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El repte continua
Els darrers temps s’ha anat constatant que la ciutadania creix i madura
en sensibilitat ambiental i en la millora de la percepció subjectiva sobre
com l’afecten els problemes del medi.Val a dir que bona part d’aquesta
millora perceptiva és fruit dels esforços de les administracions públiques amb competències ambientals i de la millora dels mecanismes de
divulgació i educació que aquestes implementen.
En el cas de Collserola el Consorci del Parc ha realitzat singulars esforços
per palesar els valors que cal conservar en un espai d’enorme singularitat. El darrer exemple és la Guia de Natura que avui és portada d’aquest butlletí.
Però aquest esforç no pot detenir-se, i ara torna a ser una simbiosi entre
les sensibilitats de les administracions vinculades al Parc i els moviments
ciutadans la que està propiciant una aposta per millorar el context normatiu de protecció de la serra de Collserola. L’aposta per incorporar
Collserola a la xarxa ecològica europea Natura 2000 és una de les darreres decisions de la comissió executiva del Consorci del Parc, que va
acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que tot l’àmbit de l’espai
d’interès natural s’incorporés a la nova proposta de Llocs d’importància
comunitària (LIC), la qual ha de completar l’aportació de la comunitat
autònoma a la xarxa europea.
Aquest acord es considera un pas endavant de gran importància per tal
de garantir la preservació futura d’aquest espai i fixar així un element de
qualitat ambiental a l’àmbit metropolità,molt favorable a la pròpia qualitat de vida de la ciutadania. Un segon pas essencial serà el que s’elevarà a la propera assemblea general del Consorci del Parc de Collserola,
amb la petició que es redacti una llei de protecció singular de la serra i
la declaració com a parc natural d’aquest valuós espai.
El repte d’endegar el renovat model de Collserola per al segle XXI continua endavant.

consultes, opinions,...
Hola,
M’agradaria que em donéssiu informació sobre les dades que necessiteu saber,
on m’haig d’apuntar, quina documentació necessito, el preu de les batudes,
d’on surten…
En el cas que ho expliqueu a la web, indiqueu-me on, ja que no ho he trobat.
Gràcies,
Rosa M.
Benvolguda Rosa,
A Collserola només es pot caçar dins les Àrees Privades de Caça, que avui dia ocupen aproximadament la meitat de la superfície del Parc. La resta de la superfície està
declarada Zona de Seguretat i no hi és permesa la caça.
Cadascuna de les Àrees Privades de Caça depèn d’una Societat de Caçadors. Per tal
de poder practicar la caça a Collserola, cal estar afiliat a una d’aquestes societats i
disposar dels permisos necessaris.
Per altra banda, les batudes de senglar s’efectuen només en 7 APC de les 13 existents
durant els mesos d’octubre a febrer i les autoritza el Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent en matèria de
caça.
Per a més informació, adreceu-vos a:
Generalitat de Catalunya: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/cassa/inici.jsp
Federació Catalana de Caça: http://www.fedecat.net/
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Per rebre la informació del butlletí a la vostra bústia de correu electrònic
i/o donar-vos de baixa de la tramesa postal:

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu del Consorci del Parc de Collserola

http://www.ParcCollserola.net
Tel.: 93 280 35 52
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Retirada i soterrament de línies elèctriques
dins l’àmbit del Parc de Collserola
La racionalització i la reducció de l’impacte ambiental de la gran xarxa de línies elèctriques
que travessen Collserola és un dels temes importants abordats des de fa anys per l’òrgan
gestor del Parc.
Des de l’any 1993, el Consorci del Parc de Collserola (antigament Patronat Metropolità del
Parc de Collserola) i la companyia elèctrica FECSA ENDESA (antigament Fecsa, Enher i REE)
han anat establint diferents comissions tècniques i convenis de col·laboració que de mica
en mica han donat el seu fruit: en els darrers anys s’han retirat més de 22,5 km de línies
aèries de mitja tensió, la qual cosa representa aproximadament un 20% de la totalitat de
la xarxa de distribució que hi ha dins l’àmbit del Parc de Collserola.
Aquestes actuacions es poden dur a terme gràcies a la substitució de traçats aeris per altres
de subterranis, tal com ho demostren els quasi 9 km de cable soterrat instal·lat els últims
anys, o bé mitjançant la racionalització de les diferents possibilitats de connexió amb línies
existents.
Evidentment, l’eliminació de línies de transport a 66 kV, 110 kV i 220 kV es molt més difícil de plantejar, i les accions s’han encaminat a millorar les instal·lacions per tal de fer-les
més segures. Així i tot, l’any 1999 es van aconseguir retirar 6,5 km d’una antiga línia d’alta
tensió que estava fora de servei i l’any 2003 es va retirar un tram de 3 km de la línia Mas
Figueres a Sabadell a 110 kV.
L’any 2004 ha estat especialment fructífer, ja que s’han dut a terme dues grans actuacions:
•D’una banda, s’han finalitzat totes les obres previstes en el Pla d’eliminació i optimització de les xarxes elèctriques de baixa, mitjana i alta tensió a la vall de Sant Just, que ha
suposat la retirada de 4.225 m de línia aèria de mitja tensió (11 kV i 25 kV).
•De l’altra, s’ha finalitzat la primera fase de la retirada d’una de les línies més qüestionades del Parc: la línia a 25 kV de Can Coll a Can Lloses, que alimenta els centres transformadors de Can Codina, Can Catà, Joan XXIII i Can Lloses. Es tracta d’un traçat aeri amb
postes de fusta que travessa en la seva totalitat una de les zones naturals d’especial protecció amb més interès dins del Parc de Collserola.
Enguany, la companyia FECSA ENDESA ha destinat un important pressupost per a la retirada de la línia, juntament amb la col·laboració econòmica del Parc. En conseqüència, ha
calgut instal·lar nous traçats subterranis destinats a alimentar els quatre centres transformadors que proporcionen llum a les masies de Can Codina, Can Catà, Joan XXIII i Can
Lloses.
En resum, el global de l’actuació suposa la retirada de 4.345 m de línia aèria a 25 kV i la
instal·lació de 1.590 m de línia subterrània a 25 kV.
Actualment, ja se n’han retirat 2.785 m i s’han instal·lat 1.215 metres de línia subterrània.
La resta de l’actuació es realitzarà a principi de l’any 2005.

RESUM DE MILLORES DES DE L’ANY 1993
Retirada de línies aèries

Tensió

Metres díafectació

11 kV (distribució)

13.330

25 kV (distribució)

9.213

110 kV (transport)

9.705

Total

32.248
Soterrament de línies

Tensió

Metres d’afectació

25kV (distribució)

9.050

Al Parc de Collserola hi ha encara uns 120 km de línies aèries
de mitja tensió (11 kV i 25 kV) i uns 125 km de línies de
transport (66 kV, 110 kV, 220 kV i 380 kV).
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Atropellaments de fauna
al Parc de Collserola
És l’eriçó, tal com mostren algunes campanyes de publicitat actuals, un exemple de protecció i seguretat? Malauradament,
sembla que no és així. Dades recollides en els darrers anys l’assenyalen com l’espècie més atropellada a les carreteres del
parc, resultats que coincideixen amb estudis d’altres espais naturals sobre atropellaments de fauna vertebrada.
un 6%; la serp blanca, amb un 4% del total; el pit-roig, l’únic ocell,
amb un 4%; i, finalment, la geneta, amb un 3%.
L’anàlisi de les dades del Parc ha mostrat una relació directa entre la
intensitat de vehicles a les carreteres (IMD, intensitat mitjana diària) i
la taxa d’atropellaments per quilòmetre. Justament els trams de les
carreteres amb major nombre d’atropellaments són els que acullen els
volums de trànsit més elevats, amb una IMD d’entre 5.000 vehicles i
10.000 vehicles.
S’ha observat una relació dels atropellaments i l’època de l’any en què
es produeixen. El període d’afectació varia en funció del grup faunístic. En general, els atropellaments tenen més incidència en l’època de
cria i dispersió, dates que coincideixen amb un augment de l’activitat,
al qual s’afegeix la inexperiència dels joves en la dispersió.
L’estratègia d’aquesta espècie, que s’encongeix i es queda immòbil fins que el perill ha passat,
s’enfronta amb una situació nova: el trànsit i els vehicles! Sembla que ara la seva resposta
davant de situacions de perill va en detriment seu. Ens trobem davant una realitat actual, una
realitat patent allà on les persones i la natura conviuen, i el cas del Parc de Collserola és un
magnífic exemple per apropar-se a aquesta nova realitat.
Al bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb més de tres milions d’habitants, a l’espai natural del Parc de Collserola la fauna ha de conviure amb habitatges, carreteres i altres
infrastructures.
En aquest marc s’han analitzat 640 dades d’atropellaments recollides des de 1992 per diferents vies. En paral·lel, s’ha fet un estudi dels més de 60 km de carreteres que recorren les 8.400
ha de parc.
Els principals resultats dels treball són:
Tal com s’assenyalava al començament, l’espècie més afectada per aquesta problemàtica és
l’eriçó, amb un 11% del total dels registres d’atropellaments, seguida pel senglar, amb un 10%;
l’esquirol, amb un 9%; el conill, amb un 9%; la salamandra, amb un 7%; la serp verda, amb

Sorprèn l’alt percentatge d’atropellaments que tenen lloc a les pistes
forestals _en aquest cas, les bicicletes de muntanya també causen
incidències, sobretot pel que fa a amfibis i rèptils.
S’ha constatat la presència d’uns punts crítics, que es coneixen com
els punts negres d’atropellaments. Aquests punts tenen molta relació
amb la intensitat de trànsit, la velocitat de circulació, la qualitat i les
característiques de l’hàbitat i també la biologia de les espècies. Són
coneguts com a punts negres el Revolt de les Monges a la carretera
de Vallvidrera i el Torrent de la Font del Bacallà a la carretera de
l’Arrabassada.
Aquest estudi ens mostra només una part de la problemàtica de la
qual hem de ser conscients. No podem oblidar que en un espai com
Collserola, hi ha altres impactes que tenen un efecte molt superior en
les poblacions que el provocat pels atropellaments, com són ara la fragmentació del territori, l’efecte barrera, la contaminació acústica i la pèrdua d’hàbitats.
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Atropellaments de fauna a les carreteres
del Parc de Collserola (Dades 1992- 2004 en %) (n = 640)
Senglar 10%

Esquirol 9%
Conill 9%

Eriçó 11%
Salamandra 7%
Serp verda 6%
Altres 27%

Pit Roig 4%

Colobra llisa meridional 2%
Merla 2%

Rata 4%
Serp Blanca 4%
Geneta 3%
Gat 2%

En l’actualitat, s’està fent un seguiment més sistematitzat dels atropellaments a les infrastructures viàries (carreteres i pistes) amb objectiu d’ampliar aquest estudi. Amb aquesta aproximació, que podria semblar que s’allunya dels treballs típicament naturalístics, obtenim
informació de gran interès sobre la fauna i el seu comportament.
Aquests treballs i la informació que se’n deriva encaixen de ple amb
les reflexions que sorgeixen sobre algunes problemàtiques de gran
actualitat i importància, amb vista a la gestió i conservació de Collserola,
un espai privilegiat però fràgil.
Des d’aquí aprofitem per demanar la vostra participació en la recollida
d’aquestes dades. És important disposar de tanta informació com sigui
possible de tots els indrets del Parc. Així doncs, si observeu cap incidència en carreteres o pistes, us podeu posar en contacte amb nosaltres
per correu electrònic a ci@parccollserola.net. Properament habilitarem
un espai a la nostra web per a aquest ús.
La informació principal que cal tenir en compte és:
Nom de l’animal (en cas que es reconegui):
Data:
Classe (mamífer, ocell, rèptil, amfibi):
Indret (carretera i punt quilomètric):
Característiques de la infrastructura (revolt, recta, incorporació...):
Característiques de l’indret (presència d’algun element significatiu, riera...):
Altres comentaris:

El camp de fruiters de Can Coll
En el Centre d’educació ambiental de Can Coll, seguint la línia de recuperació dels
espais agrícoles de la finca, estem preparant per a aquest curs la plantació d’un camp
de fruiters amb varietats tradicionals. Amb aquest nou fruiterar, volem contribuir a
divulgar i conservar el patrimoni biològic i cultural associat amb els arbres fruiters.
El camp destinat a la plantació ocupa una superfície de 2.000 m2, i des de 1988 s’hi
havien conreat diferents arbres fruiters. Dotze anys després, amb l’aparició de diferents problemàtiques, bona part dels fruiters van arribar al final del seu cicle productiu, de manera que a la tardor de 2002 es va decidir d’arrencar-los i realitzar una nova
plantació.
En aquest nou marc es va plantejar la selecció d’espècies i varietats, i es va fer una
recerca de varietats tradicionals dins l’àmbit de la serra de Collserola, tant a nivell
bibliogràfic com amb visites a masies i contactes amb pagesos tècnics.
Tot i que Can Coll es troba al Vallès, les varietats seleccionades de perera, pomera,
presseguer i prunera provenen del Baix Llobregat, ja que és l’únic sector de la serra
on hi ha una fruticultura tradicional ben arrelada (els conreus del Vallès eren principalment de cereals i vinya).
Els espais agrícoles de Can Coll són espais d’aprenentatge per als escolars que vénen
a fer programes educatius relacionats amb el món rural i la història de la masia.
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El Vallès rural,
una possible connexió
Imaginem-nos el recorregut que des de l’Eixample de
Barcelona, al pla de la ciutat, travessa la serra de Collserola
per arribar a la plana del Vallès. El trajecte comença en una
ciutat estructurada, compacta, sense cap reminiscència del
seu passat natural. No hi ha cap riera ni cap camp de conreu. És un territori totalment urbanitzat.
En deixar l’Eixample, ens trobem els barris de la ciutat que
s’enfronten amb una topografia adversa, amb carrers que
lluiten contra un fort pendent. Quan el pendent de la muntanya venç, comença el Parc de Collserola. Seguint amunt,
arribarem al cim dels turons de la serra de Collserola, el
més conegut dels quals és el Tibidabo.
D’aquí cap al Vallès, el pendent és suau cap a la plana. Ens
endinsem per fondalades força humides i frondoses que
es lliuren a espais plans cultivats i camps de conreu envoltats de zones boscoses.
En sortir dels límits del Parc de Collserola, els camps són
cada vegada més reduïts, envoltats de polígons industrials
i polígons d’oficines. Algunes masses forestals han estat
ocupades per urbanitzacions. Les viles de la plana han mantingut els seus nuclis antics, ara envoltats de nous barris
construïts sobre les grans zones de conreu adjacents. Les
viles han esdevingut ciutats.
Fa 60 anys es podia creuar la plana del Vallès cap a Sant
Llorenç del Munt per camps de conreu sense trobar-hi cap

construcció ni cap urbanització. Avui dia, a la plana, s’hi
ubiquen indústries, barris residencials, universitats, oficines, centres de logística i, ben aviat, un sincrotró. La creuen
autopistes, línies elèctriques, oleoductes, gasoductes, línies
de fibra òptica i, en un futur, les vies del tren d’alta velocitat.
L’ocupació d’aquesta plana ha estat provocada pel desenvolupament econòmic del país, que ha passat d’una economia basada en l’agricultura a una altra de més industrial, i en els darrers anys s’hi ha potenciat el sector serveis.

Tanmateix, aquesta ocupació no ha transformat la plana en
la seva totalitat, com és el cas de la plana barcelonina. El
Vallès manté encara sectors no ocupats que es continuen
cultivant tot i les dificultats. Aquests conreus tenen valors
que van més enllà de l’activitat econòmica, com són ara la
preservació del paisatge com a patrimoni cultural del nostre país i la funció ecològica, ambdues molt importants.
La principal amenaça per a la conservació dels sistemes
naturals de la serra de Collserola és el seu aïllament i la
fragmentació dels seus hàbitats. Tots els estudis sobre l’ecologia dels ecosistemes conclouen en la necessitat de fer
possible la connectivitat de la serra amb els espais oberts
de la plana del Vallès i, conseqüentment, amb el massís de
Sant Llorenç del Munt.
Afortunadament, algunes iniciatives a la plana del Vallès
apunten cap a aquesta direcció. Alguns ajuntaments fan
grans esforços per portar a terme iniciatives per preservar
espais oberts destinats al conreu. El cas més important per
la seva dimensió és l’Espai Rural de Gallecs, on s’ha aprovat el planejament urbanístic que preservarà aquest entorn.
En un àmbit més proper i d’una gran importància estratègica per a la serra de Collserola destaquen, per una banda,
el cas de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la volun-

tat del qual és preservar els camps de conreu dels entorns
del Castell de Sant Marçal; s’inicia, doncs, el reconeixement
territorial del que serà la via verda Sant Llorenç-Collserola.
Per una altra, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha
aconseguit que la Generalitat de Catalunya aprovi definitivament la modificació de PGM que permetrà preservar
la finca de Torre Negra i els seus entorns d’una possible
urbanització.
Les iniciatives per conservar aquesta plana també arriben
de part de la societat civil, com és la proposta del Parc
Agrícola del Vallès promogut per l’ADENC i amb el suport
de més de 15 entitats, que mereix una reflexió i un estudi
dels responsables de la planificació del territori.
Totes aquestes propostes obren una nova perspectiva per
tal d’evitar la dinàmica actual d’aïllament que pateixen els
sistemes naturals de la serra de Collserola. Serà en l’elaboració del Pla territorial de la regió metropolitana de
Barcelona on es reflectirà el nou esquema territorial que
proposarà l’equilibri entre el desenvolupament territorial
i la preservació dels espais oberts de la plana, amb el triple vessant del manteniment de l’activitat econòmica, la
preservació del paisatge i la potenciació de les funcions
ecològiques.
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La Guia de natura del Parc de Collserola

25 de novembre es presentà a l’Auditori del nou Museu CosmoCaixa la
Crònica d’una presentació ElGuiapassat
de natura del Parc de Collserola. L’acte aplegà força gent, prop de dues-centes
persones que van voler compartir el naixement d’aquesta nova publicació.
L’acte fou presidit pel senyor Josep Perpinyà, vicepresident executiu del Consorci, acompanyat
a la taula pel senyor Jorge Wagensberg, director del Museu, el senyor Marià Martí, director
gerent del Consorci del Parc, i el senyor Narcís Prat, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de
Barcelona.
El senyor Wagensberg va iniciar el torn de paraula fent referència al veïnatge que uneix
Collserola i el Museu, tant per proximitat com pels vincles amb equipaments com ara
l’Observatori Fabra. Pel que fa a la guia, comentà que era una publicació esperada.
Seguidament, el senyor Perpinyà destacà la importància d’aquest nou llibre, fruit d’un treball
continuat que arrenca de l’any 1987, amb la creació d’un òrgan gestor que inclou els estudis
i treballs de recerca, peça clau en la gestió del Parc.
Vam obrir la guia de la mà del senyor Prat, que amb la senzillesa de qui coneix la matèria, ens
va passejar pels sis sectors en què la guia divideix el Parc, mostrant-nos-en la singularitat de
cadascun i destacant-ne la importància com a peces d’un mateix conjunt veritablement excepcional i característicament particular com és el Parc de Collserola.
Finalment, el senyor Martí tancà l’acte agraint la seva participació als membres de la taula, als
autors del llibre i a tot el públic assistent.
Per acabar, també volem constatar que l’acte va ser una
retrobada amb molta gent que al llarg d’aquests disset
anys ha establert vincles d’una manera o altra i en un
moment o altre amb el Parc de Collserola.
Així doncs, tenim per endavant tot un treball de descoberta, i aquesta guia ens posa a l’abast els elements
per fer-ho. Cal ser conscients que el treball realitzat al
llarg de disset anys no es pot aprendre en quinze dies.
Ara ens queda un llibre a les mans amb el qual cal
seguir passejant per Collserola, un llibre que ens ofereix
la possibilitat de fer a cada pas, a cada pàgina, un nou
aprenentatge. Us convidem a aprofundir en aquesta
descoberta del Parc o a redescobrir el Parc des d’una
perspectiva diferent.

La Xarxa de centres
de documentació
dels espais naturals
protegits de Catalunya
Des de la posada en funcionament dels primers centres de documentació d’espais naturals protegits de Catalunya a la dècada de 1980 fins
ara, la gestió de la documentació ha seguit diferents trajectòries, segons
els objectius i les prioritats fixats pels mateixos espais i les administracions que en tenen la custòdia.
Tot i la diversitat, hi ha una sèrie de necessitats i finalitats comunes
que han propiciat la realització d’un treball comú. D’ençà 1994, es
duen a terme sessions de treball en les quals s’intercanvien experiències i s’aborden criteris i metodologies de gestió documental, cada any
en un espai diferent. També s’ha elaborat un Document marc de les
funcions i necessitats bàsiques d’un centre de documentació d’un espai
natural protegit, que han subscrit més d’una vintena de centres de
temàtica mediambiental i que ha estat reconegut com a Observatorio
vivo del plan de acción d’EuroparcEspaña.
Actualment hi ha setze espais naturals que compten amb centres de
documentació i sis més en perspectives de creació. Trobareu dades de
tots aquests espais en un fullet que
la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona han editat
recentment de forma conjunta i que
es troba disponible a qualsevol dels
centres esmentats. En el cas de
Collserola, el podeu demanar al CDRE
o baixar-lo de la web del Consorci.

Tallers de Nadal al Parc
de Collserola 12 desembre de 2004
Nadal és l’època de l’any en la qual malbaratem més energia elèctrica, generem més residus i, probablement, tractem amb menys consideració l’entorn
natural. Des del Parc de Collserola volem suggerir algunes propostes per unes
festes més respectuoses i solidàries. Així el diumenge 12 de desembre es va
organitzar en el CEA Can Coll un matí d’activitats nadalenques per a tota la
família sota el lema “Preparem un Nadal respectuós amb l’entorn”, amb la
participació de més de 500 persones.
L’organització de la jornada va ser possible gràcies a la inspiració i el mestratge de les artistes que van dirigir els tallers -Judith Themistanjioglus per
als ornaments nadalencs, Montse Font per al pessebre ecològic i M. José
Piorno per als embolcalls amb materials reciclats- i gràcies també a la col·laboració dels Voluntaris del Parc i dels molt bons amics de Can Coll. Els treballs
realitzats quedaran exposats a Can Coll fins a mitjan gener.
Caixes buides, pots de conserva, bosses de plàstic... van
ajudar-nos a aprendre a
embolicar regals alhora que
reciclàvem.

Mitjançant la tècnica de la
papiroflèxia i pintures obtingudes de la barreja de cola
de fuster i terres naturals,
vam construir un pessebre
ben diferent.
El taller de contacontes va
recollir les intervencions de
molts amics del Parc que van
explicar contes i històries
“naturals”.
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Hem celebrat
el Dia Internacional del Voluntari
EL DIA 5 DE DESEMBRE ÉS EL DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARI. ÉS, DONCS, EL DIA DE LES PERSONES QUE DE MANERA SOLIDÀRIA, GENEROSA I LLIURE FAN UNA APORTACIÓ A LA COMUNITAT. DESITGEM QUE SIGUI UN DIA EN QUÈ ELS PROTAGONISTES SIGUIN AQUESTES PERSONES, UNA JORNADA EN LA QUAL ES TROBIN I CELEBRIN LA SEVA
DISPOSICIÓ DE TREBALLAR PER ALS ALTRES.

A Collserola vam decidir avançar la celebració al cap de setmana anterior, el 28 de novembre. Desitjàvem que,
a banda de la celebració, el dia tingués un cert caire divulgatiu, i per això ens vam plantejar l’objectiu d’explicar als visitants les feines que els voluntaris fan per Collserola.
L’oferta de la jornada incloïa quatre itineraris que, des de punts diferents, confluïen al centre d’informació. En
el transcurs dels itineraris s’incorporaven reflexions i explicacions sobre la feina dels voluntaris al Parc. Al centre d’informació una petita exposició permetia arrodonir la visió sobre les tasques actuals dels voluntaris a
Collserola.
La jornada va ser un èxit tot i el nombre reduït de visitants inscrits a les sortides. Tant els voluntaris com els visitants van gaudir de les caminades per la serra i de la xerrada distesa habitual en aquestes sortides. I per acabar, una copa de cava i la foto col·lectiva van tancar el primer Dia Internacional del Voluntari que celebrem a
Collserola.
Encara que t’ho hagis perdut no et preocupis, a internet tenim penjada l’exposició i... l’any que ve pensem
tornar-hi!

H I V E R N

2 0 0 4 - 0 5
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Els guardes del Parc ens informen...
Les feines adjudicades als guardes del Parc són molt variades i depenen de les activitats o els
riscos que tenen lloc en les diferents èpoques de l’any. Es tracta de tasques de vigilància i control per tal de fer complir les disposicions del Pla especial d’ordenació i de protecció del medi
natural del Parc de Collserola.
A banda de les tasques habituals que es desenvolupen al llarg de l’any, durant els mesos de
tardor i hivern es realitzen controls sobre les batudes de senglar que es duen a terme a Collserola.
En aquests controls es vigila que els accessos de la zona estiguin ben senyalitzats i s’alerta de
les batudes a la resta d’usuaris del Parc. Alhora es prenen dades biomètriques dels animals capturats per conèixer millor la població de senglars de Collserola. També es controlen la caça furtiva, tant de caça major (senglar) com dels ocells fringíl·lids caçats amb xarxes, vesc o ballestes, i l’abatiment de rapinyaires.
Enguany, els guardes han retirat dues gàbies parany per a porcs senglar, una xarxa japonesa i
una xarxa de ballesta, i s’han recollit dues aus rapinyaires abatudes a trets.

Resultats de la 16a Campanya
d’observació dels rapinyaires al Parc
Àguila pescadora
Àguila marcenca
Àguila calçada
Àguila cuabarrada
Aligot vesper
Milà negre
Milà reial
Aligot
Arpella
Arpella pal·lida
Esparver cendrós
Astor
Esparver vulgar
Xoriguer
Falcó mostatxut
Falcó pelegrí
Falcó de la reina
Cigonya
Cigonya negra
Voltor comú
Circus sp.
Falcó sp.
Rapinyaire sp.

El senglar és un dels animals
més destacats de la fauna salvatge
de Collserola

SI US PLAU,
NO ELS DOMESTIQUEU !
No doneu mai de menjar als senglars

Assegureu-vos que el menjar dels animals domèstics
no estigui al seu abast.

11
8
25
0
1.051
7
0

No deixeu bosses de brossa fora dels contenidors
42
121

2
4
6
234
226

No us apropeu als senglars. Malgrat les aparences
són animals salvatges d’imprevisibles reaccions.

49
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2

Conduïu amb precaució per les carreteres que
travessen el Parc, reduirem els risc d’atropellament
i d’accidents.
15
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Donen suport a la conservació del Parc:

S

Centre d’informació i Serveis Tècnics.
Ctra. de l’Esglèsia, 92 (Ctra. Vallvidrera-Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona. Tel. 93 280 35 52.
Correu-e: ci@parccollserola.net
Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera.
Mas Pins, Centre d’Educació Ambiental.
Ctra. Molins de Rei a Vallvidrera, km 8. 08017 Barcelona. Tel. 93 406 95 60.
Correu-e: maspins@retemail.com
Feiners activitats programades (Secundària i Universitaris), festius estades de treball per a grups d’adults.
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental.
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 692 03 96.
Correu-e: cancoll@parccollserola.net
Feiners visites escolars concertades (Infantil, Primària). Festius obert de 9,30 a 15 h, visites guiades
Centre de Documentació i Recursos Educatius. Tel. 93 692 29 16. Correu-e: cdre@parccollserola.net
Can Balasc, Estació Biològica.
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).
Mòdul de Recuperació Fauna Salvatge. Tel. 93 587 95 13 i 600 46 40 06.
Correu-e: mrfs@parccollserola.net
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Àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65/ 93 668 88 28. Torrent de Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimats tancat).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49. La Salut de Sant Feliu: 93 685 26 18 (dimarts tancat).
Web del Parc: http://www.parcpollserola.net
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Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432m)
PERÍODE

TMA

TM

T

Tm

Tma

AGOST 2004
AGOST 1914-2003

35,6
38,4 (í03)

29,8
27

25,1
20

20,5
18,7

17,6
11 (’84)

P

PA

12
45,4

438,4
351,7

SETEMBRE 2004
SETEMBRE 1914-2003

29
33 (’83)

25,2
23,6

21,4
15,7

17,6
16,3

12,1
7,4 (’74)

71,1
71,6

509,5
423,3

OCTUBRE 2004
OCTUBRE 1914-2003

28,2
30 (’97)

22,6
18,8

18,9
11

15,1
12,6

10
1,7 (’39)

21,6
84,7

531,1
508
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Francesc Muntada
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)

