2

B U T L L E T Í

D E L

PA R C

D E

C O L L S E R O L A

EDITORIAL
El caràcter metropolità de Collserola és un dels punts forts del Parc.
En determinats moments de l'any, però, aquesta característica es
transforma en punt feble. I és que a la primavera, com a la tardor,
el Parc té una freqüentació molt important. Aprofitant el bon temps,
les persones que vivim a l’àrea metropolitana gaudim de tota l'oferta de lleure que conté. Passejar, fer esport, menjar a l'aire lliure,
un seguit d'activitats que d'alguna manera impliquen una estada
al parc.
Tot i que les previsions per als propers mesos (tant de bo sigui així!)
avancen un mes d'abril que farà bona la dita "a l'abril aigües mil",
en el moment d'escriure aquestes ratlles la situació és ben diferent.
La irregularitat amb què cauen les pluges i el descens de la quantitat de precipitacions dibuixen un panorama en el qual la previsió
és un imperatiu.
Previsió en tots els aspectes: la feina que es fa des de l'administració; el compliment dels terminis per fer els treballs de prevenció
passiva al bosc, com ara la revisió dels camins per on han de passar els cotxes de bombers en cas de foc; les estassades selectives
a les vores dels camins i a les zones urbanes per fer franges de
baixa combustibilitat i accedir amb més facilitat al foc... Però, també, previsió per part de totes les persones usuàries del Parc. No hem
d'oblidar que bona part dels incendis forestals són fruit d'un descuit humà. Una primavera plujosa és el que necessitem per poder
estar més tranquils de cara a l'estiu, però amb la feina feta. Desitgem
començar la temporada d'estiu amb un bon xàfec, però si no és així
ens trobarà preparats i comptant
amb la col·laboració imprescindible de la majoria de la ciutadania
que fa ús del Parc.
Josep Perpinyà i Palau
VICEPRESIDENT EXECUTIU
DEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA

Ja podeu consultar la Memòria de Gestió de
2007 al web del Parc: www.parccollserola.net

US HI ESPEREM!
Per a més informació consulteu el web
del Parc: www.parccollserola.net

Inici de la campanya de prevenció i detecció d’incendis forestals
A partir de l'1 de maig, el Dispositiu de prevenció i detecció d'incendis forestals del Parc
de Collserola, estarà operatiu. Si us plau, tingueu cura quan aneu al bosc. Si detecteu
alguna incidència truqueu a:
Central Incendis del Consorci 93 280 24 72
Bombers de Barcelona: 080
Bombers de la Generalitat: 112
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Senglars urbans?
COM CONVIURE AMB EL SENGLAR A COLLSEROLA
La població de senglars a Collserola ha crescut força els últims anys i
actualment s'estima en uns sis-cents cinquanta individus, seguint una
tendència similar a la província de Barcelona i a Catalunya en general. Aquest augment respon a diversos factors, però sobretot a canvis
en el paisatge, com ara l'increment de superfície forestal i l'abandó
de bona part de la població rural. No obstant això, cal dir que es tracta d'un augment generalitzat a gran part d'Europa.
Aquesta presència abundosa de senglars, tot i que no sembla que
afecti negativament els ecosistemes del Parc, sí que genera determinats conflictes de convivència a causa de la proximitat del bosc a les
àrees urbanes que envolten la serra. Els darrers anys s'ha produït un
fenomen d'habituació d'alguns senglars a les persones i a les àrees
urbanes; és a dir, que ja no fugen de la gent i s'acosten a les zones
urbanes perifèriques de Collserola atrets pel menjar que la gent els
ofereix, i també per la facilitat de trobar deixalles o aliments destinats
a altres animals domèstics, com ara els gats. Tot plegat ha dut molts
senglars a freqüentar aquests espais periurbans fins i tot quan no hi
ha cap manca d'aliment en els seus hàbitats naturals.
L'habituació dels senglars a la gent és un problema complex, de difícil solució i gestió. Sovint es reclama que els caçadors duguin a terme
batudes com a mètode de control de la població del senglar. Però en
realitat la major part d'incidències amb senglars es donen en àrees
on la caça està prohibida, ja que són zones periurbanes classificades
com a zones de seguretat. És per aquest motiu que els senglars problemàtics, en aquestes zones, són capturats amb dards anestèsics i
després, normalment, són sacrificats a causa de la impossibilitat de
recuperar-los com a animals de costums salvatges.
Des del Consorci, fa ja temps que es posa molt èmfasi a informar els
ciutadans sobre aquest tema mitjançant campanyes, tríptics, reunions
amb veïns, etc. Cal subratllar la importància de la prevenció, fent de

nou una crida a veïns i usuaris del Parc perquè no els donin menjar.
És fàcil pensar que la caça del senglar a
Collserola seria un bon instrument per al
control de les poblacions i, per tant, dels problemes que genera l'espècie. Però a la pràctica la situació és més complexa: el context i
la utilització del Parc, o la mateixa proximitat
de les àrees urbanes i les carreteres, fa que
el nombre de batudes que es poden dur a
terme sigui limitat.
Per molts motius, ètics, pràctics, econòmics...,
és evident que a Collserola no es podrà continuar sacrificant famílies de senglars, simplement perquè algú s'ha volgut divertir
donant-los menjar i els ha acabat acostumant a les persones. Recordem que els
darrers tres anys s'han hagut de sacrificar
més d'un centenar d'exemplars, sovint grups
de femelles amb les seves cries.
La prevenció, com ara limitar els accessos
dels senglars a les zones urbanes, i la
col·laboració de tots els ciutadans són
necessàries per evitar que el senglar s'acostumi a les persones, perdi els seus hàbits salvatges i surti del seu ambient natural.

Si vols ajudar el senglar, no li donis menjar!

El senglar (Sus scrofa) és el mamífer
més gran del Parc
A Collserola, els mascles adults arriben a
pesar 90 kg, encara que la mitjana és
d'uns 50 kg. S'alimenten principalment
d'aglans, bulbs, arrels i petits invertebrats
com ara cucs, i insectes. La seva presència
es fa especialment evident per les traces
(en terres llaurades), empremtes i petjades
que deixen per allà on passen.

El senglar és un dels animals
destacats de la fauna salvatge
de Collserola.
Si et plau, no el domestiquis!
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SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES
UN PROTOCOL ESTABLEIX COM ACTUAR SOBRE LA VEGETACIÓ
Més de 280 km de traçats aeris de línies elèctriques travessen el Parc. Podem dir, doncs, que
com a espai natural protegit que és, el Parc
està fortament afectat per aquestes infraestructures. En conseqüència, el manteniment
de les línies o la millora de les instal·lacions
genera un seguit de treballs silvícoles o actuacions diverses que poden afectar el medi natural.
Per tal de preservar i evitar al màxim qualsevol incidència que pugui causar una destrossa
al patrimoni natural de Collserola, s'ha dissenyat un protocol que cal acomplir en tots els
treballs derivats del manteniment i la millora
de la xarxa de línies elèctriques que puguin
representar impactes importants a la vegetació o a la fauna. Aquest protocol l'han de complir totes les empreses que facin tasques d'a-

quest estil, ja siguin subcontractades per les companyies elèctriques o les mateixes companyies.
Els treballs més usuals que duen a terme les companyies són les esporgues i tales d'arbrat a l'àrea
d'influència sota les línies elèctriques per tal de
complir amb les distàncies mínimes de seguretat
entre els conductors i la vegetació. A més a més,
es fan desbrossades selectives de matoll dins els
corredors sota les línies i es mantenen els corredors de servei.
Tot plegat, a banda de ser una feina delicada,
necessita un informe favorable del Consorci que
aprovi l'actuació i controli al màxim les possibles
molèsties a la fauna, sobretot en època de cria i
nidificació, les tallades generalitzades, les tales
d'arbres singulars, l'eliminació de restes vegetals,
etc..

Retirada i soterrament de la línia de Can Coll a Can Cerdà
Darrerament s'ha efectuat una actuació molt
important a l'àrea del Vallès, amb la retirada
del traçat aeri de la línia de Can Coll a Can
Cerdà, de 1.564 metres de longitud. Es tractava d'un traçat aeri amb pals de fusta i aïlladors rígids que travessaven totalment una
zona natural segons el Pla especial del Parc
de Collserola. Aquesta actuació culmina la
col·laboració iniciada el 2005 a la zona del
Vallès, en què ja es van eliminar 4.345
metres de línia aèria de mitja tensió (la línia
de Can Coll a Can Lloses).

En aquest cas, l'actuació ha consistit en el
soterrament de l'estesa elèctrica entre els
centres transformadors de Can Coll i Can
Cerdà. La rasa que s'ha excavat té una longitud de 2.194 metres.
Cal recordar que les línies de mitja tensió
(25Kv) són les que causen més impactes
sobre el medi ambient com ara, incendis,
col·lisions, electrocucions, etc.
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EL PARC DE CAN CUIÀS A PUNT
UN PROJECTE QUE RECUPERA TERRITORI PER A LA NATURA I EL LLEURE
Finalment és a punt d'inaugurar-se el parc de Can
Cuiàs, al municipi de Montcada i Reixac. Aquest
espai té una superfície total de 22,64 hectàrees i
està ubicat en una zona de frontera entre el parc i la
ciutat, ja que limita per la banda urbana amb el barri
de Can Cuiàs i amb la zona industrial d'aquest barri.
El projecte de recuperació i restauració dels entorns
de Can Cuiàs s'ha dut a terme en diferents fases, la
primera de les quals es va iniciar el 1998 amb l'enderroc i endreça d'horts i barraques il·legals. Més
endavant es van configurar dues àrees de lleure i
una àrea d'estada, i es van arranjar corriols i camins
de passejada. Els darrers quatre anys s'hi ha construït el mirador de l'Estrella, que ofereix una bona
panoràmica sobre el turó de Montcada, i s'ha acabat de col·locar la senyalització i el mobiliari necessari. També al barri de Can Cuiàs es va construir una
porta de parc que configura un nou accés a l'àrea
d'estada de Can Cuiàs.

Als fondals i mitges vessants s'hi ha dut a terme reforestacions, i plantacions d'arbres i arbusts a les zones
d'estada.
Una de les actuacions més interessants dutes a terme
a la zona ha estat l'obertura d'una pista que enllaça
el barri de Can Cuiàs amb el mirador de l'Estrella i el
torrent d'en Tapioles, punt de connexió cap al turó de
Montcada, que en un futur estarà integrat al Parc, i
amb el vessant oriental de la serra de na Joana, per
tal de permetre el pas de vehicles de servei, com ara
els bombers, i de passejants i usuaris del parc.
El projecte s'ha dut a terme amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac mitjançant un
conveni de cooperació amb el Consorci, en el qual el
finançament de l'actuació quedava repartit en un
50% entre ambdues entitats.
Recordem que l'àrea on s'ha actuat va ser una pedrera d'on s'obtenia materials per construir l'autopista
A-18, oberta a principis dels anys setanta.
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CAN COLL JA TÉ FAÇANA NOVA
Les façanes principal i lateral del centre d'educació ambiental Can Coll s'han rehabilitat
quinze anys després de la restauració de la
masia el 1992, i se n'ha recuperat així l'esplendor original.

Els criteris que s'han seguit han estat conservar i mantenir les característiques de les façanes d'aquest edifici que té l'origen al segle
XV, tot i que va ser reformat i ampliat al llarg
dels segles posteriors.

Les obres que s'hi han fet consisteixen en el sanejament dels murs i la
neteja i restauració de la fusteria exterior. Al mateix temps s'ha aprofitat per sanejar i rehabilitar el tancament de l'era, formada per un
seguit de columnes i piles, i s'han repintat les portes i el tancament de
ferro.

COMENCEN LES OBRES DE LA PASSERA DE VALLDAURA
EL PASSEIG DE LES AIGÜES VA PRENENT FORMA
Amb el començament d'any, s'han iniciat els
treballs per a la construcció de la passarel·la
que travessarà la carretera que va d'Horta a
Cerdanyola a l'alçada del Portell de
Valldaura.
Aquesta actuació s'emmarca dins les obres
del tram VII del futur passeig mirador de les
Aigües i està adreçada a evitar als vianants i
ciclistes el perill que comporta haver de travessar la carretera, tal com s'esdevé a la

carretera de Sarrià a Vallvidrera, on actualment també s'estan duent a terme les obres
per ubicar-hi una passarel·la.
El passeig mirador de les Aigües tindrà, un
cop finalitzat, una extensió de 20 km, i travessarà el vessant barceloní de la serra de
Collserola des de Sant Pere Màrtir
(Esplugues de Llobregat) fins a Torre Baró.
En alguns trams tindrà visions panoràmiques
sobre el Vallès.
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Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat s’incorpora als
òrgans de gestió del Consorci i ens dona la seva visió
Les ciutats que compartim la serra de Collserola coordinem i unifiquem esforços per preservar-la i, al mateix temps, fomentar que
tothom pugui gaudir d'aquest espai natural. Collserola és per a
Esplugues un pulmó verd que ens permet un contacte amb la
natura ben a prop de casa. Amb l'objectiu de promoure que la
gent passegi per Collserola, des de fa uns mesos funciona un nou
servei de bus urbà (línia Esplubús EP4) que porta des dels diferents barris fins a la plaça Mireia, al costat mateix de Collserola.
Des de la muntanya de Collserola se'ns ofereixen unes magnífiques vistes de l'àrea metropolitana. Aquest mirador també ens
permet conèixer el nostre passat més recent. En aquests moments
estem portant a terme les obres de recuperació del que van ser les
bateries antiaèries durant la Guerra Civil, que es troben al peu de
la torre de telecomunicacions de Sant Pere Màrtir.
Tenim més projectes de futur com ara l'adequació de carrils bici
des del mateix nucli urbà d'Esplugues fins a Collserola i també fins
a l'Hospitalet i Barcelona. Aquests futurs carrils bici formen part
de la ronda verda metropolitana. A més, l'Ajuntament
d'Esplugues, en col·laboració amb el Consorci del Parc de
Collserola, està impulsant el projecte d'arranjament i patrimonialització de Sant Pere Màrtir. Aquest entorn natural està inclòs al
Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del parc de
Collserola, la qual cosa ens permetrà plantejar accions per apropar la muntanya a la ciutadania, i recuperar aquest espai
emblemàtic del municipi i de Collserola. En un futur volem obrir el
que serà el Centre d'Interpretació de Sant Pere Màrtir.

interessant l'educació ambiental que es porta a terme, ja sigui amb els nois i noies dels
centres escolars, amb les persones de les entitats ciutadanes o amb els treballadors municipals.

Per aprendre a estimar i tenir cura del nostre entorn és fonamental conèixer al màxim la nostra muntanya. D'aquí que sigui tan

Amb tot, des d'Esplugues treballem perquè Collserola segueixi sent un espai per gaudir del
contacte amb la natura.

Els municipis que formem part de Collserola portem vint anys fent una tasca continuada
de neteja de rieres i dels accessos al Parc, en col·laboració amb l'Agència Catalana de
l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. També fem actuacions de repoblació forestal,
que són essencials, perquè la muntanya requereix que, com a mínim, es restitueixi la vegetació que s'ha malmès a causa dels incendis. Aquesta tasca es duu a terme en col·laboració amb Depana i amb voluntariat de la ciutat. La prevenció d'incendis és un dels aspectes
fonamentals que es fan en el marc del Consorci del Parc de Collserola, amb informació,
conscienciació ciutadana i posant a l'abast la logística necessària.
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RESTAURACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL
DE LA RIERA DE VALLVIDRERA
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) subvenciona el Projecte
El Consorci del Parc de Collserola ha rebut
una subvenció per engegar la restauració de
l'espai fluvial, en uns trams determinats de la
riera de Vallvidrera. El projecte es va presentar a la convocatòria que l'Agència Catalana
de l'Aigua va obrir, a finals de l'any passat,
amb aquesta finalitat.
La proposta està emmarcada en el projecte
de gestió participada de la riera de
Vallvidrera, iniciat l'any passat. Totes les propostes d'intervenció presentades responen a
alguna de les mesures recollides en el programa de propostes elaborat mitjançant el
procés participatiu. Bàsicament, es tracta de
retirar terra, pedres i fang en punts concrets

de la llera, reconfigurar la topografia dels marges, eliminar
espècies invasores, recollir brossa, plantar vegetació de
ribera i integrar alguns murs.
El projecte s'haurà de portar a terme durant el període
2008-2010. Està previst aprovar el projecte definitiu el proper mes de maig, i com que s'espera que les obres de la
nova depuradora de les Planes finalitzin abans de l'estiu,
les intervencions de la primera fase s'iniciaran al setembre.
Som conscients que aquest és tot just el començament
d'un llarg procés que ens ha de portar a la recuperació de
l'estat natural de la riera i del seu entorn. Tanmateix, és un
moment de celebració per a totes les persones, entitats i
administracions que creiem en aquest projecte i que hi treballem per fer-lo realitat. Enhorabona a tothom!

El Consorci arranjarà 10 fonts emblemàtiques
El Parc de Collserola, en el marc del conveni
de col·laboració de la Diputació de Barcelona
amb la Fundació La Caixa, ha iniciat un projecte de recuperació de deu fonts significatives que, per un motiu o un altre, pateixen
símptomes greus de deteriorament o desús.
Els treballadors que hi intervenen ho fan a
través de la cooperativa Can Neteja, dins d'un
programa d'integració social i laboral.
S'han prioritzat les fonts de les quals raja
aigua, si no sempre com a mínim la major
part de l'any, les que tenen una tradició d'ús,
les que es troben en una situació estratègica

respecte en un itinerari, o prop d'una masia,
una àrea de lleure, etc. i les que es troben en
finques de titularitat pública o bé sobre les
quals es disposa d'un acord d'actuació amb
la propietat.
Les intervencions previstes variaran segons la
situació i l'estat de la font, però de manera
general preveuen: l'aixecament topogràfic precís de l'indret, una actuació forestal de desbrossada, l'arranjament i la conformació dels
camins i de l'entorn, la intervenció en la font
pròpiament dita i la senyalització. El projecte
és durà terme en el transcurs d'aquest any.

AMB
DE: EL SUPORT
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ON POSEM ELS PEUS?
Una nova publicació del Consorci ens aproxima a la geologia de la serra
Ben aviat tindrem a les mans una nova publicació del Parc. Estem parlant de la guia "On
posem els peus? Una aproximació a la geologia de Collserola" que s'està elaborant amb
el suport de CEMEX, empresa que col·labora
des de fa anys amb el Consorci. Pel que fa als
continguts hem comptat amb un equip de la
Universitat de Barcelona, especialistes en la
matèria, que ha treballat en l'organització i la
redacció dels continguts.
Els boscos, els animals, les plantes, tots aquests
móns ens són familiars. Si no els coneixem en
directe, els hem vist alguna vegada per televisió, o els hem estudiat a l'escola… Però, i
d'on posem els peus? Què en sabem? Ens
hem parat a pensar quantes coses poden dirnos les roques que trepitgem?
Els relleus de les muntanyes, l'existència de
fonts i rius, la fertilitat de les terres de les diferents regions, la vegetació desigual en llocs
propers, els elements de construcció de les
cases... tot plegat està lligat d'una manera o
altra a les roques que constitueixen el substrat que trepitgem.
Una roca és una lliçó d'història natural al nostre abast. Ens dóna informació del seu origen,
ens revela els esdeveniments que s'han anat
succeint al llarg del temps i al mateix temps
ens defineix quin és l'ús que podem donar al
terreny del qual forma part: construir-hi, cultivar-hi, viure-hi... Les roques no són éssers

vius; tanmateix, habitualment no les tenim presents però hi són i
formen part del nostre món quotidià.
L'objectiu d'aquesta publicació no és altre que apropar-nos a l'origen de tot. El que determina el nostre paisatge, i d'alguna manera
el que som.
El llibre està organitzat en tres cossos: el primer introdueix els conceptes bàsics de la geologia, conté una descripció de les principals
roques que formen la serra de Collserola, i descriu la història geològica de la serra, que comprèn un període que s'inicia durant el paleozoic, fa uns quatre-cents milions d'anys, i que arriba fins als nostres dies. El cos central ens proposa vuit itineraris per conèixer sobre
el terreny el que s'ha explicat en el cos anterior. El tercer és un compendi dels recursos geològics de la serra i els usos que se n'ha fet

al llarg de la història, des de l'aprofitament de la
pedra per a la construcció, l'argila o les explotacions mineres més conegudes. El llibre conté,
també, un petit glossari per no perdre's.
Ens els vint anys de vida del Parc hem tractat a
fons els valors naturals ja sigui de la fauna o de
la flora, i hem fet propostes d'itineraris. Mai, però,
ens havíem atrevit amb la geologia, una matèria
tant apassionant com críptica, la qual sense un
mínim de coneixements previs és difícil de comprendre.
Esperem que la pugueu tenir a la vostra disposició al més aviat possible.
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Voluntariat al Parc
V o l u n t a r i s

d e

Al butlletí d'hivern ja us vam comentar que enguany
s'havien començat dues noves tasques: l'inventari
dels arbres singulars de Collserola i el control de la
distribució dels ailants a la serra. Ara us explicarem
en detall la primera tasca.
Inventari dels arbres singulars de Collserola
La gestió d'un espai natural com Collserola suposa
treballar en moltes línies diferents. Una d'aquestes
línies és el manteniment i la millora dels sistemes
naturals de la serra i, per tant, la preservació de la
biodiversitat. Això també inclou la conservació de
determinats arbres que per raons històriques, per la
seva situació, perquè són punts de referència o per
les seves dimensions poc habituals, tenen un significat especial a la serra. Cal dir, però, que no hi ha cap
arbre monumental, tal com la llei els entén, però sí
casos realment remarcables.

C o l l s e r o l a

Conèixer en detall quins són i en quina situació es
troben és essencial per treballar en la seva protecció.
Actualment hi ha llistats d'arbres singulars d'algun
dels municipis del Parc, com per exemple Sant Cugat,
però cap de la totalitat del territori. Justament amb
aquesta intenció s'ha iniciat un projecte per inventariar tots els arbres i, si escau, alguns arbusts singulars, que hi ha a la Serra i recollir-ne les característiques i l'estat que presenten per tal de fer-ne el seguiment i manteniment.
El mes de setembre passat un grup de voluntaris de
Collserola va començar a col·laborar amb els tècnics
del Parc en la posada en marxa del projecte. Això, per
una banda, farà possible que aquesta tasca d'inventari es pugui fer de forma més ràpida, però sobretot
permet que els voluntaris, que tenen interès en el

tema i coneixen la serra, puguin aportar les seves
observacions i coneixements.
L'inventari dels arbres singulars comporta dues feines: localitzar geogràficament els exemplars i catalogar-los, és a dir, recollir-ne les diferents observacions i mesures en una fitxa, que amb el temps es
van actualitzant. Es prenen dades sobre l'espècie,
sobre l'exemplar (el port, l'alçada total, l'alçada de
les branques, el perímetre, el diàmetre, l'estat vital...)
i sobre la ubicació (ambient, cases o elements
geogràfics propers, qualificació urbanística del lloc...)
De moment, aquest curs ja s'han catalogat alguns
arbres de prop del Centre d'Informació, de la zona
de la Font Groga i de la vall de Sant Just.

El passat 3 de febrer es va celebrar el Carnestoltes a Can Coll. Un grup de voluntaris
de Collserola va fer dues visites guiades a la masia en forma de representació de l'època en què allà hi vivia la família Coll. En un ambient distès, van recrear escenes d'un
dia especial en què la senyora Coll rep una visita tot just el dia que la pubilla Caterina
està esperant l'hereu de Can Catà, que ve a demanar-ne la mà.
Durant la posada en escena, els usuaris van tenir l'ocasió de conèixer les ventures i
desventures dels personatges del segle XV, ambientades amb un escenari i vestuari
molt encertats. Els voluntaris van amenitzar els presents tocant música de vals i convidant-los a ballar i a fer un mos de pastes i vi dolç.
L'activitat va ser tot un èxit. Va venir molta gent!

P R I M A V E R A

I TU, VOLS COL·LABORAR
UN DIA AMB EL PARC?
Hi ha diferents formes de col·laborar i participar en la gestió i
millora de Collserola. Una és el projecte Voluntaris de Collserola,
un compromís individual de col·laboració i alhora espai d'intercanvi d'impressions i informació entre els tècnics del Parc i els participants. Pel que fa als col·lectius, també hi ha diverses entitats
implicades amb la serra que de forma puntual o periòdica fan tasques de diferents tipus.
Però
Perquè sabem que no tothom pot dedicar tant de temps al Parc i
per tant no pot ser voluntari...
Perquè no tothom pertany a una entitat...
I perquè, d'altra banda, hi ha moltes persones que volen participar en alguna acció concreta, aquesta primavera s'organitzarà
una matinal de col·laboració.

A N I M A T !
El proper dia 14 de juny del 2008, de 9:30 a
14h. Matinal de col·laboració amb el Parc
Hi haurà diferents feines per fer: arrencada d'ailants, neteja d'escombraries, revisió de la senyalització de la zona, etc.
Lloc: camins d'accés a Can Catà.
El nombre de persones és limitat a trenta per evitar perjudicar la
zona on actuarem.
Totes les persones que estigueu interessades a donar un cop de
mà, us heu d'inscriure trucant al Centre d'Informació a partir de
l'1 de juny. Allà rebreu més informació.

2 0 0 8
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50 anys de Marxa Infantil al Parc
La Marxa Infantil de Regularitat de Sant
Cugat del Vallès, prevista pel 6 d'abril,
enguany fa 50 anys. La Marxa consisteix en
una passejada per a nens i nenes de 6 a 14
anys que, en parelles, han de recórrer un circuit marcat d'uns 14 quilòmetres, intentant
portar un ritme el més regular possible. La
regularitat de cada parella es determina
amb els horaris de pas pels diferents controls
que estableix l'organització, alguns coneguts amb anterioritat pels participants i d'altres sorpresa. La seva periodicitat és anyal i
es realitza en el mes d'abril.
La Marxa Infantil és una de les activitats més
tradicionals de Sant Cugat, i no només pel
jovent sinó per a tots els pares i col·laboradors que també formen part de La Marxa i la
fan possible. Hi participen nois i noies d'altres ciutats del voltant, tan es així que hi
estan participant al voltant de les 2.200 per-

sones. Els pares i els participants confluiran a
l'hora de dinar a l'indret de Sant Medir.

Passejades guiades pel Club Muntanyenc de Sant Cugat
El Club Muntanyenc de Sant Cugat organitza excursions per conèixer el Parc de
Collserola. Les sortides es realitzen els diumenges al matí i estan conduides per guies
experts.
Podeu fer les reserves a l’Oficina de
Turisme: 93 675 99 52 o bé per correu
electrònic: turisme@santcugat.cat
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Donen suport a la conservació del Parc:

S

Centre
Centre d’informació
d’informació ii Serveis
Serveis Tècnics.
Tècnics.
4,7).08017
Ctra. de l’Esglèsia, 92 (Ctra. Vallvidrera-Sant Cugat, km 4,7).
08017Barcelona.
Barcelona.Tel.
Tel.93
93280
28035
3552.
52.
E-mail:
cpcollserola@amb.es
Correu-e:
ci@parccollserola.net
Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera. Horari cada dia de 9,30 a 15 h.
Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera. Horari cada dia de 9,30 a 15 h.
Mas Pins, Centre d’Educació Ambiental.
Can
Ambiental.
Ctra. Coll,
MolinsCentre
de Reid’Educació
a Vallvidrera,
km 8.08017 Barcelona. Tel. 93 406 95 60.
Ctra.
Cerdanyola
a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 692 03 96
E-mail:
maspins@bcn.servicom.es
Feiners activitats
programades (Secundària i Universitaris), festius estades de treball per a grups d’adults.
Correu-e:
cancoll@parccollserola.net
Feiners
visites
escolars
concertades
(Infantil, Primària, ESO). Festius obert a tothom de 9,30 a 15 h. (juliol i agost tanCan Coll,
Centre
d’Educació
Ambiental.
Ctra.
cat) Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 692 0396
Feiners visites escolars concertades (Infgantil, 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
Centre de Documentació i Recursos Educatius. Tel. 93 692 29 16. E-Mail: cdre@retemail.es
Can
Can Balasc,
Balasc, Estació
Estació Biològica.
Biològica.
Camí
Camí de
de Can
Can Balasc,
Balasc, s/n.
s/n. 08017
08017 Les
Les Planes
Planes (Barcelona).
(Barcelona). Tel 93 587 95 13 - 600 464 006.
E-Mail:d’Educació
mrfc@amb.es
Equip
Ambiental. Tel. 93 589 89 64. Correu-e: eacanbalasc@parccollserola.net
Mòdul de recuperació de la FaunaSSalvatge.
E R Tel V93 587
E 95I13 -S600 46 40 06.
Correu-e: mrfc@parccollserola.net
Àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65/ 93
S 668E15 07.
R CanVColl:ETel. 93
I 580
S 69 86 (dimats tancat).
Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49. La Salut de Sant Feliu: 93 685 26 18 (dimarts tancat).
Àrees de lleure:
Auditex:
Català
Tel. 93Tel.
4819300668
42,96Castellà
Santa
Creu
d’Olorda:
65/ 93 Tel.
66893
88481
28. 10
Can42Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimats tancat).
Informació
públic:
Santa
Mariatransport
de Vallvidrera:
Tel.Tel.
93010
280 26 49. La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat).
Centre
d’informació.
l’Entrepà:
Tel 93
Bombers:
Generalitat, Bar
Tel. 085.
Barcelona
Tel.280
08028 40
Sant Pere Màrtir (Pl. Mireia). Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84
Web del Parc: http://ParcCollserola.amb.es
Web del Parc: http://www.ParcCollserola.net
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Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432m)

S O L
Al web del Parc hi trobareu més informació

PERÍODE

TMA

TM

T

Tm

Tma

P

NOVEMBRE 2007
NOVEMBRE 1971-2000

18,3
26,4

14,3
14,2

11,2
11,3

8,1
8,3

1,6
-2,6

1,0
64,7

PA
472,1
586,9

DESEMBRE 2007
DESEMBRE 1971-2000

16,9
20,0

11,6
11,7

9,0
8,9

6,4
6,2

2,1
-6,2

15,7
60,4

487,8
651,6

GENER 2008
GENER 1971-2000

17,3
20,9

13,2
10,8

10,3
8,0

7,3
5,1

3,4
-7,2

29,8
52,9

29,8
52,9

TMA Temperatura màxima absoluta TM Temperatura màxima mitjana T Temperatura mitjana Tm Temperatura mínima mitjana
Tma Temperatura mínima absoluta P Precipitació total mes (l/m22)
PA Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l/m22)
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