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El Viver de Can Borni.
La recuperació
d’un valuós patrimoni
Balanç de la campanya d’incendis 2006
Nova guia sobre el Parc

73

2

B U T L L E T Í

D E L

P A R C

D E

C O L L S E R O L A

collserol@
Nou president del Consorci
del Parc de Collserola

De les múltiples responsabilitats institucionals associades al càrrec d’alcalde de
Barcelona, la presidència del Consorci
del Parc de Collserola és una de les que resulten més estimulants. És el nostre gran parc metropolità, i la seva preservació
i el seu ús per al lleure de milions de persones, són aspectes
que formen part de les polítiques municipals des de ja fa anys.
El mateix consorci és fruit d’aquest esforç i amb el decurs del
temps ha sabut madurar com a òrgan que vetlla per aquesta
immensa illa verda que és Collserola.
Vull aprofitar aquesta oportunitat per saludar tots els lectors
d’aquesta publicació i reafirmar la meva voluntat d’empènyer
el Consorci del Parc de Collserola cap a una consolidació encara
més forta, que s’haurà d’aconseguir amb més recursos econòmics i amb la implicació de més institucions i organismes a fi
d’assolir una actuació més efectiva en tots els àmbits de treball, des de la conservació i la protecció davant dels incendis,
fins a l’educació ambiental, l’ús públic i la sensibilització ciutadana.
El Parc de Collserola és un dels gran actius de la ciutat metropolitana. Tenim la responsabilitat i la voluntat de mantenir-lo i
incrementar-lo, si és possible, perquè juga un paper fonamental en la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Des d’aquí, doncs, el meu compromís, com a president del
Consorci del Parc de Collserola, i també de la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de dedicar tots els esforços de concertació que siguin necessaris per
tal d’aconseguir que l’òrgan gestor del parc continuï endavant
amb pas ferm.
Jordi Hereu
President del Consorci del Parc de Collserola

consultes, opinions...
Bon dia,
M’agradaria saber si al parc hi ha algun itinerari adaptat per a cadira de rodes, i també
l’accessibilitat als punts d’interès i fonts.
Gràcies.
T. P.
Barcelona

Benvolgut Sr.
Al Parc de Collserola fins al moment no hi ha propostes de recorreguts adaptats estrictament
per a cadires de rodes. Al voltant de les àrees de lleure hi ha propostes de recorreguts senyalitzats per efectuar a peu. Són recorreguts que discorren per pistes forestals i camins de
muntanya, en general amplis i fàcilment transitables, però no estan adaptats específicament
perquè hi transitin cadires de rodes o cotxets de bebè. Els trams més propers a les zones de
picnic en molts casos són adaptables per efectuar una curta passejada.
En general, les àrees de lleure estan situades a peu de carretera i són de fàcil accés. Pot consultar la situació de les àrees de lleure al web www.parccollserola.net. A la planta principal pot accedir al mapa general del parc.
Una altra opció pot ser visitar els centres d’atenció al públic del parc: Can Coll i el Centre
d’Informació. Estan adaptats per accedir-hi amb cadira de rodes, i disposen de sales d’exposició i audiovisuals.
Cordialment
Centre d’Informació del Parc de Collserola

S U B S C R I P C I Ó

E L E C T R Ò N I C A

Per rebre la informació del butlletí a la vostra bústia de correu electrònic.

http:// www.ParcCollserola.net
Tel.: 93 280 35 52
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Incendis forestals: 2006 una campanya
difícil però satisfactòria
La valoració de les dades resultants de la campanya del
2006 ve condicionada, en gran mesura, per una climatologia molt desfavorable. La primavera ha estat una de
les més seques que es recorden, amb un mínim històric
de pluja el mes de maig, i un abril i un juny que han
estat els tercers més secs des del 1914. El panorama
desfavorable va continuar amb un altre rècord: el mes
de juliol més càlid d’aquest mateix període, sense ni una
gota més d’aigua.
Malgrat aquest episodi temporal de sequera, per sort,
els vents de marinada, més o menys constants, i la
manca de ponentades fortes, ha permès recuperacions
d’humitat apreciables en el combustible fi. En conseqüència, durant els mesos de maig, juny i juliol, dins
l’àmbit del Parc de Collserola «només» es van declarar
40 dies d’alt risc d’incendi forestal i 11 de molt alt risc.
Es per tot això que podem considerar la campanya 2006
com altament satisfactòria: Tot i patir una xifra molt normal d’incendis, 55 focs en dies de climatologia molt
adversa, la superfície cremada ha estat tan sols de 14
hectàrees, de les quals només 2,8 han afectat zona
arbrada. Es demostra una vegada més que les mesures
preventives preses i la col·laboració de tots els estaments vinculats a la prevenció, tant activa com passiva,
han donat els seus fruits.
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L’efecte de les infraestructures de transport
en la natura. Cercant vies de solució
Del 15 al 18 de setembre es va du a terme a la ciutat polonesa de Poznan un interessant congrés: «Influència de les infraestructures de transport en la natura».

ció del parc i exposar els diferents treballs i seguiments que es duen a terme des
de l’Estació Biològica de Can Balasc.

La conferència va aplegar un centenar de tècnics, gestors i investigadors d’un grapat de països molt sensibilitzats per aquesta problemàtica tan estesa arreu.

L’aportació del parc va ser doble, i va anar a càrrec de dos col·laboradors de
l’Estació Biològica. En Seán Cahill va exposar l’estat dels treballs referits als efectes de les infraestructures viàries (carreteres, autopistes i vies de tren) sobre la
fauna. En aquesta comunicació oral, es va fer èmfasi en la importància dels seguiments de la fauna del parc per visualitzar els efectes i respostes de les diverses
espècies de la fauna del parc. Els projectes de recerca sobre el senglar, la geneta,
el toixó o la guineu es van utilitzar com a casos d’estudi per reflectir problemàtiques com la fragmentació, les pèrdues d’hàbitat a la perifèria del parc o l’aïllament ecològic de Collserola.

El Parc de Collserola, com a espai molt directament afectat per aquesta temàtica,
no hi podia faltar. Aquesta va ser, doncs, una gran oportunitat per plantejar la situa-

L’Anna Tenés, de la seva banda, va presentar l’estat actual del programa de seguiment dels atropellaments de fauna vertebrada al parc. Aquest seguiment continuat supera, a hores d’ara, els quinze anys i suposa un referent en els seguiments
europeus de llarg termini. A partir d’aquest llarg programa, s’han obtingut interessants informacions sobre les espècies més afectades, la detecció dels punts
negres i la relació clarament palesa entre els IMD (Intensitat Mitjana del Trànsit) i
els atropellaments.
Ambdues presentacions van ser força ben valorades, i van generar un interessant
debat entre els participants.
Val a dir que el «corpus» d’aquells treballs van sustentar les al·legacions que va
presentar en el seu dia el Consorci del Parc de Collserola al Pla d’Infraestructures
de Transport de Catalunya.
Esperem que els estudis de recerca que es duen a terme des del Consorci del Parc
de Collserola, així com el reconeixement internacional de la problemàtica, constitueixin determinants aportacions per als gestors del territori, ateses les greus amenaces que podrien suposar alguns dels projectes de noves infraestructures, ja que
afectarien de manera notòria, i potser irreversible, els processos ecològics actualment vigents a Collserola.

T A R D O R

Nova porta de parc a Montcada
El conveni de col·laboració signat el proppassat mes de febrer amb l’Ajuntament
de Montcada ha donat els primers fruits. En breu s’inaugurarà una nova porta de
parc entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs.
L’indret on s’ha fet l’actuació es troba al final de carrer dels Rasos de Peguera,
i configura l’accés a l’escola pública Mestre Morera i a l’escola bressol municipal Camí del Bosc. Les accions que s’han dut a terme han consistit en l’endreça
i neteja de l’espai, la col·locació d’un paviment de transició amb llambordes, la
conformació de talussos i la construcció d’un gran banc semicircular. També s’ha
actualitzat la senyalització, s’hi han plantat arbres i s’ha realitzat una hidrosembra als talussos.
La nova porta de parc és un nou accés a l’àrea d’estada de Can Cuiàs.

Millora al camí d’accés del Centre
d’informació
Amb l’inici del nou curs, hem estrenat les millores realitzades al camí d’accés al
Centre d’Informació del parc, la Casa-Museu Verdaguer i el col·legi públic «Els
Xiprers», mitjançant la pavimentació del seu tram inicial.
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Tancament temporal de la
Font de la Budellera per obres
Per greus problemes estructurals a la coberta, s’ha hagut de tancar l’accés al
recinte de la font. No així a la resta de l’espai, que es manté obert.
De cara a solucionar aquests problemes, es farà un projecte global de tota
l’àrea d’estada, ja que hi ha altres elements que també estan patint processos
de degradació.
De moment, i per tal de poder obrir la font el més aviat possible, es procedirà a
fer-ne una reparació d’emergència, per tal que el proper trimestre torni a estar
en condicions que garanteixin la màxima seguretat.
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El Viver de Can Borni (1919)
La recuperació d’un valuós patrimoni
L’any 1919, amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929, es van construir els vivers de Can Borni, com a jardí d’aclimatació de plantes d’arreu del món.
El projecte va ser obra de Nicolau M. Rubió i Tudurí (1891-1981), arquitecte, urbanista i paisatgista, i aleshores director de Parcs i Jardins Municipals de
Barcelona.

Un viver dissenyat com un jardí
El Viver de Can Borni, està situat als peus del Tibidabo, per sobre de la carretera de
les Aigües i molt a prop de l’Observatori Fabra. És un indret abrupte, travessat per
un barranc, la qual cosa li
confereix un microclima que
afavoreix l’aclimatació de les
plantes i arbres que necessiten determinades condicions.
N.M. Rubió i Tudurí, al projectar el viver, es va inspirar en
els jardins que més admirava,
el jardins llatins i àrabs. Així,
a Can Borni col·loca escales
que enllacen les plataformes on es posaran les plantacions, amb fonts a cadascuna d’elles, i totes unides per
canalets d’aigua, que baixen pel barranc tot fent petites cascades.
El projecte de restauració que s’ha dut a terme ha respectat al màxim l’antiga organització de l’espai. S’han
adequat per a la passejada les antigues plataformes destinades a viver, s’han refet els murets de pedra seca
i les diferents fonts i canalets d’aigua. També s’hi han instal·lat uns serveis higiènics públics i adaptats per
a discapacitats. Per afavorir l’estada, s’ha arranjat una esplanada i s’hi han col·locat bancs i taules de fusta.
Avui, i gràcies a l’impuls de la Fundació Nicolau M. Rubió i Tudurí i el suport de l’Ajuntament de Barcelona,
a través del Districte VIIè d’Horta-Guinardó, de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, l’Agència del Paisatge
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Urbà i Qualitat de vida, l’empresa Barcelona de Serveis Municipals SA i el
Consorci del Parc de Collserola, el viver ha estat recuperat com a jardí i està
obert al públic.

Nicolau M. Rubió i Tudurí
(1891- 1981): arquitecte,
paisatgista i urbanista
Durant el 2006, es commemora el 25è aniversari de la mort de N.M. Rubió i
Tudurí, insigne personatge en la història de l’urbanisme i del paisatgisme de la
ciutat de Barcelona, àmbits als quals va contribuir de manera molt important.
Una de les seves contribucions a la ciutat com a director dels Parcs Públics de
l’Ajuntament de Barcelona (1917-1937) va ser la de distribuir els espais lliures
de la ciutat en dos grans blocs:
1. Els petits jardins urbans, amb bancs i jocs, distribuïts de manera que la distància entre ells no superés els 500 m. Això els feia accessibles per a tots els
ciutadans.

2. Els grans espais, com ara els parcs urbans o suburbans, parcs exteriors i reserves de paisatge. Els parcs suburbans, per exemple, havien de tenir una superfície d’entre 8 i 10 ha, i una accessibilitat que no superés els 15 minuts en
tramvia. Els parcs exteriors, en canvi, molt més grans, tenien un nivell d’accessibilitat equivalent a 30 minuts en transport públic.
La recuperació dels jardins del Viver és un reconeixement a la gran contribució
d’aquest il·lustre personatge al Parc de Collserola.

L’horari de visita dels jardins del Viver de Can Borni és el següent:
Obert tots els caps de setmana i festius de l’any, d’11 h al capvespre. Setmana Santa, vacances escolars d’estiu i Nadal, obert de dimecres a diumenge.
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Retalls de toponímia: La bassa d’aigua dolça
de Collserola
Turó de Magarola
Turó situat a la serra de Collserola, a la carena principal, entre el Collserola, pròpiament dit, i el turó de Valldaura; dalt del cim conflueixen els termes municipals
de Barcelona, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.
Al Cartulari de Sant Cugat i des de l’any 985 (doc. 166) apareix un lloc anomenat
Magerova o Magarova: «...prope s. Cucuphati, in locum que dicunt Magerova».
Per la documentació que aporta
l’Onomasticon Cataloniae de Joan
Coromines (s.v. Maguerola), sembla que aquest és l’origen de la
forma posterior Magarola, adoptada com a llinatge per una família de burgesos de Barcelona, que
van tenir diverses possessions, on
van estendre el llinatge familiar,
per exemple al delta del Llobregat
(estany de Magarola) i a Esparreguera (antiga casa i riera de Magarola). A Barcelona
residien al carrer de la Portaferrissa, al costat del passatge de Magarola, a la casa
del núm. 13, on figura l’escut familiar.
Pel que fa a l’etimologia, segons Coromines (a l’obra citada) aquest topònim pot
procedir de la paraula àrab mahrûba que significa «devastada» o «destruïda», tot
fent referència a aquests paratges que estan prop de Barcelona i que foren escenari de les lluites de Guifré el Pilós en la línia del Llobregat, del comte Borrell i de
l’ocupació de Barcelona per part d’Almansor. L’arrel àrab hrb pertany a l’àrab clàssic hispànic i el seu significat és «arruïnar», «confondre», i mahrûba és el seu participi normal.
També apareix aquest topònim al Nomenclàtor de la Corporació Metropolitana de
Barcelona de 1983-1984, com turó de Maltall o de Magarola, i a la Gran Geografia
Comarcal de Catalunya, vol. 8, p. 261, com turó de Magarola.

Molts de vosaltres haureu vist, o coneixereu, les basses que s’han construït al parc
per potenciar la fauna, en especial per facilitar la reproducció d’amfibis i rèptils,
però també com a abeuradors d’ocells i mamífers; sense oblidar la diversitat de
microorganismes i invertebrats aquàtics que formen part d’aquest ecosistema.
L’experiència d’aquests anys ens ha permès assessorar i col·laborar en la construcció d’una petita bassa a CosmoCaixa que es va realitzar el mes de juny passat. Es van poder trasplantar de la bassa de Mas Pins diferents espècies de plantes aquàtiques i algues, amb les quals hi anaven tot tipus de microorganismes,
invertebrats, capsgrossos i, fins i tot, alguna granota.
La bassa forma part de l’exposició AQUÍ PLANETA TERRA. A partir d’aquest curs,
una de les novetats del programa d’activitats per a centres educatius del museu
és el taller FEM ECOLOGIA, on els nois i les noies d’ESO i Batxillerat poden descobrir què és l’ecologia mitjançant l’anàlisi de la bassa d’aigua dolça de Collserola.
El taller s’ha pogut experimentar aquest estiu, amb un total de161 participants de
grups d’esplais i casals d’estiu.
Actualment s’està treballant en el projecte de construcció d’una bassa més gran
al jardí del museu que s’obrirà al públic aquest curs.
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Dia dels ocells del Parc de Collserola
Festa grossa a Can Coll
El diumenge 1 d’octubre es va fer festa grossa al centre d’educació ambiental de
Can Coll. Hi havia bons motius per a la celebració, ja que durant la diada es convidava als assistents a participar en diferents activitats commemoratives del Dia
Mundial dels Ocells, de les Jornades Europees del Patrimoni Històric i del Cap de
Setmana de la cultura ibèrica.
Més de quatre-cents assistents de totes les edats van poder gaudir de la masia i
dels seus entorns, preparats especialment per poder realitzar activitats lúdiques i
participatives.
Pel que fa a l’observació i informació ornitològica, van tenir molta acceptació les
visites guiades a la Feixa dels Ocells, i també el taller de construcció de menjadores per a ocells, la informació sobre els fruits del bosc a la tardor i els aliments que
podem subministrar i que ajuden a les aus a suportar el fred de l’hivern. Els més
petits van poder dibuixar els ocells de Collserola o llegir contes i rondalles. La diada
es va clausurar amb l’alliberament d’ocells recuperats al Mòdul de fauna de Can
Balasc, i en aquest acte van cridar l’atenció especialment dues òlibes, un astor i
uns xoriguers.
Des d’aquestes pàgines, volem agrair la col·laboració de SEO/BirdLife, per la cessió de l’exposició: «L’àguila cuabarrada: una espècie amenaçada», i la realització
de la xerrada sobre el
projecte de recuperació de l’espècie a
l’Estat espanyol.
També cal destacar la
col·laboració realitzada amb el Museu
de Ca n’Ortadó de
Cerdanyola per a l’exhibició d’una petita

mostra fotogràfica de restes
d’ocells i d’objectes decorats
amb aus de l’època dels
ibers. Aquesta mostra restarà
exposada a la masia fins
Nadal.

Nova guia sobre el
Parc de Collserola
En aquesta ocasió, la Xarxa de Parcs de la Diputació
de Barcelona ha editat el núm. 5 de la col·lecció
«Guies dels Parcs» i l’ha dedicat al Parc de
Collserola.
Seguint la línia de la col·lecció, és una guia visual,
abundantment il·lustrada amb fotografies i dibuixos d’elements naturals i culturals, que ofereix
una visió exhaustiva i rigorosa del parc. La guia
es complementa amb itineraris recomanats i
una guia de serveis i equipaments.
La podeu trobar a les llibreries habituals i, evidentment,
als diversos equipaments del Consorci del Parc de Collserola, així com la llibreria
de la Diputació de Barcelona.
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Voluntaris Collserola: l’inici d’una nova etapa
Des del passat mes de juliol, el Projecte de Voluntaris de Collserola està coordinat
per un nou equip format per tres persones. La marxa de qui, fins ara, n’era el responsable a l’Ajuntament de Barcelona va obligar a fer una reestructuració en l’esquema de funcionament.
La notícia que el nostre company havia de marxar va provocar una lògica expectació dins del col·lectiu de Voluntaris. Els serveis tècnics del Consorci, però, sempre
van tenir clar que un projecte de participació ciutadana com aquest, a punt de celebrar ja 15 anys, és necessari i, per tant, se n’ha de garantir la continuïtat.

radors puntuals i tothom que d’una forma o altra està relacionat amb el projecte,
hi estan treballant.
I què podem dir del col·lectiu de voluntaris i voluntàries? Des de l’inici vam notar
la seva sincera benvinguda.
Esperem que, entre tots, puguem fer moltes coses!
Glòria Arribas, Marta Doñoro i Cecília Cardús. Coordinadores de Voluntaris de Collserola

L’opció per una coordinació coral va ser, en part, obligada, ja que les tres persones
que ara se’n faran càrrec ja tenen altres responsabilitats dins del Servei d’Ús públic,
Divulgació i Educació ambiental, però en part també va ser volguda, perquè sempre és interessant que darrere del funcionament d’un projecte d’aquest tipus hi
hagi un equip que pugui aportar diferents visions i estils de fer.
A partir de les línies de treball existents i amb el novembre com a data per començar
de nou, tot l’engranatge que permet que funcioni el projecte Voluntaris ja està en
marxa. Els tècnics que fan de tutors de les tasques, les coordinadores, els col·labo-

Vinya de Can Coll: verema 2006
L’any 2006 va començar amb un hivern molt humit, però a partir del mes de març
(mes en què comença a brotar la vinya) s’ha caracteritzat per la sequera. Així, no
hi ha hagut problemes amb fongs però sí d’estrès hídric, cosa que ha evitat de fer
gaires tractaments fitosanitaris, però que ha obligat a regar dues vegades.
El dia 13 de setembre es va fer la verema després de fer diversos controls per avaluar la maduració del raïm. Si bé altres anys s’havien collit les tres varietats de raïm
per separat, aquest any la verema va ser el mateix dia per a totes tres, i es van collir
547 kg de la varietat ull de llebre, amb una graduació de 14,0º; 370 kg de merlot,
amb 14,8º; i 227 kg de cabernet sauvignon, amb 15,6º.
El raïm es va traslladar al celler de Can Calopa, on va tenir lloc la separació de la
rapa i les corresponents fermentacions en una tina d’acer inoxidable. El dia 3 d’oc-

tubre es van dur els 720 litres de vi resultants de la fermentació al celler de Can
Coll, on es van omplir dues bótes noves de roure francès de 300 litres, i la resta es
va guardar en ampolles. El cupatge d’aquest vi negre està format per un 50 % d’ull
de llebre, un 30 % de merlot i un 20 % de cabernet sauvignon.

Aquest any la verema de Can Coll va comptar amb la col·laboració
d’un grup d’usuaris del Centre de Dia de Cerdanyola, entitat depenent dels serveis de salut mental de Sant Joan de Déu i que es dedica
a la rehabilitació i la reinserció de les persones que pateixen algun
trastorn mental persistent. Ja fa sis any que el Centre de Dia col·labora
mensualment en tasques de manteniment de Can Coll CEA.
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Collserola participa al projecte europeu «Green Link, espais verds periurbans»
El proppassat 14 i 15 de setembre va tenir lloc a Florència (Itàlia) la reunió que donava el tret de sortida a aquest projecte «Interreg IIIB» europeu. Interreg vol dir «interregions»: Són programes que apleguen socis pertanyents a regions veïnes d’un àmbit geogràfic concret, en aquest cas el Mediterrani occidental. Com a partenaires hi
ha: per Itàlia, el municipi de Florència, que és el cap de fila, la regió de Toscana, la Regió Emilia-Romagna, l’Agencia regional per al desenvolupament agrícola de la regió
del Lazio i la Regió autònoma de Sardenya; per Grècia, hi ha el municipi de Zougrafou, veï d’Atenes; per Portugal, l’Ajuntament de Vila Real de San Antonio, situat a la
regió de l’Algarve; per Espanya, l’Ajuntament de Sevilla, la Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes Balears i el Consorci del Parc de Collserola. Aquest
darrer actua com a partenaire tècnic, mentre que tots els altres són partenaires financers.
El projecte Green Link (Connexió verda) es proposa compartir conceptes i principis per poder
elaborar accions demostratives per a l’optimització de estratègies i accions de planificació sàvia
i respectuosa, dels espais verds periurbans, que han de respondre al mateix temps a les necessitats de la ciutat i a les de la natura. Com bé indica el nom d’aquest projecte, un element important és la reflexió sobre els models territorials metropolitans que disposin d’espais naturals i
agrícoles de dimensió significativa i que puguin crear sistemes continus. Per això, Collserola pot
servir de referent. Així doncs, una de les accions del projecte és realitzar una visita tècnica al
nostre parc. La durada d’aquest projecte és de poc més de 2 anys, i ha d’estar conclòs a finals
del 2008.
Cada vegada més, disposar d’espais naturals de qualitat a tocar de les ciutats esdevé indispensable per garantir una qualitat de vida adequada als seus habitants i poder assolir un desenvolupament urbà equilibrat.

Assemblea del Consorci del Parc
de Collserola

Jornada tècnica de Fedenatur. La comunicació com a eina de gestió
El dia 7 d’octubre va tenir lloc al Parco del Conero (Ancona, Itàlia), la segona Jornada Tècnica de Fedenatur
del 2006.
La trobada va ser presidida per
Josep Perpinyà, president de
Fedenatur i vicepresident del
Consorci del Parc de Collserola.
El tema a debatre en aquesta
ocasió va ser «La comunicació
com a eina de gestió en els parcs
periurbans».
Els diferents participants dels 15 parcs europeus, d’Itàlia, França i Espanya, varen presentar comunicacions per compartir les estratègies diverses de comunicació que utilitzen els diferents parcs amb l’objectiu d’apropar els seus missatges als visitants.

El dia 5 d’octubre es va celebrar una sessió extraordinària del Consorci per nomenar Jordi Hereu president del
Consorci del Parc de Collserola, que sustitueix Joan Clos.

En el cas de Collserola, es va presentar l’exemple del Projecte Bici, que té com a objectiu reordenar l’ús de
la bicicleta a Collserola i en el marc del qual actualment s’està treballant en una nova publicació d’itineraris per a bicicletes a Collserola.

B U T L L E T Í
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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.
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, ESO). 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).
Equip d’Educació Ambiental. Tel. 93 589 89 64. Correu-e: eacanbalasc@parccollserola.net
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).
Centre d’informació. Bar l’Entrepà: Tel 93 280 28 40
Web del Parc: http://www.ParcCollserola.net
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Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432m)
PERÍODE

TMA

TM

T

Tm

MAIG 2006
MAIG 1914-2005

Tma

P

PA

30,1
31,2 (‘20)

23,2
24,2

18,7
20

14,2
15,7

10,2
2,4 (‘47)

3,0
59,9

184,6
240,2

JUNY 2006
JUNY 1914-2005

31,8
35,5 (‘47)

27,0
24,2

22,1
20

17,2
17,7

11,8
6,9 (‘36)

1,5
39,4

186,1
279,6

JULIOL 2006
JULIOL 1914-2005

35,1
39,8 (‘82)

31,6
27,4

27,1
22,9

22,5
18,5

17,9
10,6 (‘66)

0,1
26,7

186,2
306,3

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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