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Bones pràctiques
a Collserola. Projecte Bici
Amb l’arribada del bon temps, el conjunt d’activitats a l’aire lliure, excursions, aplecs, caminades, ciclisme, etc, augmenten considerablement la
seva intensitat i aquestes acostumen a coincidir en el temps i l’espai. En
conseqüència, cal trobar un consens entre les diferents pràctiques i activitats, no només per interès del mateix Parc, sinó també a benefici de les persones, per als altres i per a un mateix.
Per aquest motiu, al butlletí que teniu a les mans hem volgut tractar com
a tema central de reflexió els diferents aspectes que cal tenir en compte pel
que fa a l’ús social del medi natural.
En aquest línia, a Collserola cal destacar que una de les activitats més presents els caps de setmana és, sens dubte, la pràctica de la bicicleta de muntanya, i atès que el seu nombre és molt important, els serveis tècnics del
Consorci del Parc de Collserola han abordat de nou l’estudi de les diferents
mesures que cal tenir en compte per fer d’aquesta pràctica una activitat
sostenible amb l’ús del medi natural i respectuosa amb els altres col·lectius d’usuaris del Parc.
Així doncs, a primers d’abril està prevista la presentació d’una campanya
de sensibilització «Per unes bones practiques en bici a Collserola» amb
l’objectiu que tots tinguem la informació necessària per comprendre les
diferents normes de civisme que cal observar quan ens movem pel medi
natural, concretament per Collserola.
Pensem que amb la perspectiva de les propostes de millora de protecció de
la Serra de Collserola, que han d’incloure la declaració singular com a Parc
Natural, és essencial harmonitzar la seva conservació amb els usos que s’hi
duguin a terme. Per tant, serà molt oportú que puguem avançar feina en
l’ordenació de les diferents activitats que hi realitzin els seus visitants.
Així doncs, us convido a participar d’aquest nou repte; de vosaltres depèn
en bona mesura, l’èxit.
Gràcies a tots.
Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu del Consorci del Parc de Collserola
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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:

http:// www.ParcCollserola.net
Tel.: 93 280 35 52

consultes, opinions...
Hola,
Normalment surto a passejar pels camins i senders de Collserola i tinc una pregunta
referent a la circulació de les bicicletes de muntanya.
Es del tot freqüent trobar-les pels senders (fins i tot més que gent caminant), normalment de baixada i en alguns casos a força velocitat, practicant el descens de BTT.
No tinc cap problema a compartir aquest espai amb els practicants de BTT, però NO
admeto que en alguns casos m’apartin literalment del sender.
He vist al vostre WEB que recordeu que NO s’ha de circular por senders (corriols) o per
camins de menys de 3 m. M’agradaria saber si això és només una recomanació o una
normativa sancionable?
Gràcies pel vostre temps
José Ignacio Ollé Termens

Benvolgut José,
Hem rebut el teu correu on expliques els problemes en què et trobes amb les bicicletes.
Aquest és un tema que des del Parc intentem regular, creiem que cal fer compatibles tots
els usos de lleure al Parc, sempre i quan no malmetin el medi ni creïn problemes de convivència.
Per això es van aprovar les Ordenances d’Ús Públic al Parc de Collserola, que, pel que fa a
les bicicletes, limita la circulació per camins amples (+3 m) i la velocitat màx. a 20 km/h.
Tampoc es poden organitzar o dur a terme curses ciclistes.
Malauradament, no hi ha una normativa sancionadora en cas d’incompliment, i tot i que,
des del Consorci, intentem explicar-ne les raons, hi ha ciutadans que practiquen la bicicleta
de muntanya com a esport competitiu i de superació personal sense adonar-se que no sempre és possible.
Properament, tenim la voluntat d’endegar una campanya de sensibilització sobre aquest
tema.
Esperem haver respost la teva pregunta.
Atentament
Centre d’Informació del Parc de Collserola
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Conviure amb el senglar a Collserola
Fa només vint anys, el senglar era una espècie escassa a la serra de Collserola, i de fet a gran part del territori català. Avui ha esdevingut
un dels mamífers més emblemàtics del parc. La seva espectacular recuperació poblacional, però, més enllà de la satisfacció genèrica
derivada d’un enriquiment faunístic tan significatiu, està comportant, també, l’aparició d'alguns conflictes.
L’augment de les poblacions del senglar es deu, sobretot, a canvis al nostre paisatge, que ha
incrementat significativament l’extensió i la frondositat forestals en detriment dels espais agrícoles; això, unit a la manca de depredadors naturals i a una gran capacitat reproductora.

El darrer any, la població de senglar ha experimentat un augment, després d’una davallada
anterior al 2002. En conseqüència, els conflictes que s’hi relacionen també han proliferat. Així,
mentre no torni a baixar l’abundància del senglar a Collserola, cal que el públic col·labori a fi
de minimitzar els conflictes que es puguin generar. És molt important no donar mai de menjar als senglars, ni tampoc deixar menjar d’animals domèstics al seu abast. Cal conduir amb
precaució per les vies del Parc, però especialment durant les hores nocturnes, respectant
sempre les advertències i les limitacions de velocitat. Per tal de minimitzar els efectes negatius de l’habituació dels senglars a les persones, s’han instal·lat uns rètols informatius en tots
els contenidors d’escombraries.

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Totals Collserola

Batudes Collserola

Prov. Barcelona

Conflictes amb senglars a zones urbanes
de Collserola (n=51)
30
25
20
15
10
5
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Dades provincia Barcelona

Evolució captures porc senglar

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05

Absents els depredadors naturals, la caça suposa l’única manera de «controlar» les poblacions
de senglar. Amb tot, a Collserola, amb les batudes cinegètiques no es poden resoldre els conflictes puntuals, i puntualment cal aplicar-hi solucions més eficaces i adaptades al context metropolità, com les captures amb dards anestèsics d’individus «problemàtics» (19 individus capturats el 2004), que es realitzen des del mateix parc, o l’aplicació d’altres mesures de prevenció,
com la instal·lació de tanques perimetrals, o la conscienciació ciutadana.

ELOÏSA MATHEU

Dades Collserola

A Collserola, les densitats de senglar dels darrers anys se situen en nivells similars a d’altres
indrets de Catalunya, d’entre 4 i 9 individus per 100 ha, amb una població total estimada en
uns 400 animals (mitjana del període 1998-2004), amb importants fluctuacions, però, en funció de la producció tròfica dels boscos. Així i tot, la proximitat de Collserola amb la metròpoli
fa que, sovint, el senglar entri en contacte amb les zones urbanes de la perifèria del parc. Això
de vegades ha originat alguns conflictes amb veïns i diferents instal·lacions d’aquestes zones.
Els problemes s’han accentuat també per l’habituació d’alguns senglars a les persones, perquè
hi ha qui s’ha acostumat a donar-los menjar. En conseqüència, hi ha animals que s’atansen a
les àrees urbanes, fins i tot quan disposen d’aliment abundant al bosc. L’elevat trànsit en certes carreteres de Collserola també ocasiona l’atropellament d’un nombre considerable de senglars, amb un risc d’accident no menyspreable, en tractar-se d’un animal de grans dimensions.
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Que no es cali foc: feina de tot l’any
El primer pas en la prevenció és la Planificació, és a dir la redacció d’un document
referenciat cartogràficament que inclogui les
actuacions valorades que cal realitzar a mitjà
i llarg termini, tant les relacionades amb la
prevenció passiva com l’activa, amb els objectius de:
• Reduir les causes d’inici dels incendis.
• Reduir la superfície mitjana cremada en
cada incendi.
• Reduir la possibilitat que es produeixin
grans incendis.
Per assolir aquests objectius, cal actuar sobre
els factors que provoquen i/o propaguen el
foc mitjançant la:
Prevenció passiva. Abasta totes aquelles actuacions que tenen per objecte
disminuir la situació de risc del territori. Normalment són les que s’executen fora de la temporada d’incendis i
complementen les actuacions de
Prevenció Activa, de les quals en parlarem en un altre butlletí.
Per aconseguir els objectius del Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals, és imprescindible crear una comissió de seguiment
que es reuneixi periòdicament, a fi d’unificar els esforços, en la qual intervinguin tots
els agents i administracions implicats o amb
competències sobre el territori objecte del
Pla.

Pla de prevenció
d'incendis Forestals
ió
Prevenc
activa

Actuacions sobre les persones:
Sensibilització pública
Campanyes educatives, informació
i divulgació.

Prevenció
passiva
Vigilància del compliment de la legislació vigent
· Decret 64/1995. Mesures de protecció contra els incendis forestals.
Línies elèctriques, Abocament de residus combustibles, Cremes
controlades o no, etc.
· Llei 9 /1995 d'accès motoritzat al medi natural
· Decret 268/1996 Mesures d'estassada periòdica sota línies e.
· Llei 5 /2003 Prevenció d'incendis i forest en les urbanitzacions.

Actuacions sobre les característiques del terreny i la vegetació:
Reducció de la combustibilitat de la vegetació
Franges de protecció, execució de Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal.
Creació
i manteniment
de punts daigua
perquè els mitjans
dextinció la disposin
sempre al seu abast.

Creació,
manteniment
i senyalització
de camins

A

B
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Recuperació del quiosc
de l’àrea de la Salut de
Sant Feliu
Un malaurat incendi succeït el mes de juliol del 2004 va cremar l’àmbit del bar del quiosc de fusta de l’àrea de la Salut de Sant Feliu. Es
tractava d’un quiosc «històric» dissenyat per l’arquitecte Xavier Vendrell
i construït l’any 1988 a l’àrea de lleure de Santa Creu d’Olorda i que
havíem traslladat per raons de utilitat pública a l’àrea de la Salut de
Sant Feliu de Llobregat.
Aquesta part del quiosc ha estat substituïda urgentment per un mòdul
prefabricat dissenyat conjuntament amb l’empresa Microarquitectura,
amb unes altes prestacions antivandàliques i de resistència al desgast,
i també amb un disseny acurat.
Amb aquesta actuació donem de nou cobertura al servei públic que
oferíem en aquesta popular àrea de lleure, tot esperant que aquest
mòdul tingui encara més llarga vida.
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Arranjament del camí
cap al mirador dels Xiprers
El mirador dels Xiprers, a l’extrem meridional del parc de Collserola i del passeig de les
Aigües, està enclavat en un dels paratges de vista més espectacular del parc de Collserola.
Domina part de la vall del Barcelonès i tot el delta del Llobregat. D’altra banda, és un punt
intermedi del passeig de les Aigües molt adequat per aturar-se un moment.
L’antic mirador es va dissenyar amb una sensatesa i encert indubtables. No obstant això, el
deteriorament que ha anat patint a causa de
l’antiguitat de l’obra i de l’efecte erosiu del clima,
fa que el seu arranjament sigui indefugible.
Amb aquesta finalitat, s’ha redactat un projecte
que serà assumit per la Societat General
d’Aigües de Barcelona, amb la propera signatura d’un nou conveni de col·laboració, del qual
en donarem compte al Butlletí 68.
A grans trets, aquest projecte no fa més que rehabilitar, restaurar i subratllar les característiques essencials del projecte original. Fem-ne una breu descripció: un mur, gairebé semicircular, de pedra llicorella perllonga el llom de la muntanya i conforma un espai sensiblement horitzontal que, a manera de balconada, acota l’espai d’estada. Aquest mur s’enfila
uns 40 cm per sobre de la rasant, convertint-se així en un banc per al descans. Tres xiprers
supervivents marquen amb altivesa l’emplaçament. Les restes d’una escala ens indiquen
que abans s’accedia al peu del mur i se li donava la volta.
Seguint, doncs, els trets esmentats, es realitzen les actuacions que serveixen per reforçar
l’estructura espacial existent, rehabilitar els elements malmesos i, també, aportar elements
de confort, com poden ser la col·locació d’una font d’aigua potable per tal que els caminants i ciclistes, tan nombrosos en aquest indret, tinguin aigua per beure. També s’hi col·locaran vorades i baranes per definir amb més precisió els àmbits d’ús.
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L’ús social del bosc
La multifuncionalitat dels sistemes forestals
Els temps en què els inventaris forestals només mesuraven les variables clàssiques orientades a saber
les existències i les produccions de fusta, comencen a quedar enrere. Avui cal incorporar-hi altres
variables referents al funcionament i la biodiversitat dels boscos i sistemes associats per recollir fidelment el seu paper com a ecosistemes funcionals i biològicament diversos.

Una de les aspiracions dels països desenvolupats es afermançar la
qualitat de vida de llurs ciutadans, la qual va lligada cada cop més
a la qualitat del medi ambient. La quantitat i el bon estat ecològic
dels boscos són bons indicadors d’aquesta qualitat ambiental, però
cal aconseguir harmonitzar la funció ecològica i la funció social que
el forest ens aporta i una via per fer-ho és aprofundir en la idea de
reconèixer la multifuncionalitat dels boscos i valorar-ne més adequadament l’aportació des del punt de vista
ecològic i social –a hores d’ara de més pes
que la merament econòmica, derivada
dels recursos tradicionals
d’explotació
del bosc.

Avui els boscos del nostre entorn
acullen un bon nombre d’activitats de caràcter social, i el lleure
n’és un dels vessants més rellevants –amb els inconvenients que
això pot generar–, i és que el desplaçament al camp per gaudir de
la natura i aprofitar-ne els recursos és tradicional a casa nostra;
és imprescindible incidir en els
aspectes qualitatius i quantitatius
d’aquesta freqüentació, perquè
és prou conegut que té aspectes positius, però també n’hi ha de
negatius, amb vista a preservar el medi forestal.
Hem d’avançar en favor de la conscienciació ciutadana per tal de
poder fruir d’aquest bé de forma durable. Progressar en el reconeixement de la multifuncionalitat dels boscos i aprofundir en les polítiques que afavoreixen la conservació de llurs valors biològics i paisatgístics és, avui, imprescindible.
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La bicicleta al Parc
Com a usuaris del Parc –tal vegada també
com a ciclistes–, haureu notat que anar en
bicicleta s’ha convertit, darrerament, en una
pràctica que té força adeptes a Collserola. Més
d’una raó permet explicar aquest fet, i una
d’elles és la proximitat de la ciutat a la muntanya. Des de qualsevol municipi que envolta
el Parc, hi ha un camí d’accés que, en pocs
minuts, du al ciclista de casa seva a plena
natura. Com a vehicle lleuger, permet recórrer
més distància que anant a peu, alhora que es
realitza un exercici físic saludable.
L’ús de la bicicleta resulta una pràctica molt
positiva en tots els sentits. Aporta a les àrees
urbanes molts beneficis ambientals, atès que
el seu ús «descontamina» la ciutat a nivell
acústic, atmosfèric i d’ocupació de l’espai. Si
ens traslladem a l’entorn natural, aleshores
se’ns plantegen unes qüestions que cal tenir
en consideració, especialment pel que fa al
cas de Collserola.
La diversitat d’activitats que acull el Parc és
una de les seves característiques: romeries,
aplecs, marxes populars, caça, curses d’orientació, esbarjo familiar i bicicleta en són exemples. Certament, l’ús social del Parc és indiscutible, i l’arribada del bon temps fa que
moltes d’aquestes activitats coincideixin.
La pràctica de la bicicleta dins el Parc pot tenir
efectes negatius si tractem el medi com si fos,
només, l’escenari en què es realitza una pràc-

tica esportiva i/o d’aventura, sense tenir en
compte que ens trobem en un entorn biològicament valuós. En aquest sentit, un elevat
nombre de practicants pot produir-hi efectes
negatius a curt, mitjà i llarg termini. Ens referim a efectes diversos: l’erosió que es produeix
a causa de les frenades en baixades de pendent pronunciat; la compactació del sòl pel
pas continuat de les rodes; el trepig de la vegetació –sobretot en terrenys fràgils, com corriols,
fet que redueix la permeabilitat del terreny–,
o els atropellaments de rèptils, amfibis i alguns
invertebrats, que es produeixen en circular a
velocitats que sobrepassen el límit acceptable.
D’altra banda, algunes actituds poc respectuoses afavoreixen una imatge del ciclista a
Collserola que no s’adiu amb els principis de
Bones Pràctiques, i no solament amb l’entorn
sinó també amb la resta d’usuaris. És en
aquest punt que arrenca el Projecte Bici. Entre
els seus objectius: potenciar les Bones
Pràctiques en bicicleta al Parc de Collserola;
definir uns itineraris recomanats «sostenibles»
pel Parc i, en un marc més ampli, treballar per
la distribució i organització de l’ús de la bicicleta en el conjunt del Parc.
Amb el convenciment que la participació és
una eina més de gestió, la tardor passada es
presentà la proposta a la Federació Catalana
de Ciclisme, a clubs ciclistes, ajuntaments i a
diferents entitats vinculades al Parc (excursio-

nistes, veïns, Guàrdia urbana i Plataforma
cívica) per tal d’establir un espai comú de
debat amb el màxim nombre de col.lectius vinculats, directament o indirectament, a la bicicleta, i definir conjuntament els criteris sobre
els quals elaborar la proposta d’itineraris.
El Projecte té el seu horitzó final en la tardor
de 2005, amb la publicació de la Guia d’itineraris en bicicleta pel Parc, la qual serà el fruit
d’un any de treball i de reunions mensuals on
es debatran totes les opinions i punts de vista.
Des d’aquestes pàgines, és obligat reconèixer
l’interès i la predisposició de tots els participants, fent una atenció especial als ciclistes
que participen en el Projecte, tant per la voluntat expressa de preservar Collserola com pel
reconeixement de les limitacions que aquest
espai planteja com a espai natural. Aquest
interès també queda palès en l’assistència a
les reunions de treball i en les propostes que
se’n deriven.
Actualment, hi ha vinculats al Projecte 36
membres, i des de l’inici s’hi han anat produint
noves incorporacions. Un dels resultats de les
reunions de treball ha estat la creació de
l’apartat Projecte Bici al web del Parc, al qual
us convidem a entrar perquè hi aporteu les
vostres idees i opinions, ja que el Projecte neix
amb la voluntat de ser un projecte de tots,
com també ho és el Parc de Collserola.
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Crònica de la comissió executiva: un pas més cap al Parc Natural
El proppassat 15 de març, la Comissió Executiva del Consorci del Parc
de Collserola va adoptar per unanimitat un acord mitjançant el qual
se sol·licita al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi la
redacció d’una llei de protecció especial de la Serra de Collserola. Els
objectius d’aquesta llei serien: garantir una protecció integral de la
Serra, l’ampliació de l’àmbit de protecció de Collserola als seus espais
naturals i rurals adjacents, i el replantejament de les reserves viàries
que, per les seves característiques, poden comprometre la viabilitat
ecològica de l’espai natural.
En el dictamen aprovat es demana al Govern que el sistema d’espais
lliures de la regió metropolitana on s’insereix Collserola, «sigui un dels
eixos vertebradors de la configuració del futur model del Pla Territorial
Metropolità, per tal de garantir l’existència d’una estructura en xarxa

d’espais i connectors que facin realitat la seva viabilitat ecològica efectiva, en favor de la qualitat de vida de la ciutadania».
En la sessió també es reiterà a la Generalitat de Catalunya la petició que l’espai natural de la
Serra de Collserola s’incorpori a la Xarxa Natura 2000, i així mateix se sol·licità a la Generalitat
de Catalunya la implicació en la gestió i el finançament de l’espai natural protegit de la Serra
de Collserola.
Finalment, la Comissió Executiva del Consorci del Parc de Collserola ha acordat demanar al
Govern de la Generalitat que, de cara a la futura creació del Parc Natural, es tingui en compte
el paper que juga, i que històricament ha jugat, l’administració local en la gestió d’aquest espai
estratègic, que fins ara ha estat promogut i preservat en solitari pels ajuntaments, la Diputació
i la Mancomunitat de Municipis de Barcelona.

Via Verda Collserola - Sant Llorenç. I Jornada per a la gestió
d’aquest espai
El passat dia 5 de març, a l’Hotel Campus de la Universitat Autònoma de

L’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Antoni Morral va

Barcelona i organitzat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, va tenir

proposar consolidar un espai de coordinació comar-

lloc aquesta interessant reunió que va aplegar totes les institucions impli-

cal per concretar la gestió de la Via Verda, tenint en

cades i preocupades per aquest projecte estratègic territorial: ajuntaments,

compte que per fer realitat aquest projecte s’hauran

Generalitat, Consorci i un bon nombre d’entitats cíviques. En total, hi van

de desfer algunes coses i caldrà fer algunes infraes-

participar més de 150 persones.

tructures perquè passi la natura i no els cotxes.

El biòleg Josep Lascurain (SGM) va presentar l’estudi –elaborat per encà-

El Conseller de Medi Ambient Salvador Milà va des-

rrec del Consorci del Parc de Collserola i a petició de l’Ajuntament de

tacar que enguany hi haurà un pla de connectors ecològics de Catalunya, que definirà el territori

Cerdanyola del Vallès– titulat «Projecte Bàsic de Recuperació Ambiental

i concretarà la gestió d’aquests espais.

del Sector del Torrent de Can Fatjó», on analitza la permeabilitat del sector entre Collserola i Sant Llorenç de Munt i on es posa en evidència la

Des de Collserola, celebrem aquesta iniciativa pionera a Catalunya i que ha de suposar un punt d’in-

situació dramàtica del territori, aparentment lliure.

flexió positiu en la gestió del territori.
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Sobreviure a l’hivern. Crònica d’una matinal a Mas Pins
Sobreviure a l’hivern pot resultar complicat. Encara que
els hiverns a la zona mediterrània no són gaire extrems,
és cert que les baixes temperatures són una de les causes de la davallada de l’activitat de molts grups de la
nostra fauna, com per exemple els amfibis o els rèptils. Una altra dificultat pot ser trobar prou aliment. Així
i tot, a Collserola són moltes les espècies que aconsegueixen mantenir l’activitat. Quines són? Com s’ho
fan? Aquestes i altres preguntes són les que ens vam
plantejar el diumenge 13 de febrer a Mas Pins i a les
quals, entre tots, vam provar de trobar resposta.
Les restes i senyals que es van trobar als recorreguts
pel bosc van ser unes bones pistes per detectar algunes espècies més actives en aquesta època.

Observar els ocells a les menjadores ens permet reconèixer les espècies i saber què mengen.
Vam constatar la influència que tenen els fruits a l’hivern en la supervivència de molts animals. Amb
aquesta informació, es va confeccionar un punt de llibre. També es van plantar uns quants
arbusts prop d’una de les menjadores.

Arreglar les caixes-niu és
una de les feines que cal
fer abans que arribi la primavera!

Quants senglars hi ha a Collserola? Tot
jugant vam veure com fluctua la població
de senglars al llarg dels anys i algunes causes d’aquestes variacions.

Rebem la primavera. Tallers de Natura per a tothom
Aprofitant que l’hivern s’acaba i que l’activitat de molts

Hi va haver l’oportunitat de confeccionar un paisatge

En un ambient tranquil i agradable, unes 500 persones

éssers vius s’anima, a Can Coll, el darrer diumenge 13 de

col·lectiu amb estampació sobre roba, de fer petjades, d’i-

van participar del conjunt d’activitats proposades. Tot ple-

març, es va organitzar una jornada plena d’activitats

dentificar plantes, de participar en un laboratori de flors i

gat ajudat per la feina de Voluntaris, estudiants, amics i

adreçades a totes les edats.

de dibuix, de jugar a descobrir olors diverses, d’assistir a

treballadors del Consorci i amb la col·laboració de Judith

sessions de poesia i música i de fer itineraris per desco-

Themistanjioglus, amb la pintura; Marta Roig, amb la

brir rastres i restes. També es van fer visites a la granja i a

música, i Jaume Barri, amb l’espectacle d’animació.

Per celebrar l’arribada del bon temps, es van oferir tot un
seguit de tallers per observar, descobrir, experimentar i
crear a l’entorn de la natura.

ESTAMPEM UN MURAL COL·LECTIU

IMPRIMIM PETJADES AL FANG

la masia, observacions des de la Feixa dels Ocells, i es va
projectar l’audiovisual Camí Florit.

ESCOLTEM LA VISIÓ POÈTICA DE LA NATURA

OBSERVEM AMB DETALL LES FLORS I DIBUIXEM

I ACABEM CANTANT, JUGANT, BALLANT…
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Posem-nos de ple amb les rieres
El riu se’l mirava amb mil ulls, verds, blancs, cristal·lins, blau cel.
Com estimava aquesta aigua, com l’encisava, com li estava d’agraït!
Va sentir parlar la veu del cor que tornava a despertar i li deia:
«Estima aquesta aigua! Resta amb ella! Aprèn-ne!»
Oh, sí, volia aprendre d’ella, volia escoltar-la!
Qui entengués aquesta aigua i els seus misteris, així li semblava,
també entendria moltes altres coses, molts misteris, tots els misteris.
(Sidharta, Hermann Hesse 1950)

Qui de vosaltres no s’ha deixat encisar mai per la frescor de la vora d’un riu o una
riera; quants no heu quedat embadalits escoltant la remor suau de l’aigua inquieta
i juganera d’un rierol; qui ha pogut resistir-se a una merescuda migdiada un calorós dia d’estiu al recer d’un frondós bosc de ribera?
Aquests són alguns dels petits grans plaers que gaudim a vegades sense ser conscients de com d’importants són les nostres rieres, uns ecosistemes a vegades castigats, vulnerables, però sempre agraïts i font de vida.
No podem concebre Collserola sense aigua, com no podem imaginar-nos un dia
sense llum. Aquestes rieres que han dibuixat el perfil de la serralada, que han nodrit
boscos, que han abeurat excursionistes. Així, malgrat la importància de rieres com
la de Vallvidrera o la de St. Cugat, alimentades per multitud de fonts i rierols, aquests
espais fluvials no sempre han estat considerats un patrimoni que calia protegir i
respectar. Múltiples pertorbacions han incidit en la qualitat de les seves aigües i en
la seva vegetació de ribera. Hem de tornar a mirar les rieres de la serra com un element viu que s’ha de recuperar, també com un nexe d’unió entre els que ens agrada
gaudir del nostre entorn.
La Directiva Marc de l’Aigua, aprovada l’any 2000, és una eina legal per recuperar els ecosistemes fluvials afectats per pertorbacions reversibles i també per conservar els que estan en bon estat. Una de les premisses d’aquesta llei europea és
comptar amb els ciutadans per a la gestió de les aigües. Per això, ara que tenim les
eines, cal que no renunciem a la il·lusió i posar-nos a treballar per les rieres de

Collserola: perquè siguin com voldríem que fossin, per poder-ne gaudir, per als qui
hi viuen, per als qui hi han viscut sempre i en depenen. Hi ha feina a fer. Cal reunir
ciutadans, grups i institucions implicats en el funcionament de la conca per arribar
a un acord comú per la seva planificació i gestió. I això vol dir un compromís comú
per la seva conservació, que passa per conèixer les diverses conques de prop, per
interessar-nos en la seva l’evolució, i per ser capaços de fer propostes. Per això calen
la voluntat i la perseverança de tots aquells que hi poden fer alguna cosa; ja són
moltes les persones que treballen pel bon estat de les rieres. I cal més participació,
ningú ha de quedar exclòs d’aquesta cursa de fons complexa, però segurament
enriquidora, que és treballar conjuntament pel futur de les nostres rieres.
Si som capaços i capaces de mirar aquestes rieres amb uns altres ulls i deixem de
donar-hi l’esquena, de ben segur que podrem tornar a gaudir de la vida i el futur
d’aquests espais.
Cal que fem nostres les rieres de Collserola!!!

Núria Morral
Responsable del Projecte Rius

P R I M A V E R A

Torlits a la Plana
El passat 10 de març es va fer una observació naturalista de gran interès: un
grup de 6 torlits (Burhinus oedicnemus), als erms i camps conreats de la Plana
del Castell de Sant Marçal. Es tracta d’un ocell molt peculiar de mida mitjana
a gran, 40 cm, emparentat amb els limícoles i les gavines pròpia d’ambients
esteparis extensos, com els Monegros, o les estepes de Lleida i que es troba
de pas migratori alimentant-se uns dies en aquest indret.
Només hi havia hagut un parell d’observacions a l’entorn del Parc a començaments dels vuitanta. És una observació realment espectacular i significativa!

En Xavier Moret, escriptor i viatger, acompanyat pel
fotògraf Pepe Navarro, ens ofereix un text que enganxa des de les
primeres línies. Amb només vuit dies de caminar per Collserola ha sabut extreure’n tot el suc.
Descriu racons amagats, altres plens de bullícia, converses amb els veïns o amb excursionistes i amants de l’esport. També ens explica llegendes i històries. Però, sobretot,
ens ofereix la visió més humana de Collserola mai abans recopilada en un llibre.
Juntament amb les nombroses imatges que l’il·lustren fan d’aquest llibre una peça
clau per a tots aquells que volen conèixer un aspecte diferent de Collserola.

Resum meteorològic de l’any 2004
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Un dels elements importants d’aquesta adquisició és que permet enllaçar
altres finques públiques d’aquesta zona, la suma de les quals forma un
paquet de més de 100
ha. La disponibilitat
pública d’aquest espai
forestal n’assegura un
millor control i gestió.

Ens ha arribat a les mans un nou llibre del Parc, editat per
la Diputació de Barcelona i prologat per Josep M. Espinàs,
titulat Collserola pas a pas.

Precipitació (ml)

Amb aquesta incorporació, actualment el 32% de l’àmbit del parc ja és de
titularitat pública.
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Un nou llibre sobre Collserola

Passa a mans públiques
una finca de més de 30 ha
del Parc de Collserola
Passa a mans públiques una finca de més de 30 ha del Parc de Collserola
El diputat d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona Josep Mayoral va
signar, el dimecres 9 de febrer, el document de compra de la finca anomenada el Turó de la Qüestió, fins ara propietat de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid.
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Donen suport a la conservació del Parc:

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. Horari cada dia de 9,30 a 15 h.
Mas Pins, Centre d’Educació Ambiental.
Ctra. Molins de Rei a Vallvidrera, km 8. 08017 Barcelona. Tel. 93 406 95 60.
Correu-e: maspins@parccollserola.net
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. E-Mail: cdre@parccollserola.net
Can Balasc, Estació Biològica.
Camí de Can Balasc , s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).
Mòdul de recuperació de la Fauna Salvatge. Tel 93 587 95 13 - 600 46 40 06.
Correu-e: mrfc@parccollserola.net
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Àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65/ 93 668 88 28. Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimats tancat).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49. La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat).
Web del Parc: http://www.ParcCollserola.net
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Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432m)
PERÍODE

TMA

TM

T

Tm

Tma

NOVEMBRE 2004
NOVEMBRE 1914-2003

P

PA

18,2
26,5 ('85)

14,8
13,8

11,4
11

8,1
8,2

3,3
-2,6 ('85)

16,1
64,9

510,8
571,7

DESEMBRE 2004
DESEMBRE 1914-2003

16,3
20 ('39)

11,8
10,8

9,3
8,1

6,8
5,6

0,9
-6,2 ('62)

77,6
51,5

588,4
623,2

GENER 2005
GENER 1914-2003

17,1
20,9 ('44)

10,7
10,2

7,2
7,4

3,7
4,6

-4,7
-7,2 ('85)

0
39

0
39

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)
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