PARC NATURAL

COLLSEROLA

Butlletí núm. 135
parcnaturalcollserola.cat

PRIMAVERA 2022

BUTLLETÍ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA NÚM. 135
2

EDITORIAL
Encarem els mesos de primavera atents
al balanç hídric acumulat als boscos de la
serra. Tot i el dèficit dels mesos de tardor
i principis d'hivern, les últimes pluges
han permès recuperar, en part, un balanç
proper a l’habitual. Però més enllà dels
nous règims de pluja, que els models de
canvi climàtic ens prediuen cada vegada
més irregulars, una de les principals línies de gestió d’aquest espai natural protegit està encarada a preparar els espais
forestals perquè siguin més resilients als
escenaris futurs, tot mantenint els seus
valors de biodiversitat.
Aquest hivern tenim bons exemples
d’aquestes tasques. En destaquen, el
manteniment de més de 45 km de l’extensa xarxa de camins del Parc per tal
de garantir el pas dels cossos d’extinció,
l’inici dels treballs forestals del projecte
Life Climark com a prova de nous models
de gestió, i el progrés en la reintroducció
de la silvoramaderia a la serra, amb l’arribada d’un ramat temporal a la zona de
la solana de Barcelona.
Aquestes accions, conjuntament amb
les que els serveis tècnics realitzen de
forma sistemàtica durant tot l’any, les del
dispositiu de detecció activa d’incendis
i les que estan previstes en el marc del
Pla de Protecció Prioritària de Collserola,
que ben aviat presentarà la Generalitat
de Catalunya, ens han de permetre encarar els propers mesos amb uns boscos
més preparats i unes infraestructures per
a l’extinció més optimitzades.

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

JORNADES D’ESTUDIS
I SEGUIMENTS DELS
SISTEMES NATURALS
Una cita per conèixer quins han estat els seguiments duts a terme als sistemes
naturals de Collserola els últims trenta anys i quines són les línies de recerca
que s'hi han de desenvolupar, tenint present el nou Pla Especial i la gestió dels
escenaris de canvi global al Parc Natural.
El proper mes de juny es realitzarà una nova
edició de les Jornades d’Estudis i Seguiments al Parc Natural de Collserola. L’objectiu
d’aquesta edició és posar en valor els seguiments desenvolupats en aquest espai natural protegit, conèixer com els seus resultats i
tendències han estat essencials per a la gestió
del Parc Natural de Collserola i, finalment,
analitzar les perspectives de futur d’aquests
estudis tenint present els escenaris del canvi
global en els sistemes naturals del Parc.
Alhora, l’aprovació del Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del

Parc Natural de la Serra de Collserola, ara ja
fa un any, també serà un element central de
la trobada, en què s’analitzaran quines han
de ser les línies de seguiments i estudis que
cal desenvolupar per tal d’avaluar l’aplicació
d’aquest nou marc de planejament.
La cita serà els propers 1 i 2 de juny al
Centre d’Educació Ambiental Can Coll (Cerdanyola del Vallès). Durant el mes de maig es
publicarà el programa i s’obriran les inscripcions mitjançant un formulari al web del Parc.

Més informació a:

REOBERTURA DEL PUNT
D'INFORMACIÓ
FORAT D’EN BOCÀS

L’any 2021, el Parc Natural de la Serra de Collserola ha registrat un nou màxim de
visites, arribant als 6.400.000 anuals. Tot i aquesta xifra, vinculada sobretot a les
restriccions de l’inici d’any, la tendència sembla que és recuperar les xifres del 2019.
El Parc Natural de la Serra de Collserola ha
esdevingut un espai essencial per al lleure de
la ciutadania metropolitana que, o bé perquè
ja n’era usuària o bé perquè els diferents
confinaments i restriccions de la mobilitat que
ha comportat la COVID-19 n’han estat el catalitzador, han incorporat Collserola com a espai
de lleure i esport en contacte amb la natura.
Les motivacions per apropar-se a Collserola són múltiples però en destaquen: passejar
(25%), anar d’excursió (23%), amb bicicleta
(33%) i córrer (13%).
Per tal de fer compatibles les activitats
que s’hi fan amb la protecció del Parc Natural
de Collserola, és essencial saber quina és la
freqüentació als diferents espais. Així, des de
2019

1.000.000

l’any 2019, disposem de tretze comptadors
i d’una aplicació de gestió que permet conèixer el global de visites segons tipologia d’accés
(a peu o en bicicleta) i segons zona.
L’anàlisi de les dades de l’any 2021 mostra
que l’afluència global al Parc Natural de la Serra
de Collserola va registrar més de 6.400.000
visites, dada que representa un increment
global de visites respecte a l’any 2019, previ
a la pandèmia, de més d’un 28%.
Destaquen els increments superiors al
40% durant els primers quatre mesos de l’any,
molt marcats per les restriccions de la COVID
amb els confinaments municipals i comarcals,
i increments més puntuals durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre.
2020

2021

900.000

El mes de febrer d’enguany s’ha reobert
el punt d’informació a l'inici del camí
del Pi d'en Xandri, a Sant Cugat del
Vallès.
Aquest equipament, situat a la plaça del
Rotary International de Sant Cugat del Vallès,
a l’inici del camí de Can Borrell, és l’accés principal al Parc Natural de Collserola des d'aquest
municipi vallesà.
Els visitants que s'acostin a aquesta porta
del Parc, una de les que té una major freqüentació, trobaran en aquest quiosc informació
sobre el Parc Natural i sobre el municipi: itineraris, informació d'activitats culturals, publicacions, etc.
El camí de Can Borrell és l'inici de diversos
itineraris, com ara el de la vall de Sant Medir;
per masies, com can Borrell i can Gener,
i per racons de l’obaga més ombrívola del Parc
de Collserola.
El punt d’informació Forat d'en Boscàs
forma part de la xarxa d'equipaments informatius de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El seu horari
d’atenció al públic és dissabtes, diumenges
i festius de 9 h a 13.30 h.
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EL SEGUIMENT DE LA
FREQÜENTACIÓ AL PARC
NATURAL DE COLLSEROLA

Punt d'informació Forat d'en Boscàs.
Foto: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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NOVA CAMPANYA
DEL TOMÀQUET MANDÓ
DE COLLSEROLA
El tomàquet Mandó de Collserola és una varietat tradicional conservada durant
generacions a la masia de can Mandó i recuperada amb la feina feta amb la
Fundació Miquel Agustí. Enguany, a més de preparar els sobres amb llavors de
tomàquet Mandó per fer-ne donació a escoles, hi ha altres novetats.
De les 80 plantes de la varietat recuperada
l’any 2011, es va passar a la darrera collita
del 2021, a més de 2000, plantades per 10
productors de Collserola, formant part del
projecte Alimentem Collserola i de l’associació
Collserola Pagesa.
A VIQUIPÈDIA
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Ara a aquesta enciclopèdia lliure, disponible
a Internet i editada de manera col·laborativa,
es pot trobar l’entrada tomàquet Mandó de
Collserola actualitzada. Un bon lloc per saber
més de les característiques d’aquesta varietat,
la història, amb referències a estudis, etc.
SETÈ CURS A L’ESCOLA
A la nostra zona, en general, l’època de plantar tomàquets comença a l’abril, però a l’escola es pot avançar. Només cal buscar un lloc

Tomàquet Mandó de Collserola. Foto: CPNSC.

protegit del fred i sembrar, al març, les llavors
de Mandó de Collserola; d’aquesta manera,
abans d’acabar el curs es podrà gaudir d’uns
bons tomàquets. Si no s'han conservat les
llavors de l’any passat, es poden demanar al
CDRE. Com altres anys, a més, els centres
docents, junt amb les llavors, també tenen
a la seva disposició un recull de materials
educatius en préstec.
PROJECTE HARNESSTOM
Es tracta d'un projecte europeu de participació
i ciència ciutadana de la fundació Miquel Agustí que ofereix col·laborar en activitats destinades
a recuperar el sabor del tomàquet. Hi trobareu
una enquesta en línia per conèixer les preferències
de la ciutadania i activitats participatives de recerca per millorar el conreu de diverses varietats de
tomàquet. Les persones participants rebran llavors
de cinc varietats diferents. Més informació a:
http://harnesstom.eu/en/index.html

BIBLIOLLAVORS,
UN PROJECTE PIONER DE LA
BIBLIOTECA DE VALLVIDRERA
La biblioteca de llavors neix d’una
visita a una biblioteca d’Estrasburg on,
en un calaix a l’abast dels usuaris, al
costat de llibres de coneixements sobre
horticultura, hi tenien llavors que les
persones interessades podien agafar
lliurement.
És una proposta molt suggeridora de la Biblio
teca Josep Miracle de Vallvidrera per potenciar la supervivència de les llavors tradicionals de Collserola, tot aprenent horticultura
i agafant més consciència sobre la producció
d’aliments.
Es tracta d’una iniciativa pionera en l’àmbit de les biblioteques públiques, fruit de la
col·laboració amb el Banc de Llavors Can
Mandó.
Si us acosteu a la Biblioteca Collserola Josep Miracle, podeu demanar les llavors en
préstec. Tocarà sembrar i tancar el cicle en
retornar les llavors produïdes per les vostres
pròpies plantes. Un procés que us posen molt
fàcil des d’aquesta biblioteca, amb l’ajut addicional dels tallers amb especialistes que s'organitzen periòdicament.
Més informació a: b.barcelona.co@diba.cat

PLA PILOT DE RECUPERACIÓ
D’UNA ZONA CREMADA
AL VESSANT BARCELONÍ
S'ha iniciat un pla pilot de recuperació
d'una zona cremada prop del passeig de
les Aigües.

Cinc finques del PN de Collserola participen en una prova
pilot de gestió forestal orientada a l’adaptació i la mitigació
del canvi climàtic dels boscos.

EMBORNALS DE CARBONI
Els boscos poden tenir un paper crucial en
els balanços de carboni, amb un impacte
positiu en la mitigació del canvi climàtic, ja
que són capaços de contribuir-hi mitjançant
la fixació de carboni, la seva capacitat d’emmagatzematge i per substitució de combustibles fòssils. En els darrers anys, però, s’han
observat els primers símptomes de saturació
d’aquests embornals i es preveu que aquesta
minva continuï.
A Catalunya, la biomassa forestal ha
augmentat un 73% en 25 anys i els boscos
són avui un 24% més densos. A conseqüència
del canvi global, la salut dels boscos ha disminuït, ha augmentat el risc d’incendis i ha afectat la provisió de serveis bàsics com l’aigua.
Alhora, la biodiversitat també s’ha vist afectada per l’expansió del bosc, especialment
aquella vinculada a matollars i espais oberts.

LIFE CLIMARK A COLLSEROLA
Les actuacions forestals que han començat
a Collserola són de prevenció d’incendis i
de creació de mosaic agroforestal i, alhora,
integren la conservació de la biodiversitat
i dels recursos hídrics. Es porten a terme en
cinc finques del Parc (dues de titularitat pública
i tres de privada), gràcies a la col·laboració de diferents associacions, entitats públiques, particulars
i empreses.
La primera fase ha servit per definir els
projectes forestals per a la mitigació i adaptació
al canvi climàtic (PROMACC), promoguts des del
territori, on s’identifiquen actuacions forestals
que aporten beneficis en relació amb la mitigació
o adaptació al canvi climàtic, per a un paisatge
concret. També s’ha elaborat una metodologia,
consensuada amb experts, per poder quantificar
aquests beneficis.

El 14 de juliol del 2021 un incendi va cremar
0,2 ha d’una zona arbrada de pi blanc, pi pinyer
i xiprers procedents d’una repoblació dels
anys 60 del segle passat, situada per sobre
del passeig de les Aigües. Arran d’aquest
fet, s'ha dut a terme una prova pilot que té
com a objectiu accelerar la recuperació de la
vegetació de la zona, per tal de minimitzar els
possibles riscos d’erosió, amb la col·laboració
de l’associació WWF de Barcelona en el marc
del programa “Col·laborem amb el Parc”.
L’actuació es va iniciar el novembre passat,
delimitant la zona afectada i fent un inventari
dels arbres i arbusts afectats. A continuació,
es van buscar quines espècies i quants plançons calien per a la plantació, així com triar-ne
la ubicació, de manera que el microrelleu del
terreny faciliti l’acumulació i posterior filtració
de l’aigua del rec i, sobre tot, de la pluja.
Finalment, durant els mesos de desembre,
gener i febrer es van plantar uns 60 plançons
de les diferents espècies d’arbres (pi pinyer,
alzina, xiprer i arboç), arbusts i lianes (aladern,
llentiscle, lligabosc mediterrani i esparreguera)
que ja hi havia a la zona. Des d’aleshores cada
mes s’han fet tasques de manteniment i reg.

EL PROJECTE LIFE CLIMARK
El programa LIife és l’únic instrument financer
de la Unió Europea dedicat exclusivament al
medi ambient i a l’acció pel clima.
Climark té com a principal objectiu contribuir a la mitigació del canvi climàtic i augmentar la
capacitat d’embornal dels boscos, mitjançant una
gestió forestal multifuncional i mitigadora amb
un mercat de crèdits climàtics (en construcció).

PRIMAVERA 2022

EL PROJECTE
LIFE CLIMARK
A COLLSEROLA

El bosc de can Montmany, al Climark. Foto: CPNSC.

Voluntària plantant un plançó. Foto: WWF.
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OBJECTIU: RECUPERAR
EL PAISATGE
AGROFORESTAL
La Diputació de Barcelona acaba de publicar un estudi sobre l'estat del paisatge
en mosaic agroforestal a la demarcació de Barcelona.

ARA PER ARA, TENIM UN PAISATGE
FORESTAL
Un informe previ de la Diputació, anomenat
Terres amb futur, assenyalava que entre 1956
i 2018, la superfície agrària de la demarcació de Barcelona s’ha reduït en 120.500 ha
i d’aquests camps de conreu perduts, prop del
60% s’han convertit en boscos i la resta han
estat urbanitzats. En aquest temps, la superfície forestal ha augmentat en 52.500 ha, una
àrea similar a l’extensió del Barcelonès i el
Maresme, i actualment supera les 514.000 ha.
A Collserola, la situació no és pas diferent.
La dinàmica del paisatge mostra que l’abandonament agrícola segueix creixent, amb

una reducció de la mida de paisatges oberts,
conreus, prats i herbassars, que afecta més
de la meitat de les clapes. D’altra banda, la
gestió del bosc en la prevenció d’incendis ha
minimitzat la desforestació. La coberta de sòl
més abundant al Parc és la pineda de pi blanc,
amb un 45% de recobriment; la segona, és
l’alzinar, amb un 13%, i segueixen els matollars, amb un 12,5%.
INCONVENIENTS DEL PAISATGE
FORESTAL
La gran fragilitat dels nostres boscos queda en
evidència cada estiu, amb l’amenaça de focs
devastadors i catastròfics, alguns dels quals

Paisatge agroforestal, típic de la plana i les valls vallesanes. Foto: CPNSC.

ja han castigat Catalunya i altres zones del
sud d’Europa (Portugal, Grècia...). Els incendis també afecten negativament l’objectiu de
mitigació del canvi climàtic, ja que els incendis
patits l’any passat han reduït notablement la
capacitat d’embornal dels boscos. Segons els
experts, els arbres cremats el 2021 a la demarcació de Barcelona haurien perdut la capacitat
de capturar una quantitat de CO2 equivalent a
la que emeten 2.000 cotxes al llarg de tota la
seva vida útil.
D’altra banda, l’increment de superfície
forestal comporta una homogeneïtzació del
paisatge i dels hàbitats, amb el consegüent
empobriment de la biodiversitat.
AVANTATGES DEL PAISATGE
AGROFORESTAL
La mesura que es proposa és senzilla com
a idea, però la seva aplicació no està exempta
de dificultats. Es tracta de recuperar l'equilibri del mosaic de conreus, pastures i bosc
amb l'objectiu de trencar la continuïtat de les
masses arbrades i augmentar la biodiversitat
i, en definitiva, la resiliència dels ecosistemes.
La creació i el manteniment d'espais
oberts, tot recuperant pastures i conreus que
s’han perdut, reduiran la càrrega de combustible en les masses forestals i afavoriran un
paisatge divers. L'entrada de ramats, que
mantindran controlat el sotabosc, i els camps
de conreu, com ara les vinyes, són tallafocs
efectius, a banda d’oferir una diversitat d’hàbitats molt interessant.
D’altra banda, pel que fa al paisatge, és
preferible la presència d’un mosaic agroforestal, espais que combinen cultius i boscos, amb
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Dins d’aquest marc de referència, i tenint
en compte la pèrdua de biodiversitat i els
possibles escenaris derivats del canvi climàtic,
el Pla especial estableix els objectius generals
següents:
■■Mantenir i millorar el mosaic agroforestal,
mitjançant la potenciació i consolidació de
la superfície agrària i fomentant l’economia verda.
■■Promoure la gestió forestal i els usos
i aprofitaments agropecuaris sota criteris de sostenibilitat que es basin en el
respecte de la funció ecològica i social,
i el foment de la qualitat ambiental
i paisatgística del Parc.
■■Establir mecanismes que contribueixin a
l'increment de la viabilitat de les activitats
agràries i promoure la marca de qualitat de
Collserola i una xarxa de comercialització i
divulgació; mitjançant les àrees prioritàries
per a l’agricultura es permetran, de forma
excepcional i limitada, noves construccions indispensables per a l’activitat agrícola
en finques que no comptin amb una construcció inclosa al Catàleg de masies com
a aixoplucs per a les eines (“casetes d’eines”). També s’acceptaran usos artesanals
i d’equipaments en aquelles construccions
del Catàleg de Masies per fer-hi agrobotigues i equipaments agrícoles.
■■Facilitar l’establiment de les directrius del
Pla Agropecuari, actualment en fase d’implementació. El PEPNat recull les propostes del pla agropecuari (de planificació
i promoció dels usos i activitats primàries,
de la transició agroecològica de la serra...)

i preveu mecanismes que contribueixen al
compliment d’aquests usos i activitats.
L’agricultura s’admet a tot el Parc tot i que
s’identifiquen unes àrees òptimes que es
corresponen amb aquelles que són conreables
o fàcilment recuperables. En aquestes zones,
anomenades àrees prioritàries per a l’agricultura, es facilita la implantació de l’activitat.
També cal destacar la regulació dels horts
que, com a pràctica professional, s’admeten
únicament a la vora externa (a 400 m des del
límit del Parc), per a l’autoconsum associat
a les masies. La resta d’horts que no compleixin aquestes condicions i en especial aquells
que suposen un impacte paisatgístic negatiu,
caldrà erradicar-los i restaurar-los paisatgísticament.
Per últim, se subratlla el foment de la
pastura extensiva ordenada com a eina de
prevenció d’incendis forestals i gestió d’hàbitats (solució basada en la natura).
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aprofitament agrícola, silvícola i ramader. El
ºC 0,0d’aquest mosaic genera ecotons, és
foment
a dir, límits naturals entre ecosistemes que
-0,5 incrementar els hàbitats i la biodipermeten
versitat. L’existència d’un mosaic agroforestal
-1,0
també
implica espais de transició entre els
hàbitats naturals i els cultius, maximitza els
-1,5
serveis ecosistèmics de regulació, facilita la
prevenció
-2,0 dels incendis forestals i aporta resiliència al territori.
DEL PEPCO AL PEPNAT

Els anys 70 i 80, moment en què es redacta el
Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi
Natural del Parc de Collserola (PEPCo), la serra
tenia un cert equilibri de proporcions entre els
espais agrícoles i els forestals. Això va suposar que el PEPCo i el Pla General Metropolità
(PGM) no protegissin els espais agrícoles situats a la vall del Llobregat i a la plana del Vallès
i que bona part d’aquests sòls es destinessin
a reserves d’equipaments o es classifiquessin
com a sòl urbanitzable.
Actualment, a causa de l’abandonament
de l’activitat agrícola, el PEPNat valora, d’una
banda, la importància de les activitats primàries en la conservació del mosaic agroforestal,
la millora de la biodiversitat, la disminució de
la vulnerabilitat davant els diferents riscos, la
lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, reconeix el seu paper de generador de rendes econòmiques i de dinamització del territori. Aquests dos motius impliquen
que el pla mantingui i adeqüi les activitats de
valorització dels recursos naturals i fomenti
l’economia verda.

Blanca de l'arç en un card. Foto: CPNSC.
Font: https://www.diba.cat/web/bcn-smart-rural/-/
nom%C3%A9s-el-25-dels-municipis-de-les-comarquesbarcelonines-gaudeixen-actualment-d-un-paisatge-en-mosaic
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PLA PILOT
DE PASTURA
AL VESSANT BARCELONÍ

INICIADES LES OBRES
DE REHABILITACIÓ DE LA
MASIA DE CAN FERRIOL
La rehabilitació de la masia de Can
Ferriol s'afegeix a la recuperació del
patrimoni arquitectònic del Parc.

L’objectiu principal del pasturatge és la prevenció d’incendis, ja que permet una
gestió forestal i una neteja del sotabosc ecològica i sostenible.

Des de principi d’abrill i fins a final de juny, un
ramat mixt de 290 caps de bestiar pastura pel
vessant barceloní del Parc Natural de la Serra
de Collserola amb la finalitat de reduir la vegetació herbàcia i arbustiva de la zona.
Es tracta d’un pla pilot per prevenir els
incendis forestals i per millorar la conservació de la biodiversitat, que es fa a partir d’un
estudi tècnic de pastura fet a tot el vessant
barceloní de Collserola. En aquest estudi es
delimiten quatre grans àrees de pastura i s’indica que la pastura al vessant barceloní tingui
un règim de transhumància estacional, principalment a la primavera, amb possibilitat de
completar-la a la tardor.

Ramat pasturant a Collserola. Font: CPNSC.

El ramat està format per 130 ovelles, 80
cabres i 80 xais, a més de 2 pastors, 3 gossos
d’atura i un gos de vigilància, que pasturen
en l’àmbit del districte d’Horta-Guinardó,
més concretament en l’àrea situada sobre el
barri de la Font del Gos i Montbau, on creixen ginestars, brolles i prats secs característics
d’aquesta zona. Prop de la zona de pastura,
a l’espai on hi havia l’antic camp de futbol de
Can Notari, s’ha instal·lat un corral provisional
amb abeuradors, dipòsit d’aigua i una caseta
magatzem.
Un cop finalitzada la prova pilot i fetes les
valoracions, hi ha la voluntat d’estendre-la en
altres àmbits del territori barceloní.

La masia de Can Ferriol, al terme municipal de
Sant Feliu de Llobregat i dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, és d’estil modern
popular del segle xviii, amb diferents etapes
constructives, tant del cos principal com de
les diferents edificacions complementàries
i auxiliars.
La masia i la finca del mateix nom, amb
una extensió de 86 ha de boscos i camps amb
conreus de secà i regadiu i fruiters, són propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i el Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola n’ha tingut adscrita la gestió des
del 2012. El 2019 es concedí la gestió integral
de la finca a l’Associació La Rural de Collserola, guanyadors de la concessió administrativa,
per recuperar-ne l’activitat agrícola, ramadera
i forestal i rehabilitar-ne les diferents construccions de la masia per tal d'activar el seu ús
com a habitatge exclusiu del concessionari,
espai de suport a l’activitat agrícola, ramadera i forestal, punt d’informació del Parc de
Collserola i equipament vinculat a la divulgació ambiental.

Can Ferriol Font: CPNSC.

EL PROJECTE
SOUND EARTH LEGACY
A COLLSEROLA

EXPOSICIÓ
ARTISTES AMB TRACTOR.
LA TERRA I LA PAGESIA

LAB Collserola és un projecte
experimental i interdisciplinari que
impulsa el Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona EINA.

El Parc participa en el projecte de
l’Observatori del Patrimoni Sonor.

Exposició de fotografies de l’artista de
les Borges Blanques, Sara Boldú Botam,
@artistestractor

EINA, el Centre Universitari de Disseny i Art
de Barcelona, impulsa els projectes EINA Labs,
iniciatives que tenen com a objectiu contribuir
a la transició cap a un futur socialment i ecològicament sostenible mitjançant el disseny i l’art.
Un d'aquests és el LAB Collserola, projecte experimental i interdisciplinari que es
desenvoluparà al Parc i que té com a objectiu
demostrar que les arts plàstiques i el disseny
poden contribuir a la conscienciació ambiental en relació amb la sostenibilitat i la transformació ecosocial.
Com a primera iniciativa, aquesta primavera s’ha obert una convocatòria per seleccionar un projecte de base artística o en l’àmbit del disseny, liderat per estudiants, tutors
o professorat d’EINA, que ha de tenir com
a objectiu promoure de manera explícita
comportaments proambientals a l'àrea del
Parc propera a la zona on està ubicada EINA
Bosc, el nou equipament d’EINA.
El Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola forma part del grup de treball
del projecte i del comitè científic que ha organitzat la convocatòria, juntament amb EINA,
Campo Adentro i el CREAF, Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals.
Més informació a: https://www.eina.cat/ca/

Sound Earth Legacy és un projecte multidisciplinari que integra un col·lectiu procedent de
la indústria musical, la cooperació internacional, el cinema i la comunicació. Un dels principals objectius de SEL és mitigar el canvi climàtic donant veu a projectes científics a través
del so i la música; aquest treball també inclou
un programa cultural per preservar els sons de
la Terra, la biodiversitat i els ecosistemes com
a part del nostre patrimoni sensorial, mitjançant accions immersives. Amb seu a Barcelona, treballen en projectes arreu del món.
Sound Earth Legacy ha creat l'Observatori
de Patrimoni Sonor que, des d'una perspectiva cultural, és un projecte en col·laboració
transfronterera amb les organitzacions: Es Far
Cultural a Menorca, CIRDOC a Occitània, el
Museu Balear de Ciències Naturals a Mallorca
i el Parc Natural de la Serra de Collserola.
Enguany s’ha obert una convocatòria per
a tres residències artístiques per a artistes
sonors i musicals, una de les quals és al Parc
de Collserola, mitjançant una beca de gravació sonora que durarà entre el 2 i el 15 de
maig. Més informació a: https://ops-pm.eu/
convocatoria-abierta/

Els diumenges, del 3 d’abril fins al 15 de maig,
podeu visitar l’exposició Artistes amb tractor.
La terra i la pagesia, a les sales de la primera
planta de la masia de Can Coll, la visita és lliure i gratuïta i l’horari, de les 9.30 a les 14.30 h.
L’artista de les Borges Blanques, Sara
Boldú Botam, @artistestractor, ens ofereix
un homenatge a la terra i la pagesia des d’un
punt de vista visual i poètic. Més de tres anys
ha tardat a concloure aquest projecte fotogràfic realitzat amb dron i que converteix les
tasques agrícoles (llaurar, segar, collir, veremar...) en obres d’art i els pagesos, en dibuixants del paisatge.
L’exposició produïda per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Micropobles de Catalunya ens permet reflexionar
sobre les profundes implicacions que l’alimentació té en les nostres vides i la necessitat
d’avançar cap a una nova cultura del territori.
blogs.amb.cat/alimentaciometropolitana
www.micropobles.cat

convocatoria-lab-collserola-2022
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CONVOCATÒRIA 2022
DEL PROJECTE LAB
COLLSEROLA
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PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
Can Soler va acollir el dissabte 12 de març la primera trobada de la Taula d’Entitats d’aquest 2022,
que de nou va ser presencial.

7A TROBADA DE LA TAULA
D’ENTITATS COL·LABORADORES
AMB EL PARC
Aquesta trobada va ser especial perquè suposava la tornada al format presencial habitual.
Hi van participar 25 persones de 15 entitats,
incloent-hi tècnics/es del Consorci i del Centre
de Natura de Can Soler i un equipament. Hi
va assistir Raimon Roda, el nou gerent del
Consorci, que va exposar quins són els seus
propòsits amb relació a la gestió del Parc
Natural i va agrair la contribució que fan totes
les entitats a la seva conservació.
La trobada va tenir lloc a la masia de Can
Soler, equipament municipal de Sant Genís
dels Agudells (Barcelona), que gestiona la
Fundació Tres Turons, i on du a terme una part
dels seus projectes. En un espai de l’edifici
també està ubicat el Centre de Natura de Can
Soler, de la Xarxa d'Equipaments Ambientals
de Barcelona (XEAB).
Cal recordar que a la Taula hi són convidades totes aquelles entitats que, durant el
2021 i anys anteriors, han participat en algun
dels programes de foment de la participació
i suport al voluntariat del Consorci. Un dels
seus dels objectius és fomentar el coneixement mutu de projectes i intercanviar experiències sobre les actuacions o la marxa dels
grups de treball existents.
Per això, després d’una primera presentació breu de les entitats presents, es van explicar tres experiències:

■■La Fundació Tres Turons està fent a la finca
de Can Soler el manteniment, la millora
i la introducció d’arbres fruiters, com
una eina de promoció i suport a la salut
mental comunitària.
■■WWF Barcelona, que col·labora en un pla
pilot de recuperació d’una zona cremada,
propera al passeig de les Aigües, on s’han
plantat diferents arbusts i alguns arbres,
i on cada mes es fan tasques de conservació.
■■I finalment, l’Associació de Veïns
i Veïnes de Santa Maria de VallvidreraMas Sauró, que ja fa força anys que fa
recerca, divulgació i actuacions de conservació del patrimoni natural i construït de
la seva zona.
Des del Consorci es va presentar un resum de la
marxa i dels programes de foment de la participació i suport al voluntariat durant el 2021.

A la trobada no va faltar l’espai Tast de
Parc, en què es van recordar els futurs esdeveniments que es celebraran durant la primavera: Let’s Clean Up Europe, Libera, Setmana
de la Natura, l’UCM, etc., es van mostrar les
dades del 2021 sobre la freqüentació del Parc,
es va presentar el Mapa Guia i es va explicar
breument en què consisteix el dispositiu de
prevenció d’incendis del 2022.
També es va parlar d’altres temes sobre
els quals els participants van mostrar preocupació, com l’augment del nombre de corriols
fets per usuaris que van en bicicleta o a peu
que no respecten la normativa d’ús del Parc,
la recollida incontrolada de llentiscle per a ús
floral, la regulació de la cacera, etc. El representant d'Alnus-CEPA de Sant Just ens va fer
saber que aquesta primavera celebraran els
23 anys de la petita plantació del torrent de
Can Cortès i els 25 anys de l'associació.

Participants a la 7a Trobada de la Taula d’Entitats Col·laboradores.
Foto: CPNSC.

MILLORES
EN CAMINS RURALS
AL PARC

El Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola té en marxa un
Pla d’Igualtat vinculat al Programa
DEMETER de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.

Enllestides les millores de dos camins
rurals del Parc: el de Sant Feliu de
Llobregat a Santa Creu d’Olorda i el
de Can Canaris, també a Sant Feliu.

El Pla s’emmarca també en el compliment de
l’objectiu 5 dels ODS de l’Agenda 2030, treballar per la igualtat de gènere. Així, el 18 de
setembre de 2019, l’Assemblea General del
Consorci va aprovar el primer Pla d’Igualtat
de Dones i Homes del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Es tracta d'un
conjunt ordenat de mesures a adoptar com
a resultat d’una diagnosi prèvia.
Per a la seva elaboració es va crear una
Comissió d’Igualtat integrada per personal
de l’entitat, amb presència compensada de
dones i homes, representants de l’entitat i de
la part social i persones dels diferents serveis.
El principal objectiu és incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal en el
si de l’entitat i crear una cultura organitzativa
en clau d’igualtat i no discriminatòria, a més
de conduir a un equilibri i paritat en la plantilla, en tots els sentits.
De les 48 mesures que presenta el Pla en
diferents àmbits: formació en perspectiva de
gènere, comunicació no sexista, salut laboral, prevenció i actuació davant l’assetjament
sexual i/o per raó de sexe, se n’han implementat 15 durant l’exercici 2021. El pla de treball
contempla avançar cap a l’acompliment dels
objectius operatius marcats per al 2022.

Recentment s’han fet obres de millora a dos
camins del Parc. En el primer, les obres de
millora del camí de Sant Feliu de Llobregat
a Santa Creu d’Olorda, l’anomenat camí de la
Sanson, d’uns 3,5 km, han implicat el tancament del camí al trànsit rodat i a les persones usuàries des de la fàbrica de ciment fins
a Santa Creu d’Olorda. Aquest camí estava
parcialment pavimentat amb formigó i, tot
i ser força transitat, estava en mal estat de
conservació, amb el perill que això suposava. Les obres es van realitzar en el marc del
conveni signat per Cementos Molins Industrial, propietaris del camí, i el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola per arranjar
els trams més deteriorats i integrar el camí a la
xarxa viària de prevenció d’incendis del Parc.
Tal com passa a la gran majoria de trams de
la xarxa viària de prevenció d’incendis, un cop
arranjat, el camí restarà tancat a la circulació
rodada i només podran accedir-hi vehicles de
servei i propietaris i llogaters de finques amb
accés des del mateix camí.
En el segon, les obres de millora del camí
de Can Canaris a Sant Feliu de Llobregat, en
un tram d’uns 0,95 km, també han suposat el tancament del camí al trànsit rodat. El
tram de camí reparat va des del carrer de la
Riera de Can Païssa, al polígon industrial del
Pla fins a la mateixa finca de Can Canaris
i va restar tallat durant un mes, aproximadament. Aquest camí pertany a la xarxa viària
de prevenció d’incendis i permet l’accés a la
masia, per tant, un cop arranjat, s’ha tornat
a obrir a la circulació rodada.

Formació del Pla d'Igualtat a Can Coll. Foto: CPNSC.

NO US HO
PODEU
PERDRE...

PRIMAVERA 2022

NOU PLA D'IGUALTAT
AL CONSORCI DEL PARC
DE COLLSEROLA

n NITS D'ASTRONOMIA
El Bover, amb Arcturus com a estrella més
brillant, regna al cel nocturn vigilant en tot
moment les osses. Ara gaudirem del triangle
de primavera format per Arcturus, Spica
i Regulus.
Al Centre d’Informació, divendres 6 de
maig, de 22 a 24 h
n ARTISTES AMB TRACTOR. LA
TERRA I LA PAGESIA
Exposició que és un homenatge a la terra
i la gent que hi treballa des d’un punt de
vista artístic, visual i poètic.
Al CEA Can Coll, els diumenges del 3
d’abril al 15 de maig.
n LES PAPALLONES DE COLLSEROLA
Activitat familiar per observar la diversitat de
formes i colors de les papallones de la serra
que tancarem amb una bonica manualitat.
Al Centre d’Informació, dissabte 4 de juny,
dos torns: 11 i 12:30 h.
ATENCIÓ: cal inscripció prèvia per
telèfon a totes les activitats.
Més informació: 93 280 35 52 i
www.parcnaturalcollserola.cat

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 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

TM

T

Tm

Tma

P

PA

DESEMBRE 2021

20,4

14,2

10,9

7,6

2,6

3,8

327,6

DESEMBRE 1971–2000

20,0

11,7

8,9

6,2

-6,2

60,4

651,6

GENER 2022

22,1

14,1

10,2

6,3

1,4

12,3

12,3

GENER 1971-2000

20,9

10,9

8,0

5,1

-7,2

52,9

52,9

FEBRER 2022

21,5

16,2

11,8

7,5

4,3

1,9

14,2

FEBRER 1971-2000

21,2

11,5

8,3

5,1

-10

39,3

77,9

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

