Estudi de percepció del Parc

Collserola, espai
lliure d'un sistema

Durant els propers mesos d'abril i maig, es realitzaran 700 enquestes en diferents
punts estratègics de la Serra.

EI nostre parc és un important espai verd
lliure de l'àmbit metropolità, que ha
d'integrar-se completament a la vida
urbana amb la naturalitat que s'expressa,
entre d'altres, amb l'apreciable riquesa
faunística que encara conserva.

En les diferents línies de gestió que es duen
a terme al Parc de Collserola, es fa molt
èmfasi en la necessitat d'invertir recursos per
desenvolupar projectes de recerca que ens
donin la informació necessària per gestionar
millor els ecosistemes de Collserola.

Fugim del camí vers la transformació -a
curt o mig termini- cap a un parc urbà
similar als del Bois de Boulogne de Paris o
al Hyde Parc de Londres bonics, tranquils,
que ens conviden al passeig, dotats
d'infrastructures pel lleure però, sense el
valor de natura que tenim a Collserola

En aquest sentit, el Consorci del Parc de
Collserola ha encarregat un estudi de percepció per tal de valorar diversos aspectes
del Parc: la qualitat, la gestió, les possibles
mancances o problemàtiques del territori i,
també, les solucions i les propostes de futur.
L'estudi ha de recollir les opinions de diferents segments de població: visitants, veïns,
automobilistes, escoles, excursionistes, afeccionats a la natura, etc.. Les enquestes es
distribuiran proporcionalment entre els dies
feiners i els festius per tal d'arribar al major
nombre possible d'usuaris.

La nostra feina és, a més a més de
restaurar i conservar aquest medi natural,
i de difondre i educar pel respecte a
aquest medi, la de cercar la definició de la
Collserola que volem: un nou model de
Parc natural periurbà que convisqui, al
costat de les grans ciutats, metròpolis o
conurbacions metropolitanes -amb la
seva complexitat urbanística-, i que
aquestes l'integrin i el facin seu, com a
element clau de la política de
sostenibilitat.
No es tracta simplement d'encerclar i
delimitar un espai, de cuidar-lo i observar
què hi passa; aquesta actitud i aquest
model podrien deixar tranquil·la més
d'una consciència i enorgullir-nos per uns
anys, per sentir-nos que estem envoltats
de verd, però no seria un espai natural.
EI que volem és un parc amb un
important espai verd per al lleure, ben
segueix a la pago 2

per obtenir la informació que ens permetrà
planificar les accions de futur que garanteixin la millora en la gestió d'un espai tan
singular com és el Parc de Collserola.

Des d'aquestes ratlles us agraïm per endavant la vostra col·laboració, imprescindible

Vandalisme ambiental
Aquesta fotografia és d'un aligot (Butea
butea) magnific ocell rapinyaire protegit
per la llei i del qual encara crien unes
poques parelles al Parc de Collserola
Aquest individu, tirotejat i mort en el terme
de Sant Just, ja no podrà tornar a criar a
Collserola.
No és un cas aïllat. Aquesta temporada de
caça quatre aligots han estat abatuts a
perdigonades a diferents indrets de Collserola. La meitat de la població total del
Parc..

connectat i relacionat amb un sistema
territorial d'espais lliures, que faciliti i
permeti la permeabilitat i connectivitat
necessària que tot sistema natural precisa
per a la seva pervivència
Ramon López i Lozano
Vicepresident executiu del
Consorci del Parc de Collserola
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L'onzena promoció comença
el seu camí
Començament de febrer, un dissabte.
Dotze persones es troben al centre d'informació del Parc; tot i que no es coneixen,
són aquí pel mateix motiu: volen formar
part del col·lectiu de Voluntaris de Collserola. Però això no és l'única cosa que tenen
en comú: valoren el medi natural i els seus
beneficis, els preocupa el seu estat de conservació i, sobretot, tenen ganes d'actuar,
volen aportar el seu gra de sorra a la preservació de l'entorn.
Aquest dissabte de febrer, tots dotze s'han
trobat a Collserola per començar la seva
formació inicial. Tenir uns mínims coneixements de la serra, conèixer l'organització
de Voluntaris de Collserola i les feines que
fan, són objectius importants d'aquesta primera formació que els ocuparà set o vuit
matins de cap de setmana.

EI més d'octubre, quan acabin aquesta
formació inicial, podran signar el seu
compromís amb el Parc. D'aquesta
manera, podran començar la seva vida
activa a Collserola com a voluntaris.
Així, si tot va com està previst, un grup de
persones que el més de febrer es troben
per primera vegada, a l'octubre seran
l'onzena promoció de Voluntaris de Collserola. Això vol dir que per onzena vegada
en deu anys un grup de ciutadans signaran
el seu compromís amb Collserola, un compromís que demostra implicació i interès
pel medi ambient

Però el més important serà aconseguir que
aquests futurs voluntaris sentin que formen
part d'un col·lectiu de ciutadans molt
diversos·, però amb unes mateixes il·lusions.
Estracta d'un col· lectiu que basa la seva
força en la collaboració entre les persones
i la seva complicitat

S'inicia la prevenció activa
* llençar objectes encesos

La col·laboració de tots és indispensable
per a reduir el nombre d'incendis.
Recordeu que del15 de març al15 d'octubre i a menys de 500 metres dels
terrenys forestals és prohibit:

industrials de qualsevol mena, que puguin
ser causa de l'inici d'un foc.

* Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat

* llençar coets, globus, focs d'artifici o
d'altres artefactes que continguin foc.

* Fer focs d'esbarjo (barbacoes, etc.).
Dintre de les àrees de lleure i d'acampada,
i en parcel.les d'urbanitzacions tancades,
es permesa la utilització de fogons de gas i
de barbacoes d'obra amb mataguspires.

* la utilització de bufadors o similars en
obres realitzades en vies de comunicació
que travessin terrenys forestals.

* abocar escombraries i restes vegetals i

Fer foc en un lloc prohibit pot costar
500.000.-ptes de multa.

Incendis periurbans
i incendisi del
rurals.
Els casos de l'Àrea
Metropolitana
de Barcelona
Bages
. Un estudi contrastat dels incendis forestals que han afectat al Bages i l'AMB durant els darrers anys posa de manifest
les característiques diferencials d'un i altre territori davant aquest problema.
Amb l'objectiu de poder fer més eficaç la
lluita contra els incendis, s'han analitzat
dos models de comportament dels incendis
forestals a Catalunya: els incendis periurbans, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
i el incendis rurals, a la comarca del Bages.
L'anàlisi de l'ocurrència dels focs entre els
anys 1987 i 1998 ha permès definir les
característiques
d'aquests
dos àmbits pel
que
fa a l'afectació
dels incendis.
En general, l'increment de massa arbustiva
i forestal derivats de l'abandonament dels
usos tradicionals dels boscos, juntament
amb una major freqüentació, ha comportat
l'augment del risc tan d'ignició com de
propagació dels focs.
L'anàlisi contrastada de les dades dels
incendis de l'AMB i el Bages, en el context
territorial i humà corresponent, posa de
manifest dues situacions ben diverses pel
que fa als factors de risc, però igualment

vulnerables. L'AMB, que concentra el 50 %
de la població en el 1,8 % del territori
català, és més vulnerable pel gran nombre
d'ignicions. EI Bages, en canvi, amb només
un 2,5 % de la població en un 4,2 % del
territori ho és més a la propagació dels
focs.
En síntesi ,els problemes que han d'afrontar l'AMB i el Bages lligats a les seves
característiques de periurbanitat en un cas,
i ruralitat en l'altre són:
- L'ús molt més dens del territori en el cas
de l'AMB afavoreix la pwliferació d'ígnicio ns, especialment localitzades en la interfase
ciutat-parc.
AI Bagesde
enl'AMB
canvi, és
sense
mobilitat
i fragmentació
fa la
més difícil controlar un menor nombre de
focus.
- Pel que fa a l'estructura del territori,
l'AMB és caracteritza per una gran fragmentació, mentre que el Bages té una
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Punts d'inici dels incendis ocorreguts entre
el 1987 el 1998 al Bages a l'AMB
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major continuïtat de les masses forestals.
La comarca és ressent especialment de la
tendència d'expansió forestal generalitzada
derivada de l'abandonament rural i el canvi
d'usos del sol. Si bé no és possible protegir
tot el territori, cal intervenir-hi per evitar
una perillosa continuïtat de les masses
forestals.
- Les actuacions de prevenció són diferents.
L'AMB disposa d'un potent dispositiu de
prevenció activa i passiva propi, coordinat
pel Parc de Collserola, a més de participar
en els plans de prevenció generals. EI Bages
participa només del sistema de prevenció
general aplicat a tot el territori català.
Mentre que a l'AMB, tal com ho demostren
les estadístiques, el control de la propagació dels incendis està ben solucionat gràcies a la ràpida capacitat de detecció i localització, tot i que cal fer esforços per reduir
l'elevat nombre d'igniciòns, el Bages
s'enfronta amb el complex problema de
l'increment de superfície forestal fora d'una
gestió planificada. No es pot canviar les
característiques del clima mediterrani, però
si intervenir en el territori per tal de mitigar
les greus conseqüències socials, econòmiques i ambientals dels incendis més devastadors ..
La doble funcionalitat del bosc en un i altre
àmbit, posada de manifest en els percentatges de superfície protegida (un 50 % a
l'AMB contra el 13 % del Bages), invita a
reflexionar sobre la relació entre els
incendis i la gestió territorial. No tot el bosc
es pot protegir, però caldria que la planificació territorial definís on ha d'haver bosc
i on no, i que és consideressin totes les
mesures per evitar o minimitzar els
incendis.

Anna Badia i Perpinyà
Doctora en Geografia

EI senglar a Collserola (i

11)

Amb aquest article s'amplia la informació derivada dels estudis i la gestió
que s'han dut a terme sobre aquesta espècie al parc.(*)
Les opinions que existeixen sobre el senglar
al Parc de Collserola són molt diverses.
D'una banda, hi ha unà part del públic que
el veu com el simpàtic Harry que s'ha de
protegir costi el que costi, mentre que
altres el veuen com una molèstia que caldria eliminar o, com a mínim, controlar.
Hom opina que hem de ser més racionals
amb la nostra actitud envers aquest animal
i saber reconèixer tant els incovenients com
els beneficis que comporta la presència del
senglar en un ambient tan humanitzat com
és Collserola. D'una banda, el senglar té el
seu paper en el manteniment dels sistemes
naturals a Collserola i n'és un element faunístic destacat per a molts visitants; d'altra
banda és un ungulat que viu en estat salvatge, sense depredadors naturals que
també genera problemes ,i a més, està subjecte a fluctuacions de població importants.

L'estimació de l'abundància poblacional requereiX, a Collserola, la utilització de mètodes complementaris de prospecció al seguiment de les
batudes de caça, amb metodologies de prospecció directa i indirecta. La fotografia mostra
una parce¡'¡a de mostreig de rastres

Sobrepoblació i molèsties
A vegades es considera que s'ha de 'controlar' la població de senglars a Collserola
perquè hi ha un 'excés' o 'sobrepoblació'
i en aquest sentit, s'ha d'entendre que en
el cas de Collserola no estem parlant de
cap situació d'amenaça per als sistemes
naturals, sinó del punt de vista de les persones que poden patir les molèsties derivades, aparentment, d'un major nombre
d'animals.
Les causes de les molèsties poden ser
diverses i no sempre són evidents: d'una
banda podrien ser degudes a un estiu força
sec, quan s'ha vist que hi ha poc aliment al
bosc a Collserola per als senglars. En
aquesta situació, és probable que els
efectes de la sequera afectin tota la
població de senglars i, per tant, les molèsties seran més freqüents, amb una major
abundància d'animals. Tot i així, la situació
de penúria s'acaba - i, per tant, la majoria
de les molèsties també -, amb l'arribada de
les pluges al final de l'estiu.
Els problemes no sempre es deuen al
nombre de senglars. Alguns estudis han
mostrat, per exemple, que el nombre de
col·lisions entre vehicles i senglars no es
correlaciona amb la densitat de la població
però sí amb la freqüència de batudes. Les
col·lisions són més freqüents en dies posteriors a les batudes a causa del desplaçament d'animals que provoquen les batudes
(Markina 1999). En altres casos, les molèsties poden ser originades per situacions
que han creat les mateixes persones.
A Collserola és cada cop més freqüent
veure articles de premsa que parlen de persones que s'han fet amics d'algun grup de
senglars. Aquesta pràctica, no gens recomanable, fa que els animals trobin en les
persones una font fàcil de menjar i que en
depenguin, fins i tot quan hi ha una bona
oferta tròfica de forma natural al medi. Tot

plegat fa que alguns grups de senglars
s'endinsin cada cop més en les zones
habitades fins al punt que, pràcticament
formen part del ve·lnat. Aleshores,
comença a haver-hi conflicte entre els que
consideren que s'han de controlar i els que
pensen que s'han de protegir. En aquestes
situacions, el grau de molèsties probablement té poca relació amb el nombre d'animals que hi ha en tota la serra i més a
veure amb la situació concreta creada; la
seva ubicació, els grups habituats, les con-
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dicions dels jardins i horts, freqüentaèió
de les persones, trànsit de vehicles, etc
En aquestes circumstàncies, parlar de controlar la població probablement no té gaire
sentit, ja que les actuacions de control que
es podrien portar a terme serien força limitades i només s'aconseguiria escampar el
problema. Això no obstant, sovint es discuteix sobre si, possiblement, en alguns anys
extrems, caldria aplicar mesures per controlar la població de senglars i reduir el
nombre d'efectius. Les característiques del
Parc de Collserola fan que el controls que
es poden exercir sobre el senglar siguin
relativament limitats, fins i tot amb la pràctica de la caça que és, sens dubte, el
mètode de control més eficaç, ja que la
freqüentació humana és massa important
com per portar a terme, amb seguretat,
gaires més batudes de les que es fan
actualment.
Tanmateix, a banda de les opcions de
control que pugui oferir la caça del senglar,
per bé que siguin limitades, no n'hi ha
d'altres de viables. Per això, la millor
manera de combatre les molèsties generades per un 'excés' de senglars a Collserola ha de ser mitjançant un canvi d'actitud
i hàbits davant de l'augment temporal del
nombre d'animals, que tard o d'hora
tornarà a reduir-se.

*

text Integre de l'article el trobareu a
http://ParcCollserola.amb.es/senglars

EI

Recomanacions
Per tal de disminuir les inconveniències
provocades pel senglar, es recomana
seguir algunes pautes bàsiques de comportament. A l'estiu, com Ja s'ha comentat, el
senglar sovint freqüenta les urbanitzacions
del Parc cercant deixalles i menjar als jardins; com a mesures preventives, es recomana que les escombraries es dipositin
dintre dels contenidors i no al costat, i que
el menjar destinat als animals domèstics es
retiri si en sobra. No hem d'acostumar mai
els senglars a l'aliment proporcionat per les
persones ja que crea una dependència que
fa que s'habituïn a desplaçar-se a les zones
urbanitzades on provoca la major part de
les molèsties actuals i també fa augmentar
el risc de col·lisions amb vehicles. En relació
amb això, també convé recordar quan
estem circulant per un espai natural,
sobretot a la nit, quan hi ha un moviment

força important de fauna salvatge per
pistes i carreteres í, per tant, hem de conduir amb més precaució de l'habitual.
Sei¡n Cahill, biòleg.
Col·laborador en la recerca sobre la
població de senglars al Parc de Collserola.
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Caja de Ahorros del Mediterri'meo
patrocina, enguany, aquest estudi.

EI nou Mirador d'Horta ja està acabat
EI projecte d'aquest nou mirador, sobre les obres del qual us hem anat informant
puntualment, ja ha estat executat en totes les seves fases.
EI mirador d'Horta, situat en l'antic
emplaçament dels anomenats" esfèrics
d'Horta", ha estat dissenyat d'acord amb la
seva funció de "porta" de Parc. Així, a més
de configurar una petita àrea d'estada per
contemplar les excel·lents vistes que ens
ofereix, s'hi han instal·lat plafons informatius sobre el Parc i plafons descriptius de la
panoràmica de la zona. També s'ha conformat, mitjançant una petita modificació
de la carretera, una nova àrea d'aparcament, adossada al mirador. Per més endavant, i per completar la funció de "porta",
es preveu situar-hi un punt d'informació.
Fins al moment, i a tall de recordatori, les
obres realitzades al Mirador han consistit
en la restauració de la topografia, la conformació d'una nova àrea d'aparcament i la

restauració de la vegetació del vessant amb
pi blanc (Pinus ha/epensis) pi pinyer (Pinus
pinea) i ginestes (Spartium junceum).
Una
de les particularitats d'aquest mirador és
l'excel·lent panoràmica que ens ofereix del
vessant nord dels turons del Carmel, de la
Creueta del Coll i de la Rovira.

Porta de Parc de Molins de Rei:
nou espai consolidat
.
Situats a l'entrada del Parc, aquests terrenys configuren, per la seva ubicació,
la porta de parc del Baix Llobregat
En articles passats hem explicat quines són
les funcions de les portes de parc, tanmateix, en farem cinc cgntims: la porta de
parc és l'element simbòlic que indica
l'accés a un espai protegit. Aquest fet comporta un seguit de normes que cal seguir,
com ara: reduir la velocitat -cal preveure
amb temps la irrupció de fauna salvatge en
la carretera-, tenir especial cura amb el foc
-prohibit fer foc fora dels llocs habilitats,
no llençar cigarretes enceses, etc.-, fer
servir les papereres i contenidors, etc.

A la Porta de Molins de Rei, s'hi han
instal·lat taules i bancs per conformar una
àrea d'estada, i també s'ha habilitat una
àrea d'aparcament amb una capacitat per a
29 vehicles. A part d'això, s'hi han incorporat els elements propis d'informació del
Parc. S'ha reservat, també, un espai per a la
futura instal·lació d'un quiosc d'informació.
Com és habitual, per acabar d'arrodonir
l'actuació s'ha realitzat una plantació
d'arbusts i de pins, vegetació pròpia de la
zona.

AI mateix temps, però, la porta dóna la
benvinguda al visitant i li ofereix informació
sobre l'espai. Si la situació de la zona ho
permet, les portes de parc incorporen una
petita àrea d'estada i alguns itineraris
senyalitzats que permeten conèixer els
voltants.

Aquesta porta de parc es troba a la carretera BV-1468, de Molins de Rei a Vallvidrera, a la sortida de la vila de Molins

EI Parc de Can Cuyas: nova oferta per al lleure
EI Parc de Can Cuyàs, ha estat un projecte
en el qual s'hi està treballant des de 1998.
A la recuperació i neteja d'aquest terrenys,
ocupats per instal·lacions il·legals com
horts, tancats, dipòsits, etc., van seguir les
obres de conformació topogràfica i la

restauració forestal de la zona amb la repoblació de les capçaleres de torrents i torrenteres amb espècies de vegetació de ribera
i roures, i plantant pins esparsos de cara a
constituir espais oberts de prats amb gramínies esquitxats de pins. Per completar el
projecte i conferir-li el caràcter de Parc s'ha
construït una petita àrea d'estada amb
taules i bancs i s'han senyalitzat diferents
itineraris als voltants per donar a conèixer
els valors naturals de la zona.

Situat entre el polígon industrial de
Montcada i el Parc, aquest" Parc dins del
Parc" és l'expressió de que no es poden
donar per perduts aquests terrenys fronterers, que semblen una mica terra de ningú
Amb la voluntat del Consorci i l'AJuntament de Montcada, i la complicitat dels
velns que des del primer moment van estar
d'acord amb aquesta actuació, un barri
més del Parc tè a tocar de casa seva una
oferta de lleure en plena natura que ha de
donar una major qualitat de vida al seus
residents.

EI.patrimoni arquitectònic del Parc
desvetlla l'interés d'especialistes
EI darrer numero d'aquest butlletí va
interessar a l'Agrupació d'Arquitectes per
a la defensa i la intervenció del Patrimoni
Arquitectònic (AADIPA) en la persona del
seu secretari, Antoni Vilanova, en dues
joies patrimonials de Collserola: el Pantà de
Vallvidrera (1865), obra de Elies Rogent,
i el pavelló EI Castell, obra de Joan Rubió
i Bellver
EI dissabte dia 17 de març es va organitzar
una visita en la que una trentena de professionals varen visitar aquests elements,
rebent les explicacions de l'arquitecte cap

de projectes i obres del Consorci i de dos
representants del districte Sarrià-Sant
Gervasi.
Aquesta visita portarà efectes col laterals
positius en forma d'algun article i ressenya
a les revistes del COAC, i en una major
collaboració entre ambdues institucions
En definitiva, fer arribar el coneixement
del patrimoni arquitectònic a col·lectius
com aquest, és també, treballar a favor de
la seva protecció i recuperació

L'excavació a l'església i el forn de Sant Adjutori

EI tancament al pas dels vehicles del camí de Sant Cugat a Can Borrell, ha posat de relleu per als passejants, dues mostres de
gran valor del pas de l'home per Collserola. La Diputació de Barcelona n'està fent l'estudi previ a la seva restauració.
L'església
La capella de Sant Adjutori o de Santa
Maria de Gausac o de la Mare de Déu del
Bosc, es troba al terme de Sant Cugat del
Vallès, dins el Parc de Collserola, a la vora
del torrent de Sant Medir i prop de la masia
de can Borrell. És un edifici de planta
circular cobert amb cúpula i fet d'aparell de
carreus amb base d'opus spicatum. Per
tipologia, sembla originari del segle X, tot
i que no apareix a la documentació escrita
fins al 1120.
La recerca actual l'ha dut a terme el Servei
del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació
de Barcelona, per tal d'aplegar la
informació històrica necessària per a
futures obres de restauració que hi pugui
realitzar l'Ajuntament.
Pel que fa a l'època medieval, s'ha
localitzat el sector on era la sagrera i s'hi
ha documentat una tomba. També s'ha
delimitat el paviment original de l'edifici de
planta circular, se n'ha descobert part de la
coberta de lloses i s'han confirmat les
primeres impressions sobre la seva
construcció en dues fases: una de
preromànica i una altra de romànica.
A més, en el decurs dels treballs s'han
aplegat material romà, tot i que sempre
fora de context. Estracta sobretot de
ceràmica, però també hi havia un petit
fragment de mosaic en blanc i negre.
Aquestes troballes indiquen que al lloc de
Sant Adjutori, bé fora dels límits excavats,
hi va haver a l'època antiga una vil la
romana, que es trobava prop de la via que
menava des de Barcino al Castrum
Octavianum (Sant Cugat del Vallès).
Aquesta vil· la, per ara, ha ofert testimonis'
del seu funcionament durant l'alt imperi
romà. Ja a l'època feudal, probablement
dins el segle X, es va aixecar la capella de
planta circular bastida amb aparell d'opus
spicatum o d'espina de peix, la qual va ser

molt reformada al segle XII, seguint l'estil
romànic.
EI forn
Prop de la capella, es conserven les restes
de l'anomenat "forn ibèric" .. Estracta d'un
enginy de planta rectangular, utilitzat
probablement per coure-hi ceràmica, del
qual es conserven la cambra de foc i la
graella, així com restes del passadís
d'alimentació i d'una paret de la cambra
de cocció.
Aquestes rUines han estat identificades,
tradicionalment, com a ibèriques, tot i que,
de fet, els forns d'aquesta mena van ser
més utilitzats pels romans i, a Catalunya
n'hi ha nombrosos exemples en jaciments
del segle I aC i del segle I de la nostra era.
Tanmateix, la mateixa classe d'instal·lacions
va seguir en ús durant l'època medieval
i moderna.
L'excavació feta a finals de l'any passat
anava adreçada a situar el forn
dins un context cronològic clar,
malauradament, com la
majoria de construccions
d'aquesta mena, té les parts
conservades tallades en les
argiles naturals, i per tant
no es relacionen amb cap
capa arqueològica.

Tanmateix, s'hi han trobat restes de la
cambra de foc d'un petit forn metal·lúrgic,
també retallat en el terreny
Sembla que les rul"nes de tots dos forns
són coetànies. La datació, però, és difícil,
a causa de la manca absoluta de material
arqueològic associat. Formalment, l'enginy
més gran sembla romà. Les restes del petit
són gairebé impossibles de classificar. De
tota manera, no s'ha de descartar que el
forn sigui medieval, atès un document que
situa el puig de Ricard en la part
septentrional d'un indret anomenat" coll
de forns".
Per tot això, a hores d'ara, es
treballa en un estudi tipològic i metrològic
de les restes conservades, per tal de poder
establir-ne la cronologia de la manera més
aproximada possible.
Laura Suau L1eal, Albert López Mullor
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local.
Diputació de Barcelona.

Projecte Rius: voluntaris
EI coneixement és el primer pas per
respectar el medi.
Partint d'aquesta idea, l'associació
Hàbitats ha treballat durant anys en
l'elaboració d'un nou concepte de treball
voluntari per a la millora del medi, que ha
pres forma finalment en el Projecte Rius.

pels nostres rius.

Hem adoptat una riera!
Els nostres amics de l'lES Joan d'Àustria de
Barcelona no s'ho vanpensar dues vegades
alhora de participar en el Projecte Rius, i
han decidit fer-ho adoptant un tram d'una
riera d'aquí, de Collserola, ells mateixos ens
ho expliquen així.

EI Projecte Rius proposa diferents nivells
de participació a aquells col· lectius, escoles,
agrupacions, esplais, famílies ... que,
voluntàriament, s'hi volen adherir
*La inspecció i seguiment d'un tram
Mitjançant un equip d'Inspecció bàsica
dels rius
facilitat simplificat
per l'organització,
el grup
visita
i fa l'Estudi
de l'ecosistema fluvial en un tram de 500 m escollit
lliurement. Amb mètodes a l'abast i l'adequat rigor científic, s'obtenen índexs que
permeten diagnosticar la qualitat biològica
del riu. Les dades obtingudes s'integren en
l'Informe anual que la coordinació del
Projecte Rius adreçarà a tots els col·laboradors.
*L'adopció del tram del riu:
Als grups que ja coneixen el seu tram
perquè ha hi han fet diverses inspeccions
i volen involucrar-s'hi més, se'ls ofereix la
possibiltat d'adoptar el seu tram de riu. EI
manual d'adopció els permet conèixer
una mica la legislació d'aigües i les actuacions que es poden fer, on acudir en cas de
veure irregularitats al riu, com fer una
restauració ..

PROJECTE
http://www.personaliddeo.es/ri

us

"A finals del curs passat, Javàrem
començar a fer córrer la notícia. l'lES Joan
d'Àustria estava fent tràmits per adoptar
un riu! Preferiríem que es trobés en un lloc
proper a Barcelona i que s'hi pogués arribar
en transport públic. Aquestes peticions van
convertir el riu en riera. La nostra riera es
diu Riera de Les Planes. Els dos grups d'ESO
i els de tercer van preparar la sortida. Calia
fer una introducció a l'aula sobre com
faríem l'estudi, havíem d'iniciar l'alumnat
en el coneixement dels vegetals, no podíem
oblidar preparar el material i distribuir les
tasques, havíem de preparar un dossier per
a la recollida de dades ... Calia transformar
el sentiment de possessió d'un tram de
riera en coneixement que porta al respecte
i a un comportament responsable. "(*)
Som conscients que encara queda molta
feina per fer, però sabem que és un projecte que pot donar els seus fruits en el
futur: el futur que els nostres rius es
mereixen,
Animeu-vos i, com han fet els nostres
amics, adopteu un tram de riu! I
(*) A la web del Parc trobareu el text integre,
que no s'ha inserit aquí per raons d'espai.

Contaminar l'aigua és delicte ecològic!
EI proppassat 23 de febrer els guardes del
Parc van detectar que l'aigua de la riera de
Vallvidrera, al seu pas per la Rierada, tenia
un color molt fosc i desprenia una forta
ferum. Posats en contacte amb el
SEPRONA (Servei de protecció de la natura
de la Guàrdia Civil) van procedir a inspeccionar la riera per detectar d'on podien
provenir aquestes aigües.
Efectivament uns metres més amunt, i
seguint el torrent que abocava aquestes
aigües a la riera, es detecten dos tubs que
provenien del clavegueram públic: un
corresponent al de la urbanització de Vallpineda (Molins de Rei) i l'altre, una mica
més amunt, de la urbanització de La Floresta (Sant Cugat).

Retornats a la riera es va seguir inspeccionant aigües amunt fins a detectar un altre
abocament, també d'aigües de color fosc
acompanyades d'una forta ferum. En
aquests cas provenien del clavegueram
públic de la urbanització de Can Burrull
(Sant Cugat) i es donava el cas de que era
molt visible, doncs estava al costat mateix
de la carretera, i, per fer-ho més gros,
s'havia canalitzat l'abocament d'aquestes
aigües amb un canaló de terra!
Només us podem dir que ja estan cursades
les denúncies corresponents i demanar-vos
que si us trobeu amb un cas com aquests
truqueu als Guardes del Parc
(61731 3476)

Publicació de les Ordenances
del Consorci del Parc de Collserola
En vigor de del 6 d'octubre del 2000, regulen de manera detallada la
freqüentació, els usos i les activitats admeses dins de "àmbit del Parc.
ordenat dels ciutadans dins el Parc - ja
que tots els visitants tenen el dret de
gaudir dels seus valors naturals - amb la
correlativa obli'gació de respectar-lo.
Així, els visitants tindran el deure de fer
un úS adequat del Parc, guiant-se per les
indicacions, senyals i rètols instal·lats amb
aquesta finalitat, pel contingut de les Ordenances i pels advertiments que puguin
rebre per part dels treballadors i funcionaris
que tinguin al seu càrrec la gestió o la
vigilància del Parc.
EI proppassat dia 6 de març es va presentar
la publicació "Text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola".
L'objectiu d'aquesta Ordenança és l'establiment de les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural
i cultural, fent compatible, alhora, el lleure

Per tot això, demanem un cop més la
col·laboració ciutadana a l'hora de denunciar accions incíviques que es produeixin
en l'àmbit del Parc, adreçant-se al Consorci
del Parc de Collserola, o bé als Guardes del
Parc o a la Guardia Urbana o Policia Local
del municipi en qüestió.

Campanya per a una conducció
més respectuosa
L'amenaça constant del trànsit sobre la
fauna del Parc ha portat a la col· locació de
cartells en què s'insisteix als conductors
que siguin conscients que travessen un
espai natural. Fins al moment, n'hem
pogut col·locar dos: una a l'Arrabassada,
sortint de Barcelona, i l'altre a la carretera
de Vallvidrera, prop del mirador de Sarrià.
Durant els propers mesos, es preveu
col.locar més rètols en totes les carreteres
que travessen el Parc. Si volem conservar
un espai natural amb tots els seus components, cal que tots hi col·laborem

Curs sobre liquens
Per segona vegada, i en collaboració amb
la Universitat de Barcelona, el proper mes
de juny es realitzarà un curs sobre el valor
indicador dels líquens. EI curs va dirigit als
professors d'ensenyament secundari i,
com l'any passat, esperem que no hi haurà
cap impediment per obtenir el reconeixement del Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. Per a més
informació, podeu trucar al centre d'educació ambiental Mas Pins, tel 93 406 95 60
i 93 406 84 52.

Ocells de Collserola.
Nou CD interactiu
Durant el més d'abril, estarà disponible
el nou CD interactiu Ocells de Collserola,
guia multimèdia
les un
espècies
més
freqüents.
Pensatde
com
material
especialment didàctic, per al reconeixement dels
cants dels ocells, aquest material complementa les dues col·leccions de fitxes Ocells
1 i 2 i ens aporta la dimensió multimèdia
i interactiva.
Així, podreu escoltar els cants característics
dels ocells, i assajar el seu aprenentatge
mitjançant jocs d'identificació de dificultat
progressiva. Complementàriament, unes
pàgines d'informació descriuen els diferents programes de recerca, gestió i.educació que, al voltant dels ocells, és duen
a terme al Parc.

Resum meteorològic de l'any 2000
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EI 2000 va ser un any sec, i relativament
anòmal quant a la distribució de les pluges,
Tant al febrer com a finals de la tardor, la
manca de precipitació va ser critica, i
només la pluviositat inesperada del mes de
desembre va arreglar una mica la mitjana
anual,
En la gràfica de resum, enguany, adjuntem
a les dades de l'observatori Fabra, situat en
el vessant més marítim de la serra, les de
Mas Pins, al sector oest, sobre els 450 m
d'alçada i mirant cap al nord,
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Un alberg a Collserola
AI bosc obac de Cerdanyola trobem
l'Alberg de Collserola, Una casa de colònies
de la Diputació de Barcelona que ofereix
les seves instal,lacions a escoles i grups que
vulguin gaudir de la natura, Ubicada al
recinte de Flor de M.:iig, envoltada de bosc
i espais ajardinats, la casa de colònies presenta una singular oferta d'activitats lúdiques i pedagògiques en relació a un medi
tan excepcional com és el Parc de
Collserola,
L'Alberg i els equipaments esportius es
poden reservar com a espai de trobada
i d'allotjament, i són complementats per
una àmplia oferta de serveis de restauració,
Així grups d'esplai, escolars, però també
entitats i associacions, tenen a la seva disposició un conjunt d'instal·lacions que els
facilita el desenvolupament de les seves
activitats,
L'Alberg, a més, ofereix la possibilitat de
concertar activitats pedagògiques en

relació a l'arqueologia, a la industrialització
i a la presència dels humans a Collserola,
L'oferta d'activitats pedagògiques està
pensada per a nens i nenes de 5è i 6è de
primària i 1er i 20n d'ESa i es desenvolupen en format crèdit de síntesi, crèdit
variable o activitat temàtica i de complementació,
La casa de colònies te una capacitat de
104 places, distribu'ldes en habitacions de
2 i 6 persones, Disposa també d'un ampli
menjador per a 150 persones, una piscina
d'estiu per adults i una per petita infància,
una piscina climatitzada, un polisportiu i
un camp de futbol, així com també sales
de tallers i de reunió i exteriors adequats
per a la pràctica de jocs i activitats,
Per a més informació, reserves i oferta
d'activitats us podeu adreçar a l'Oficina de
Gestió d'Equipaments de Flor de Maig,
telèfon 934020 711, fax 934 020 706,

És correcte que l'observatori Fabra indiqui
una temperatura estival lleugerament més
baixa, malgrat que es troba en el vessant
més assolellat? La resposta la trobareu en
l'alè refrescant de la marinada, que durant
aquesta època beneficia principalment el
sector barcelonès de la serra,

Amb la col·laboració
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