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EDITORIAL
Arribem de nou a un estiu delicat pel
que fa al risc d’incendis forestals. Tot
i les tasques realitzades durant l’hivern als
espais forestals de la serra i l’aprovació per
part del Departament d’Acció Climàtica
de la Generalitat de Catalunya del Projecte d’infraestructures bàsiques d’incendis
forestals, que complementarà el dispositiu existent, el dèficit hídric acumulat, les
previsions meteorològiques que avisen
d’episodis d’altes temperatures i la gran
massa forestal que cobreix el Parc Natural,
fan que aquest estiu sigui de nou necessari
demanar la màxima prudència.
El Dispositiu de Prevenció d’Incendis, un
sistema que ha demostrat ser altament
efectiu per minimitzar les hectàrees
cremades, tot i l’alt nombre d’incendis que
es registren cada any a la serra, funcionarà
tot l’estiu amb 13 torres de vigilància i una
central de coordinació que treballa colze
a colze amb la resta de cossos de seguretat
i d’extinció.
Tot i això, els mesos d’estiu us demanem,
encara més, la vostra col·laboració quan
busqueu una mica de fresca i descans als
boscos de Collserola. Us recomanem que
les activitats a peu i en bicicleta les feu per
pistes de fàcil accés i evacuació, si fos el
cas, i que, per a petites estades, utilitzeu
les àrees de lleure o algunes de les fonts
de l’obaga del Parc Natural de Collserola.
Abans de venir, doneu un cop d’ull al web
del Parc o a les Xarxes Socials per saber si
hi ha algun avís de pre-alerta o alerta que
aconselli reduir o evitar les activitats d’ús
públic.
Moltes gràcies!

BALANÇ POSITIU DE LES
JORNADES DE RECERCA
AL PARC DE COLLSEROLA
Una cita que ha permès reconèixer la importància dels seguiments duts a terme
als sistemes naturals de Collserola els últims trenta anys i abordar 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.

Les Jornades, que van tenir lloc al Centre
d’Educació Ambiental Can Coll a principis del
mes de juny, van comptar amb la participació de més de cent persones, entre ponents,
moderadors i públic assistent. A més, es van
emetre en directe pel canal del Youtube del
Parc Natural amb un total de més de 200 visualitzacions al voltant dels dies de la trobada.
El balanç, tant pel que fa al nombre de
persones participants com pel contingut del
la trobada, ha estat molt positiu, acomplint
els objectius previstos d’anàlisi de la recer-

ca realitzada i d’una mirada al futur, sobre
els reptes que afronta aquest espai natural,
especialment els vinculats al canvi global,
i quines línies de recerca caldrà reforçar per
abordar-ho.
En aquest butlletí trobareu tres articles
que serveixen de resum de les grans temàtiques tractades.
A més, teniu disponibles els vídeos de les
sessions al web del Parc: https://parcnaturalcollserola.cat/jornades-de-recerca-parc-natural-2022/

Al PN de la Serra de Collserola ja fa més de 30 anys que s'estudien els sistemes
naturals. L'objectiu és poder avaluar l'estat dels sistemes naturals i omplir buits
de coneixement de la biodiversitat per tal de poder aplicar el saber a la gestió.
Tot just a l’inici de les Jornades d’Estudi sobre
els Sistemes Naturals del Parc Natural de la
Serra de Collserola d’enguany, es va fer una
presentació que de manera resumida recollia
els diferents estudis duts a terme a Collserola
en aquest llarg període que es va iniciar l’any
1987.
Es va començar esmentant quins han estat
els eixos i els objectius principals dels treballs
i el seguiment. S’ha tractat d’oferir a l’equip
gestor les dades dels valors naturals de Collserola que fossin de més utilitat per gestionar
aquest espai natural protegit.
Posar en valor els diferents ambients de la
serra en cadascuna de les unitats de paisatge,
des dels ambients oberts fins als forestals. Des
dels seus inicis, es va optar per fer seguiments
estratificats que permetessin obtenir dades
quantitatives, mitjançant índexs relatius, que
poguessin ser comparades entre ambients
i també en sèries temporals. Això hauria de
permetre valorar els canvis realitzats per les
actuacions de gestió d’aquest espai.
S’han fet seguiments, inicialment de l’avifauna, però també d’altres grups menys coneguts com ortòpters, heteròpters, papallones
diürnes, petits mamífers, esquirols, senglars,
quiròpters...
L’altre eix ha estat obtenir informació que
permeti millorar el coneixement de grups que
ajudin a omplir buits sobre la biodiversitat

del Parc, poc coneguda en certs àmbits. Aquí
incloem els treballs sobre grups tan dispars
com els mol·luscs, insectes de les capçades,
macroinvertebrats aquàtics, insectes d’especial interès, abelles solitàries… Tots aquests
amb implicacions evidents en la gestió i,
sobretot, la conservació del Parc.
També es va fer una breu presentació d’alguns treballs, en molts casos pioners sobre
fotoidentificació de genetes, atles de mamífers mitjançant fototrampeig, seguiments
bioacústics, treballs de radioseguiment per
conèixer els requeriments territorials de diferents espècies radiomarcades, etc.
L’altre bloc de treballs ha estat aquells
que han tingut una relació directa amb el
planejament urbanístic vigent i els efectes en
relació amb la fragmentació dels hàbitats o la
connectivitat envers altres espais protegits.
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30 ANYS D’ESTUDIS SOBRE
ELS SISTEMES NATURALS
DE COLLSEROLA
Després es va mostrar un flaix de la
seqüència temporal de les diferents fites que
s’han produït en aquest període, com l’entrada al PEIN, a Natura 2000 i finalment la declaració com a Parc Natural la tardor del 2010.
Es va deixar clar que, tot i que el Consorci no és una entitat de recerca, s’ha intentat
disposar d’informació rigorosa a partir del
treball de camp dut a terme des dels mateixos serveis tècnics, sobretot des de l’Estació
Biològica de Can Balasc, on gràcies a la col·
laboració amb diferents entitats universitàries,
museus de ciències i la participació, en molts
casos força voluntarista, de moltes entitats
i investigadors especialistes.
Tot aquest volum d’informació ha de servir
sobretot perquè, amb l’aprovació del PepNat,
l’equip gestor pugui dur a terme una gestió
que permeti respectar i millorar la conservació
d‘aquest espai valuós i fràgil alhora, d’aquesta
biodiversitat de quilòmetre 0, un autèntic luxe
per a tota la població i tot un repte de gestió
orientada a la conservació.

Collserola ha estat, des de l'inici de la seva protecció, un laboratori de camp amb una gran diversitat d'ambients
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ELS SEGUIMENTS
A LLARG TERMINI
AL PARC
Disposar de programes de seguiment i millora del coneixement del medi natural
és essencial en la gestió d’un parc natural. El seguiment estratificat dels diferents
ambients permet obtenir uns índexs d’abundància relativa de diferents grups,
comparar-les i obtenir tendències temporals
A més dels estudis per conèixer la biodiversitat
del Parc, i per anar omplint buits en aquest
coneixement, calen treballs per conèixer els
requeriments territorials de les espècies i les
implicacions de la gestió del territori sobre la
salut dels ecosistemes.

SEGUIMENT DE MAMÍFERS

El seguiment de mamífers compta amb un programa
específic per a l'esquirol, un indicador de l’estat
de l'hàbitat d’interès comunitari de les pinedes
mediterrànies, considerat com a element clau a la
fitxa de la Zona d’Especial Conservació ‘Serra de
Collserola’ de la xarxa europea Natura 2000.

SEGUIMENT DE L'AVIFAUNA
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Els resultats pel que fa als canvis en les
comunitats d'ocells, mostren una disminució
d’espècies d’espais oberts, fins i tot algunes
desaparicions (botxí meridional, capsigrany
i tallarol emmascarat), mentre que hi ha un
augment de les espècies forestals, que inclou
l'arribada de noves espècies, com el picasoques blau i el picot garser petit. Pel que fa
espècies exòtiques, hi ha una única espècie
exòtica amb especial protagonisme: el rossinyol del Japó.

Els petits mamífers són monitoritzats a través del
programa SEMICE, que ha detectat un retrocés
significatiu de la musaranya comuna.
Pel que fa al porc senglar, és un bon exemple
d'espècie amb una gran capacitat reproductora
i adaptativa i sense depredadors naturals; els
estudis al Parc mostren una tendència d’augment de
la població al llarg dels darrers 20 anys, que es deu,
sobretot, a canvis en el paisatge i usos del sòl unit
a l'habituació als contactes amb l'espècie humana
i la consegüent disponibilitat d'aliment.

Finalment, el fototrampeig continuat ha permès
mostrejar bona part de les quadrícules UTM d’1 Km2
en què s’ha dividit el Parc i, completar, d'aquesta
manera, pràcticament la totalitat del territori.
ELS SEGUIMENTS, ÚTILS PER
AFRONTAR PROBLEMÀTIQUES

Una de les conclusions de les Jornades d'Estudis
ha estat que els seguiments a llarg termini són una
eina indispensable per a obtenir indicadors útils per
afrontar problemàtiques del dia a dia d'un espai
natural protegit.
Quant al PEPNat, destaca que cal potenciar la
investigació científica al Parc Natural per tal
d’aprofundir en el coneixement en àmbits com
l’ecologia, la conservació de la biodiversitat i els
efectes del canvi climàtic en tant que Collserola
ofereix una oportunitat única per tractar-se d’un
espai natural protegit en un context fortament
antropitzat, que comporta fer front a:
■ pèrdua d’hàbitats de mosaic mediterrani
i de connectivitat
■ fragmentació per infrastructures i/o
planejament urbanístic
■ pressió sobre espècies sensibles per ús
públic intens
■ espècies exòtiques invasores
■ problemàtiques d’habituació i convivència

Capsigrany, pica-soques blau i rossinyol del Japó, tres espècies indicadores
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LA GESTIÓ DEL MEDI NATURAL
A COLLSEROLA
EN L’ESCENARI DEL CANVI GLOBAL
El canvi global està tenint conseqüències clarament visibles i indesitjables als
espais naturals. El coneixement cada vegada més profund d'aquestes dinàmiques
haurà de permetre desenvolupar estratègies de gestió que permetin adaptar
conreus, i ecosistemes en general, a la mitigació al canvi climàtic.

MÉS BOSC I MÉS AMENAÇAT
El canvi climàtic ha esdevingut una de les
amenaces actuals més importants per als
boscos mediterranis. L'augment de les temperatures, les sequeres més prolongades i els
episodis de temps extrem, juntament amb el
progressiu abandonament dels conreus, estan
alterant la cobertura i distribució dels boscos.
Com a conseqüència, els incendis forestals
estan agafant més protagonisme fins al punt
de representar un dels factors més rellevants
en la modelació del paisatge actual.
D'altra banda, els estudis recents apunten
que l'escalfament global i els incendis fan que
els boscos retinguin menys carboni i durant
menys temps.
Tot això fa que les noves polítiques de lluita
contra incendis vagin més enllà d’apagar focs
i incloguin activitats preventives de gestió,
preparació i restauració de la vegetació. Un
bosc cremat, no sempre s'ha de replantar. El
nou projecte d’infraestructures estratègiques
de prevenció d’incendis ha d'ajudar a definir
les bones pràctiques al Parc de Collserola.

■ Menys disponibilitat d'aigua
■ Onades de calor i episodis de sequera severa
■ Augment de l'erosió del sòl
■ Alteracions en el període vegetatiu i en el
rendiment dels conreus
A tot això cal afegir l'exhauriment accelerat dels combustibles fòssils i altres recursos
minerals i un possible tensionament del proveïment d'aliments.
Els reptes, doncs, apunten cap a una
millora de la tecnologia, dels sistemes de rec
i, per descomptat, una millor coordinació en
les polítiques de suport i dinamització agroecològica al Parc, des d'una aproximació de
transició ja que, si bé els objectius estan clars
i són ambiciosos, no se sap quin és el millor
camí i procediment de canvi.

ALGUNES DARRERES CONSIDERACIONS
Collserola acull una biodiversitat heterogènia
i amb un funcionament complex que cal
seguir estudiant i monitoritzant. L'experiència
adquirida en la gestió és cada cop més important en la cerca de solucions als reptes del
canvi global.
A més de l'amenaça del canvi climàtic, el
Parc pateix unes pressions d'hiperfreqüentació
i té uns reptes de conservació particulars, on
sovint hi ha interessos confrontats: cal fer
compatible la preservació i millora de la biodiversitat amb la provisió de serveis ecosistèmics
(lleure, aliments, etc.).
El futur, doncs, es preveu complicat però
el repte de fer front i adaptar-nos al canvi
global en els espais naturals és indefugible.

EL PAPER DE L'AGRICULTURA
I LA RAMADERIA
Els riscos climàtics per a l'agricultura i la ramaderia es resumeixen en:
Vinyes de Can Calopa. Foto: Enric Fabre
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JORNADES D'ESTUDIS COLLSEROLA 2022,
UNES PRIMERES CONCLUSIONS
Jornades com les que s’han celebrat enguany a Collserola ofereixen l’oportunitat
de fer una -curta i necessària- aturada del dia a dia per dedicar una part del temps
a reflexionar i debatre.
A banda de l’objectiu de conèixer els seguiments dels sistemes naturals de Collserola els
últims trenta anys i quins resultats s’han obtingut, les jornades han estat el marc idoni per
repensar les línies de recerca a desenvolupar
tenint present tant les directrius del nou Pla
Especial com l’adaptació als escenaris de canvi
global.

d’Espais d’Interès Natural (PEIN, 1992), Xarxa
Natura 2000 (2006), fins arribar el 2021, quan
es fa pública l’aprovació del Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del
Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat),
un instrument que busca garantir la màxima
protecció i conservació d’aquests sistemes
naturals de vital importància per a tot l’espai
metropolità.

VALORS RECONEGUTS
ESCOLA DE RECERCA
6

Una de les primeres conclusions, sense discussió, ha estat que, tot i la situació complexa del
Parc, Collserola té uns valors reconeguts que
cal conservar. Collserola va ser declarat Parc
Natural el 2010, però abans ja gaudia d’altres
figures de protecció: espai inclòs en el Pla

Cal destacar també el reconeixement que té
Collserola com a laboratori i escola de recerca, pionera en l’impuls de projectes que han
estat clau com a previsors de tendències. Els
seguiments continuïtats al Parc han estat en
bona part responsables de la creació de grans
xarxes de recerca; per exemple, són precursors en el desenvolupament del seguiment de
les poblacions d’ocells a llarg termini i en el
seguiment de les papallones, ara sota el paraigües d’un programa com el CBMS.
EL VALOR DELS SEGUIMENTS
A LLARG TERMINI

Blanca de l'arç en un card. Foto: CPNSC.

Els seguiments a llarg termini són imprescindibles per poder copsar canvis i tendències
de les poblacions, especialment d’aquelles
espècies considerades bioindicadores (les que
serveixen per diagnosticar la salut dels ecosistemes), i, de retruc, prendre el pols a certes
línies de gestió.

NO HO SABEM TOT
Tot i que Collserola pot semblar un dels punts
més prospectats, encara existeixen buits d’informació, sobretot d’aquells grups faunístics
que històricament han estat menys investigats. El catàleg d’espècies s’ha pogut ampliar
amb l’estudi de fauna invertebrada d’especial
interès i el dels insectes de les capçades dels
arbres, però hi ha grups més difícils d’estudiar per la manca d’especialistes, com ara els
dípters i els himenòpters.
Segueixen apareixent espècies noves (que
no en teníem constància) i també espècies
noves i en perill d’extinció, com Vivertiola
cinerea i Brachycrotaphus tryxalicerus, espècies típiques de prats sabanoides.
PRESSIÓ ANTRÒPICA
La pressió antròpica, sobretot alguns usos
intensius de l'espai, afecta de manera important a determinats grups faunístics.
En aquest sentit, és important, per exemple, l’impacte dels animals de companyia en
els sistemes naturals. Especialment quan van
deslligats, o s’han assilvestrat, com els gats.
Aquest efecte és especialment preocupant
a les zones de ribera.
En un espai natural altament freqüentat, els
espais que generen més refugi, esbarzerars,
fondalades o boscos densos, són els espais
que els hi queda la fauna, per la dificultat
d’accés.
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tes 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 eradicar-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).
En definitiva, aquestes jornades han
permès reflexionar sobre com els seguiments
de llarg termini són un suport a la gestió i permeten corroborar si es va, o no, pel bon camí.
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-0,5 demostren que cal avançar en
Els estudis
la regeneració de paisatges oberts per tres
-1,0principals: millorar la biodiversitat,
motius
recuperar el sistema hídric (menys densitat
-1,5
arbòria, menys captació aigua) i millorar la
resiliència
-2,0 als incendis i al canvi global.
■ 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 propos-

Podeu veure el vídeo de la sessió a:

Paisatge agroforestal, típic de la plana i les valls vallesanes. Foto: CPNSC
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NOU PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES
BÀSIQUES D’INCENDIS FORESTALS
El Departament d’Acció Climàtica ha redactat el Projecte d’infraestructures
bàsiques d’incendis forestals amb l’objectiu de reduir la capacitat de propagació
dels grans incendis forestals i facilitar-ne l’extinció, que complementarà el
dispositiu existent.
EN EL MARC DEL PLA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS 2022-2025
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural durà a terme actuacions
de prevenció d’incendis al Parc Natural de la
Serra de Collserola per protegir la seva biodiversitat i garantir la seguretat de les persones
que hi viuen, amb una inversió per aquest any
d'1 milió d’euros, a través del Projecte d’Infraestructures Bàsiques d’Incendis Forestals.
En total, el Departament invertirà 72 milions
d’euros en el Pla de prevenció d’incendis
2022-2025 per preparar els boscos de Catalunya per fer front a l’emergència climàtica.
ELS PERÍMETRES DE PROTECCIÓ
PRIORITÀRIA
Una de les novetats del projecte és la definició
dels Perímetres de Protecció Prioritària (PPP),
zones amb un gran risc d’incendi forestal
i amb una continuïtat de la massa forestal en
la qual es poden produir grans incendis. Per
reduir aquest risc és imprescindible planificar
la prevenció i dotar-los d’una infraestructura
bàsica de prevenció d’incendis (àrees de baixa
càrrega de combustible, pistes forestals estratègiques i punts de reserva d’aigua), recolzada
al territori i amb coherència supramunicipal
per facilitar l’actuació dels mitjans d’extinció
en cas d’incendi forestal.

ACTUACIONS PRINCIPALS
L’objectiu principal del Projecte d’Infraestructures Bàsiques d’Incendis Forestals és definir
aquelles infraestructures que permetin reduir
la capacitat de propagació d’aquests incendis i facilitar-ne l’extinció. A partir del recull
i anàlisi de la informació del territori i incendis històrics, el document tècnic proposa la
infraestructura bàsica necessària per portar
a terme. Fins ara hi havia hagut una intensa labor de planificació i execució per part
del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola dels diferents ajuntaments i de la
Generalitat focalitzada en evitar la ignició i la
propagació d’incendis més habituals a la serra
i de caràcter menor. Ara, aquest nou instrument de planificació i gestió aporta una visió
general del massís per evitar els grans incendis
forestals.
El document contempla 36 punts estratègics on cal actuar, en unes 2.000 ha, i preveu
l’execució de 16 nous punts d’aigua per a
extinció d’incendis forestals i l’ampliació de 8
dels existents. El pressupost estimat per poder
desenvolupar aquest projecte és de 3 milions
d'euros i el Departament d’Acció Climàtica en
destinarà 1 milió d'euros aquest mateix 2022.
Aquesta important inversió pressupostària s’emmarca en una situació d’emergència
climàtica que fa els boscos de Catalunya més
vulnerables que mai als incendis forestals.

Amb les diferents línies d’actuació que es
duran a terme, es pretén protegir i conservar
els ecosistemes forestals de Catalunya amb
un paisatge que també ajudi i faciliti que els
incendis es puguin apagar.
Aquest projecte s’ha estat elaborant
durant dos anys i té una vigència indefinida,
mentre no es produeixin canvis importants en
el medi.
La posada en marxa del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis
forestals del Perímetre de protecció prioritària
(PPP) de Collserola ampliarà les infraestructures i les accions del Dispositiu de Prevenció
d’Incendis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona existent, que abasta els 36 municipis
metropolitans i que coordina el Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola, conjuntament amb el Pla de Vigilància d’Incendis
(PVI) de la Diputació de Barcelona.

Actuació de l'helicòpter bombarder a Collserola
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EL CONTRACTE AGRARI
DE COLLSEROLA
El Contracte Agrari de Collserola (CAC) és una nova eina que pretén compensar
econòmicament els serveis socioambientals que ofereix la pagesia al Parc amb una
convocatòria de pagaments específica.
QUÈ ÉS EL CAC?
Al Parc Natural de Collserola hi ha una
sèrie d’accions que són necessàries per
a la prevenció d’incendis, foment de la
biodiversitat i/o manteniment d’infraestructures. Són actuacions essencials per
a la conservació dels ecosistemes del Parc
i del mosaic agroforestal de la serra que
fa la pagesia en el seu dia a dia. Tot
i els seus nombrosos beneficis socials, culturals i ecològics, aquestes tasques de gestió
territorial sovint estan invisibilitzades i, fins
ara, no han rebut cap tipus de compensació.
El Contracte Agrari de Collserola estableix
un acord implícit de suport mutu entre administració, societat i pagesia.

Amb aquesta eina es vol fomentar una
millora de les pràctiques agroramaderes i de
transició agroecològica de l’activitat agropecuària al Parc a través d'una compensació
econòmica, amb una convocatòria de pagaments específica.
La proposta del CAC neix inspirada pel
Contracte Agrari de Menorca i s’ha dissenyat
de forma participativa entre pagesia, administracions públiques i agents acadèmics en
el marc del programa Alimentem Collserola,
d’impuls a la transició agroecològica del Parc.
S'espera que es pugui replicar a altres territoris que vulguin implementar estratègies de
suport a la pagesia i de posada en valor de la
seva aportació a la societat i al medi.
A QUI VA ADREÇAT?

QUINES ACTUACIONS S’INCLOUEN
Es valoraran les actuacions que generen
impacte ambiental i social i que inclouen:
Biodiversitat
■ Murs de pedra seca, talussos i marges
■ Conreu de varietats locals i/o races autòctones
■ Tinença de caixes d'abelles
■ Tanques vives i marges de floració esglaonada
■ Control biològic i confusió sexual
Prevenció d’incendis
■ Desembosc i poda de zones boscoses
■ Pastura amb bestiar
Infraestructura agrària
■ Rehabilitació, neteja i substitució de peces de patrimoni
■ Restauració o instal·lació d’element etnològic hidràulic
■ Compra i instal·lació d’energies renovables
Aliments de qualitat
■ Conversió i manteniment de CCPAE

Es poden presentar a la convocatòria del
Contracte Agrari de Collserola les persones
físiques o jurídiques que realitzen activitat
agrària professional a l’àmbit territorial del
Parc de Collserola i l’espai funcional definit
al PEPNat. També s’hi pot presentar la nova
pagesia constituïda a partir de l’1 de gener de
2020 que inici activitat en el mateix territori.
La convocatòria de 2022 està dotada amb
un import total de 75.000 €. L’import màxim
de les subvencions individualitzades serà
de 3.000 € per persona beneficiària i per al
conjunt d’accions. (Vegeu les bases a: https://
Inici del programa del CAC. Font: Arran de Terra

w w w.seu- e.cat /document s / 8368311/14261652 /
Bases/042a6f58-2b67-47d4-b440-5e0f24ffe0ea)

■ Visites de col·lectius i voluntariat agrícola
Fertilitat i aigua
■ Incorporació a sòl agrari adobs locals dels municipis del Parc
■ Tècniques de disseny per a l’eficiència en l’ús de l’aigua
Mosaic agroforestal
■ Rotació de cultius
■ Recuperació de parcel·les pel seu ús agrari
■ Millora d’accessos a finques i reparació de camins
■ Tancament de parcel·les per al seu ús agrari
Impacte sociolaboral
■ Assistència a cursos i jornades
■ Dones treballadores
■ Figura jurídica de l’ESS
■ Participació a una organització de productors/es
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PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT
AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
La primavera i estiu d'enguany, el Parc ha estat el marc i el destinatari de diverses campanyes que
tenen un objectiu comú: contribuir activament en la seva conservació. El Consorci hi té un paper
indispensable en totes elles.
ACCIONS DE RECOLLIDA DE BROSSA
Del 6 al 8 de maig (de fet, durant tot el mes)
es va celebrar el Let’s Clean Up Europe 2022,
organitzat per l‘Agència de Residus de Catalunya, que té com a objectiu visualitzar el
problema de l’enorme quantitat de residus
que generem i que en molts casos van a parar
als espais naturals. Enguany s’han fet 22 actuacions, a gairebé tots els municipis del Parc.
De les dades que tenim de 16 d'aquestes
podem dir que hi han participat més de 800
persones. Han estat promogudes per 7 entitats, 11 centres escolars o del món educatiu, 3
empreses, 1 equipament i 5 ajuntaments. S’hi
han recollit i classificat, en les diferents fraccions, més de 7 tones de deixalles. El rebuig
i els voluminosos han estat els més abundants.
Entre gener i finals de maig es va dur
a terme la campanya "Col·laborem amb la
neteja del Parc Natural!", promoguda pel
Consell d’Infants d’Esplugues de Llobregat. Hi
van participar 282 alumnes i 26 docents del
darrer cicle de primària i 1r d’ESO de 6 centres
escolars, que van col·laborar en 10 activitats
de recollida i classificació de residus al Parc.
L’11 de juny es va celebrar l’Ultra Clean
Marathon, organitzada per la XCN i l’ARC,
que travessà el Parc, des de Sant Cugat fins
a la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, amb
un punt d’avituallament a Can Ribes. Entre
les 180 persones (20 equips), a més l’entitat
Collserola Verda que també hi va participar,

van recollir 170,30 kg de deixalles i diversos
voluminosos en tot el Parc.
SETMANA DE LA NATURA AL PARC
Del 22 de maig al 5 de juny va ser el torn de
la Setmana de la Natura, organitzada per la
Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN),
amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de preservar la biodiversitat i de treballar
col·lectivament, i de manera visible, contra
l’emergència climàtica i ecològica. Al Parc
es van fer un total de 13 activitats amb 260
persones, entre visites, exposicions, xerrades
i actuacions de voluntariat.
LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA,
A LES JORNADES DE RECERCA
En aquestes Jornades es va explicar el paper
important que tenen les entitats en alguns
dels seguiments i estudis de recerca.
A la presentació, titulada "El seguiment de
la flora amenaçada. La implicació de la ciutadania", es va explicar el Programa de Seguiment Estandarditzat de Flora Amenaçada de
la Xarxa de Parcs Naturals de la DIBA (SEFA)
que el Parc duu a terme des de l’any 2015,
amb la col·laboració, primer, dels participants
en el projecte Voluntaris de Collserola, i des
del 2017, de l’Associació Collserola Verda.
Aquest model de funcionament no és un
cas aïllat. La col·laboració entre l’equip tècnic

del Consorci i persones voluntàries d’entitats,
centres educatius i empreses fa possible la
implantació i la continuïtat de força recerques
i seguiments, com el dels focus de plantes
exòtiques invasores, i de forma especial els
de l’ailant, la catalogació i el seguiment dels
arbres singulars, el control del creixement dels
arbres de les repoblacions, el seguiment de la
fauna del pantà de Vallvidrera, la catalogació
i conservació d’espais fontinals, el seguiment
d’algun pla pilot com el dissenyat per a l’erradicació i control del Tomicus, o els de recuperació de torrents o d’espais postincendi, etc.
En algunes ocasions també han col·laborat
en el seguiment dels usos i la freqüentació
de determinades zones del Parc. Tots aquests
forneixen de coneixements, que són imprescindibles a l’hora d’abordar la gestió dels diferents temes.

Participants al Programa de Seguiment
Estandarditzat de Flora Amenaçada

PROJECTE EDUCATIU
RETRATS DEL PARC

“El Curs al Parc” és un conjunt
de propostes orientades a generar
emocions, vivències i aprenentatges
a través del contacte directe amb la
natura, la història i el patrimoni.

Un projecte educatiu de l’escola
Xiprers per conèixer el Parc a partir
d’entrevistes i fotografies de les
persones que hi treballen.

Un any més, el Parc ofereix les propostes
educatives del programa “El Curs al Parc”
adreçades a tots els nivells: des d’educació
infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius, així
com propostes d’educació especial, d’educació de persones adultes i de formació universitària. Més d’una trentena d’activitats de
primer contacte amb l’entorn de Collserola,
per conèixer els elements naturals de la serra
o per aprofundir en el dia a dia de la conservació d’un espai natural protegit.

Al llarg del curs 2021-22 l’alumnat de 6è de
l’escola Xiprers, de Vallvidrera, va fer un seguit
de retrats presencials i petites entrevistes
a treballadors/res del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquestes trobades els va permetre aprendre i conèixer les
tasques de cadascun dels perfils professionals
vinculats a la gestió del Parc que són, alhora, un reflex dels reptes que té actualment:
la protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes, la prevenció i actuació enfront el risc
d’incendi forestal, el manteniment d’un espai
molt freqüentat per les persones: residents,
visitants, esportistes, etc., la divulgació dels
seus valors ambientals i socials, l’impuls de
l’activitat agrícola i ramadera, etc. El resultat
del projecte educatiu “Retrats de Parc” s’ha
exposat al Centre d’Informació des del mes de
juny i fins al mes de setembre de 2022.

• Quan l’escola no té aules, sinó boscos,
granges i masies
• Quan l’escola no té pissarres, sinó
aigua, terra i cel
• Quan l’escola no té cadires, sinó arbres,
arrels i fulles
• Quan l’escola no té passadissos, sinó
rieres, camins i senders
• Quan l’escola és a Collserola, l’equip
educatiu del Parc us espera!

NO US HO
PODEU
PERDRE...
n OBSERVACIÓ DE LA MIGRACIÓ
D'OCELLS RAPINYAIRES
Un any més es pot gaudir d’un espectacle
magnífic. Al mirador de la Magarola trobareu ornitòlegs, que us ajudaran a identificar:
àguiles, falcons, arpelles... que es desplacen
cap a terres africanes a passar l’hivern.
Al turó de la Magarola, caps de setmana
i festius del 10 de setembre al 2 d’octubre,
de 10 a 13 h
n COLLSEROLA INÈDITA
Una agradable passejada guiada pels
voltants del singular edifici del Castell.
Al Castell de Torre Baró, dissabte 24 de
setembre, de 10 a 12 h
n ESPECIAL DIA MUNDIAL DELS
OCELLS A COLLSEROLA
Passejada temàtica: Vols d'ocells
Al Centre d’Informació, dissabte 1 d’octubre,
d’11 a 13.30 h
Festa dels ocells
A Can Coll, Cerdanyola del Vallés,
diumenge 2 d’octubre de 10.30 a 14 h
Inscripció prèvia per telèfon a
totes les activitats: 93 280 35 52
www.parcnaturalcollserola.cat

El Curs al Parc a Instagram

Algunes imatges del treball de l'alumnat

ESTIU 2022

EL CURS AL PARC
2022-2023

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

MARÇ 2022

18,7

13,2

10,8

MARÇ 1971–2000

20,0

11,7

8,9

PA

8,3

6,3

89,5

103,7

6,2

-6,2

60,4

130,0

ABRIL 2022

25,7

18,3

14,1

9,9

0,5

38,9

142,6

ABRIL 1971-2000

20,9

10,9

8,0

5,1

-7,2

52,9

181,6

MAIG 2022

34,4

25,6

20,7

15,9

11,4

20,0

162,6

MAIG 1971-2000

21,2

11,5

8,3

5,1

-10

39,3

240,2

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

