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Durant l’últim trimestre de l’any s'han reunit els òrgans de govern i consultius 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola; en destaca l’aprovació per 
part de l’Assemblea General del pressupost de l'ens per al 2023.

APROVAT EL PRESSUPOST 
DEL CONSORCI PER A L’ANY 
2023

EDITORIAL
 

Arriba el tancament de l’any 2022 i ja en 
podem fer un primer balanç. Ha estat un 
any en què des del Consorci s’han prio-
ritzat aquelles actuacions que permeten 
preservar i millorar aquest important terri-
tori, desenvolupant accions per potenci-
ar-ne els valors, però també per minimit-
zar els impactes de les activitats que s’hi 
desenvolupen i, alhora, treballar per redu-
ir al màxim el risc d’incendis forestals.

També volem posar en valor les actuacions 
que impulsen directament les entitats que 
conformen el Consorci i, especialment, els 
ajuntaments. Cal destacar accions com les 
de l’Ajuntament de Barcelona en què, amb 
els diners recaptats amb la taxa turística, 
el Consorci instal·larà el 2023 dos nous 
punts d’informació en espais d’entrada 
de visites al Parc Natural. Alhora, gràcies 
a la convocatòria de fons europeus Next 
Generation sol·licitada per aquest mateix 
consistori, es podran fer actuacions d’ar-
ranjament i millora de l’entorn de 18 fonts 
al Parc Natural, amb una inversió de més 
d’1 milió d’euros.

Un altre bon exemple és la millora de la 
riera de Vallvidrera a Molins de Rei, amb 
una inversió de més de mig milió d’euros 
que l’Ajuntament d’aquesta localitat ha 
aprovat i començat a executar i que perme-
trà restaurar més d’un quilòmetre i mig 
d’aquest important connector. A més de 
les actuacions dutes a terme pels municipis 
de Sant Feliu, Sant Cugat o el Papiol, entre 
altres. Finalment, també volem des tacar 
diversos projectes, potser a més petita esca-
la, que han permès executar accions impor-
tants a la serra i al Parc Natural. És el cas del 
projecte Life CLIMARK o el recentment fina-
litzat OPEN NATURE BAUHAUS que troba-
reu descrits en aquest butlletí.

Com és habitual, les darreres setmanes de 
l’any se celebren les reunions ordinàries dels 
diferents òrgans de govern i consultius del 
Consorci. Així, entre els mesos de novembre 
i desembre s’han convocat una Assemblea 
General i sengles sessions de la Comissió 
Executiva, del Consell Científic Assessor i del 
Consell Consultiu, a més de la Taula d’Entitats 
Col·laboradores.

A la sessió celebrada l’1 de desembre, 
l’Assemblea General del Consorci va aprovar 
el pressupost del Consorci per a 2023, que 
s’eleva a 6.433.300 €, un import lleugera-
ment superior (un 2%) al de l’any anterior.

L’increment del pressupost serà destinat, 
principalment, a cobrir l’augment del 2,5% de 
les retribucions del personal, vigent a 31 de 
desembre de 2022 i aprovat en el Reial Decret 
19/2022 de 18 d’octubre, per a consolidar la 
plantilla, que s’ha vist reduïda els darrers anys, 
i per a fer front a l’augment dels costos ener-
gètics i de contractació (IPC). A més del pres-
supost ordinari, es preveu finançament extra-
ordinari i la col·laboració´ amb les entitats del 
Consorci per dur a terme projectes d'inversió.

L’increment de la previsió d’ingressos es 
deu principalment a l’augment en la previ-
sió d’aportacions per part de la Diputació de 
Barcelona (2.695.000 €) i l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (2.695.100 €), a més de la 
consolidació de les aportacions per part dels 
ajuntaments. La Generalitat de Catalunya 
manté l’aportació de l’any anterior.

Pel que fa a les despeses previstes, una 
part important del pressupost, un 61%, 
es destina a cobrir les despeses de perso-
nal, especialment pel que fa a personal de 
manteniment del Parc, i prevenció d’incendis  
i d’educació ambiental. Quant a les actuacions 
i inversions dels diferents serveis del Consor-
ci que requereixen contractació externa, la 
distribució prevista és la següent:

 ■ Les tasques de gestió forestal i agrícola, 
prevenció d’incendis, seguiment i estudis, 
manteniment de les infraestructures d’ús 
públic... que du a terme el Servei de Medi 
Natural i Territori ascendeixen a 1.145.100 
€ (17,8% de la despesa total).
 ■ Les tasques de comunicació i d’educació 
ambiental que du a terme el Servei d’Ús 
Públic, Divulgació i Educació Ambiental 
representen 214.000 € (3,3% de la despe-
sa total).
 ■ Les tasques administratives de suport  
a l’organització que du a terme el Servei 
d’Administració i Contractació pugen  
a 148.000 € (2,3% de la despesa total).

A més d’aquestes despeses d’acció terri-
torial i administratives, les despeses indirectes 
que fan possible que el Consorci realitzi les 
seves activitats al Parc vinculades al suport  
a l’organització i als serveis actuals (manteni-
ment d’equipaments, parc automòbil, despe-
sa energètica...) són de 964.100 € (14,98% de 
la despesa total).
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Fruit de la passió per l'excursionisme i les fonts, aquesta associació,  
que col·labora regularment amb el Parc, s'ha especialitzat en la recerca  
i conservació dels espais fontinals de la serra.

L'ASSOCIACIÓ  
FES FONTS FENT FONTING,
VETERANA A COLLSEROLA

En els anys setanta, uns quants amics acostu-
màvem a anar a córrer per Collserola i durant 
el recorregut visitàvem diverses fonts naturals, 
però no va ser fins l’any 1995 que se'ns vaa 
despertar un veritable interès per les seves 
fonts. Al mateix temps, vam conèixer la rique-
sa que té Collserola, els animals, les plantes, 
les masies, els arbres singulars, les barraques 
de vinya, les fonts, i moltes més coses.

Vàrem anar a buscar una per una les fonts 
que sortien als mapes, als llibres, les que ens 
van dir els tècnics del Parc, els caminats...,  
i amb tota la recopilació feta, més de 350 
fonts, vam publicar una pàgina web https://
fontscollserola.com, que anem actualitzant i és 
referència per a moltes persones aficionades.

Ens vam unir al grup de fonts de Volun-
taris de Collserola i a les xerrades de forma-
ció vam conèixer moltes més fonts, la seva 
importància per a l’ecosistema i la manera de 
condicionar-les millorant l’entorn i també que 
els sistemes fontinals són hàbitats que perme-
ten mantenir un ambient aquàtic molt valuós 
per a les comunitats biològiques, ja que els 
permeten resistir durant períodes de sequera 
i posteriorment contribuir a la recolonització 
en els trams de riu que flueixen de nou en 
períodes de pluja. També són abeuradors per 
a la fauna silvestre, contribuint al sosteniment 
de la biodiversitat pròpia de la mateixa font 
(líquens, molses, invertebrats, amfibis, etc.)  
i de la fauna i flora vinculada.

Conèixer la seva geologia ens va ajudar 
a comprendre l’abundància de fonts i que 
el terreny metamòrfic de pissarra (llicorella) 
fa que l’aigua de la pluja s’acumuli en petits 
aqüífers i surti a poc a poc per les fonts.

L’any 2016 vam fundar l'Associació Fes 
Fonts Fent Fonting com a projecte de rehabi-
litació de les fonts. Des de fa uns anys partici-
pem en el programa Col·laborem amb el Parc, 
que ens assessora en les tasques que cal fer  
i en el marc del qual ja portem més de setanta 
actuacions diverses, que consisteixen princi-
palment en la neteja de terra i pedres, la reco-
llida d’escombraries i treballs d’arqueologia.

Així hem arribat a conèixer les formes 
artesanes de construcció, tan diferents les 

unes de les altres. En trobem de construïdes 
amb paret de pedra, de totxo, revestides de 
mosaic. Unes són petites i altres monumen-
tals. Unes ragen aigua abundant i d’altres no 
ragen o només ho fan en algunes estacions. 
Les fonts són uns elements més que contribu-
eixen a la bellesa del paisatge. Algunes són 
com petites obres d’art que mereixen una 
visita.

Durant aquests anys hem apreciat un 
interès creixent per mantenir les fonts en bon 
estat, tant des de l’Administració com de part 
d’associacions, particulars i empreses i això és 
molt positiu per al futur de les fonts i del Parc.

Visita a la font de Can Valldaura. Foto: Fes Fonts Fent Fonting.

Marcel Oliveres Gené, 
membre de Fes Fonts Fent Fonting

https://fontscollserola.com
https://fontscollserola.com
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El CAC pretén ser una eina innovadora per donar suport a la pagesia i fer visible 
l seu paper més enllà de la producció, posant en valor les seves aportacions 
socioambientals. Les actuacions que s’han presentat i aprovat proporcionen serveis 
ecosistèmics indispensables per al Parc i els nuclis urbans que l’envolten.

EL CONTRACTE AGRARI  
DE COLLSEROLA, UNA EINA  
DE SUPORT A LA PAGESIA

El Consorci va aprovar el mes d’agost la 
convocatòria de subvencions del contracte 
agrari de Collserola (CAC), amb la finalitat de 
donar suport a activitats agràries de la petita 
i mitjana pagesia que proveeixen la societat 
de serveis ecosistèmics en l’àmbit del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, així com per 
promoure les bones pràctiques en finques 
agroramaderes i tendir cap a la producció 
ecològica i l’agroecologia.

A aquesta primera edició del CAC, s’hi 
van presentar vint-i-un projectes productius, 
dels quals se’n van aprovar disset, amb una 
subvenció total de 67.190,26 €.

Entre altres, s’han valorat actuacions com 
el manteniment de varietats locals i races 
autòctones, la implementació de tècniques 
d’eficiència en l’ús de l’aigua, la recupera-
ció de parcel·les en desús o la pastura amb 
ramats. També s’han destinat 17.208,45 € a la 
instal·lació de tanques cinegètiques per a les 
deu finques que l’han demanat.

L’acció forma part del programa Alimen-
tem Collserola, Promoció de la Transició Agro-
ecològica al Parc. Aquesta primera convoca-
tòria del CAC ha comptat amb el finançament 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, així com el de l’Ajuntament de 
Barcelona a través de l’impuls de la Capital 
Mundial de l’Alimentació Sostenible, que es 
consolidarà en el marc de l'Estratègia d'Ali-
mentació Saludable i Sostenible i l’Estratègia 
d’Agricultura Urbana de Barcelona, amés dels 
ajuntaments de Sant Feliu, Molins de Rei, 
Cerdanyola, Sant Cugat, el Papiol, Sant Just  
i l’EMD Valldoreix.

A l’octubre es va celebrar una sessió d’ava-
luació amb la pagesia de la serra per valorar 
la convocatòria i millorar les bases de cara  
a la convocatòria del 2023. El contracte agra-
ri pretén ser una eina estructural de suport  
a l’activitat agrària al Parc de Collserola i a partir 
de l’any vinent estarà dotat íntegrament de 
recursos propis del Consorci.

Vinyes de can Calopa, a Collserola. Foto: CPNSC

IMPORTS I ACTUACIONS SUBVENCIONATS

Actuació N. Import total

Manteniment de marges 13

Varietats locals i races 
autòctones

14

Apicultura 1

Flora i fauna auxiliar 2

Control biològic 1

Neteja i poda forestal 5

Pastura amb bestiar 4

Restauració patrimoni 
agrari

0

Restauració patrimoni 
hidràulic

1

Energies renovables 1

Certificació CCPAE 8

Organització activitats 10

Adobs de producció local 9

Millora rendiment 
recursos hídrics

0

Rotació de conreus 6

Recuperació finques 
abandonades

5

Millora camins d'accés 8

Formació 5

Dones treballadores 4

Cooperativa, associació 
o fundació

2

Associacionisme 15

SUBTOTAL 114 49.981,81 €

Tanques cinegètiques 9 17.208,45 €

TOTAL 123 67.190,26 €
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TORNEN  
LES ESQUELLES

Com ja vam comentar al Butlletí de primavera, en comen-
çar a funcionar EINA Bosc, el nou equipament del Centre 
Universitari de Disseny i Art de Barcelona, situat a tocar del 
Parc Natural, es va crear el grup de treball LAB Collserola 
per impulsar iniciatives que, mitjançant el disseny i les arts 
plàstiques, contribueixin a la sensibilització ambiental i la 
transformació ecosocial cap a la sostenibilitat i la resiliència

El grup format per EINA Obra, Inland Campo Adentro, el 
CREAF i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
va fer pública aquesta primavera una primera convocatòria 
per seleccionar un projecte de base artística o de disseny 
que fes propostes amb aquest objectiu.

El projecte guanyador va ser Tornen les esquelles, lide-
rat per Martina Manyà i Ana Vivero, que proposava fer una 
anàlisi de la situació actual i del paper que tenen el pasturat-
ge i els ramats al Parc Natural, tant en l'àmbit ecològic com 
social, i a més, plantejava possibles usos i aprofitaments de 
la llana produïda.

Entre setembre i novembre s’han dut a terme les diferents activitats d’aquest projecte que ha 
posat el focus en l’estat de la ramaderia a Collserola i, més concretament, en la llana i el seu 
aprofitament com a eix vertebrador.

Taller de llana. Foto: EINA

El desenvolupament i posada en marxa del projecte va 
començar amb un diagnòstic sobre la situació del pasturat-
ge al Parc i un contacte i posterior treball conjunt amb els 
pastors del Parc, a l’estiu, per tal de conèixer la seva feina, 
així com la qualitat de la llana que produeixen els diferents 
ramats.

A finals de setembre es va començar la part pràctica amb la 
celebració d’una jornada sobre la llana, en què es van reunir tots 
els actors implicats (pastors, gestors del Parc, veïnat, artesans 
de la llana, alumnat i professorat d’EINA, artistes i dissenyadors, 
etc.) per tractar els diversos aspectes relacionats amb aquest 
tema. A continuació, es van programar tallers que van permetre 
investigar en l’aprofitament i el tractament de la llana, centrats 
en la rentada, cardada i tintatge d’aquest material, així com 
en l’experimentació i la pràctica artística que permet. Van ser 
convidades a participar-hi diferents professionals del món tèxtil  
i artístic i hi van assistir més de 130 persones de perfils diversos.

El projecte es va cloure al novembre amb la construcció 
d’un gran tapís de feltre, que més endavant se subhastarà 
i servirà per recollir fons que permetran dur a terme altres 
projectes al Parc.

Durant el 2023, l’escola EINA té previst fer encara dues 
actuacions en relació amb aquest projecte: una memòria 
que reculli tota la tasca feta i que inclogui les aportacions 
de l’alumnat d’EINA i altres participants, i que es lliurarà 
als alcaldes del Parc Natural; i una exposició que recollirà 
bona part de la documentació i materials que s’han generat 
amb el projecte, en diferents formats: fotografies, dibuixos, 
esquemes, explicacions del gran tapís, etc., i que es podrà 
veure al Museu del Disseny de Barcelona.

A banda d’aquest projecte, l’escola Eina i el Consorci 
estan col·laborant en altres projectes que us podrem expli-
car ben aviat.
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COL·LABORACIÓ AMB 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

En col·laboració amb l’Ajuntament de Barce-
lona, el Consorci del Parc Natural realitza els 
treballs de manteniment de les franges de 
prevenció d’incendis. En el marc d’aquest 
projecte s’ha actuat sobre un total de 164,7 
hectàrees en el municipi de Barcelona.

Aquest projecte també ha contemplat 
enguany el tractament de la vegetació al llarg 
dels camins de la xarxa bàsica de prevenció 
d’incendis, millorant les condicions de segure-
tat per als mitjans d’extinció en cas d’incendi 
forestal.

EL PROJECTE LIFE CLIMARK

A través del projecte LIFE Climark, promo-
gut pel CPF (Centre de la Propietat Fores-
tal de la Generalitat de Catalunya) i amb la 
col·laboració del Parc Natural, s’han portat 
a terme treballs forestals a diverses finques 
tant públiques com privades amb objectius 
de promoció de la multifuncionalitat dels 
boscos en aspectes relacionats amb la millora 
dels balanços de CO2, millora dels índex de 
biodiversitat, reducció de la competència de 
l’arbrat pels minsos recursos hídrics, i en defi-
nitiva, per millorar l’estructura de la massa i 
resiliència dels boscos davant en un context 
de canvi climàtic. Alguns d’aquest treballs 
silvícoles són:

LA GESTIÓ FORESTAL AL PARC  
COM A EINA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS  
I MILLORA DE LA BIODIVERSITAT

CARÀCTER FORESTAL DE 
COLLSEROLA

El Parc Natural de la Serra de Collserola té un 
caràcter eminentment forestal, format prin-
cipalment per boscos de pinedes de pi blanc 
acompanyats per un subestrat d’alzines i 
roures, en menor mesura, amb diferents graus 
de desenvolupament en funció de la qualitat 
del sòl, orientació, usos passats, pendent, etc. 
Un altre aspecte que incideix en l’estat actu-
al de les diferents finques forestals del Parc 
Natural és la gestió que s’hi hagi fet al llarg 
dels últims 50 o 70 anys, que determina l’estat 
de les masses, tant la qualitat com la vitalitat 
de les mateixes.

Tot i la manca generalitzada de gestió 
forestal a gran escala al llarg dels últims decen-
nis, hi ha una superfície forestal important i 

creixent en què s’ha estat executant treballs 
forestals, molt sovint lligats a la prevenció 
d’incendis i a la millora de la biodiversitat. 
Aquests treballs s’han realitzat principalment 
al llarg d’infraestructures lineals, com pot ser 
la xarxa bàsica de camins de prevenció, les líni-
es elèctriques, o al voltant del perímetre del 
Parc Natural, en l’anomenada zona d’interfase 
entre la trama urbana i urbanitzacions, però 
també a les vores de diverses finques forestals 
dins del Parc Natural.

Aquest any 2022, amb l’objectiu de millo-
rar la multifuncionalitat de les masses fores-
tals, s’han fet un seguit de treballs forestals 
en diferents indrets i finques del Parc Natural, 
per tal de reforçar, entre altres, la millora de 
les característiques preventives i de vitalitat 
dels boscos. A continuació apuntem alguns 
d’aquest treballs.

El Parc Natural de la Serra de Collserola té un caràcter eminentment forestal, 
format principalment per boscos de pinedes de pi blanc acompanyats per un 
subestrat d’alzines, i roures en menor mesura.

Manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals al TM de Barcelona. Foto: CPNSC.
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 ■ Finca de Can Montmany (Valldoreix-Sant 
Cugat del Vallès): aclarida de pi i selecció 
de tanys de les alzines en una superfície 
de 9,8 hectàrees.
 ■ Finca del Bosc Gran (Valldoreix-Sant 
Cugat): desbrossada selectiva i aclarida 
mixta en una superfície de 10 hectàre-
es, tenint en compte criteris de prevenció 
d’incendis en ser un punt estratègic de 
gestió davant la prevenció d’incendis.
 ■ Finca de Can Ferrer (Barcelona): aclarida 
de millora i desbrossada selectiva en pine-
des de pi blanc amb sotabosc d’alzinar i 
estrat arbustiu; superfície: 7 ha.

TURONS DE CAN PASQUAL  
(BARCELONA)

Durant la tardor, s’han fet treballs d’aclarida 
de millora als turons de Can Pasqual en una 
massa formada per rebrots d’alzina (proce-
dents de la regeneració vegetativa i d’explo-
tacions de llenyes per fer carbó, realitzades 
fins aproximadament als anys 60 dels segle 
passat) amb peus aïllats de pi blanc. Aquests 
treballs han servit per adequar la franja de 
baixa combustibilitat al llarg de la pista care-
nera, que forma part d’un important eix de la 
xarxa bàsica de prevenció d’incendis.

Els aprofitaments obtinguts per l’extracció 
de la llenya i fusta d’aquesta zona s’han desti-
nat a pagar una part de l’execució dels matei-
xos treballs. La superfície d’actuació ha estat 
de 8,5 hectàrees.
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CA N’OLLER (MONTCADA I REIXAC  
I BARCELONA)

Actualment s’estan realitzant treballs de recu-
peració de zones de pastura en els voltants 
de ca n’Oller (Montcada i Reixac): trituració 
d’esbarzers, arítjol, etc. que es combina amb 
aclarides sanitàries de l’estrat arbori, princi-
palment pi blanc, que durant els últims anys 
han patit les conseqüències d’una progressi-
va mortalitat degut a l’alta densitat de pins, 
les puntuals però periòdiques condicions 
meteorològiques extremes, un creixent estrès 
hídric agreujat per dos anys de sequeres, etc. 
Aquesta actuació pretén millorar la vitalitat 
de l’estrat arbori i la qualitat de les zones de 
pastura per tal de millorar les característiques 
preventives del terrenys davant els incendis 
forestals.

BOSCOS, ESPAIS OBERTS  
I BIODIVERSITAT

Com a conseqüència de l’abandonament dels 
conreus i les pastures, el bosc ha anat colo-
nitzant el terreny, amb canvis evidents en el 
paisatge, que ha esdevingut homogèniament 
forestal en una gran extensió. Una altra conse-
qüència d'auqesta aforestació és l’empobri-
ment notable de la biodiversitat, atès que una 
gran varietat de flora i fauna adaptada a viure 
en zones obertes està esdevenint escassa.

L’obertura i manteniment de franges de 
prevenció d’incendis, la recuperació de pastu-
res i l’aclarida de boscos formen part d’una 
gestió forestal amb la què es poden aconse-
guir paisatges més resilients i menys vulnera-
bles a llarg termini, alhora que s'afavoreix la 
biodiversitat.

treballs d’aclarida, poda, i selecció de tanys en un alzina en una franja de baixa combustibilitat (TM Barcelona). 
Foto: CPNSC
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El Parc ha participat en un procés de cocreació d'intervenció en un espai públic  
en el límit entre Barcelona i Collserola, que s'inscriu en la iniciativa europea  
New European Bauhaus.

OPEN NATURE: INTERVENCIÓ  
EN UN ESPAI PÚBLIC  
EN EL LÍMIT DEL PARC

Aquest projecte neix del programa de la Unió 
Europea anomenat EIT Mobility, que convida 
a participar en les convocatòries de la Nova 
Bauhaus Europea (New European Bauhaus) 
amb intervencions i activitats de participació 
ciutadana. La convocatòria proposa, a perso-
nes i grups, a pensar i presentar projectes 
alineats amb la iniciativa de la Nova Bauhaus 
Europea, centrada a desenvolupar solucions 
a llarg termini en col·laboració amb la ciuta-
dania per oferir una transformació social  
i ambiental que s'ajusti a les necessitats d'una 
comunitat més àmplia.

L'experiència OPEN NATURE, que en 
anglès són les sigles d’"obrint les vores de 
la natura des d'una xarxa pública de transi-
ció accessible per a una reconnexió urbana 
i educativa”, liderada per l’Institut d’Arqui-
tectura Avançada de Catalunya amb la col·
laboració de l'empresa Edenway i el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, ha 
estat una de les propostes guanyadores de 
l’edició de 2022.

Aquest projecte guanyador vol recon-
nectar la ciutadania amb la natura a través 
de la regeneració estètica i ecològica d'es-
pais degradats a la frontera de la ciutat i el 
Parc Natural. Aquest procés s’inicia amb la 
formació a grups de joves estudiants orienta-
da a la renaturalització de la seva ciutat amb 
l’objectiu de millorar la sostenibilitat urbana  
i promoure sentiments de copropietat i custò-
dia col·lectiva de les zones verdes públiques 
mitjançant processos participatius.

Els reptes principals del projecte són:
 ■ Involucrar grups de joves estudiants en el 
procés de cocreació.
 ■ Dissenyar i fabricar satisfactòriament una 
instal·lació que pugui ser col·locada al 
final del projecte.
 ■ Emplaçar efectivament l'estructura en una 
àrea natural.

S'han realitzat tres tallers immersius al bosc 
i tres sessions de cocreació a Valldaura Labs, 
amb tres grups de sengles centres educa-
tius de secundària de l'àrea metropolitana. 
Després d'un procés de síntesi, l'equip de Vall-
daura Labs ha exposat els resultats al gerent 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola, a la gerent del Districte d'Horta-
Guinardó i a l'Associació de Veïns de la Font 
del Gos.

El primer cap de setmana de desembre es 
van fer les intervencions previstes als entorns 
de la Font del Gos (que no és l'original) a partir 
dels projectes paisatgístics desenvolupats per 
estudiants del màster in Advanced Ecological 
Buildings and Biocities de l’IAAC que utilitzen 
la terra compactada (tècnica ancestral nova-
ment en voga en l'arquitectura ecològica), la 
fusta flexible (amb una tècnica innovadora 
que permet corbar els troncs) i la rehabilitació 
de la font, que s'ha fet amb la col·laboració de 
l'associació Fes Fonts Fent Fonting.

Intervenció del projecte OPEN NATURE a la Font del Gos, Collserola. Foto IAAC

The EIT Community New European Bauhaus
is supported by the EIT, a body of the European Union
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Amb l’objectiu d’afrontar un projecte ambiciós d’arranjament de divuit fonts  
del Parc Natural en el terme municipal de Barcelona, l’Ajuntament d’aquesta ciutat 
i el Consorci van presentar una sol·licitud de fons europeus Next Generation.

ARRANJAMENT DE FONTS DEL  
VESSANT BARCELONÍ DEL PARC 
AMB FONS NEXT GENERATION

Des de començament de segle xx, les excur-
sions per la serra solien acabar al voltant d’al-
guna font: eren les fontades, on les tertúlies, 
els jocs, les becaines i els aplecs omplien les 
vetllades. Tant d’èxit tenien aquestes activitats 
que ben aviat es van anar bastint els populars 
“merenderos” – berenadors– o àrees d’estada 
a redós d’algunes fonts.

La importància i popularitat de les fonts 
depenia tant de la situació geogràfica com 
del seu cabal i també del seu ús. N’hi havia 
de properes a les poblacions, amb tradició i 
parròquia fidel; les dels caçadors i pastors, 
més amagades i humils; les situades a llocs 
purament de pas, i les vinculades a les masi-

es o cases senyorials, utilitzades per al reg, 
mitjançant mines i basses, o també, com en 
el cas de Vil·la Joana, construïdes en comme-
moració de naixements d’hereus o pubilles, 
com la font Rosita i la font Joana. També se 
n’havia aprofitat l'aigua per embotellar·la  
i vendre-la, com la de la font Can Calopa i la 
font del Mas Guimbau.

Les condicions socials han canviat molt, però 
el temps no ha esborrat l’atracció que les fonts 
continuen exercint sobre les persones que visiten 
el Parc. Fins i tot hi ha excursionistes que s’han 
especialitzat a redescobrir fonts que han estat 
colgades pel pas dels anys i les inclemències, com 
la font dels Verns o la font Vella de Canyelles.

La gestió del Parc, per tant, dona una gran 
importància a les fonts i s’esmercen esforços 
en la rehabilitació i el manteniment de les 
més emblemàtiques per tal de mantenir viva 
aquesta dimensió social.

Els criteris de restauració i recuperació són: 
reparar i consolidar allò que existia, treure els 
elements que no es poden recuperar i inten-
tar reproduir l’estat originari, en el cas que es 
tingui la documentació necessària. Les actua-
cions es centren a consolidar el sistema hídric, 
impermeabilitzant els paraments i fixant brocs 
i adequant la font i l’espai immediat per al 
seu ús com a punt no tant per beure, sinó per 
aturar-se i refrescar-se.

Pel que fa als voltants de les fonts, les 
intervencions inclouen actuacions sobre els 
camins d’accés i sobre la vegetació, amb 
desbrossades selectives i neteja de brutícia.

El projecte, que s’ha beneficiat de recur-
sos econòmics (1.179.750 €), parteix d’una 
revisió detallada de cada una de les fonts  
i incorpora, a més de tots els elements d’obra 
i manteniment, els elements que puguin resul-
tar rellevants per millorar la biodiversitat.

L’ajut, doncs, permetrà habilitar zones 
d’oci, restauració i recuperació històrica  
i ambiental de les fonts i entorns de diverses 
fonts distribuïdes pels districtes de Sarrià-
Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris. És 
previst que els projectes es redactin al llarg del 
2023 i que els treballs d’arranjament comen-
cin el 2024 i acabin el 2025.

Sarrià-Sant Gervasi  
1. Font de Can Calopa 
2. Font de Santa Creu 
3. Font de Sant Tomàs 
4. Font de Can Castellví 
5. Font del Mas Guimbau 
6. Font Rosita 
7. Font de Santa Bàrbara 
8. Font de la Budellera 
9. Font del Funicular,  
10. Font Maduixera.

Horta-Guinardó 
11. Font de la Llet 
12. Font de Sant Cebrià 
13. Font de Can Llonc, 
14. Font de la Marquesa, 
15. Font i mines laberint 
d’Horta.

Nou Barris 
16. Font de Santa Eulàlia, 
17. Fonts de Canyelles Vella 
i Nova 
18. Font de l’Alba.



10

B
U

TL
LE

TÍ
 D

EL
 P

A
R

C
 N

A
TU

R
A

L 
D

E 
LA

 S
ER

R
A

 D
E 

C
O

LL
SE

R
O

LA
 N

Ú
M

. 1
38 LA SETMANA  

DE LA PEDRA SECA  
AL PARC

Tot i que encara no havia començat ofici-
alment la Setmana de la Pedra Seca 2022, el 
24 de novembre es va fer una actuació amb 
l’objectiu de contribuir a la conservació i la 
millora de dues barraques de vinya del Parc.

Hi van participar un grup de l’entitat 
Collserola Verda, amb el qual cada mes ja es 
programa una activitat de catalogació i/o de 
conservació d’una barraca de pedra seca, i tres 
persones més que es van apuntar a aquesta 
proposta dins del marc de l’activitat Vols col·
laborar? de l’agenda trimestral del Parc.

En aquest cas, les barraques de vinya 
van ser les de Can Coscoll 1 i 4, totes dues 
al municipi de Sant Just Desvern. Les tasques, 

Aquest esdeveniment s’ha celebrat enguany del 25 de novembre 
al 4 de desembre. El Parc també hi ha volgut fer la seva 
aportació.

Visita a la barraca de vinya Can Coscoll 4. Foto: Albert Garcia

realitzades amb el vistiplau dels masovers de 
la finca, van consistir a retallar acuradament 
la vegetació que podia fer malbé l’estructura, 
apilar les pedres caigudes per si en un futur 
se'n fa la rehabilitació, tapar una finestra que 
algú havia obert i retirar les deixalles de l’inte-
rior i dels voltants.

Esperem que en un futur pròxim sigui 
possible tirar endavant els projectes que facin 
possible la seva recuperació. Al Parc hi ha un 
centenar de barraques de vinya que, junta-
ment amb murs, forns de calç i altres cons-
truccions, constitueixen una bona mostra de 
pedra seca, tècnica constructiva tan vinculada 
a la cultura agrària del nostre territori.

8A TROBADA DE LA 
TAULA D’ENTITATS COL-
LABORADORES DEL PARC

Aquest dia s’hi van aplegar un total de 18 
persones, representants de 18 entitats; tretze 
ho van fer de forma presencial i cinc en línia.  
A més, també hi eren el gerent del Consorci  
i les persones tècniques responsables 
d’aquests programes.

Com en totes les trobades, es va tractar 
un tema central i, en aquest cas, el gerent del 
Consorci va parlar del PEPNat i la conservació 
del patrimoni del PN. El paper de la ciutada-
nia.

A continuació, es van presentar les enti-
tats Fes Fonts Fent Fonting i Collserola Verda, 
que van explicar els projectes que duen  
a terme dins i fora del Parc.

A l’espai “Tast de Parc” es va informar 
sobre les Jornades de Recerca al Parc Natural, 
celebrades l’1 i 2 de juny d’aquest any. També 
es va parlar de la conservació i el manteni-
ment del patrimoni construït del Parc, que és 
molt divers i es troba en diferent situació. Es 
van explicar els projectes que s’han realitzat 
durant el 2022 i els que, en funció del pres-
supost disponible, es podran tirar endavant el 
2023.

El grup es va emplaçar per al dia 25 de 
febrer de 2023 per a la següent trobada. Els 
temes que van ser proposats per ser tractats en 
properes convocatòries van ser: els seguiments 
faunístics i la gestió de les deixalles al Parc.

El 26 de novembre es va celebrar la 
darrera trobada del 2022 de la Taula 
d'entitats col·laboradores del Parc.
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Més propostes  
a l’Agenda d’activitats 
del Parc Natural de 
Collserola

n MATINAL ORNITOLÒGICA  
A LA FEIXA DELS OCELLS

Matinal d’iniciació a l’observació i identifi-
cació dels ocells de l’hivern de Collserola.

A Can Coll, diumenge, 29 de gener, dos 
torns: 10 h i 11:30 h.

n FEM DE PAGÈS PER UN DIA

Treballs a l'hort i a la vinya. Coorganitzat 
amb L’Olivera – Can Calopa de Dalt.

A Can Calopa, dissabte 18 de febrer. Hora-
ri de 10 a 13.30 h.

n UNA MASIA AMB MÉS DE 500 
ANYS D’HISTÒRIA

Passejada guiada per aquesta antiga masia 
boscana, per descobrir com ha anat trans-
formant-se amb el pas del temps 

A Can Coll, diumenge 26 de febrer, dos 
torns: 11.15 h i 12:30 h.

n PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ: 
HORTALISSES I CABRITS

Des de Molins de Rei, Rierada amunt, arri-
barem a can Puig, una explotació agrope-
cuària orientada a l’alimentació ecològica.
Dissabte, 25 de febrer, de 9.30 a 13.30 h.

NO US HO 
PODEU 
PERDRE...

RECONEIXEMENT DE LA 
GUÀRDIA URBANA A LA 
TASCA DEL CONSORCI

El Consorci va rebre un dels 265 
reconeixements lliurats durant la 
Diada de la Guàrdia Urbana 2022.

A l’Assemblea General del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola del passat 1 
de desembre de 2022 es va aprovar la Decla-
ració Institucional de compromís pel reforç 
dels mecanismes d'integritat, i més concre-
tament en el desplegament de les mesures 
necessàries per combatre eficaçment les irre-
gularitats administratives, el frau, la corrup-
ció i els conflictes d'interès, en tant que 
aquests comportaments i conductes supo-
sen l'erosió de la confiança que la ciutada-
nia té en les seves institucions i, així mateix, 
que afecten la imatge institucional i, parti-
cularment, els principis d'economia, eficàcia  
i eficiència en l'ús, el destí i el gaudi dels recur-
sos públics, provocant així mateix situacions 
de marcada desigualtat.

Aquesta Declaració forma part del Pla de 
Mesures Antifrau, també aprovat en el mateix 
acte. Del Pla, destaquem:

 ■ Tolerància zero davant el frau, la corrupció 
o els conflictes d'interès.
 ■ Reduir al màxim les irregularitats adminis-
tratives i combatre'n l'aparició mitjançant 
totes les mesures que siguin necessàries.
 ■ Impulsar una política d’integritat institu-
cional a través del Pla de mesures antifrau 
i de les seves revisions periòdiques.
 ■ Invertir activament en la prevenció i la 
detecció del frau, la corrupció i el conflicte 
d'interès.
 ■ Dotar a l'entitat, gradualment, dels instru-
ments efectius que impulsin la integritat 
institucional i els millors estàndards de 
conducta pel que fa a l'ètica pública.

APROVAT EL PLA DE 
MESURES ANTIFRAU DEL 
CONSORCI DEL PARC

L’Assemblea General del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, 
va aprovar la declaració institucional 
de compromís efectiu pel reforç dels 
mecanismes d'integritat.

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

El Parc Natural de Collserola ha estat reco-
negut pel seu servei a la ciutat durant la 
Diada de la Guàrdia Urbana 2022, un acte 
que va tenir lloc el 26 d'octubre a l’auditori 
del Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona (CCIB).

La Diada de la Guàrdia Urbana serveix per 
reconèixer la tasca tan important que desen-
volupen a la ciutat al llarg de l’any diversos 
col·lectius i per agrair-los especialment la 
col·laboració en l’àmbit de la seguretat i la 
prevenció.

Estem molt agraïts per aquest reconeixe-
ment de l'Ajuntament de Barcelona a la feina 
que des del Consorci del Parc Natural portem 
a terme per fer compatible la preservació i la 
conservació del Parc amb el gaudi de l’entorn 
per part de les persones que el visiten.

Des d'aquest espai volem agrair també la 
col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barce-
lona en les tasques de seguretat i prevenció 
a Collserola.

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

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
Tel. 932800672 
Dipòsit legal: 18.344-88

PERÍODE  TMA  TM T Tm Tma P PA

SETEMBRE 2022 31,4 26,9 22,5 18,1 11,6   13,1 255,8

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

OCTUBRE 2022 28,8 24,4 20,7 17,0  12,7   11,3 267,1

OCTUBRE 1971-2000 30,0 18,8 15,7 12,6    1,7   84,7 506,4

NOVEMBRE 2022 23,3 19,3 15,3 11,3    5,9   7,6 274,7

NOVEMBRE 1971-2000 26,4 14,2  11,3    8,3   -2,6 64,7 586,9

http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.lafargeholcim.es/
www.cbsa.cat
www.tibidabo.cat
www.torredecollserola.com
http://www.fabra.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat
mailto:ci%40parccollserola.net?subject=
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/

