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Durant el mes de setembre s’han realitzat les reunions ordinàries dels òrgans  
de govern del Consorci: Assemblea General i Comissió Executiva, així com  
d’un dels òrgans consultius, el Consell Consultiu del Parc.

REUNIONS ORDINÀRIES  
DELS ÒRGANS DE GOVERN  
I CONSULTIUS DEL PARC

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola es regeix per sis òrgans de govern 
i administració: l'Assemblea General, la 
Presidència, dues vicepresidències, la Vice-
presidència Executiva, la Comissió Executiva  
i la Direcció Gerència; mentre que hi ha dos 
òrgans de participació: el Consell Consultiu  
i el Consell Científic Assessor.

El 22 de setembre d’enguany es va fer 
la reunió ordinària de la Comissió Executiva  
i de l’Assemblea General. Cal destacar que, 
per primer cop en els darrers dos anys, aquesta 
sessió es va poder realitzar de forma presenci-

EDITORIAL
 

Una tardor més en què podem respirar 
alleugerits. Malgrat les dades meteorolò-
giques de rècord, i a l’espera de finalitzar 
l’any, el balanç de la campanya de preven-
ció d’incendis d’enguany ha estat força 
satisfactòria.

Convé remarcar, un cop més, que la 
prevenció i lluita contra els incendis fores-
tals és una tasca de tot l’any. Es tracta 
d’una feina poc visible però constant que 
es concreta en aquestes feines, entre d’al-
tres: el manteniment de la xarxa viària 
bàsica (apta per al pas de dos vehicles de 
bombers); les actuacions sobre la vege-
tació, amb el manteniment de franges 
de protecció i la creació d’espais oberts i 
zones de pastura per recuperar mosaic 
agroforestal, amb nous tancats per a l’es-
tabulació ocasional dels ramats, enguany 
amb una prova de silvopastura amb rucs; 
el manteniment d’hidrants i basses per 
a l’helicòpter bombarder; la vigilància i 
el control del compliment de la legisla-
ció vigent, i, finalment, la sensibilitza-
ció, divulgació i educació ambiental, que 
inclou tant la distribució de fulletons infor-
matius com la introducció de la prevenció 
d’incendis forestals en els programes dels 
centres d’educació ambiental del Parc.

La gestió per aconseguir uns boscos més 
resilients i preparats per als incendis fores-
tals és una de les línies prioritàries del 
Consorci, que seria impossible de dur a 
terme sense la implicació d'altres adminis-
tracions i associacions.

En paral·lel, la gestió diària d’un parc natu-
ral tan complex com Collserola tampoc no 
s’atura; aprofitem aquest espai de comuni-
cació per fer-vos-en partícips.

al a la seu del Consorci. Dels principals punts 
tractats en aquestes sessions destaquen la 
incorporació de ple dret de l’EMD de Valldo-
reix al Consorci, l’aprovació de la memòria 
de gestió del Consorci corresponent a l’exer-
cici de 2021 i l’aprovació de la pròrroga de 
contractes diversos.

Per altra banda, el 21 de setembre va tenir 
lloc, també de forma presencial, el Consell 
Consultiu del Parc Natural de Collserola, amb 
la participació de 40 representants de les 60 
entitats que formen part d’aquesta comissió.

Can Montmany i Valldoreix a la dreta de la imatge. Foto: CPNSC.
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L’associació Flora catalana s’estructura en diversos grups locals, cadascun  
dels quals representa una o diverses comarques de Catalunya. El Grup Local  
del Barcelonès i Baix Llobregat col·labora amb el Parc des del 2019.

EL GRUP LOCAL DEL BARCELONÈS  
I BAIX LLOBREGAT  
DE FLORA CATALANA

Flora Catalana és una associació sense ànim 
de lucre, l’objectiu de la qual és recollir  
i difondre informació relacionada amb la flora 
de Catalunya, tant des de la visió botànica 
com de l’etnobotànica. També és objecte de 
la nostra entitat posar el focus d’atenció en 
pràctiques o activitats que poden malmetre la 
nostra flora, i dur a terme una tasca de cons-
cienciació sobre la importància de preservar el 
valor de la biodiversitat i dels ecosistemes. En 
l’actualitat ja som més de 1.900 socis.

El Grup Local del Barcelonès i Baix Llobre-
gat vam començar la nostra activitat l’octu-
bre del 2018, i des de llavors hem organitzat 
diverses sortides de reconeixement botànic al 
medi natural (entre les quals, al Parc Natural 
de Collserola i als espais naturals protegits del 
delta del Llobregat), així com visites a parcs  
i jardins de Barcelona i de l’àrea metropolita-
na. També hem organitzat un curs breu per al 
coneixement del món dels bolets (aquest any 
en farem la tercera edició), i un taller sobre la 
preparació de tintures amb plantes silvestres.

La relació de Flora Catalana amb el Parc 
Natural de Collserola es va plantejar des del 
mateix moment de la creació del grup, atès 
que és l’espai natural protegit que tenim més 
a la vora, i teníem clar que volíem col·laborar 
–fins on fos possible– en la seva conservació 
i millora. Per aquest motiu, d’ençà de l’any 
2020 ens vam integrar en la Taula d’Enti-
tats Col·laboradores del Parc, coordinada 
pel Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola.

L’any 2019 vam organitzar conjunta-
ment amb el Consorci una xerrada sobre el 
Programa de Seguiment de Flora Prioritària  
i d’Interès Local al Parc Natural de la Serra de 
Collserola, i el 27 d’octubre d’aquest mateix 
any es va dur a terme una activitat pràctica, 
en la qual vam poder constatar algunes de les 
dificultats que sorgeixen en aquest tipus de 
seguiments.

El maig del 2021 vam dur a terme una 
activitat de recollida i classificació de deixalles 
entorn de la font Muguera, la qual es va inte-
grar en la campanya “Let’s Clean Up Europe”, 
que s’organitza a escala europea. En l’activi-
tat hi van participar més de 20 persones i es 
van recollir un total de 200 kg de deixalles. 
Malgrat que la tasca va ser dura, els resultats 
foren molt satisfactoris.

Enguany, la nostra col·laboració ha consis-
tit en una activitat d'identificació i control 
d’una de les espècies de flora exòtica invasora 
que està generant més problemes en l’àm-
bit del Parc Natural: l'heura del Cap (Senecio 
angulatus). L’activitat es va dur a terme el dia 
9 d'abril a la carretera de les Aigües, i el trac-
tament va consistir en l’arrencada i trituració 
in situ d’aquesta planta amb mitjans manuals. 
Tanmateix, tenint en compte l’extensió de 
l’àrea total ocupada per aquesta espècie, ben 
segur que caldran actuacions d’erradicació  
i control posteriors.

Un cop sembla superat l’entrebanc de la 
pandèmia, encarem els propers mesos amb 
ganes d’organitzar noves sortides per conèi-
xer i donar a conèixer els valor dels nostres 
hàbitats i ecosistemes naturals, tot centrant-
nos, és clar, en la flora i la vegetació, i espe-
rem poder seguir col·laborant amb el Parc 
Natural en tot allò que estigui a les nostres 
mans. Hi esteu tots convidats!

Sortida del Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat de Floracatalana per conèixer el Programa de seguiment  
de flora amenaçada i d’interès del CPNC. Foto: GLBBLFC.

Esther Ferrer Pont, membre de Flora Catalana
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Espectacle secular, magnífic passatemps, master-class singular, repte visual,  
joc d’identificació, poema natural... El pas dels grans ocells per la Magarola  
és una oportunitat de gaudi que la natura ens obsequia any rere any,  
més enllà del valor científic i ambiental del fenomen.

ALBIRADORS  
EXPERTS 
A LA MAGAROLA

Cim de la Magarola, un dels darrers dies 
de setembre cap a mig matí. Atmosfe-
ra diàfana, un xic ventós, alguns núvols  
a diferents altures donen textura i geografia a 
l’escenari celeste.

-Rapinyaire!- assenyala l'Albert, un dels 
especialistes veterans, que avui fa de guardià 
a la plataforma d'observació al cim.

-On, on?-
-Ara passa per la vertical del Turó de l'Ho-

me i està a punt de creuar el contorn d'aquell 
núvol panxut!

Passen gairebé dos minuts més abans que 
l'observador eventual no distingeix la primera 
silueta d'un rapinyaire que s’atansa travessant 
els límits visuals del gran núvol. L'observador 

eventual no pot deixar de pensar en l'agudesa 
visual i la pràctica que requereix detectar els 
ocells que van apareixent, quan tan sols són 
punts ínfims a l’horitzó.

-Un falcó de la reina! És un exemplar jove. 
I més avall un astor, femella. Ah!, però és local.

Davant la creixent sorpresa de l'observador 
eventual, l'Albert va identificant amb seguretat 
l’espècie i la condició dels ocells que passen.

Albiradors experts. L'Albert, el Xavi, el Jordi, 
l’Antoni, el Javi i el Roberto dediquen, des de 
fa anys, els matins de setembre i octubre a fer 
observació recompte del pas migratori de tardor.  
I els caps de setmana, combinen la feina 
d’observació amb la de divulgació per  
a totes les persones curioses i aficionades que 
s'acosten al cim.

Joc dels rapinyaires en vol: identifica els rapinyaires més freqüents en el pas de tardor per Collserola, un nou  
recurs del CDRE en préstec

Enguany, s’ha celebrat la 35a edició 
d'aquesta activitat i en total s'hi han albi-
rat 2.363 rapinyaires. En paraules del mateix 
Albert, aquest ha estat en general un bon any 
de pas, amb el quart millor registre d'ençà que 
tenim dades estandarditzades. Respecte a anys 
anteriors, han destacat espècies com l'aligot 
comú (amb la xifra més alta registrada) i l'es-
parver (segon millor registre). Entre les espècies 
més escasses, es pot destacar el bon pas de 
falcó de la reina, cigonya blanca i àguila calça-
da, per citar-ne algunes. En negatiu, l'àguila 
pescadora confirma la tendència lleugerament 
a la baixa i la cigonya negra, que no s’ha obser-
vat per segon any consecutiu.

Pel que fa al possible impacte de la calora-
da extrema i extensa d’aquest estiu, no és fàcil 
establir una relació clara amb el pas migratori. 
No obstant això, sembla com si el pas s’hagués 
perllongat, ja que a la segona quinzena d'octu-
bre encara ha estat prou elevat, molt superior 
a la mitjana. Caldrà veure si aquesta tendència 
es va consolidant.

En total, s’han comptat 2.363 rapinyaires. 
La Magarola és un punt estratègic d’enlaira-
ment dels ocells planadors, gràcies als corrents 
tèrmics que es generen al vessant marítim de la 
serra. Malgrat el context metropolità, Collsero-
la és una baula segura i lliure d’obstacles en la 
cadena de relleus que constitueixen l’anome-
nada via litoral de migració.
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13è SIMPOSI INTERNACIONAL  
SOBRE SENGLARS 
I D’ALTRES SUIDS

EL SENGLAR, ESPÈCIE EMBLEMÀTICA 
I PROBLEMÀTICA

El senglar és el mamífer més gran que habi-
ta el Parc Natural de la Serra de Collserola i, 
sens dubte, també és una de les seves espè-
cies forestals més emblemàtiques, per bé que 
certament la seva presència també sol ser 
motiu de conflictes quan aquest animal s’en-
dinsa i s’habitua als espais urbans adjacents. 
D’altra banda, durant les darrers dècades, 
les poblacions de senglar han augmentat de 
forma gairebé generalitzada a bona part d’Eu-
ropa.

EL SIMPOSI

Entre els dies 6 i 9 del passat mes de setem-
bre es va celebrar el 13è Simposi Internaci-
onal sobre el Senglar (Sus scrofa) i d’altres 
suids, al municipi de Seva (Osona), amb la 
participació de 225 persones procedents de 
25 països d’arreu del món. Durant el simpo-
si s’hi van presentar unes 65 presentacions 
orals i 55 comunicacions en format pòster, 
algunes d’elles o bé amb participació pròpia 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, o bé sobre treballs universitaris 
duts a terme sobre el senglar dins l’àmbit 
del Parc Natural. Les temàtiques abordades 
al simposi han estat força diverses, moltes 

d’elles relacionades amb la gestió d’aquesta 
espècie i les estratègies de control de població 
i de mitigació de danys, a més de la gestió de 
malalties que l’afecten. Pel que fa al senglar a 
Collserola, destaquen especialment els blocs 
de ponències del darrer dia en relació amb 
la presència de senglars en àrees urbanes i la 
seva dimensió humana.

PARTICIPACIÓ DEL CONSORCI

El Consorci també ha tingut una participació 
activa en aquest simposi amb presència al seu 
comitè organitzador local, i en l’organització 
d’una de les sortides de camp que es van dur 
a terme el dia 7 amb la participació d’uns 50 
assistents que varen visitar varis punts de la 
serra de Collserola per tal de conèixer in situ 
les diferents problemàtiques derivades de la 
presència del senglar als entorns urbans del 
Parc i les diverses mesures que s’hi apliquen 
tant per tal de prevenir i mitigar aquesta 
presència com per controlar els exemplars que 
s’endinsen a les àrees urbanes properes.

CONCLUSIONS

Entre les conclusions finals del simposi es reco-
neix que, segons cada context, el senglar pot 
tenir impactes significatius, tant positius com 
negatius, en els ecosistemes i la biodiversitat, 

El setembre d'enguany ha tingut lloc aquest simposi que ofereix l’oportunitat  
de compartir nous coneixements sobre el senglar i altres suids. El Parc Natural 
i Reserva de la Biosfera del Montseny ha estat el marc excepcional que ha reunit 
científics i gestors que treballen amb aquestes espècies.

Senglars a la carretera de Vallvidrera. Foto: CPNSC

a més de proporcionar determinats serveis 
ecosistèmics importants, però que aques-
ta espècie també està implicada en conflic-
tes socials i econòmics diversos. Així, atès el 
gran increment de senglars a molts països, 
el comitè científic del simposi ha conclòs que 
el control efectiu i sostenible, i amb suport 
públic, del creixement de les poblacions de 
senglar i dels seus impactes, és un dels prin-
cipals desafiaments de la gestió de la fauna 
salvatge al segle XXI.
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Des d’inicis d’any, s’han produït 107 incen-
dis, que han cremat un total de 30,84 ha.

El municipi que ha patit més incendis ha 
estat el de Barcelona, amb disset incendis 
però amb una mitjana d’hectàrees per incendi 
de 0,0192. El municipi amb més àrea cremada 
ha estat Montcada i Reixac amb 15,44 ha en 
nou incendis.

Tot i aquestes condicions extraordinàri-
es, dins dels límits del Parc de Collserola, les 
dades han estat prou satisfactòries: tretze 
incendis, que només han cremat 0,13 ha.

RESUM ALARMES I ALERTES 
METEOROLÒGIQUES ESTIU 2022

PREALERTES METEOROLÒGIQUES

Prealertes declarades en tota  
la campanya: 58 dies (66 %)

Prealertes crítiques declarades en tota 
la campanya: 16 dies (18 %)

PERILL D'INCENDI  
DURANT LA CAMPANYA

Perill baix: 4 dies

Perill moderat: 30 dies

Perill alt: 32 dies

Perill molt alt: 22 dies

ACTIVACIÓ DEL PLA ALFA  
DURANT LA CAMPANYA

Sense activació: 18 dies

Nivell 1: 26 dies

Nivell 2: 31 dies

Nivell 3: 13 dies

BALANÇ D’UN ESTIU  
AMB ALT RISC  
D’INCENDI

UN ESTIU QUE HA SUPERAT  
TOTS ELS REGISTRES

Els models meteorològics ja indicaven que 
aquest 2022 seria un any amb dades extremes 
i, malauradament, no s’han equivocat. Les 
temperatures estiuenques s’inicien el mes de 
maig i no s’aturen fins a mitjans de setembre. 
Durant aquests quatre mesos d’altes tempera-
tures, la meitat dels dies han superat els 30ºC, 
s’hi han sumat fins a tres episodis molt càlids. 
Les dades de pluja no han ajudat a compen-
sar aquestes calors extremes, sobretot perquè 
el dèficit de precipitació acumulada ja era 
important abans d’iniciar els mesos de calor.

La combinació d’altes temperatures i dèficit 
de pluja han fet que arribessin fins a 13 els dies 
de nivell 3 de Pla Alfa (el màxim) i que determina 
el risc d’incendi forestal; però encara més deter-

minants han estat els 31 dies amb nivell Alfa 2.  
Per tant, la meitat dels dies de campanya 
de vigilància eren dies amb un risc d’incendi 
forestal alt.

Les pluges que finalment varen arribar  
l'últim dia d’agost van permetre que els 
boscos de la serra respiressin una mica més 
alleujats, tot i el dèficit hídric persistent.

LES DADES DEL DISPOSITIU  
DE VIGILÀNCIA

El dispositiu de vigilància d'enguany es va inici-
ar el 6 de juny i va finalitzar l’1 de setembre, 
un total de 88 dies seguits amb les torres de 
vigilància pendents de possibles inicis d’incen-
dis a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les dades meteorològiques de l'estiu de 2022 han estat de rècord, però afortuna-
dament no s’han vist traduïdes en un increment d’hectàrees cremades. Tot i això, 
els efectes de la sequera acumulada ja són ben visibles als boscos de Collserola.

L'estiu meteorològic de 2022 ha estat el més llarg 
des que se'n tenen dades. Foto: CPNSC.

Diferència (ºC) entre la temperatura mitjana i la 
climàtica, estiu 2022 . Font: SMC.
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QUI FORMA PART DEL DISPOSITIU?

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola coordina el Dispositiu de Prevenció 
d’Incendis de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, creat fa quasi 40 anys, en el què s’in-
tegren actualment els 36 municipis d’aquesta 
entitat, amb un total de 27.794 ha forestals.

El personal del Consorci que forma part 
del dispositiu consta de 31 persones:

 ■ 18 persones als punts de guaita
 ■ 4 persones a l'equip de suport
 ■ 2 persones a la central d'incendis
 ■ 1 coordinador del dispositiu
 ■ 1 sobreguarda
 ■ 4 guardes del Parc
 ■ 1 cap de prevenció d'incendis forestals
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Al Dispositiu del Parc s'han de sumar 

vuit persones de la Diputació de Barcelona 
destinades als punts de guaita gestionats per 
aquesta administració.

AFECTACIONS DE LA SEQUERA 
SOBRE LA VEGETACIÓ

A més de l'increment del risc d'incendi, els 
efectes de la sequera i les altes temperatures 
continuades sobre el medi natural van molt 
més enllà.

La vegetació (arbres, arbustos i herbes) 
pateix els efectes de l'onada de calor, espe-
cialment en les zones més castigades per la 
sequera, tot i que la vegetació mediterrània  
presenta diverses estratègies per tal de supe-
rar aquestes situacions.

Les alzines, que es caracteritzen per tenir 
fulles endurides (esclerofil·les) i especialment 
adaptades per perdre molt poca aigua per 
evaporació, acusen les sequeres prolongades, 
unides a les altes temperatures, amb el marci-
ment en els episodis més extrems i fins al punt 
de perdre les fulles en aquelles situacions més 
crítiques.

Aquest estiu a Collserola, com a molts 
d'altres indrets de la geografia catala-
na, s'ha pogut observar aquest feno-
men en què una part de la vegetació ha 
aparegut amb les fulles de color marró  
i sembla que els arbres s'hagin mort per la 
sequera o, fins i tot, semblen afectats per un 
incendi, gairebé sempre en àrees reduïdes, 
amb pendent i on el sòl és més magre.

Aquest estat d'afectació, en principi, no 
és permanent. El procés més o menys llarg de 
manca de vigor i vitalitat que es coneix com  
a decaïment forestal no té perquè abocar a una 
mort segura. Tot dependrà de si en els propers 
anys les espècies aconsegueixen adaptar-se  
a aquest nou escenari climàtic.

Temperatura màxima i mínima, pluja i períodes d'estacancament càlid, onades de calor i entrades d'aire fred 
durant el període del dispositiu de vigilància al Parc de Collserola. Font: dades de l'Observatori Fabra.

Afectació d'un alzinar al turó de Can Castelló, 
Cerdanyola del Vallès, estiu 2022. Foto: CPNSC.
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Barcelona i la seva àrea metropolitana ha estat guardonada per l’European Forest 
Institute com a Ciutat Europea del Bosc 2022, un reconeixement que destaca  
la gestió de la ciutat quant a conservació i desenvolupament de les zones forestals 
i pel model urbà que aplica solucions basades en la natura.

BARCELONA,  
CIUTAT EUROPEA  
DELS BOSCOS 2022

Barcelona acull al llarg de l’any diferents 
esdeveniments i activitats per a professi-
onals i públic en general interessat en les 
biociutats i en una nova manera de dissenyar  
i gestionar les ciutats, a partir dels principis 
de la bioeconomia circular, que pren com a 
inspiració la natura.

La primera activitat va ser el mes de març: 
una conversa sobre les biociutats i economia 
circular, en la qual van participar Marc Pala-
hí, director d’EFI; Vicente Guallart, fundador 
de l’IAAC; Marta Lacambra, directora de La 
Pedrera, i Ramon Torra, gerent de l’AMB. En 
aquest debat es va destacar el paper de la 
innovació, la biodiversitat i la cohesió social; 
-sense aquests tres pilars no hi ha possibili-
tat d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. 
En definitiva, la bioeconomia circular esdevé 
motor d'un nou model econòmic descarbo-
nitzat.

El mes de maig es va celebrar un seminari 
d'arquitectura ecològica africana (en línia).

El mes de juny va tenir lloc el simposi 
Barcelona Ciutat Europea del Bosc, amb l'ob-
jectiu de difondre projectes i iniciatives fruit 
de l'expertesa de diverses disciplines que 
intenten preservar i integrar la natura a les 
nostres vides, alhora que defineixen un nou 
model urbà inspirat en els principis dels siste-
mes naturals.

S'hi van presentar experiències relaciona-
des amb la gestió dels boscos a escala regi-
onal, la definició de noves infraestructures 

ecològiques metropolitanes i la definició dels 
nous espais públics i edificis que responen als 
reptes globals actuals relacionats amb la lluita 
contra el canvi climàtic i la preservació de la 
vida i la biodiversitat.

Un Bioblitz és un esdeveniment on la 
ciutadania i la comunitat científica s’uneixen 
per estudiar la biodiversitat d’una zona deter-
minada en un període de temps curt. Els dies 
17, 18 i 19 de juny es va celebrar el Bioblitz 
Collserola, coorganitzat pel Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona conjuntament amb 
l'IAAC-Valldaura Labs i el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i la Fundació 
Catalunya La Pedrera, que va oferir l’oportu-
nitat d’explorar i descobrir la biodiversitat de 
l’hàbitat muntanyós de Collserola, als voltants 
del pla del Cigró i de Valldaura.

El mes d'octubre va començar amb diver-
ses activitats:

 ■ Intervenció artística “Mass is More” al 
Pavelló Mies. IAAC + Bauhaus Earth.
 ■ Reunió “Mass Madera”, de la Xarxa Espa-
nyola d’Edificació amb Fusta Macissa 
Industrialitzada, per accelerar-ne l'ús.
 ■ Conferència Anual European Forest Insti-
tute.
 ■ Seminari científic Biociutats: situar la 
natura i les persones al centre de l’entorn 
urbà, al Museu del Disseny.
 ■ Sortida de camp a la finca Fitor (Empordà).

El mes de desembre continuaran les acti-
vitats, amb la presentació d'un llibre i, a cavall 
del 2023, se celebrarà la Documental Barcelo-
na European City 2022.

Actuació forestal a Collserola. Foto CPNSC
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Aquest 2022 s’ha millorat el sistema de comptadors del Parc, ampliant-ne el 
nombre i actualitzant-ne el funcionament per permetre una recollida diària  
de dades gràcies a l'enviament automàtic.

COM SABEM QUANTES PERSONES  
VISITEN EL PARC NATURAL  
DE COLLSEROLA?

Saber el nombre de persones que visiten un 
espai natural protegit, com es distribueixen 
i per quins espais es mouen és una informa-
ció molt important per poder-lo gestionar de 
forma efectiva.

De manera general, la recollida de dades 
sobre l’ús social dels ENP té quatre objectius 
de gestió principals:

 ■ Ecològica: per millorar la gestió dels espais 
més ben conservats ecològicament i/o els 
més sensibles.
 ■ Social: la informació permet conèixer els 
interessos i necessitats de les persones 
que visiten l’espai i ajustar la demanda als 
objectius de conservació.

 ■ Minimitzar els conflictes: a partir dels 
registres sobre interessos i necessitats es 
busca minimitzar o evitar els conflictes 
entre les activitats que s'hi desenvolupen.
 ■ Econòmica: les dades recollides serveixen 
per validar i millorar la contribució econò-
mica dels Parcs Naturals en la població 
local.

El comptatge de visitants en els espais 
naturals es pot realitzar mitjançant diferents 
sistemes, des de l’observació directa per part 
de persones, situades in situ o captant imatges 
amb càmeres; la instal·lació de comptadors 
automàtics (amb una gran varietat de tipolo-
gies i funcionalitats); la utilització de les dades 
de les persones usuàries que es registren; o 
finalment mitjançant l’ús de dades indirectes, 
com la quantitat d’escombraries, els comptat-
ges de vehicles aparcats o les dades recollides 
a xarxes socials.

En general però, no s’utilitza un únic siste-
ma sinó que es fan servir diferents tècniques 
combinades. En el cas de Collserola, l’any 2019 
es va iniciar un estudi que va durar tres anys, 
en què, agafant de base les dades dels comp-
tadors instal·lats, juntamentb amb dades de 
comptatges in situ a diferents punts del Parc, 
les dades recollides pels centres de visitants, 
així com altres dades secundàries, l’equip de 
la Universitat de Lleida (INEF Lleida) va elabo-
rar un sistema de comptatge de visitants.

Dels vuit comptadors disponibles l’any 
2017, s'ha passat a catorze; la majoria, onze,  Caminaires prop de can Borrell. Foto: CPNSC

distingeixen entre vianants i ciclistes, i tots, 
registren el sentit de la marxa, si és d’entrada 
o de sortida.

La tecnologia d’aquests comptadors, 
alguns amb més de deu anys d’antiguitat, va 
millorant amb el temps i per això aquest any 
s’ha fet una important inversió per renovar-los.

Aquest any s’ha finalitzat, doncs, la instal-
lació i revisió de tots els comptadors del Parc 
per tenir un sistema òptim, amb un de nou a 
la zona del pantà de Vallvidrera i la revisió de 
dos comptadors, al Forat del Vent i a l’entra-
da principal des del municipi de Sant Feliu de 
Llobregat.

Gràcies a aquest sistema, a hores d’ara ja 
disposem d'una primera anàlisi de la tendèn-
cia de visitants al Parc Natural aquest 2022. 
Si inicialment es preveia que les xifres serien 
semblants a les de 2019, any prepandèmic, 
les dades del primer semestre ens indiquen 
que segurament seran una mica més elevades 
i superaran els 5 milions que es van establir 
aquell any. Així, durant aquest primer semes-
tre, l’afluència global al Parc Natural de la 
Serra de Collserola s’ha situat al voltant dels 
3 milions de visites, concretament 2.767.360 
visitants/visites, xifra que representa un incre-
ment acumulat respecte al mateix període de 
l’any 2019 del 6,77 %.

Les dades finals del 2022 dependran 
de com evolucioni la freqüentació durant la 
tardor i veurem si els valors d’aquest any són 
de vora cinc milions i escaig o s’acosten més 
als sis milions.
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37 PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT: 

DESPRÉS DE L’ESTIU,  
LA REPRESA D’ACTIVITATS

ATURADA ESTIVAL

La calor intensa de l’estiu, que dificulta la 
realització de tasques; el dispositiu de preven-
ció d’incendis, que exigeix una reducció de 
les actuacions al medi natural, i l’habitual 
parèntesi estival de l’activitat associativa fan 
que des de final de juliol fins a començament 
de setembre, les activitats del programes de 
foment de la participació siguin mínimes.

REPRESA DE LES ACTIVITATS

Per això, l’inici del setembre sempre va acom-
panyat de la represa del programa anual de 
treball amb les entitats col·laboradores. Asso-
ciacions com Collserola verda, Fes Fonts Fent 
Fonting, WWF Barcelona i associacions de 
veïns i veïnes com la de Santa Maria de Vall-
vidrera-Mas Sauró i moltes altres recuperen la 
periodicitat de les seves actuacions.

També n’hi ha d’altres que s’animen  
a venir al Parc de forma puntual i, conjun-
tament amb el Consorci, a fer alguna actu-
ació de conservació i millora d’alguna zona  
o element de patrimoni, de recollida i classifi-
cació de deixalles, totes elles dins del progra-
ma Col·laborem amb el Parc.

Aquesta època és també l’inici del curs 
escolar i amb els centres educatius col-
laboradors es comencen a fer els plans de 
treball, i amb alguns fins i tot, les actuacions 
de conservació en espais propers al seu centre.

Tos dos col·lectius, entitats i centres 
educatius, recuperen la seva participació en 
els grups organitzats al voltant de projectes 
relacionats amb la gestió d’espais o temàti-
ques concretes, com els espais fontinals, el 
control de l’ailant o el de les plantes exòtiques 
invasores en general.

EMPRESES I RSC

Per la seva banda, les empreses també retor-
nat al Parc per fer activitats de Responsabi-
litat Social Corporativa (RSC), amb les què 

han contribuït a la millora i conservació de 
moltes zones del Parc, recollint i classificant 
deixalles o fent tasques en espais fontinals  
o zones de passejada. En aquests casos, 
també han deixat una contribució econòmica 
que servirà per a la gestió del Parc.

El més important de tot plegat és que 
totes les persones que formen part de les 
entitats, dels grups escolars i dels grups de 
treballadors i treballadores que participen en 
aquests programes gaudeixin d’un temps de 
contacte amb la natura i puguin compartir la 
seva expertesa i implicació amb el Parc.

L’estiu sempre marca una aturada en el desenvolupament dels plans de treball anuals  
dels projectes que entitats i centres educatius duen a terme amb el Consorci per col·laborar  
amb la conservació del Parc.

Membres de l'entitat Fes Fonts Fent Fonting, participant del programa Col·laborem amb el Parc.



11 

TA
R

D
O

R
 2

02
2

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

n I FESTIVAL DE CIÈNCIA  
I LITERATURA EMPIRIC

Naturalesa i ciència amb ulls poètics. Recital 
poètic musicat a càrrec d’Assumpció Forca-
da, poetessa i biòloga.

A Can Coll, diumenge, 20 de novembre,  
a les 11:30 h

n D’EXCURSIÓ AMB DEPANA

Des de la zona de les Escletxes del Papiol  
a la Floresta passant per diverses fonts, 
l’ermita de La Salut, la masia de Can Mont-
many i la serra de Can Julià.

Dimarts, 22 de novembre, tot el matí

n FEM DE PAGÈS PER UN DIA

Una jornada col·laborant a les feines de 
l’hort de la masia de Can Calopa
A Can Calopa de Dalt, dissabte 26 de novem-
bre, a de 10 a 13;30 h

n NIT D’ASTRONOMIA

Cinema i astronomia. Repàs d’algunes de 
les pel·lícules relacionades amb l’espai i com 
de rigoroses han estat.
Al Centre d’Informació, divendres 2 de 
desembre, de 21 a 23 h

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

MEMÒRIA DEL PARC 
2021

S’ha publicat la memòria del 
Consorci corresponent a l'any 2021, 
consultable al web del Parc.

El dimarts 25 d’octubre, als coberts de la Mata, 
l'Oficina del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, va tenir lloc la primera  troba-
da de totes les professionals que formen part 
del programa "Parcs i biblioteques..., natu-
ralment!". Iniciat el 2017 a les biblioteques i 
espais naturals de la comarca del Maresme, 
s’ha anat replicant a diferents zones bibliote-
càries de la província i en l’actualitat es duu 
a terme a set parcs: Parc del Montnegre i el 
Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc 
de la Serralada de Marina, Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parc Natural 
de la Serra de Collserola, Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat i, enguany, el Parc 
Natural del Montseny. En total, el programa 
és present a 45 biblioteques i vuit centres de 
documentació.

El Centre de Documentació i Recursos 
Educatius del Parc Natural de la Serra de 
Collserola va presentar el "Treball transver-
sal del Centre de Documentació i Recursos 
Educatius amb les biblioteques públiques 
del Parc", conjuntament amb la Biblioteca El 
Molí de Molins de Rei, en què es va destacar 
el paper de les biblioteques públiques com  
a grans aliades en l’educació ambiental per 
arribar al públic general i el valor afegit de 
pertànyer a xarxes col·laboratives.

PARCS  
I BIBLIOTEQUES  
NATURALMENT!

Setanta biblioteques, parcs i centres 
de documentació de la Xarxa de Parcs 
Naturals intercanvien experiències 
inspiradores dins el programa  
'Parcs i biblioteques... naturalment!'.

Inscripció prèvia per telèfon a 
totes les activitats: 93 280 35 52 
www.parcnaturalcollserola.cat

La memòria de 2021 inclou un primer 
capítol de presentació del Consorci, del 
seu organigrama i composició dels òrgans 
de govern i de consulta. Els capítols 2  
i 4 recullen el pressupost desglossat de 
2021 i 2022, respectivament. El capí-
tol 3, el més extens, aplega les actuaci-
ons principals de cadascun dels serveis  
i programes en què esta organitzat l'ens. 
D'administració i contractació destaca 
el recentment implementat Pla d'igual-
tat de gènere. També hi trobareu molta 
informació dels programes d'intervenció 
sobre els sistemes naturals, equipaments  
i instal·lacions i d'ús públic, divulgació  
i educació ambiental.

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

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

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

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

ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA
Obert de 10.30 a 14 h tots els diumenges (excepte gener, agost i desembre)
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. 
Als dos equipaments es pot accedir amb transport públic: FGC Baixador de Vallvidrera.

CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL  
I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS (CDRE)
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.  
Centre d’Educació Ambiental: 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net. 
Feiners: Activitats educatives concertades. Propostes per a llars d’infants, educació infantil, 
primària i ESO. També per a grups d’adults i d’educació especial.  
Diumenges: obert de 9.30 a 14.30 h (excepte de Nadal a Reis, Pasqua i del 24/6 a l’11/9).

n ÀREES DE LLEURE
RESTAURANTS A LES ÀREES DE LLEURE:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 88 28 (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).

DONEN SUPORT A LA
CONSERVACIÓ DEL PARC:
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EDICIÓ:
Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92 08017 Barcelona
Telf. 932800672 
Dipòsit legal: 18.344-88

PERÍODE  TMA  TM T Tm Tma P PA

JUNY 2022 35,4 29,9 24,7 19,5 16,5 9,5 172,1

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

JULIOL 2022 36,1 31,6 26,8 21,9 17,8 2,7 174,8

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

AGOST 2022 37,0 32,6 27,2 21,8 16,6 67,9 242,7

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

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
https://www.lafargeholcim.es/
www.cbsa.cat
www.tibidabo.cat
www.torredecollserola.com
http://www.fabra.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:ci@parccollserola.net
mailto:ci@parccollserola.net
http://bit.ly/CanCollCEA
https://www.parcnaturalcollserola.cat/cdre-2/
mailto:cancoll@parccollserola.net
http://www.parcnaturalcollserola.cat/santa-creu-dolorda/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/torrent-de-can-coll/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/santa-maria-de-vallvidrera/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/la-salut-de-sant-feliu/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/sant-pere-martir/
www.aiguesdebarcelona.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/

