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Balanç positiu Comença un nou curs al Parc
Som molt a prop de finalitzar la
Campanya de Prevenció d'Incendis
Forestals d'enguany amb un balanç
favorable en tot l'àmbit metropolità. En
aquest Butlletí ens en fem ressò. AI Parc
de Collserola la superfície cremada no
arriba a les 18 ha, també es va poder
capturar els autors de l'incendi que va
cremar 2,25 ha de les 3,5 ha d'arbrat
afectades en el total de focs.

Malgrat haver patit unes condicions de
sequera extremes, tot el dispositiu ha
funcionat adequadament, d'un cantó la
ràpida actuació i eficàcia dels agents
directament implicats: els guaites i
guardes del Parc, els cossos de
seguretat, els bombers de Barcelona i de
la Generalitat; de l'altra: la gran
col.laboració dels ciutadans que, amb el
seu civisme, han contribuït de manera
extraordinària a aconseguir els bons
resultats d'aquesta campanya. A tots ells
els dono les gràcies.

D'altra banda, en aquest número,
recordem que de nou s'inicien les
activitats educatives al Parc. Encara que
majoritàriament s'adrecen als escolars,
el Patronat du a terme una important
tasca de divulgació i sensibilització que
abasta el conjunt dels ciutadans, amb el
convenciment que aquestes activitats
permeten afavorir una relació de
respecte entre els ciutadans i el Parc.

Els resultats d'enguany en són un bon
exemple.

Ramon López i Lozano
President del Consell d'Administració
del Patronat del Parc de Collserola

Obtenir una experiència satisfactòria en el
primer contacte amb el medi natural ens
convidarà a trobar el camí adequat en la
nostra relació amb la natura. Les actituds
de respecte vers el nostre entorn, de
curiositat pel futur d'aquest, promoure la
seva protecció i conservació, educar els
nostres fills en l'admiració i estima de la
naturalesa, són fruit de tot el què ~aurem
sentit en aquest primer contacte. Es per
això que l'educació ambiental és una de
les línies de treball principals en les
tasques del Patronat.

continua a la pàgina 7

La migració d'aus
rapinyaires al Parc

Onzena Campanya
d'observació i seguiment

de 1'11 de setembre al12 d'octubre
Tardor 1999

Com cada any, els dissabtes diumenges
compresos dins la campanya. 'activitat
serà oberta a tothom

HI trobareu monitors espeCialitzats que us
ajudaran a Identlilcar les espèCies

No oblideu els pm.matles'

Lloc Turc de! Mil':a' o de la "'~dg3co.a
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Horari: de'''' - 13

..&......... Parede••• Collserola

Rapinyaires 1999
Com cada setembre, s'inicia al Parc la
campanya d'observació i seguiment de la
migració d'aquestes aus al seu pas per
Collserola.

En l'anterior campanya es varen
comptabilitzar 1.829 individus, molts dels
quals (606) corresponien a exemplars
d'aligot vesper (Pemis apivorus).

Aquesta activitat és oberta a tothom els
matins dels dissabtes i diumenges
compresos entre l' 11 de setembre i el 12
d'octubre, i comptarà amb la
col·laboració de personal especialitzat que
ajudarà a identificar les espècies.

L'empresa Caja de Madrid patrocina,
des de fa uns anys, aquesta campanya.

Feu el seguiment de la Campanya també
des de la web: http://pmpc.amb.es
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Una consulta:

Agraïm totes les cartes rebudes. Esperem
que aquest espai es mantingui com un
fòrum d'opinió ciutadana. EI Patronat no
es fa responsable de les opinions que s'hi
expressen.

Calendari 2000
Un canvi de mil·leni no pot deixar-se
passar sense fer-ne alguna. Per això hem
pensat que era l'ocasió idònia per dur a
terme un petit projecte llargament
aplaçat: un calendari del Parc.

Comprèn des de desembre de 1999 fins a
gener del 2001, i està il·lustrat per una
selecció d'imatges de la serra. EI podeu
trobar al Centre d'Informació, a 600 PTA.

Per a la seva edició hem comptat amb el
patrocini de l'empresa San Miguel, S.A ..

Afanyeu-vos que s'acaben!
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Obres i projectes
EIcurs al Parc
Patrocinis
Què fem els voluntaris
Noticiari
Activitats

responsabilitat sobre els usuaris (d'altra
banda totalment correcte) o realment és que
algú ho ha decidit (desprésque hi passés
algun accident). De ser així, penseu que no
tenim cap àrea de pràctica a la vora i que des
de feia algun temps, la feien servir un grup
de caps rapats que estaven ocupats fent
esport, cosa que no és gaire comú.

Esperant una resposta, una salutació.
Pere (veí de Sant Feliu de Llobregat)

EI Patronat respon:

Benvolgut,
Les àrees de lleure del Parc estan
destinades a l'ús públic i per tant a tota
mena d'usuaris. Per aquest motiu tant les
instal.lacions com les activitats que s'hi
portin a terme han de garantir d'alguna
manera la seguretat, la higiene i la
convivència entre els usuaris, i això és
també el què espera el p.úblic assistent.

EI rètol a què es refereix té en part aquesta
missió, la d'explicar que el Patronat no és
qui ha instal.lat els sortints a la paret de
l'escala per practicar l'escalada esportiva i
que considera que no és el lloc adient per
fer-ho en condicions de seguretat.

Des del Parc estem oberts a estudiar
conjuntament les iniciatives i demandes
dels ciutadans i per tant suggerim, als
promotors d'aquestes iniciatives, que
s'adrecin al Patronat per valorar junts una
proposta. EI Patronat és a disposició dels
ciutadan? per trobar la manera de fer de
Collserola un lloc per a tots.

Marià Martí i Viudes
Director-Gerent
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Opinió dels lectors
Un nou model de torre de guaita
Primera valoració de la campanya
Els toixons víctimes ...
Enderroc de construccions il.legals
L'anella verda: la Serra de Marina

Sumari

Podeu fer-nos arribar les vostres
opinions per correu, fax o correu
electrònic. Envieu-les a:

Butlletí del Parc de Collserola
Ctra. de l'Església, 92
08017 Barcelona Fax: 93 2806074
A/e: patronat@amb.es

Què en penseu, de tot plegat?
Volem saber què penseu del que
succeeix a Collserola. Desitgem establir
contacte amb vosaltres, lectors del
Butlletí, que us interesseu pel dia a dia
del Parc.

Bon dia,
Voldria adreçar-me a vosaltres amb una
consulta:
Fa uns dies, el Patronat ha penjat a l'àrea de
lleure de La Salut de Sant Feliude Llobregat,
uns rètols que indiquen la prohibició de
practicar l'escalada esportiva; voldria saber
si aquests estan per deixar tota la
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La torre se sustenta amb un màstil
central, en tub d'acer, de 324 x 4,5 mm, i
quatre pilars d'acer perimetrals, que
dónen la rigidesa necessària al conjunt

L'experiència, després de dos mesos de
funcionament, ha estat del tot positiva,
de manera que s'iniciarà la substitució de
la resta el més aviat possible.

Aquesta substitució s'anirà fent de
manera gradual. Enguany se n'han
instal·lat dues per tal de comprovar el seu
funcionament real i, si cal, introduir-hi
darreres millores.

Les torres substituïdes han estat la
ubicada a Tiana (Torre Alfa), a la serra de
Marina i la de Gavà (Torre Sierra), al
massís del Garraf.

Nou model de torre de guaita
Han passat catorze anys de la instal·lació de les primeres torres de guaita; ha arribat el moment de modernitzar-les
Després de 14 anys de funcionament, les Les noves torres són una mica més altes
torres de vigilància del Dispositiu de que les anteriors, la plataforma-habitacle
Prevenció d'Incendis Forestals instal·lades està situada a 13,5 metres del terra i té
a l'àmbit metropolità, han anat envellint, una forma octogonal, molt adequada per
no solament pel que fa a comfort i suportar vents forts. L'habitacle, rodejat
funcionalitat sinó també pel que fa a per una pasarel·la amb baranes, té una
seguretat Les actuals normes de superfície de 4,5 m2 i està tancada amb
seguretat i salut en el treball han vidre, a la part superior, i amb xapa
comportat la substitució i adequació de metàl·lica, amb aïllament, la resta.
les torres per unes altres de més
comfortables i segures. L'escala per accedir-hi és fixa, de cargol, i

comença des de la mateixa base.

Primera valoració de la campanya de prevenció del foc
Sense cap mena de dubte, podem afirmar
que malgrat les condicions adverses que
han regnat durant tot l'estiu, el nombre
d'incendis i, el què és més important, la
superfície cremada enguany han
disminuit

EI mèrit de tot això no és únicament
atribuïble a la tasca del Dispositiu de
Prevenció, sinó que ha estat una fita
aconseguida entre tots: el Patronat,
juntament amb els cossos d'extinció de la
Generalitat i de Barcelona, i el ciutadà,
que amb una actitud responsable ha
contribu'lt a evitar la pèrdua del nostre
patrimoni natural.

Així, fins al moment s'han detectat 114
incendis, en tot l'àmbit de l'àrea
metropolitana de Barcelona, que tot i que
pot semblar un nombre molt elevat,

només ha significat un total de 39,5
hectàrees cremades, de les quals
únicament 5,5 ha eren de superfície
arbrada. La durada mitja dels incendis ha
estat de 33,9 minuts.

Podem comparar les xifres amb les de
l'any 1998, en què el nombre d'incendis
va arribar a 128 i el nombre total
d'hectàrees cremades va ser de 146.

Els incendis més importants han estat el
de Torre Baró, amb 6,2 ha de matolls
cremades, i el del Torrent de Fondenills, a
la carretera del Forat del Vent, que va
afectar 2,25 hectàrees de pins i alzines;
repoblats el 1986.
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Els toixons: víctimes de la pressió humana a la serra
En l'article "EI toixò: perseguit a
Collserola" (Butlletí, 39, març 98), ja
avançàvem que la forta pressió humana a
què estaven sotmeses les seves·poblacions
les mantenia en permanent risc de
desaparició.

Més proves d'aquesta forta pressió les
tenim en allò que els ha succeït als quatre
toixons nascuts a la toixonera artificial de
Can Balasc, que van ser alliberats el
novembre de 1998. Eren dues femelles i
dos mascles de 21 mesos, l'edat idònia
per integrar-se a d'altres poblacions de
toixons o per establir-se pel seu compte.

Equipats amb sengles aparells emissors,
per poder controlar els seus
desplaçaments, van ser alliberats el
proppassat novembre. Les primeres
setmanes se'ls va deixar la porta de la
toixonera oberta, així com aliments fins
que no s'espavilessin. Un cop segurs de la
seva independència, van iniciar el seu
camí.

La primera baixa la vam tenir el gener,
una femella va morir atropellada a la
carretera de l'Arrabassada, prop del

Casino. Uns mesos més tard, moria l'altra
femella, víctima d'un llaç parat per un
caçador furtiu.

Quedaven, encara, el dos mascles, però
van durar poc, aviat es va perdre el senyal
d'un d'ells dins un col· lector de la riera de
Sant Cugat al seu pas per Cerdanyola, no
sabem si és viu o mort, estem pendents
del permís de l'ajuntament per poder
accedir al col·lector i recuperar l'emissor.

L'altre mascle va desaparèixer, també, a
l'autovia dels Túnels de Vallvidrera. Hem
trobat únicament l'emissor. Però la
situació d'aquest no deixa gaire lloc a
l'esperança.

Tots han estat víctimes de la pressió
humana a què està sotmesa la serra, no
ha estat pas per inadaptació o falta
d'aliments, la qual cosa indica que en
d'altres indrets segurament encara serien
vius.

Amb aquests resultats a la mà, el Patronat
esmerçarà tots els esforços possibles per
facilitar la supervivència d'aquestes
poblacions a Collserola.

Un cop més, demanem als automobilistes
que circulen pel Parc que tinguin present
que ho fan per un espai natural on en
qualsevol revolt pot trobar-se un animal
indefens. Hem d'afinar l'ull i conduir més
a poc a poc.

Els to¡)<üns al poc temps de néixer

Tot aquest àmbit, qualificat
urbanísticament com a parcs i jardins
urbans, va quedar exclòs dels límits del
Parc quan aquest es va crear. La seva
recuperació permetrà plantejar l'ampliació
del límits del Parc amb aquest espai
forestal i fer realitat allò que ha de ser la
línia mestra d'actuació de la nostra gestió
propera: com és acostar el Parc a la ciutat.

qualitat ambiental que quedarà,
d'aquesta manera, a disposició de tots els
ciutadans.

Aquest indret va ser ocupat fa més de
quaranta anys en unes circumstàncies de
mancances socials. Autoconstruccions
d'habitatge, horts i pseudoresidències de
cap de setmana, tenen avui dia molt poca
justificació, la seva eliminació permetrà
recuperar una perifèria del Parc de gran

Enderroc de construccions il-Iegals
EI proppassat mes de juny van ser enderrocades les construccions ¡1·legals del
Torrent d'en Duran a Montbau

Després d'un llarg procés, per part del
districte d'Horta-Guinardó, de tràmits
urbanístics i fins i tot judicials, s'ha entrat
a la recta final per recuperar per a la
ciutat una bonica vall forestada, situada
entre Montbau i les Llars Mundet.
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L'Anella Verda: el Parc de la Serralada de Marina
Iniciem amb aquest número una sèrie d'articles sobre els parcs que formen part de L'anella verda
EI Parc de la Serralada de Marina és
l'espai natural comprès entre el riu Besòs i
la Conreria, limitat pel mar. EI formen
una alineació de serres paral·leles poc
elevades i de relleu força suau, de
substrat granític, la descomposició del
qual origina saulons.

Estracta d'un espai natural de prop de
4.000 hectàrees, on destaca el pi pinyer,
que s'alterna amb prats secs, brolles
d'estepes amb gatosa i llentiscle, algunes
màquies i pi blanc. A les zones d'obaga,
el sotabosc és més alt i espès (arboç,
marfull, bruc boal, etc.) També s'hi
poden trobar alzines i roures, sobretot en
procés de rebrot, després dels incendis.

La transformació de l'entorn ha provocat
que la fauna hagi anat perdent les
característiques dels ambients oberts i
que adquireixi un caràcter forestal. Així
doncs, les espècies majoritàries, entre els
vertebrats, són els passeriformes forestals,
els tudons i els petits mamífers.
EI paisatge de la serralada de Marina és el
resultat de la influència de la conurbació
barcelonina i un litoral força poblat. A la
segona meitat del segle es recupera el
mantell vegetal, principalment a causa de

PARC
DE LA

SERRALADA
DE

MARINA

Informació: 93 402 2483
Edifici del Rellotge 3a. planta
Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona

l'abandonament de l'agricultura. La forta
pressió urbanística, urbanitzacions de
segona residència, i, molt marcadament,
els incendis reiterats dels darrers anys,
han actuat en contra d'aquesta
regeneració vegetal. Dins del patrimoni
arquitectònic i cultural, el Parc de la
Serralada de Marina compta amb un
nombrós conjunt d'edificis, com ara la
cartoixa de Montalegre, Sant Jeroni de la
Murtra, les ermites de Sant Onofre i Sant
Climent, Sant Pere de Reixac i Sant
Cebrià de Cabanyes, i diverses masies
d'interès històric. Pel que fa al patrimoni
arqueològic, cal remarcar les restes de

poblats ibers (segles VI-V aC) del puigCastellar, les Maleses i el turó d'en
Boscà.

La serra de Marina, on s'inclou el Parc,
ocupa la franja sud-oest de la Serralada
Litoral Catalana, en la prolongació del
Montseny i la serra del Corredor i uneix
Collserola amb la serralada Marina
Montnegre. Representa una de les peces
fonamentals en l'equilibri mediambiental
de l'àrea metropolitana de Barcelona,
juntament amb el Delta del Llobregat,
Collserola i Garraf.

Per això, des de L'anella verda, amb el
Consorci del Parc de la Serralada de
Marina, treballem en la preservació d'un
espai amb una forta pressió urbanística
però amb uns grans valors naturals com a
connector de la resta de les serres que
envolten l'àrea metropolitana de
Barcelona. Treballem en la prevenció
d'incendis, en el manteniment de camins,
restauracions d'àrees degradades,
repoblacions forestals, neteja
d'abocaments per tal de conservar el
territori forestal i agrari de Santa Coloma
de Gramenet, Badalona, Montcada i
Reixac, Tiana i Sant Fost de
Campsentelles, municipis que,
conjuntament ~mb la Mancomunitat de
Municipis de l'Area Metropolitana de
Barcelona i la Diputació de Barcelona,
conformen el Consorci que gestiona el
Parc.

11III=i'3'=-='-·.~~:~.---.-..---

o
L'anella verda
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Noves barbacoes i serveis a La Salut
Aquest estiu han començat les obres de renovació de l'àrea de lleure de la Salut de Sant Feliu: més taules i bancs, noves
barbacoes, sanitaris i la instal·lació d'un quiosc de begudes donaran més qualitat de servei als usuaris.
Durant aquest estiu s'han iniciat les obres
d'adequació i renovació de l'àrea de lleure
de La Salut.

L'obra més important ha estat el trasllat i
instal·lació del quiosc de begudes que hi
havia a Santa Creu d'Olorda i que ara s'ha
adequat a les necessitats d'aquesta àrea.

Aquest quiosc, de fusta, es divideix en
dues parts: una dedicada a la venda de
begudes, llenya i entrepans i l'altra, una
mica allunyada, amb sanitaris adequats
també per a minusvàlids.

Pel que fa a les barbacoes, està previst
canviar-les i disposar les noves en mòduls
com a Santa Creu. Això permetrà
l'ampliació del nombre de taules i bancs.

EI Mirador d'Horta: la recuperació d'un espai degradat

En aquestes imatges veiem reflectida la
recuperació d'aquest espai i l'aspecte que
oferien des de Barcelona els "famosos"
esfèrics.

EI tram final per a la conformació d'una nova porta del Parc ja és en marxa.

Les obres d'arranjament del Mirador obres d'acondiciament de l'aparcament i
d'Horta segueixen el calendari previst. la instal·lació d'un punt d'informació.
Com ja us havíem anunciat, a hores d'ara
ja ha finalitzat la primera fase, que ha
consistit en la recuperació de la
topografia del vessant i la creació d'una
gran plataforma. Aviat començaran les
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EI curs al Parc
ve de la portada

Donar al ciutadà l'oportunitat de conèixer
de prop el món natural, de poder
participar en les tasques de gestió del
Parc, de col.laborar en la seva conservació

i sobretot d'establir un diàleg entre~" i.el.

Parc, són objectius del Patronat. ,,'

Els instruments de què disposa per a
aconseguir-ho són el Centre d'Informació,
els centres d'educació ambiental Can Ccill
i Mas Pins i el Centre de Documentació i
Recursos Educatius. La partitura és el
Projecte d'Educació Ambiental. A partir
d'aquest projecte que contempla tots els
sectors de la societat, s'han dissenyat els

programes específics per a alumnes
d'educació infantil, primària i secundària.
Aquest programa conté diferents
activitats sobre diversos aspectes del Parc,
fetes a mida per a tots els nivells.

Pel que fa al públic en general el projecte
s'hi adreça a través de les activitats
guiades que es proposen des del Centre
d'Informació, en les que es compta amb
la col.laboració dels Voluntaris del Parc, i
de les campanyes participatives, com és
ara la d'observació i seguiment de les aus
rapinyaires, de col. locació de caixes-niu, o
el Dia de Collserola.

Així mateix el Centre de Documentació i
Recursos Educatius (CDRE) proporciona els
recursos necessaris als mestres, educadors
i estudiants, ja sigui per a confeccionar el
seu propi programa i la seva pròpia
activitat o per aprofundir en el
coneixement de la serra.

Totes aquestes activitats i recursos es
detallen en la publicació "EI Curs al Parc
1999-2000" que s'edita amb caràcter
anual i s'envia de forma gratuÜa a totes
les escoles i centres de recursos de l'àrea
metropolitana de Barcelona.

..J..

A la tarda vam recitar el missatge que el
cabdill indi Seattle va adreçar a un
president dels Estats Units d'Amèrica.

Tots els alumnes de l'escola col.laborem

amb el medi ambient perquè pensem que
és el nostre futur. Tot això dóna anys de
vida als éssers vius."

Els alumnes de 6è vam ser els encarregats
de fer el reportatge de la diada. Hi havia
un càmara, una fotògrafa, dos dibuixants,
dos r~porters, i la resta eren enquestadors.

Els grups de 4t i Sè eren els encarregats
d'estudiar la fauna i de controlar les
senyalitzacions. Van trobar molts rastres:
petjades de senglar, excrements de conills
i guineus, plomes de coloms ...

Els alumnes de 2n i de 3r feien el taller de
neteja del bosc, és a dir, recollir totes les
branques seques del terra per evitar
incendis ...

Els nens i nenes de PS i de 1r van fer el
taller de deixalleria: van recollir moltes
escombraries i les van classificar ..

Els infants de P3 i P4 eren els encarregats
del taller de jardineria, que consistia a
treure les males herbes, recollir terra i
plantar ...

"EI dia 31 de maig d'enguany tots els
alumnes de l'escola vam sortir cap a

Cuidem la terra amb l'escola Sant Martí de Cerdanyola
Hem volgut publicar el treball que ens Collserola. EIprimer que es va fer quan
ha enviat l'escola Sant Martí sobre s'hi va arribar, va ser esmorzar per tenir
l'activitàt Cuidem la Terra, cuidem forces per treballar. Van arribar els
Collserola, i que amb tanta iLlusió ens monitors i tots vam anar per feina.
ha fet arribar. Tot i que no el podrem
reproduir sencer per manca d'espai,
ens sembla encertat donar la visió
"des de fora" de l'activitat.
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Jornades

Aplicacions a la gestió del Parc

sob re la Recerca en
els sistemes naturals
de Collserola

Saber-ne més, del Parc
La Caixa de Catalunya ja fa uns quants
anys que col·labora amb el Parc per dur a
bon terme la tasca educativa d'aquest,
amb el patrocini de la col·lecció "Dossier
del mestre" de la qual s'han editat fins
ara catorze títols. En tots ells es tracta, en
major o menor grau, de la importància de
les actituds personals per evitar
l'abandonament i la degradació del nostre
entorn.

Enguany la col·laboració de l'esmentada
empresa pren un caire més científic ja que
patrocina l'edició del llibre que compendia
els treballs presentats en les" Jornades
sobre la recerca en els sistemes naturals
de Collserola", que van tenir lloc l'octubre
de 1998 a Can Coll. Aquesta publicació,
molt esperada per tots els estudiosos de
Collserola, apareixerà en breu i serà a la
venda al Centre d:lnformació .

L'empresa Torre de Collserola, S.A.,
col·laboradora habitual del Patronat,
patrocina el manteniment i la millora
d'aquest gran espai de passejada. Als
itineraris de la Budellera es pot accedir
des de les estacions dels FGC del Baixador
de Vallvidrera i de Vallvidrera Superior, i
també des de la Torre de Collserola.

Exposició a la Torre de Collserola
EICentre d'Informació del Parc i el
Mirador de la Torre de Collserola són dos
llocs de visita obligada per als qui vulguin
conèixer el Parc de Collserola. Des del
Mirador podem obtenir una percepció de
la realitat geogràfica que abasta la serra.
Des de fa uns mesos, a més, hi podem
trobar una petita exposició de Collserola
que ens pot ajudar a interpretar allò què
s'observa. D'altra banda es pot fer el
recorregut des de la Torre fins al Centre
d'Informació pels itineraris de la
Budellera, un dels paratges més bonics i
visitats de la serra.
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(Per a més informació, vegeu el llistat
d'activitats del trimestre en aquest mateix
Butlletí o truqueu al Centre d'informació
del Parc)

Per gaudir d'aquests recorreguts tan sols
calen bones ganes de caminar, un matí de
diumenge lliure i haver-s'hi inscrit
prèviament la setmana abans de la
sortida.

Els itineraris per les valls de can Gordi,
Vallvidrera, Sant Medir o Sant Just ens
aproparan a la realitat natural i històrica
que s'hi ha desenvolupat De la mateixa
manera que itineraris de caire més
transversal, com poden ser els que van de
Cerdanyola a Sant Cugat, la volta al
Tibidabo o el que va del Parc Cervantes
a Sant Feliu ens apropen a la realitat dels
llocs que travessen. La Torre Negra, el
forn ibèric, la Font de Sant Pau, l'ermita
de Sant Medir o la Font del Ferro són
alguns dels indrets que poden descobrir
en aquest itineraris.

Hi ha una altra mena d'itinerari que, tot
centrant-se en un tema, permet conèixer
la serra sota una òptica determinada EI
recorregut "Collserola i el foc", per
exemple, ens permet conèixer el fenomen
del foc al bosc observant la regeneració a
zones cremades i les actuacions de

La major part d'itineraris se centren en
algun aspecte de la serra, ja sigui
geogràfic, històric o de caràcter
naturalista. Cal, però, fer una excepció
amb aquells itineraris d'interès
estrictament excursionista, com poden ser
els que segueixen al GR 6 i al GR 92 al
seu pas per la serra.

Itineraris guiats per Voluntaris: noves propostes
Des del primer diumenge d'octubre i fins prevenció que es duen a terme. A de les masies (que es recupera enguany)
al darrer del mes de juny, podreu conèixer Verdaguer i Collserola, podem gaudir i el de les ermites, ens permeten
la serra i les seves característiques en els d'una passejada pels entorns de Vil·la conèixer la diversitat d'aquestes
itineraris que els voluntaris de Collserola Joana, escoltant poemes de Verdaguer, construccions àmpliament disseminades
guien i interpreten. que passà els últims anys de la seva vida per Collserola.

en aquest indret L'itinerari de les fonts
ens porta a descobrir les innombrables
fonts de la zona central i oriental del
massís, i els seus entorns magnífics, fruit
de la presència d'aigua i de l'activitat
creadora de l'home. Els itineraris
arqueològics ens apropen a l'antiga
activitat humana a la serra tot resseguint
els vestigis que hi ha deixat, mentre que
amb els itineraris urbanístics, o amb
l'anomenat Barcelona als peus,
descobrim l'evolució recent de la
presència de l'home. Recorreguts com el
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Informació de Collserola a les estacions dels FGC
Des del mes de juny, ja podem baixar del
tren, en qualsevol estació dels FGC dins el
Parc, i trobar la informació necessària per
poder-nos-hi moure amb seguretat i
coneixement.

On som7, Què hi podem fer7, Quines són
les normes que cal respectar? On ens
podem adreçar per saber-ne més7 i Què
és el parc de Collserola7 Són les
preguntes que responen els plafons de
les vitrines que l'empresa Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) ha
instal·lat i cedit al Patronat.

Un viatg •.•" l'interior del Parc

Deu anys de gestió.
un n:opte de fl.ltu.,

Bombers:
Generalitat: 085
Barcelona: 080

Serveis
Àrees de pícnic. Santa Creu d'Olorda
936689665 (dimecres tancat) Can Coll
935806986 (dimarts tancat) Santa Maria
de Vallvidrera 932 802 649. La Salut de
Sant Feliu 936 852 618.

Guàrdia Urbana: Barcelona 092,
Esplugues: 93 371 33 50, Sant Just: 93
473 10 92, Sant Feliu 93 6660400,
Molins de Rei: 93 668 88 66, EI Papiol 93
668 56 61, Sant Cugat: 93 58922 88,
Cerdanyola: 93 691 2000, Montcada: 93
5751400.

Auditex: cat. 93 481 00 42,cast. 93 481
1042

Informació transport públic: 010

Web del Parc: http//pmpc.ambes

Equipaments
Centre d'Informació i seu del Patronat.
Ctra. de l'Església, 92 (Ctra Vallvidrera
Sant Cugat. km 4,7). 08017 Barcelona.
Tel 932803552. Accés: FGC: Baixador
de Vallvidrera. Horari cada dia de 9,30 a
15 h. E-mail: patronat@amb.es

Mas Pins, Centre d'Educació Ambiental
Ctra. Molins de Rei a Vallvidrera, km 8.
08017 Barcelona. Tel. 934069560.
Feiners només visites escolars
(Secundària) concertades
A/e: maspins@bcn.servicom.es

Can Coll, Centre d'Educació Ambiental,
Feiners visites escolars (In'fantil, Primària)
concertades. Tel. 93 692 03 96, festius
obert de 9,30 a 14,30 h, visites guiades
per Voluntaris.
Centre de Documentació i Recursos
Educatius. Tel. 93 692 29 16.
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2.08290
Cerdanyola del Vallès
A/e: célncoll@bcn.servicom.es

17 Exposi<iócommemorat¡va
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Notícies d'última hora
Col·loqui Internacional a Lyon
Els dies 6, 7 i 8 de desembre tindrà lloc, a
Lyon (França) el Simposi" Els espais
naturals periurban-s: una oportunitat i un
repte per a la ciutat". La trobada tractarà
els següents punts: quines són les
funcions dels espais periurbans? quines
són les estratègies que s'han de seguir per
recuperar-los7 poden fer compatible la
natura amb el gaudi7 quins són els models
de gestió d'aquest espais?; distribuYts en
tres sessions: 1. Els espais naturals
periurbans, estratègics i amenaçats. 2. Els
espais naturals en les polítiques urbanes.
3. Conciliar la preservació del medi natural
amb el lleure urbà.

EI Patronat del Parc de Collserola ha estat
convidat a participar en les sessions en les
quals presentarà diferents ponències.
També participarà activament en el
desenvolupament del Simposi com a
membre de Fedenatur.

Dissabtes amb experts: sessions
matinals, a càrrec de tècnics del Patronat,
en les quals es tractaran diferents temes
del dia a dia de la gestió del Parc.

Aquesta nova activitat neix amb l'objecte
d'acostar el ciutadà al dia a dia dels
serveis tècnics, plantejant les qüestions
que sovint ens fem sobre les tasques que
es duen a terme en un parc com el
nostre.

La primera sessió serà el 23 d'octubre a
les 11 h al Centre d'Informació, i tractarà
el tema La migració de les aus
rapinyaires a Collserola, coincidint amb
la recent campanya d'observació i
seguiment d'aquestes aus.

Aquesta activitat és gratuHa i no necessita
inscripció prèvia.-

Què passa amb l'aigua a La Salut?
Com ja sabeu, l'aigua de les àrees de
lleure del Parc és de la xarxa pública, la
qual cosa vol dir que la paguem entre tots
i que cal fer-ne un bon ús. Però aquests
darrers mesos de primavera les factures
corresponents a l'àrea de lleure de La
Salut de Sant Feliu de Llobregat han estat
un ensurt

EI Patronat ha investigat què estava
succént: ni més ni menys que "servir"
aigua gratuHa a unes furgonetes
carregades de bidons que omplien uns
desaprensius.

Per tal d'evitar aquest fet, el Patronat ha
establert un horari de servei de la font (de
10 a 19h) i ha escanyat el broc per
desaprofitar-ne la mínima. Demanem
disculpes per les molèsties que hem
ocasionat fins ara als usuaris i lamentem
haver de prendre decisions d'aquest tipus,
que afecten, de retruc, el conjunt dels
amics del Parc.

Plou i fa sol
Dades facilitades per l'Observatori Fabra (432 m)
Període

TMATMTTmTmaPPA

Maig 1999

26,822,918,614,210,235,6129,4

Maig 1914-1991

31,320,016,011,92,459,7239,8
-----~-Juny 1999
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Juny 1914-1991

35,524,119,815,66,940,8280,6
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Juliol 1914-1991
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La tardor al Parc
els divendres
Nits d'astronomia

Sessions d'iniciació a l'astronomia,
observació d'estels i altres cossos
celests.
A càrrec de personal especialitzat.
Horari: de 10 a 12 de la nit.
Preu: 500 PTA.
Places limitades.

a Mas Pins
8 d'octubre
5 de novembre
3 de desembre

al Centre d'Informació
15 d'octubre
12 de novembre
10 de desembre

Cal inscripció prèvia durant la setmana
en què es fa l'activitat. També es pot
concertar per a grups organitzats.
Truqueu al Centre d'Informació:
932803552.

els dissabtes
Conèixer el Parc de prop

Passejades guiades d'una hora de durada
pels voltants del Centre d'Informació del
Parc. Condul"des per personal especialitzat i
adequades a tots els públics.
Sortides a les 1030, 11 :00, 11 :45, 12: 15 i
13:00 h. Places limitades Activitat gratuÜa.

Cada setmana un tema diferent. Informeu

vos, truqueu al Centre d'Informació.

Dissabtes amb experts

Sessions matinals, al Centre d'Informació, a
càrrec de tècnics del Patronat, en les quals
es tractaran diferents temes del dia a dia

de la gestió del Parc. Activitat gratuÜa. No
cal inscripció prèvia. D'll ha 13h.

23 d'octubre: La migració de les aus
rapinyaires

Collserola-Tour

Recorregut guiat amb autocar que
combinat amb curtes passejades, i que
permet tenir una visió global del Parc.
Sortides des de l'àrea de lleure de Santa
Maria de Vallvidrera. Places limitades Preu
per persona: 1000 PTA, infants fins a 12
anys: 800 PTA.

16 d'octubre, 20 de novembre,
18 de desembre

Cal inscripció prèvia durant la setmana en
què es fa l'activitat. Truqueu al Centre
d'Informació: 93 280 35 52.

els diumenges
Excursions interpretades
i guiades a peu
(mj mitja jornada; td tot el dia)

3 d'octubre: La vall de Can Gordi (mD
10 d'octubre: De Barcelona a Sant Feliu pels
turons de Can Pasqual (mD
17 d'octubre: GR6 (td)
24 d'octubre: L'urbanisme a Collserola (mj)
31 d'octubre: Barcelona als peus (mj)

7 de novembre: Collserola arqueològica I (td)
21 de novembre: Ruta de les ermites (mD

12 de desembre: Del Papiol a la Rierada (mD
19 de desembre: La vall de Sant Just (mj)

Passejades guiades pels voltants
dels Centres del Parc
A les 10,30 h. i a les 12 h. Guiades per
voluntaris

Les activitats ressenyades es poden concertar
per a grups organitzats. Truqueu al Centre
d'Informació: 93 280 35 52.

EI Centre d'Informació és obert tots els dies de la setmana excepte Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. Horari d'atenció al públic de
9,30 a 15 h. Tel. 932803552. Hi trobareu suggeriments, itineraris pels voltants guiats per voluntaT/S, plànols, audiOVisuals, exposicions.
A 5 minuts de l'estació del Baixador de Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat.

Can Coll: Masia datada del segle XV, recentment restaurada. Museu de la vida rural, exposicions, audiovisuals, publicacions, plànol,
itineraris senyalitzats guiats per voluntaT/S. Horari d'atenció al públic únicament els diumenges i festius de 9,30 a 14,30. TI. 93 692 03
96. Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2.


