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TARDOR A COLLSEROLA TREBALLANT PER LA VIDA SALVATGE
Un dels períodes amb més activitat
al Parc de Collserola és el període tardorhivern. Això es desprèn de les dades
reals del nombre de visitants al Parc de
Collserola com a resultat de l’estudi de
freqüentació realitzat per l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans.
Es confirmava pel mètode científic el que, amb la
percepció diària al parc, es podia intuir. Més de dos milions
de visitants per any. Aquestes xifres situen el Parc de
Collserola com un referent del lleure a la natura en un
àmbit periurbà. L’estudi destacava que el 50% de les
visites es realitzen de dilluns a divendres i l’altre 50%,
entre dissabte i diumenge. L’estudi també destaca que
els motius de la visita són caminar, fer esport i gaudir
de la natura.
Un cop més, volem aprofitar les línies d’aquesta
editorial per reiterar la necessitat de renovar el pacte
de complicitat entre els usuaris que visiten el Parc i
la natura de Collserola.
Aquests darrers dies els mitjans de comunicació
es fan ressò de molts temes relacionats amb Collserola,
l’estrenyiment d’algunes carreteres per facilitar el desplaçament a peu, la declaració de parc natural, els senglars
que es mouen dins i fora del parc, els ciclistes que demanen
més informació respecte a les ordenances, els excursionistes que volen els camins i corriols sense arbres tombats
per ventades i nevades, i molts altres temes.
Però el secret d’un bon equilibri per mantenir en
bon estat de salut els ecosistemes de Collserola,
juntament amb la realitat d’un ús social tan intens, passa
evidentment per dotar d’una major implicació
l’Administració competent del medi natural a Catalunya
i per disposar de més recursos econòmics per gestionar
i protegir el Parc, la qual cosa vol dir la incorporació de
la Generalitat de Catalunya al Consorci, però també,
per adquirir un nou compromís de tots els usuaris amb la
natura de Collserola.
Josep Perpinyà i Palau.
Vicepresident executiu. Consorci del Parc de Collserola

Des del 1999 el Mòdul
de Recuperació de Fauna
Autòctona del Parc
atén anualment més
de 400 exemplars de
diverses espècies animals
de Collserola.

El Mòdul de Recuperació de Fauna Autòctona del Parc de Collserola va néixer amb la
vocació de donar solució a una de les problemàtiques de gestió faunística més evidents a
Collserola, les incidències relatives a l’assistència a la fauna salvatge. Amb aquesta premissa,
es va crear un centre adaptat a les necessitats i realitat del Parc, funcional i perfectament
implementable amb altres infraestructures de recuperació de fauna existents a Catalunya.
Així, el 16 de novembre de 2001 el Consorci del Parc de Collserola i el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, van signar un conveni mitjançant el
qual el Mòdul de Recuperació de Fauna Autòctona del Parc de Collserola podia fer-se
càrrec de la recuperació d’espècies protegides, tenint en compte que el Mòdul disposava
de Registre com a Nucli Zoològic des del 8 de novembre de 2000 i estava en funcionament
des del 1999. El Mòdul, ubicat a Can Balasc, està integrat al Servei del Medi Natural del
Consorci i els seus objectius són l’assistència i rehabilitació de la fauna salvatge autòctona
de l’àrea metropolitana de Barcelona; la col·laboració amb els diferents programes de
potenciació faunística i mediambiental del Consorci del Parc de Collserola; la possibilitat
d’efectuar programes de cria en captivitat d’espècies interessants del Parc i finalment la
possibilitat de desenvolupar un programa d’educació ambiental.
Els centres de recuperació són, per ells mateixos, una eina per a la rehabilitació
d’espècies del nostre patrimoni faunístic local i, també, dins d’altres àmbits relacionats
directament amb les poblacions silvestres. El Mòdul està integrat dins la Coordinadora
Nacional de Centres de Recuperació (CONCER), organització que engloba i implementa
tots els centres de recuperació oficials d’Espanya, així com altres entitats relacionades
amb la conservació de la fauna cosa que permet un intercanvi molt important d’informació
i de pautes d’actuació. D’altra banda, la feina diària que es realitza al Mòdul proporciona
una preuada informació al mateix ens gestor del Parc, com és conèixer quina és la
situació de les poblacions de fauna mitjançant l’anàlisi de les causes d’ingrés, el nombre
d’exemplars ingressats, etc., cosa que permet elaborar línies de recerca per millorar la
conservació d’algunes espècies. Igualment permet exercir un control directe sobre els
animals ingressats i el seu alliberament, fet que possibilita un millor control sobre les
poblacions faunístiques del Parc.
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EL MÒDUL DE RECUPERACIÓ DE FAUNA AUTÒCTONA
L’equipament
El Mòdul de Recuperació de Fauna disposa
de les instal·lacions necessàries per atendre un
variat registre de “pacients”. A banda de la
sala d’atenció i tractament clínic i de la unitat
de cures intensives, l’estabulari, la cuina i la sala
de necròpsies, el Mòdul disposa de diferents
instal·lacions adequades per acollir diverses
espècies animals.
Pel que fa referència a les aus, el Mòdul
disposa de voladors per a ocells passeriformes
(mallerengues, orenetes, tallarols, pit-roigs,
pinsans, etc.), gàbies de musculació i ensinistrament prealliberament per a les aus rapinyaires
i una instal·lació exterior per a ocells aquàtics
que conté una bassa naturalitzada amb una
població de peixets que asseguren l’alimentació
de les aus que acull.
Pel que fa a rèptils i amfibis disposa de
diversos terraris amb petites basses en els quals
les tortugues, per exemple, es recuperen de les
lesions o incidències que les han dut al centre.
Els mamífers disposen de diferents instal·lacions, des de gàbies individualitzades a
instal·lacions exteriors on muscular-se i recuperar
els hàbits tròfics. Habitualment en aquest tipus
d’instal·lació es recrea l’ambient natural del
Parc o bé se les dota d’arbres i arbusts.
A banda i en línia amb el programa de
potenciació de la fauna del Parc hi ha una
instal·lació per a la cria i estudi del teixó del
qual ja fa més de 10 anys que se’n fa el seguiment amb l’estudi dels seus hàbits socials, per
a la qual cosa es disposa d’una teixonera
artificial que reprodueix un cau de teixons amb
túnels en ziga-zaga, diverses cambres i
diferents sortides a l’exterior.
També en aquesta línia es va construir una
instal·lació per engegar un programa pilot de
cria en captivitat de l’eriçó clar, una espècie

protegida que pateix els efectes de la fragmentació dels seus hàbitats preferits, com són les
pinedes litorals i les garrigues properes al mar,
ben representades a Collserola, amb el propòsit
d’alliberar-los en àrees específiques.
Amb el mateix objectiu que en el cas
anterior, el Mòdul disposa d’una instal·lació
per a la cria del barb de cua roja, una de les
dues espècies autòctones de peixos de
Collserola. Consisteix en una bassa amb un flux
permanent d’aigua que conté vegetació natural
i substrat de diferent granulometria per tal
de recrear l’ambient dels torrents i rieres de la
serra, l’hàbitat natural d’aquesta espècie.

EL MÒDUL DE RECUPERACIÓ
DE FAUNA AUTÒCTONA
ESTÀ UBICAT A LA FINCA
DE CAN BALASC, A LES PLANES
DE VALLVIDRERA.
LA FINCA, AMB CONDICIÓ
D’ESTACIÓ BIOLÒGICA,
TÉ UNA EXTENSIÓ DE 87 HA.
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Senglars urbans
A finals d’estiu una família de senglars va anar
de visita a Sarrià. Buscant aliment fàcil es van
endinsar a la ciutat. Al cap d’unes hores van
ser capturats i se’ls va aplicar l’eutanàsia.
Malauradament, aquests tipus d’episodis són
molt freqüents, no només a Barcelona sinó que
també es donen en moltes ciutats del món.
Aquest ha estat el tema que ha centrat
el 8è Simposi Internacional sobre Senglars i
altres Suids, a York, Regne Unit, i en el qual
el Consorci del Parc de Collserola ha participat
amb una ponència.
Fins fa poc temps el Parc de Collserola era
un dels pocs indrets, més aviat anecdòtics, on
la presència de senglars en zones a tocar de
la ciutat era motiu de conflictes i molèsties,
juntament amb algun altre cas destacat com
és el de Berlín, o Kobe (Japó). En canvi,
actualment es donen problemàtiques similars
en una trentena de ciutats de com a mínim una
dotzena de països del món. Sobretot a Europa,
però també, al sud-est d’Àsia, Austràlia i als
Estats Units. En aquest sentit l’habituació dels
senglars a les persones i els espais urbans
comença a ser un problema important a cada
cop més ciutats.
Al Parc de Collserola s’estima que hi ha una
població de senglars d’uns 700 individus i que
alguns grups van començar a habituar-se a la
gent fa uns deu anys. Als inicis es tractava de
casos més aviat anecdòtics, sobretot encoratjats pel fet que algunes persones els proporcionaven menjar de forma directa. Tot i així, des
d’aleshores el problema s’ha estès i
l’alimentació dels animals per part de la gent
ha provocat un canvi en el comportament dels
senglars que s’han mostrat cada vegada més
presents en zones perifèriques i en hores
diürnes. Ara, en alguns casos l’habituació dels

grups de senglars és tan extrema que no hi ha
cap més remei que retirar els individus
mitjançant dards anestèsics. En l’actualitat la
major part dels senglars capturats s’han de
sacrificar per la impossibilitat que aquests
recuperin els costums salvatges.
Berlín és, sens dubte, la ciutat on la presència
de senglars en zones urbanes ha generat més
problemes i anualment se’n capturen prop de
500 exemplars.
De forma semblant han aparegut problemes
amb senglars als afores de Madrid, a Las Rozas,
on a partir d’un període de sequera el 2004, la
presència de senglars ha anat augmentant. El
2009 es van retirar 119 senglars.
Considerant els trets principals de les zones
amb problemes, s’observa que l’hàbitat natural
és força variable, des d’àrid fins a tropical, i que
moltes tenen una estació “difícil” per als
senglars. També, sovint, hi ha proximitat
d’àrees protegides pobres en recursos tròfics
en comparació amb les zones de contacte amb
la ciutat i una actitud de la població favorable.
Pel que fa a les possibles solucions, cal
subratllar el fet plural, és a dir no hi ha una
sola solució sinó que cal abordar la problemàtica des de diversos àmbits: des de canvis en
la manera de gestionar l’espai i d’enjardinar,
la conscienciació ciutadana continua, la ràpida
retirada de grups problemàtics, fins a les
opcions de control de fertilitat, tot amb el
màxim possible de consens.

EL CONSORCI DEL PARC DE
COLLSEROLA I DIVERSOS
AJUNTAMENTS DEL PARC,
TREBALLEN PERMANENTMENT
PER EVITAR LA “DOMESTICACIÓ”
DELS SENGLARS.

Ajuntament de Barcelona / Medi Ambient

ELS ESTUDIS DE RECERCA I LA GESTIÓ DEL MEDI NATURAL
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LA CAMPANYA D’INCENDIS FORESTALS TANCA AMB NOTA

Després de la ventada del
2009 i la nevada de març
del 2010 la quantitat de llenya
acumulada al bosc feia
preveure un estiu complicat.
A pocs dies de concloure la Campanya de
prevenció i detecció d’incendis forestals al
Parc de Collserola, el nombre d’incendis i la
superfície cremada han estat sensiblement
inferiors als de la temporada 2009, durant
la qual es van declarar 28 focs amb una
superfície cremada total de 4,01 ha.
Les tasques de recollida d’arbres caiguts
per efecte de la nevada del 8 de març
d’enguany i el manteniment de franges de
baixa combustibilitat juntament amb l’eficàcia
de Bombers de la Generalitat de Catalunya,
Bombers de Barcelona i de tots els agents que
integren el dispositiu de prevenció i extinció
d’incendis forestals que coordina el Consorci
del Parc de Collserola, han estat determinants
per obtenir aquests resultats.
Les actuacions d’extracció de fusta i arbres
caiguts al bosc es van concentrar a la xarxa

viària bàsica –les pistes forestals per on han
de circular el bombers en cas d’intervenció.
La longitud total de camins sobre els quals
s’ha actuat ha estat de 131,38 km, amb una
superfície tractada de 229,21 ha.
Del total de quilòmetres, 83,05 corresponen
a camins en els quals s’ha extret fusta a 5 metres
a banda i banda de la via i en els 48,33 km
restants les actuacions han consistit en el
manteniment de franges forestals d’una
amplada variable d’entre 10 i 25 metres a
banda i banda del camí.
En total es van extreure, aproximadament,
4.000 tones de fusta, la qual cosa equival a
uns 12.000 arbres caiguts.
Pel que fa als arbres caiguts que encara
romanen al bosc, es preveu la continuació
de les tasques en funció de les disponibilitats
pressupostàries.

Sector

Nre.
focs

Total
(ha)

Matoll Arbrada
(ha)
(ha)

Collserola

22

1,25

1,19

0,06

Garraf

29

54,2

47,69

6,32

Marina

6

0,32

0,32

0,00

Vallés

16

0,69

0,69

0,00

Total

73

56,29

49,9

6,38

Distribució per sectors de les superfícies cremades
i del nombre d’incendis.

A COLLSEROLA, DURANT ELS
MESOS D’ESTIU S’HAN COMPTAT
22 FOCS AMB UNA SUPERFÍCIE
CREMADA TOTAL D’1,2 HA.
UN ÈXIT DEL DISPOSITIU DE
PREVENCIÓ I DETECCIÓ D’INCENDIS.
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LA RIERA I L’ANTIC CAMÍ DE SANT MEDIR
L’adequació ambiental,
paisatgística i funcional
de l’entorn de la riera i
l’antic camí de Sant Medir
ha comportat la recuperació
progressiva d’un dels
recorreguts més antics
de la serra.
El projecte consisteix en la recuperació de
l’antic camí de Barcelona a Sant Cugat del
Vallès que travessa el paratge de Sant Medir
resseguint la riera de Sant Cugat. La realització
d’aquest projecte comporta, entre d’altres,
l’adequació de bona part del camí per al pas
dels vehicles de bombers i de serveis, la
substitució de l’antic pont de Can Borrell,
l’adequació de l’àrea d’estada de l’ermita de
Sant Medir, de la font dels “Maños” i la
restauració dels entorns de l’ermita de Sant
Adjutori i el forn ibèric.

Camí mil·lenari a Sant Cugat
L’origen del camí de Sant Medir es remunta a
l’època romana quan aquests van construir una
via que comunicava Barcino (Barcelona) amb el
Castrum Octavianum, avui Sant Cugat del
Vallès, on enllaçava amb la Via Augusta. Va ser
a la vora d’aquest camí que va néixer la
llegenda de Sant Medir que plantava faves
quan va passar el bisbe Sever que fugia dels
romans.
A començaments del segle xx era un camí
de terra amb una amplada de 4 metres que era
la que necessitaven els carros que sortien de
Can Jané per vendre els productes de l’horta al
mercat de Sant Cugat. Desgraciadament, amb
el temps, aquest camí va entrar en desús i es va
anar tancant i malmetent. El seu recorregut
travessa uns paratges ecològicament molt
fràgils i paisatgísticament molt valuosos, la riera
de Sant Medir acompanya la seva traça
creuant-la tot sovint per seguir la topografia
més favorable. Al llarg del camí trobem
elements i restes de valor històric i arqueològic
prou coneguts que a manera de fites puntuen
el seu traçat.
El projecte realitzat ha respectat escrupolosament les condicions ambientals de la riera per
tal d’evitar danys a la fauna i a la vegetació per
a la qual cosa s’ha executat en fases, d’aquesta
manera les actuacions sobre la vegetació i els
ferms han tingut temps de consolidar-se. El
resultat ha estat la consecució d’un camí amb
una secció de caixa de 3,5 - 4 metres
d’amplada amb un acabat de paviment barreja
de tot-ú i sauló i cunetes de 50 cm d’amplada
de terra o de parets de llicorella. També s’han
fet passos d’aigua per protegir-lo de l’erosió,
s’han col·locat esculleres en els trams descarnats per la riera, un mínim de mobiliari i la
senyalització necessària.

TARDOR 2010 7

AQUEST PROJECTE, REALITZAT
PELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI
DEL PARC DE COLLSEROLA I
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS, VA SER SELECCIONAT
PER FORMAR PART DE L’EXPOSICIÓ
DE LA 6A BIENNAL EUROPEA
DEL PAISATGE AL COL·LEGI
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA.
L’ermita de Sant Adjutori

El Pont de Can Borrell

Aquesta ermita també anomenada de Santa
Maria de Gausac és d’època romànica. Es troba
citada per primera vegada en una butlla del papa
Calixt ii de l’any 1120 i la seva planta circular
representa un cas rar a Catalunya.
El seu origen és dubtós, uns el relacionen
amb l’època romana, d’altres amb l’arquitectura
bizantina i d’altres la consideren bastida sobre
una torre de guaita preromànica.
Sembla que va fer les funcions de parròquia
fins al segle xiv i es té constància de celebracions
de festes i aplecs fins al 1760. El 1880,
l’arquitecte Elias Rogent la va redescobrir i a
partir del 1907 va ser estudiada pel CEG.
L’actuació en aquest àmbit ha consistit en
l’arranjament del camí, la formació d’un gual
permeable per a la fauna, el tractament de la
vegetació i la conformació dels espais exteriors.

La nova infraestructura –de 14 m de llargada i
5 m d’amplada– substitueix el pont que havien
construït els propietaris del restaurant de la masia
de Can Borrell, una de les poques masies de la
serra que encara manté l’activitat agrícola amb el
conreu d’una superfície de terreny de les més
grans del Parc. A més, compatibilitza aquesta
activitat rural amb l’oferta de restaurant, la qual
cosa l’ha convertit en un establiment molt popular.

Font dels “Maños”
Aquesta font, situada a tocar de la llera de la
riera, ha estat recuperada mitjançant la
instal·lació d’una plataforma elevada sobre la
riera per tal de poder accedir a la font. La
plataforma és de fusta i l’estructura, metàl·lica.

La 6ª Biennal, organitzada pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la
Universitat Politècnica de Catalunya (Màster
d’Arquitectura del Paisatge i l’Associació
d’Amics de la UPC) i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge) de la Generalitat de
Catalunya, s’ha celebrat del 30 de setembre al
2 d’octubre. Igualment es publicarà al catàleg
que s’editarà amb motiu de la Biennal.
Durant la Biennal s’atorga el Premi Europeu
de Paisatge Rosa Barba, al qual es presenten els
projectes executats a Europa entre 2005 i 2009.
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BICICLETES AL PARC DE COLLSEROLA
Una activitat esportiva i
de lleure en un espai natural
Moltes són les raons per afirmar que l’ús de la
bicicleta resulta una pràctica molt positiva en
tots els sentits. A les àrees urbanes el seu ús és
pràcticament indiscutible. “Descontamina” la
ciutat tant des del punt de vista atmosfèric,
com a nivell acústic i d’ocupació de l’espai. En
termes generals, podem dir que la pràctica de
la bicicleta aporta quantitativament i qualitativament força beneficis ambientals.
Però els aspectes positius que la bicicleta
ofereix en un entorn urbà no són els mateixos
quan aquesta activitat es trasllada a l’entorn
natural. És aleshores quan la seva pràctica i ús
planteja algunes qüestions que cal tenir en
consideració, tal vegada amb especial atenció,
si aquest fet es produeix al Parc de Collserola.
El Parc de Collserola, amb una superfície de
8.500 ha i també més de 3 milions de persones
al seu entorn distribuïdes en nou municipis, és
la zona més poblada de Catalunya. Aquest fet
que el converteix en excepcional és, al mateix
temps, el que el constreny. La seva ubicació
estratègica, juntament amb l’encara alt grau de
naturalitat i el considerable nombre potencial
d’habitants, fan que calgui gestionar-lo amb
delicadesa. Tenir la natura a tocar de casa i a
l’abast de tantes persones, implica una gestió
que sàpiga combinar preservació i lleure, un
repte que no sempre és fàcil.
En aquest sentit, una de les activitats de
lleure que ja fa temps ha experimentat un
augment generalitzat a Collserola és la pràctica
ciclista. Més d’una raó permet explicar aquest
fet. “L’arraconament” que el vehicle ha
provocat a la bicicleta de carretera, motivat per
la inseguretat que comporta compartir l’espai,
ha empès els i les amants del ciclisme a cercar
indrets segurs; la muntanya n’és un. A la

seguretat, s’hi suma el valor afegit de practicar
un esport en un ambient sa i visualment més
atractiu. L’estrès i el ritme diari de la ciutat, com
a tercer element, ens fa veure la natura com el
contrapunt ideal de fugida d’una activitat
frenètica.
En aquest sentit, les grans zones verdes i els
espais naturals com Collserola són indrets ideals
per complir aquesta funció, perquè és una
oportunitat assequible per al lleure personal i el
temps de desplaçament necessari per aconseguir-ho és mínim.
Per tant les primeres apreciacions que
podem fer és que als espais naturals la bicicleta
no es planteja com un mitjà de transport, o un
vehicle de desplaçament com passa a les
ciutats. En molts casos tampoc es planteja com
un mitjà per descobrir l’entorn (cas del
cicloturisme), sinó que es presenta com una
eina per a la pràctica esportiva.
Així, la primera reflexió que cal fer és que
l’entorn natural no és la finalitat en si mateixa
per a un percentatge de ciclistes a Collserola, i
això condiciona l’ús que es fa del Parc i el
comportament que aquests tenen sobre la
bicicleta.
De vegades, és difícil percebre la incidència
que una pràctica continuada, massificada i
indiscriminada té sobre la vegetació i la fauna.
Al Parc de Collserola es dóna la suma de les tres
i això, té indubtablement efectes negatius (no
sempre visibles), a curt, mitjà i llarg termini,
alterant els mecanismes del sistema natural.
Aquesta poca valoració de l’entorn natural
pot fer que, a la llarga, altres usuaris deixin de
venir a Collserola pel poc interès que presenta
un entorn degradat, juntament amb la tensió
d’evitar ensurts amb alguns ciclistes.

CONÈIXER O GAUDIR DE L’ENTORN
NATURAL NO ÉS LA FINALITAT DE
LA MAJOR PART DE CICLISTES AL
PARC DE COLLSEROLA.
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LA FESTA
DELS OCELLS
A CAN COLL
Els factors d’erosió provocats per les frenades
en baixades de pendent pronunciat; la
compactació del sòl pel pas continuat de les
rodes; el trepig de la vegetació sobretot per
terrenys fràgils com corriols; la reducció de la
permeabilitat del terreny, o els atropellaments
de rèptils, amfibis i alguns invertebrats que es
produeixen per velocitats que sobrepassen el
límit acceptable, són, tots ells, efectes provocats per la manca de respecte a la normativa de
circulació en bicicleta al Parc de Collserola.
Coneixedors i conscients d’aquesta realitat,
s’han dut a terme diverses campanyes de
sensibilització per conscienciar i donar a
conèixer aquesta situació als i les ciclistes.
Saturar més el Parc de senyalització de manera
que a cada racó hi hagi la normativa recordant
que no es pot passar de 20 km/h o que no es
pot circular per camins de menys de 3 m
d’amplada o que existeix una xarxa de camins
aptes per al ciclisme de 180 km, no sembla una
mesura que guardi sintonia amb el fet d’evitar
antropitzar i humanitzar l’entorn natural més
enllà del necessari. L’existència d’una normativa
és ara per ara coneguda per la immensa
majoria d’usuaris que són practicants habituals
i veïns del Parc. Una trucada, una consulta al
web, una mirada als panells informatius, és
suficient per saber quines són les normes de
convivència.
El Consorci seguirà fent campanyes de
sensibilització per tal d’insistir en la necessitat
de respectar l’entorn natural, un patrimoni que
és de tots els ciutadans.

Amb motiu del Dia Mundial dels Ocells i coincidint
amb la seva celebració, el diumenge 3 d’octubre,
el Centre d’Educació Ambiental del Parc, Can
Coll, va celebrar la Festa dels Ocells a la que hi
varen acudir unes 500 persones.
La Festa dels Ocells està especialment
dedicada a famílies amb nens per la qual cosa
s’ofereix un ampli ventall d’activitats que poden
fer pares i nens plegats.
D’entre les nombroses propostes, van
destacar els tallers plàstics, els itineraris guiats
pel bosc, i les observacions d’aus amb prismàtics.
També va tenir molt èxit l’espai del ‘conta contes’
que va comptar en aquesta ocasió amb Núria
Llauradó que va narrar ‘La revolució dels ocells’,
conte seu publicat recentment.
Com ja és habitual, el plat fort del matí va ser
l’alliberament d’ocells. Les aus procedien del Mòdul
de Recuperació de Fauna Autòctona del Parc de
Collserola i totes s’havien recuperat després
d’haver patit algun incident. En aquesta ocasió les
aus alliberades van ser merles, tudons, tórtores i
un xoriguer. També, i per fer èmfasi en l’any de la
Biodiversitat, es va alliberar un llangardaix.

VEREMA
AL PARC

El proppassat 23 de setembre, com cada tardor,
es va fer la verema a Can Coll
Es varen recollir més de 1.000 quilos de
raïm, dels quals 508,4 corresponien a la
varietat ull de llebre, 258,4 quilos a la varietat
merlot i 312,2 quilos a la varietat cabernet
sauvignon.
El raïm recollit es va portar, el mateix matí,
al celler de Can Calopa i en aquests moments
ja està fermentant en tines d’acer inoxidable.
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VOLUNTARIS AL PARC,VOLUNTARIS DE COLLSEROLA
S’inicia el nou curs
El passat mes de juny, el projecte dels Voluntairs del Parc va iniciar un nou curs. Enguany,
són 80 les persones participants, 8 més que el
curs anterior.
El projecte es desenvolupa al voltant de
tres eixos: la participació, la formació i les
tasques. Enguany hi ha novetats en relació
amb aquestes últimes. Es torna a fer la de
distribució dels arbres singulars, començada el
curs 2008-09 i hi ha un nou grup que farà un
guiatge d’un itinerari a peu mensual entremig
de setmana.
D’acord amb això, les tasques de suport als
tècnics del Parc en l’atenció al visitant que es
realitzaran seran les següents:
• Suport a l’atenció al visitant al CI
• Suport a l’atenció al visitant a Can Coll
• Guiatge d’itineraris a peu els diumenges
i un dimecres al mes
• Tasques de col·laboració en el manteniment
i millora del Parc
• Seguiment del creixement dels arbres
de les repoblacions
• Distribució de l’ailant
• Distribució dels arbres singulars
• Catalogació i manteniment de les fonts
• Catalogació i manteniment de les barraques
de vinya
• Revisió de la senyalització dels itineraris a peu
• Manteniment de la senyalització dels 		
itineraris a peu
• Neteja de zones
Si voleu formar part de Voluntaris de Collserola, poseu-vos
en contacte amb el Consorci o entreu al web del Parc
wwv.parccollserola.net. Hi trobareu informació sobre
el projecte i el qüestionari de sol·licitud d’incorporació.

El 19 de setembre es va fer a Can Coll la Trobada de tardor,
esdeveniment que dóna el tret de sortida al curs, un cop
acabat l’estiu, i on els voluntaris signen el seu Compromís
anual amb el Parc.
Procedència municipis àmbit del Parc:
Barcelona
71,25 %
Montcada i Reixac
3,75 %
Cerdanyola del Vallès
3,75 %
Sant Cugat del Vallès
5,00 %
Sant Just Desvern
1,25 %
Procedència àrea metropolitana
de Barcelona:
Badia del Vallès
Badalona
Castellbisbal
Cornellà
L’Hospitalet de Llobregat
Sant Joan Despí
Santa Coloma de Gramenet

1,25 %
1,25 %
2,50 %
2,50 %
1,25 %
1,25 %
2,50 %

D’altres:
Sant Quirze del Vallès
Granollers

1,25 %
1,25 %
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LA PLETA AL
PARC NATURAL
DEL GARRAF

DARRERA SESSIÓ
DEL CONSELL
CONSULTIU

El passat dia 30 de 		
setembre, la Xarxa de
Voluntariat Ambiental de
Catalunya (XVAC) va
celebrar a La Pleta, al Parc
Natural del Garraf, una
jornada de treball amb
el títol “Espais Naturals
protegits i voluntariat
ambiental, una eina
de gestió?”.
Hi van participar els 		
responsables de voluntariat
de diferents parcs de la Diputació de Barcelona
i de la Generalitat de Catalunya.
Primer de tot es van analitzar els resultats
de la diagnosi realitzada sobre la situació del
voluntariat ambiental en els diferents ENPs.
A continuació, es va fer una taula rodona sobre
els diferents models de gestió del voluntariat
que hi ha actualment. Els tècnics del Consorci
van presentar els projectes que es duen a
terme al Parc: Voluntaris de Collserola i
Col·laborem amb el Parc.
Tots els participants van considerar que la
jornada havia estat molt profitosa, motiu pel
qual es decidí de mantenir el grup de treball en
el sí de la XVAC, amb l’objectiu de seguir
l’intercanvi d’informació i l’abordatge conjunt
de diferents temes.

El 30 de juny de 2010 es va
celebrar la sessió ordinària del
Consell Consultiu corresponent
a l’estiu del 2010.
En el decurs d’aquesta sessió, el Sr. Lluís Cabañeros,
cap del Servei de Medi Natural del Consorci,
va informar de les actuacions dutes a terme per
pal·liar els efectes de les nevades del proppassat
8 de març, incidint especialment en l’esforç
econòmic de la Generalitat de Catalunya, que
ha esmerçat molts recursos per extreure milers
d’arbres caiguts als camins de la xarxa viària
bàsica del Parc de Collserola i de les franges de
protecció corresponents.
També cal destacar la proposta que va
formular el representant de Comissions Obreres,
Sr. Salvador Clarós, en el sentit que el Consorci
impulsi l’elaboració d’estudis sobre els recursos
forestals de Collserola, a l’objecte de valoritzar
energèticament la biomassa.
Una altra qüestió rellevant que es va debatre
va ser l’estat de la tramitació de la declaració de
Collserola com a parc natural, a la vista del qual
el Consell Consultiu va acordar per unanimitat
fer arribar al president de la Generalitat de
Catalunya la seva queixa i indignació per
l’endarreriment de la declaració citada. En
aquest sentit, el Sr. Oriol Monclús, assessor
jurídic del Consorci, va referir les al·legacions
que aquesta entitat va presentar al projecte de
decret de declaració del parc natural de la Serra
de Collserola i de les reserves naturals de la
Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.

LA CASA DEL GUARDA
DEL PANTÀ OBRE ELS
DIUMENGES AL MATÍ
L’espai d’interpretació del pantà de Vallvidrera
obrirà els diumenges d’11 a 14 h, des del 19
de setembre fins al 28 de novembre de 2010.
Allà hi trobareu l’exposició sobre el pantà i els
seus entorns.
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Donen suport a la
conservació del Parc:

Equipaments
Centre d’informació i Serveis Tècnics
Ctra. de l’església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona.
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera.
Horari: cada dia de 9.30 a 15 h.
Centre d’Informació. Bar L’Entrepà: tel. 93 280 28 40
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
i Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE)
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.
Centre d’Educació Ambiental: tel. 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net
Feiners: visites escolars concertades (Infantil, Primària i ESO).
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 15 h (juliol i agost tancat)

imprès en paper reciclat CICLUS PRINT

Estació Biològica del Parc de Collserola
i Mòdul de Recuperació de la Fauna Autòctona (MRFA)
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).
MRFA: tel. 93 587 95 13 - 620 885 782. mrfcbalasc@parccollserola.net

Àrees de lleure
Restaurants a les àrees de lleure:
Santa Creu d’Olorda: tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies)
Can Coll: tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat). Santa Maria de Vallvidrera: tel. 93 280 26 49
(divendres tancat). La Salut de Sant Feliu: tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat)
Sant Pere Màrtir (pl. Mireia). Espai Mireia: tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies)

Plou i fa sol

Edició:

Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m). Al web del Parc trobareu més informació.
Període
TMA
TM
T
Tm
Tma
P

PA

Maig 2010
Maig 1971-2000

26,6
31,2

19,3
20,1

15,4
16,1

11,5
12,0

5,1
2,4

154,7
59,9

412,8
240,2

Juny 2010
Juny 1971-2000

31,5
35,5

24,4
24,2

20,3
20,0

16,1
15,7

11,2
6,9

35,7
39,4

448,5
279,6

Juliol 2010
Juliol 1971-2000

34,2
39,8

30,6
27,4

25,7
22,9

20,7
18,5

17,3
10,6

13,0
26,7

461,5
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)

Consorci del Parc de Collserola
Ctra. de l’església, 92
08017 Barcelona
Tel. 93 280 06 72
Fax 93 280 60 74
www.parccollserola.net
Dipòsit legal: 18.344-88.

