també, en la gerèn
cia de l’ens.
En primer lloc, vull destacar que encetem
aquest camí amb el compromís de desple
gar el nou Pla Especial de Protecció del
Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural
de la Serra de Collserola (PEPNat), un nou
full de ruta que suposa la corresponent
modificació del marc del planejament.
En segon lloc, vull constatar els valors
ecològics del Parc, en el marc del gran
ecosistema que és l'Àrea Metropolitana
de Barcelona. Uns valors que s’han posat
encara més en valor aquests dos darrers
anys de pandèmia, quan molta gent s'ha
adonat de la gran sort que suposa tenir
aquest gran parc natural gairebé a la porta
de casa, alhora que s'evidenciaven els
grans reptes que implica la gestió d'aquest
espai, per fer compatible l'ús social i la
seva conservació.
Encetem, doncs, una nova etapa amb la
conservació de la biodiversitat i la gestió
de la crisi climàtica com a protagonistes,
que requerirà dels recursos adequats
i d'un compromís compartit per totes les
institucions, entitats i ciutadania a títol
individual.

RELLEU A LA
PRESIDÈNCIA
DEL CONSORCI
Ada Colau, presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pren el relleu
de Núria Marín i és elegida presidenta del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
L’Assemblea del Consorci, celebrada el passat
16 de desembre, en aplicació dels estatuts
de l’entitat, ha acordat el relleu a les vicepresidències del Consorci que han assumit
Núria Marín, presidenta de la Diputació de
Barcelona, i Antoni Ferran, director general
de Polítiques Ambientals i Medi Natural del
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. També
s’ha ratificat en el càrrec l’actual vicepresident
executiu, Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei
i s’ha donat compte del nomenament del nou
director gerent, Raimon Roda.
En la seva intervenció davant l’Assemblea, Ada Colau ha remarcat la importància
de la preservació del Parc Natural de la Serra
de Collserola pels seus valors ecològics i com

a espai essencial per al lleure i la salut de la
ciutadania metropolitana, molt especialment
en moments de pandèmia.
Actualment, i segons els estatuts vigents,
aprovats l’any 2019, l’Assemblea compta amb
catorze membres (un membre de la Generalitat
de Catalunya, dos de la Diputació de Barcelona, dos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i un de cada ajuntament adherit al Consorci).
Cal destacar també que durant la sessió
s’ha aprovat el pressupost del Consorci per
a l’exercici 2022 i s’ha presentat el nou mapa
guia del Parc Natural de la Serra de Collserola.
D'altra banda, el proppassat 24 de novembre es va reunir el Consell Científic Assessor,
mentre que el 17 de desembre ho va fer el
Consell Consultiu.

* Resum de les paraules pronunciades a l’Assemblea
del Consorci el 16.12.2021.

Ada Colau i Ballano
Presidenta del Consorci
del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Vista general de la serra de Collserola, tardor de 2021. Foto: CPNSC
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LES BARRAQUES DE VINYA
DE PEDRA SECA AL PARC
NATURAL DE COLLSEROLA
Al Parc Natural de la Serra de Collserola hi ha uns elements discrets i integrats al
paisatge, repartits per tot el territori, que formen part de la història i l’arquitectura
tradicional agrícola de la serra des de fa segles.
El coneixement i la tècnica constructiva associada a les construccions de pedra seca van ser
declarades per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Els marges de pedra seca
són els més abundants, però els elements més
singulars són les barraques de pedra seca, que
s’han anomenat tradicionalment barraques
de vinya pel fet d'estar vinculades a aquest
conreu de secà.
L’any 2005 va començar a Collserola una
recerca sobre les barraques de vinya i actualment n’hi ha més d’un centenar de localitzades, tot i que moltes estan en estat ruïnós,
i concentrades sobretot al vessant del Llobregat,

des de la riera de Sant Just fins al Papiol, sent
el municipi de Sant Feliu de Llobregat on se’n
conserven més.
En aquestes modestes construccions, els
pagesos s’aixoplugaven de les inclemències
meteorològiques durant les jornades de feina al
camp i podien guardar-hi algunes eines i l’avi
tuallament del dia. El sistema constructiu és
d’una gran economia ja que utilitza els materials de l’entorn (pedra) i no requereix materials
d’unió (morter). La tipologia més comuna és
la de cabana de pedra seca, de planta circular
o quadrada, gairebé sempre formada per una
sola estança amb la volta tancada per aproximació de filades.

Les barraques de vinya formen un patrimoni agrícola tradicional que cal mantenir,
conservar i recuperar. Així, entre 2008 i 2012
es van restaurar quatre barraques de vinya
a la finca pública de Can Ferriol (Sant Feliu de
Llobregat) i la catalogació i el manteniment de
les barraques de vinya del Parc Natural de la
Serra de Collserola s’està duent a terme amb
entitats voluntàries i coordinades des dels
serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola. L’annex 9 del vigent Pla
especial del Parc, aprovat l’abril de 2021, inclou
l’inventari de patrimoni cultural de la serra
i, entre altres elements, incorpora les barraques
de vinya del Parc.
SETMANA DE LA PEDRA SECA 2021

Més informació:

Aixopluc de pedra seca integrat a un marge (Foto: CPNSC)

En el marc de la Setmana de la Pedra Seca
als Països Catalans, del 19 al 28 de novembre, s’han realitzat tres activitats al Parc
de Collserola, tot i que n’hi havia quatre de
programades: la xerrada "Què és la pedra
seca?", una sortida per conèixer les barraques de vinya de Can Ferriol (anul·lada), una
activitat de conservació de les barraques de
vinya a Can Puig i el taller de construcció d’un
mur de pedra seca al Turó d’en Corts. Aquesta
sessió sessió teòricopràctica va anar a càrrec de
Víctor Mata, especialista de la tècnica de paret
seca de Dos Punts Documentació i Cultura SL,
autor de la construcció de RA, una intervenció
de pissarra llicorella en forma de disc al mateix
turó d'en Corts.
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SETZE ANYS
DEL PROJECTE RIUS
A COLLSEROLA
El projecte Rius, coordinat per l’associació Hàbitats, promou el coneixement i el treball conjunt. Les
observacions de grups i particulars ajuden a diagnosticar l’estat ecològic dels rius i rieres
i a fer un seguiment de la seva evolució en el temps. Alguns punts de la riera de Vallvidrera, la de Sant
Cugat i la de Can Coll o Can Codina, al Parc Natural de Collserola, també són periòdicament analitzats.
El Projecte Rius és una iniciativa que des del 1997
coordina l’Associació Hàbitats. El seu objectiu
és apropar les persones als rius i les rieres.
Aquest projecte neix al Departament
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, de
la mà d’un grup de persones, professores
i alumnes, que van idear uns materials didàctics per fer una diagnosi de l’estat dels rius,
amb la implicació de moltes persones i grups
no necessàriament especialistes. A partir
d’aquí li van donar forma de projecte, que
combinava el vessant ambiental amb el social, un projecte de participació ciutadana i de
voluntariat ambiental per fer l'anàlisi, el seguiment i el recull de propostes de millora dels
ecosistemes fluvials.

El projecte es fonamenta en tres pilars:
■■La importància de l’educació per conèixer
millor els ecosistemes aquàtics
■■La constància del treball del voluntariat, que
vetlla per la conservació del seu entorn
■■El foment de la participació ciutadana
com a eina fonamental per construir una
societat més conscient i capacitada per
protegir i millorar aquests ecosistemes.
La base del projecte és el treball que fan els
diferents grups a tot el territori, cadascú al
tram o trams dels què es fan responsables i on
fan dues inspeccions anuals. El conjunt dels
resultats, recullits a l’Infome RiusCat, permeten conèixer l’estat ecològic dels rius i rieres
de Catalunya i la seva evolució en el temps.

L’any 2008 es crea la Xarxa Projecte Rius,
formada per entitats d’arreu que estan aplicant
aquesta metodologia en altres llocs del món.
Des de 2005 i fins a l’actualitat, s’han fet
inspeccions de primavera i/o tardor a tretze
punts de les rieres del Parc: deu a la riera de
Vallvidrera o Rierada, dos a la riera de Sant
Cugat i un al torrent de Can Coll o Can Codina.
El seguiment l'han fet bàsicament entitats: set centres escolars, un del món del lleure i tres associacions, una d’elles, Hàbitats.
També hi han col·laborat dues persones a títol
individual.
A més de les inspeccions al Parc, l’associació Hàbitats, juntament amb el Consorci,
també ha organitzat formacions sobre els
continguts i la metodologia del projecte en
tres ocasions.
Els resultats de totes aquestes inspeccions són molt valuoses perquè, sumades
a les obtingudes amb la recerca científica, ens
ajuden a saber en tot moment quin és l’estat
ecològic dels cursos d’aigua més permanents
del Parc: la riera de Vallvidrera i la de Sant
Cugat, així com els problemes que presenten
i que cal abordar.
Des d’aquí volem donar les gràcies a totes
les persones i grups que fins ara han participat en aquest projecte i animar a què d’altres
també ho facin.
Més informació a: http://www.projecterius.
cat/front/posts/el-projecte

Voluntaris del Projecte Rius prospectant a la riera de Vallvidrera. Foto: CPNSC
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ
D’ANTIGUES FITES AL PARC
DE COLLSEROLA
Als districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Horta Guinardó de Barcelona es conserven antigues fites de
terme, de les quals se n’han localitzat 26. Aquest projecte proposa tornar les fites al seu estat original
i contribuir en el projecte global d’identificació, valoració i conservació del patrimoni cultural del Parc.

ANTECEDENTS
Nicolau M. Rubió i Tudurí, director de Parcs
i Jardins de Barcelona del 1917 al 1937 i artífex de la política de parcs de l'Ajuntament,
va potenciar la compra de més terrenys a la
falda de Collserola, iniciada el 1907 amb el
Pla Jaussely, fins a crear un veritable sistema
de parcs municipals. El disseny del sistema de
parcs implicava un reconeixement acurat de
les propietats públiques. Així, s’infereix que
les fites que hi ha dels anys vint i trenta del
segle xx varen ser dissenyades i construïdes
per la oficina de Parcs i Jardins que comandava Rubió i Tudurí.

presenta en un rectangle blanc una inscripció
en color blau amb la llegenda “Parque municipal”, i a la meitat superior hi ha l’escut de la
ciutat de Barcelona.
Malauradament les fites també han patit
molt vandalisme, des de pintades fins a parts
trencades, com és el cas de les peces ceràmiques.
Actualment aquestes fites es troben
catalogades dins de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Metropolità de
Collserola, de la Diputació de Barcelona (fitxa
INV- 029/CAT015), Per tant, tenen un doble
valor: històric i artístic, que fa que sigui necessari retrobar-les, restaurar-les i protegir-les
adequadament.

EL PROJECTE
Els criteris de restauració i recuperació de les
fites són reparar i consolidar segons l'estat de
conservació, ja que la majoria ha perdut part
de la seva estructura. El procés consisteix a:
■■Neteja i desbrossament general i eliminació d'incrustacions de fongs i restes
orgàniques.
■■Tractament i reparació de fissures
amb morter de calç i àrids tenyits amb
pigments naturals.
■■Aplicació de consolidant en superfície de
material petri.
■■Reproducció dels elements decoratius de
peces ceràmiques.

LES FITES
L’estil i els materials de les fites fan pensar que
són fetes el primer quart del segle xx. El motiu
de la seva construcció podia haver estat bé
com a senyalització de la divisió dels termes
municipals de l’època (Vallvidrera, Sarrià),
o bé com a senyalització del sistema de parcs
públics projectat i que no es va finalitzar.
La construcció original fa uns 2,5 m d’altura, en forma de piràmide truncada amb
base de pedra de 80 x 80 cm i coronada per
un element semicircular. Està feta de pedra
natural, maó massís i decorada amb rajoles de
ceràmica blanca i blava que, a la meitat inferior,
Plànol d'alçat amb la definició geomètrica d'una fita i les intervencions a fer
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COLLSEROLA, 8.170 ha
DE BENEFICIS VITALS
Podem afirmar que el Parc Natural de la Serra de Collserola és un territori vital
per la seva fauna i flora i perquè gaudim d’aquest espai viu que ens aporta un
munt de beneficis vitals... Però quins són exactament aquests beneficis?
BENEFICIS DESAPERCEBUTS
Sovint tot allò de bo que ens aporta Collserola queda amagat i passa desapercebut. Per
donar a conèixer aquests beneficis, el Consorci del Parc va promoure una campanya a les
xarxes socials i al web del Parc amb el lema
"Per què és vital Collserola?".
Podem considerar que el Parc Natural és bàsicament, un espai protegit amb un mosaic de
paisatges i hàbitats rics en biodiversitat. Per
a moltes persones el valor ecològic i la riquesa
de la flora i la fauna que conté són raons suficients per afirmar que Collserola és un espai
que cal conservar, però des d’un punt de vista
ambiental no és només la seva biodiversitat
sinó també els seus serveis ecosistèmics allò
que ens fan adonar de la gran importància
que té Collserola. Tot seguit destaquem els
principals serveis ecosistèmics que aporta el
Parc Natural de Collserola
		

RESERVORI D'AIGUA

Quan plou la pluja alimenta les rieres, fonts
i aqüífers subterranis de tota la serra i aquest
reservori d'aigua permet una biodiversitat
única a fondalades, fonts, rieres i basses del
Parc que, alhora, són uns espais clau en la
connectivitat ecològica de la xarxa d’espais
naturals metropolitans, tot i que també són
vulnerables davant el canvi climàtic.
Es calcula que al Parc tenim 210 km de rieres
i torrents, 16 hectàrees de boscos de ribera
i unes 200 fonts.

		
		

QUALITAT DE L'AIRE
I EMBORNAL DE CARBONI

Collserola ens permet millorar la qualitat de
l'aire ja que la vegetació ens aporta l’oxigen
necessari per respirar i redueix la contaminació, filtrant gasos i partícules que emeten,
principalment, els nostres vehicles.
La vegetació, a més, contribueix a la regulació del clima, suavitzant les temperatures
i creant microclimes més agradables gràcies
a l'efecte ombra, tan necessari en períodes de
calor extrema a l’estiu. Uns períodes que cada
vegada són més freqüents a causa del canvi
climàtic global. Així, els espais forestals de la
serra contribueixen a fixar el CO2 atmosfèric,
un dels principals gasos que causen l’escalfament global de l’atmosfera. El bosc de Collserola és un embornal de carboni vital.
		

SÒL FÈRTIL

Per conèixer els serveis ecosistèmics més
amagats del Parc, cal abaixar la nostra vista,
des del cel i les capçades del bosc, i mirar cap
al terra, cap al sòl, aquesta base orgànica que
sustenta la vida i que cal protegir de l’erosió
perquè el sòl fèrtil de Collserola és la base
de la producció ecològica i de proximitat del
Parc. Els conreus i les pastures de Collserola
augmenten la biodiversitat, són bàsics per a la
gestió dels incendis forestals i mantenen una
pagesia activa i, és clar, ens proveeixen d’aliments de molt bona qualitat.

		
		
BENEFICIS SOCIALS
El Parc també té clars beneficis socials. Collserola és un lloc d’aprenentatge on educar
i sensibilitzar per a l’estima a la natura, és un
entorn educatiu on es poden trobar un munt
de propostes per gaudir i conèixer el Parc.
La tendència a cuidar-nos i a portar un estil
de vida saludable ha fet augmentar molt la
percepció que el Parc és font de salut, ja que
el contacte directe i tranquil amb la natura té
múltiples beneficis físics i emocionals.
		
		

PATRIMONI CULTURAL
I ESPIRITUAL

El ric patrimoni cultural de la serra és fruit de
més de 2.000 anys d'història. Les cultures
ibèrica i romana han deixat interessants testimonis arqueològics, com els jaciments de la
Penya del Moro i el poblat ibèric de Ca n'Oliver. Segles més tard, en turons atalaiats es
van construir castells, com el de Castellciuró,
i masies fortificades. Les ermites i les esglésies
són també un patrimoni abundant i de gran
interès, que congreguen centenars de persones en romeries. Finalment, les masies, reflex
d'un estil de vida al camp que torna a despertar noves vocacions, i algunes cases d'estiueig
completen el vast patrimoni del Parc Natural
de la Serra de Collserola.
		
CAMINS PER RECORRE'LS
		 TRANQUIL·LAMENT
La variació dels paisatges de la serra, així com
la proximitat a grans ciutats i els beneficis
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que ens aporta, conviden a passejar i gaudir
ºCla 0,0
de
natura tranquil·lament. Per les seves
dimensions i extensa xarxa de camins, Collse-0,5 des de les passejades més curtes
rola permet
fins a les rutes més exigents. El Parc disposa
d'una-1,0
gran xarxa de pistes i camins per fer
a peu, amb bicicleta o a cavall. Uns 350 km
-1,5
d'itineraris senyalitzats per moure's amb
seguretat,
-2,0 250 km dels quals són aptes també
per al trànsit ciclista.
La informació i els suggeriments sobre
les rutes que es poden recórrer i el ric patrimoni que hi ha per descobrir són abundants.
Només en publicacions impreses hi ha més de
1.200 km de recorreguts descrits!
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EL REPTE

Gaudir d’un entorn privilegiat de cultura
i natura com és el Parc Natural de Collserola
en un entorn metropolità fortament urbanitzat i densificat és tot un repte, ja que cada
vegada més utilitzem el Parc per al nostre lleure, per practicar-hi esport i per a altres usos
recreatius. Cada dia som més els que visitem
el Parc amb diferents interessos i cal un esforç
d’entesa per poder gaudir-ne sense posar en
risc tots els altres beneficis vitals que el Parc
ens aporta.
Tenir cura d’aquest entorn natural és cosa
de tothom, tant dels que hi vivim a prop com
dels que el visitem de tant en tant. Respectant
les normes i amb bones pràctiques millorarem la convivència i garantirem la conservació
dels hàbitats. El futur del Parc Natural és a les
nostres mans.
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ELS SENGLARS DE COLLSEROLA
MOSTREN CONDUCTES ATÍPIQUES,
SEGONS UN ESTUDI RECENT
Un estudi sobre petits mamífers al Parc posa de manifest, col·lateralment, la
singular i preocupant evolució del comportament dels senglars a Collserola.

Com s'explicava al butlletí 131, de la primavera del 2021, el Parc de Collserola participa
en el seguiment poblacional de petits mamífers des de l’any 2010, en el marc del projecte SEMICE (Seguiment de Micromamífers
Comuns d’Espanya) coordinat des del Museu
de Ciències Naturals de Granollers. Aquest
treball de camp sistemàtic ha permès posar en
evidència uns incidents recurrents a causa del
comportament atípic dels senglars, que s'ha
accentuat els darrers anys.
En la cerca de menjar, alguns senglars han
après a manipular objectes, com ara tombar
papereres i contenidors de brossa, amb tots
els problemes que això suposa. Recentment,
aquest aprenentatge s'ha ampliat als paranys
que s'utilitzen en el programa de seguiment
de petits mamífers, unes caixes d'alumini, que
queden destrossades després que els senglars
intentin aconseguir el menjar que contenen
com a esquer: una bola de farina amb tonyina.
En el treball, que ha donat peu a una
comunicació científica, s’ha comparat l’afectació d’aquest comportament a les estacions
SEMICE establertes al Parc Natural de Collserola (dues als entorns de l’Estació Biològica de
Can Balasc, i una a tocar del Centre d’Informació) amb les dels altres parcs de la Diputació de Barcelona: Montseny, Montnegre –
Corredor, Serra de Marina, Garraf... Les dades
apunten un fet sorprenent: malgrat que en
els altres Parcs la densitat de senglars arriba
a ser sensiblement superior a la de Collsero-

la, la incidència sobre els paranys, en canvi,
és mínima.
S’arriba a la conclusió que el major contacte periurbà de Collserola i la creixent habituació dels senglars a les persones en aquest Parc
han facilitat que aquests animals associïn de
manera més motivada la presència d’elements
humans amb oportunitats d’alimentació.
El nombre de paranys inutilitzats pels
senglars arriba a tal quantitat (unes 91 trampes afectades durant el període de l'estudi)
que pot generar biaixos en l’estimació poblacional dels petits mamífers. Per tal de poder
prosseguir l’estudi, ha calgut dissenyar un
sistema de protecció dels paranys, mitjançant
unes carcasses de ferro que es claven a terra
amb piquetes d’uns 40 cm de llargada.

Fotomuntatge dels paranys malmesos (reals) amb
un senglar. Font: CPNSC

Tot plegat demostra, un cop més, l’impacte negatiu d’alimentar els senglars a Collserola
per part d’algunes persones, pel fet que s’altera el seu comportament natural en crear una
atracció cap a les possibles fonts d’aliment
d’origen antròpic que, a més, com es veu en
aquest nou exemple, comporta efectes inesperats i no desitjats.

Resultat de captures i paranys atacats. Font: CPNSC

PRESENTACIÓ DEL NOU
MAPA GUIA DEL PARC DE
COLLSEROLA

La prevenció i la lluita contra els
incendis forestals, són l'objectiu
d’aquestes actuacions.

S'han iniciat els treballs del tractament
paisatgístic del tram de la riera de
Vallvidrera a la zona industrial de les
Llicorelles de Molins de Rei.

Una invitació a descobrir i gaudir del
Parc de Collserola responsablement.

Aquest mes de desembre, el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola està finalitzant diferents intervencions als terrenys forestals amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi
forestal, millorant l’estructura de la massa
arbòria i augmentar-ne la resiliència. Aquestes actuacions són la base del Programa de
prevenció d’incendis forestals del Consorci,
que inclou tant aquest tipus d’accions com
la coordinació del dispositiu de detecció d’incendis forestals que s’activa durant els mesos
d’estiu.
Les principals actuacions que s’estan
realitzant són:
■■Aclarides selectives de la massa forestal: consisteixen a eliminar una part dels
arbres i arbustos per millorar la salut dels
boscos. Enguany s’ha actuat a pinedes
de pi pinyer procedents de repoblacions
dels anys 80 al turó d’en Cors, a Sant Just
Desvern, i a la zona de la font de Santa
Eulàlia, al barri de Montbau de Barcelona.
■■Manteniment de la vegetació de les vores
de la xarxa de camins del Dispositiu de
Prevenció d’Incendis (DPI): és una de les
feines constants al Parc, que s’intensifica
aquestes mesos.
Aquestes actuacions es porten a terme principalment durant els mesos d’hivern, quan
la vegetació està en un estat més latent i es
pot recuperar millor de les estassades. A més,
s’evita el període de nidificació d’ocells, especialment de rapinyaires.

L’actuació, iniciada per l'empresa empresa
Goodman, propietària de la zona industrial
de les Llicorelles, comprèn des de la zona de
Can Rabella, dins de la Reserva Natural Parcial
la Rierada–Can Balasc, fins a la seva desembocadura al riu Llobregat, amb una longitud
d’1,6 km i una superfície de 63,37 ha. Es tracta d’una actuació programada per compensar l’impacte ambiental del nou polígon
de les Llicorelles, parcialment dins d’aquest
espai natural protegit. L’Ajuntament invertirà 537.818 €, a més de 83.647 € destinats
a tasques de manteniment per evitar que l’espai es torni a deteriorar.
Les obres s’han dividit en tres trams, el
tram central, que és el que l’empresa Goodman està executant, el tram aigües amunt fins
al pont de Can Rabella i el tram aigües avall
fins al riu Llobregat; els dos darrers s’han de
licitar properament per tal que l'execució eviti
tant l’època de nidificació com la de crescudes.
Les obres modificaran la forma del terreny per
tal “d’eixamplar la llera i augmentar el cabal
de l’aigua”. També se n’extraurà la canya de
Sant Joan, una espècie invasora, i se substituirà per espècies “autòctones compatibles amb
la humitat que ajudin a generar fauna i biodiversitat”. Així mateix, es faran actuacions per
recuperar dels camps abandonats i es plantaran més espècies als marges del riu per evitar
que es desviï el pas de l’aigua.
A banda, el Consorci ha encarregat un
estudi al grup de recerca Freshwater Ecology,
Hydrology and Management (FEHM-Lab) de
la UB, per fer una avaluació de l’estat ecològic
de la riera de Vallvidrera.

A mitjans de desembre de 2021 s’ha presentat
el nou mapa guia del Parc Natural de la Serra
de Collserola. Es tracta de la publicació d’un
nou producte cartogràfic que té un doble
objectiu:
■■Difondre l’extensa xarxa de camins, pistes
i caminois disponible per a les activitats
d’ús públic al Parc Natural, i els equipaments i serveis per a visitants, amb itineraris senyalitzats i recomanats per a cada
tipus d’usuari.
■■Explicar els beneficis que ens aporta
aquest espai natural protegit i quines són
les bones pràctiques que cal seguir-hi
durant la visita.
Collserola és un Parc Natural divers, on la
convivència de persones i natura és més
necessària que mai. Aquest mapa guia posa
en valor el patrimoni natural, cultural i històric d’aquest espai protegit, tot posant èmfasi
en els serveis ambientals que ofereix a tota la
metròpoli que l’envolta.
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ACTUACIÓ DE MILLORA DE
LA RIERA DE VALLVIDRERA

ACTUACIONS PREVENTIVES
DE MILLORA FORESTAL
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PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
Dins del context de la Setmana de la Ciència 2021, Europarc España va organitzar les jornades
“Ciencia ciudadana y áreas protegides” al PN i Reserva de la Biosfera Bardenas Reales de Navarra.
Hi van convidar el Consorci perquè expliqués la seva experiència en aquest camp.
PARTICIPACIÓ A LES JORNADES
Responent a la demanda feta per l’organització, des del Consorci es va exposar quina ha
estat, des de l’inici, la contribució del voluntariat –no només l’ambiental–, en el coneixement que tenim dels sistemes naturals de
Collserola, del patrimoni construït i de l’ús del
Parc, indispensable a l’hora de gestionar el
Parc Natural.
Es va parlar del paper que van tenir alguns
grups escolars i entitats a l’inici del Parc, que
van ajudar a recollir informació sobre algunes
espècies de la flora i la fauna de Collserola.
També es va explicar l’aportació de les persones participants en el projecte Voluntaris de
Collserola al llarg dels seus 25 anys de vida.
Aquell escenari de formació, col·laboració

Participants a les jornades sobre ciència ciutadana al
PN de les Bardenas Reales. Foto: Europarc España.

i participació ciutadana va donar molt bons
fruits, com l’intercanvi i el treball conjunt entre
les persones voluntàries i les tècniques del
Consorci, i una llista inacabable d’actuacions
que van contribuir al coneixement i a la conservació del patrimoni de la serra.
Va ser l’any 2017 quan les aportacions que
ja estaven fent algunes entitats i empreses van
començar a agafar la forma de l’estructura
actual del conjunt de programes de foment
de la participació i suport al voluntariat, que
ha anat evolucionant fins a l’actualitat i que
serveix de marc per al treball conjunt. Tot això,
sense oblidar les activitats de divulgació que
es duen a terme dins l’Agenda del Parc i que
també tenen com a objectiu animar la ciutadania a participar en seguiments, com per exemple el del pas de les rapinyaires pel turó de la
Magarola durant la tardor.
Per últim, també es van esmentar altres
propostes de recerca ciutadana que coordinen
diferents administracions, universitats i entitats, etc., i a les quals el Consorci s’ha sumat
i que desenvolupa amb centres escolars, entitats, empreses i visitants, com per exemple el
Projecte Rius.
Analitzant tots aquests escenaris, el que
es posa de manifest és que perquè sigui útil
la contribució de la tasca voluntària al coneixement i a la gestió d’un espai protegit, cal que
totes les propostes de recerca estiguin vinculades a les línies de treball que du a terme el seu

òrgan gestor, i que hi hagi responsables que les
coordinin. Només així es pot assegurar que el
treball conjunt entre gestors i ciutadania tingui
un sentit i una continuïtat, cosa que ajuda a la
implicació i la participació de la ciutadania en la
gestió d’aquest espai.
BALANÇ DE L’ANY 2021 I PLANIFI
CACIÓ DEL 2022
Arribat el mes de desembre, és el moment
de fer balanç del funcionament dels
programes de foment de la participació
i suport al voluntariat durant el 2021. Caldrà
revisar, amb totes les persones que els fan
possible, diferents aspectes com el plantejament, els continguts, la participació dels
agents implicats, la coordinació, els resultats
generals obtinguts, les actuacions realitzades,
els recursos i els materials utilitzats en cada
cas, etc. i marcar els objectius de cara al 2022,
a partir del quals caldrà planificar, modificar
i fer tot allò que calgui.
També és el moment de fer reunions
amb els representats de les diferents entitats
i empreses per consensuar els plans de treball
conjunt per al 2022 en els diferents programes i projectes. Amb els centres vinculats al
món educatiu això ja es va fer majoritàriament
durant el primer trimestre del curs 2021-22.

L’Escola Mestre Morera de Barcelona ha
participat en un curs per a docents, una
de les 34 propostes educatives de l’oferta
d’activitats pedagògiques del Parc.

RA, UNA INSTAL·LACIÓ
DE LAND ART, AL TURÓ
D'EN CORTS
Enllestida una creació de Land-Art amb
la tècnica constructiva de la pedra seca.

NO US HO
PODEU
PERDRE...
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"PATRIMONIEM"
COLLSEROLA, APROFITAMENT DIDÀCTIC DEL BOSC

(amb permís de la COVID19)
Aquests programes tenen per objectiu la
capacitació del professorat a través de la
transferència de coneixement sobre l’entorn
de Collserola i sobre recursos pràctics en
matèria d’educació ambiental. Aquests cursos
es dissenyen i desenvolupen des de l’equip
educatiu de Can Coll CEA en col·laboració
amb els interessos i objectius dels equips
directius dels centres que ho sol·liciten.
Enguany ha estat l’Escola Mestre Morera
de Barcelona, d’acord amb el Centre de Recursos Educatius de Nous Barris, qui ha participat
en un d’aquests cursos a mida. Aquest centre
amb més de 40 anys d’història educativa, és
una escola de l’entorn del Parc Natural, situada
a Cuitat Meridiana. Acull un alumnat de 225
infants i un equip docent de 25 professionals.
El professorat de l’escola va mostrar el seu
interès en millorar els coneixements sobre el
Parc (patrimoni natural, històric i cultural) per
poder-los integrar tant en les activitats curriculars del dia a dia a l’aula, com en projectes que
impliquen tota la comunitat educativa i també
l’entorn de barri.
El curs s’ha desenvolupat entre setembre
i novembre i ha inclòs set sessions monogràfiques dedicades al paisatge de la serra, fauna
i flora, espais patrimonials com la Font Muguera, els itineraris de l’entorn i els beneficis vitals
que aporta el parc natural. Ha estat valorat molt positivament pels docents tant pels
continguts com les dinàmiques de treball i els
recursos i materials emprats. S’ha destacat com
a principal aprenentatge les metodologies per
ensenyar i apropar la natura a l’aula.

L’artista Victor Mata ha finalitzat l’obra Ra
al turó d’en Corts. Es tracta d’un disc lenticular d’uns 7 metres de diàmetre fet de
llicorella de la zona, amb la tècnica de la
construcció tradicional de pedra seca. L’obra
s’emmarca en el concepte del land art (art
natura) i fa al·lusió al sol i la lluna. En paraules del seu autor: ”La instal·lació pretén
sorprendre amb una forma geomètrica
usada des de fa mil·lennis, per mostrar el sol
i la lluna com a objectes intangibles, desconeguts i inaccessibles”.
El projecte també és una mostra del que
es pot fer amb construccions de pedra seca,
de la qual podem trobar força mostres al Parc;
barraques de vinya, marges, etc. en són bons
exemples que ens recorden la importància
que havien tingut la vinya i l’agricultura en
general a Collserola. Situada al centre de l’esplanada del turó d’en Corts, l’obra és a més
un element que enriqueix i endreça l’espai.
L’obra va quedar inaugurada amb motiu
d'una sessió de formació teòrica i pràctica
sobre la tècnica constructiva amb pedra seca,
coincidint amb la Setmana de la Pedra Seca.

n MATINAL ORNITOLÒGICA
Taller d’iniciació a la identificació dels ocells de
Collserola. A la Feixa dels Ocells aprendrem
les tècniques d’observació ornitològiques.
A Can Coll, diumenge, 30 de gener,
sessions d’1 hora. Tres torns: 10, 11 i 12 h.
n ON POSEM ELS PEUS: LES PEDRERES
D'OLORDA
Un itinerari per parlar de la terra que trepitgem i de com s’ha format: pedreres, mines,
falles... que també amaguen històries.
Dissabte, 5 de febrer, de 10 a 13 h.
n VOLS FER DE PAGÈS PER UN DIA?
Un matí per col·laborar amb les tasques
pròpies d’aquesta època: gestionar la poda,
la cobertura vegeta i prepara el sòl.
A Can Calopa, dijous, 19 de febrer, de 10
a 13.30 h.
n DESCOBERTES EN FAMÍLIA
Un dissabte al mes veniu a passejar, junts
petits i grans, per conèixer millor Collserola.
Dissabte, 22 de gener, Dos torns: 11 i 12.30 h.
ATENCIÓ: cal inscripció prèvia per
telèfon a totes activitats.
Més informació: 93 280 35 52 i
www.parcnaturalcollserola.cat

Ra al turó d'en Corts. Foto: CPNSC.

Més propostes
a l’Agenda d’activitats
del Parc Natural de
Collserola
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CENTRE D’INFORMACIÓ I SERVEIS TÈCNICS
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Horari: cada dia de 9.30 a 15 h (excepte el 25 i 26 de
desembre i l’1 i 6 de gener).
Bar-restaurant El Picot Tel. 93 280 28 40 Feiners de 8.30 a 16 h i dissabtes i festius de 8.30 a 17 h.

DONEN SUPORT A LA
CONSERVACIÓ DEL PARC:

ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA
Obert de 10.30 a 14 h tots els diumenges (excepte gener, agost i desembre)
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net.
Als dos equipaments es pot accedir amb transport públic: FGC Baixador de Vallvidrera.
CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS (CDRE)
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.
Centre d’Educació Ambiental: 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net.
Feiners: Activitats educatives concertades. Propostes per a llars d’infants, educació infantil,
primària i ESO. També per a grups d’adults i d’educació especial.
Diumenges: obert de 9.30 a 14.30 h (excepte de Nadal a Reis, Pasqua i del 24/6 a l’11/9).

Imprès en paper reciclat CICLUS OFFSET
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n EQUIPAMENTS

n ÀREES DE LLEURE
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RESTAURANTS A LES ÀREES DE LLEURE:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies).
Torrent de Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat).
Santa Maria de Vallvidrera (El Racó de Collserola) Tel. 93 280 26 49 (obert tots els dies).
Masia de La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts i dimecres tancat).
Quiosc de La Salut de Sant Feliu: Tel. 622 033 307 (obert de dijous a diumenge).
Sant Pere Màrtir (Espai Mireia): Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

EDICIÓ:

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

TMA

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

TM

T

Tm

Tma

P

PA

30,7

26,1

33,5

23,6

21,7

17,4

9,4

60,2

606,4

20

16,3

7,4

71,9

421,9

26,7
30

20,7

16,4

12,0

6,3

23,1

629,5

18,8

15,7

12,6

1,7

84,7

506,4

NOVEMBRE 2020

22,7

17,9

14,7

11,4

7,3

52,5

682,0

NOVEMBRE 1971-2000

26,4

14,2

11,3

8,3

-2,6

64,7

586,9

TMA Temperatura màxima absoluta / TM Temperatura màxima mitjana / T Temperatura mitjana
/ Tm Temperatura mínima mitjana / Tma Temperatura mínima absoluta / P Precipitació total mes
(l/m2) / PA Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l/m2)

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

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

