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CUIDEM
COLLSEROLA
Ja fa uns anys que des
del Consorci vam deixar
de celebrar el Dia de
Collserola, el qual,
segurament, molts de
vosaltres recordareu.
Diferents motius van
conduir a la supressió
d’un dia dedicat a convidar i compartir el Parc
amb els ciutadans metropolitans. Enguany
hem decidit que no podíem deixar de festejar
la declaració de Parc Natural per a Collserola
que tants anys i esforços ha costat. Ho farem
el proper dia 10 d’abril amb el lema
“Collserola et cuida, cuida Collserola”.
Ho volem celebrar amb tots els habitants
de l’àrea metropolitana, perquè tots i
cadascun d’ells mereixen gaudir d’un espai
com és el Parc Natural de la Serra de Collserola. Un espai amb uns valors naturalístics i de
patrimoni excepcionals atesa la seva ubicació,
enmig de l’àrea metropolitana de Barcelona.
És amb aquest objectiu que des
d’aquestes ratlles vull convidar tots els
ciutadans metropolitans a compartir amb
nosaltres una jornada dedicada a donar a
conèixer per què, la serra de Collserola, ha
merescut ser declarada Parc Natural.
Compto amb tots vosaltres!
Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu
Consorci Parc de Collserola

ELS SENGLARS, LES ZONES URBANES I
Nova mesura per al control de les
poblacions de senglar al Parc de
Collserola

En el Butlletí de Tardor (núm. 89), hi
podíeu trobar l’article “Senglars urbans” que
tractava la presència de senglars en diverses
ciutats del món. Darrerament, els mitjans de
comunicació s’han fet ressò de les propostes i
contrapropostes per reduir i/o evitar la
presència d’aquests mamífers a les zones
urbanes. Mirarem de donar-vos una explicació
que aclareixi els dubtes que pugueu tenir.
Darrerament s’estima que la població de
senglars al Parc de Collserola està pel damunt
dels 700 individus, un nombre que ha tingut
una tendència a l’alça des de fa anys. La gran
densitat a Collserola, la gran mobilitat
d’aquesta espècie i l’habituació a les persones,
fan que s’hagin tornat molt més visibles,
provocant a més a més greus problemes de
seguretat, com els accidents d’automòbils que
xoquen amb aquests animals quan creuen
carrers i carreteres i actituds agressives amb vianants i, també, molèsties greus com endinsarse en zones urbanes (arribant fins a la plaça
Lesseps de Barcelona, o a barriades de
l’Hospitalet de Llobregat) amb el consegüent
augment d’alarma per part dels usuaris i veïns
de les zones urbanes properes al Parc.
Per aquest motiu, tant des del Consorci
com des de diferents municipis del Parc, es van
engegar campanyes per tal que no es donés
menjar als senglars ni es propiciés el seu

acostament a les zones urbanes deixant
deixalles a la vista o fora dels contenidors.
Malgrat tot, durant el 2010 el Consorci del
Parc de Collserola va capturar 44 senglars en
zones urbanes que van haver de ser sacrificats,
ja que, per causa de la seva habituació a
aquestes zones, havien perdut l’hàbit de
sobreviure en el medi natural. Aquesta actuació
comporta uns costos considerables i no té cap
aprofitament, atès que els animals capturats i
sacrificats, han de ser finalment incinerats.
Per aquest motiu, la Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat de la Conselleria
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va
preveure, dins del Pla tècnic de gestió cinegètica de Collserola per a la temporada 2010 —
2011, autoritzar aguaits nocturns per controlar
les poblacions de senglar en zones de pas,
properes a les zones urbanes.
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LA CAÇA AL PARC DE COLLSEROLA

NO DONEU MAI DE MENJAR ALS SENGLARS!
SÓN ANIMALS SALVATGES I L’INTENT DE

DOMESTICACIÓ AFAVOREIX LA SEVA INCAPACITAT PER A LA VIDA QUE ELS ÉS PRÒPIA.

Les àrees de pas de senglars per delimitar
els punts d’aguait en tot el perímetre del Parc,
van estar determinades pels Serveis Tècnics del
Consorci del Parc de Collserola mitjançant un
estudi detallat. En total s’han fixat 54 punts
d’aguait en el conjunt de 6 municipis, que
substitueixen els permisos especials individualitzats que de forma habitual s’havien atorgat.
En el cas del municipi de Barcelona —un
dels tres municipis del Parc que han declarat
tot el seu territori zona de seguretat, igualment
com Esplugues de Llobregat i Montcada i
Reixac— la Generalitat, organisme en què
recauen les competències pel que fa a la caça,
va aprovar 12 punts d’aguait nocturn. La particularitat d’aquesta iniciativa raïa en el fet que
aquestes esperes nocturnes les farien caçadors
federats i ben ensinistrats, amb arc i fletxes en
comptes de la tradicional escopeta, que si que
s’utilitza en la resta de punts d’aguait.

AQUESTES SITUACIONS NO HAURIEN DE DONARSE. UN COP CAPTURATS HAN DE SER SACRIFICATS.

Tot plegat va comportar un considerable i
distorsionat enrenou mediàtic. Tanmateix, les
principals raons per a la tria d’aquesta modalitat de caça les motivaven la limitació de l’ús
d’escopetes per caçar en aquestes zones de
seguretat, l’absència de soroll en comparació
amb els trets i la seguretat pel que fa a aquesta
modalitat: ja que cal disparar a una distància
curta i a punts molt concrets per tal de garantir
que l’animal sigui abatut de forma immediata.
Aquesta hauria estat una actuació
preventiva-correctiva, extraordinària i sense cap
cost per a l’Administració, per donar resposta a
un problema real, com és la densitat elevada
de porcs senglars a Collserola i la seva incidència en zones urbanes. Aquesta actuació s’ha
descartat i, de moment, s’ha adoptat la mesura

NO DEIXEU BOSSES D’ESCOMBRARIES FORA
DELS CONTENIDORS! LES ESCOMBRARIES

ATRAUEN ELS SENGLARS, I LA SEVA PRESÈNCIA
POT PROVOCAR ACCIDENTS DE TRÀNSIT I
DESTROSSES A L’ESPAI PÚBLIC.

de capturar els senglars amb gàbies, per,
posteriorment, anestesiar-los amb dards i
sacrificar-los. Aquesta actuació recau únicament i exclusivament en l’Administració.
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EL CONSORCI A LA XARXA DE SEGUIMENT ECOLÒGIC
La Xarxa LTER-Spain, un projecte
que va endavant
La Long Term Ecological Research-Spain
(LTER-Spain), xarxa de seguiment ecològica a
llarg termini, va néixer el 2008 com a secció
nacional d’ELTER, la xarxa europea d’estacions
biològiques de seguiment a llarg termini, de
la qual forma part l’Estació Biològica del Parc
de Collserola conjuntament amb l’Estació
Biològica de Doñana- CSIC i el Parc Nacional
d’Aigüestortes, el Centre d’Estudis Avançats
de Blanes del CSIC, el Parc Nacional Sierra
Nevada o el Parc Nacional de les Illes Cíes,
entre d’altres i fins a un total d’onze entitats.
L’objectiu de la xarxa LTER Europa és el
seguiment i la recerca als ecosistemes a llarg
termini. La tasca que desenvolupa coordinant
els diferents LTER arreu d’Europa és essencial
per entendre el funcionament dels ecosistemes
i la seva resposta als canvis globals. Per
exemple, per entendre els canvis que
l’escalfament global ocasiona en les espècies,
hàbitats i paisatges, calen uns registres de
dades fiables obtinguts durant un llarg període
de temps.
El Parc de Collserola com a nodus de la
xarxa té una presència força activa. Els diferents
seguiments a llarg termini duts a terme des de
l’Estació Biològica a Can Balasc, i els programes
d’ecologia forestal que desenvolupa el CREAF a
l’entorn de l’Estació Biològica, estan plenament
incorporats als objectius de LTER. Així doncs,
en les darreres Jornades de LTER-Spain
celebrades a Boí-Aigüestortes es va presentar
una comunicació conjunta sobre tendències

Papallona rei (Papilio machaon)

El proper mes de setembre entre els dies
5 i 9, se celebrarà a Barcelona el XXX Congrés
de l’IUGB (International Union of Game
Biologists) i Perdix XIII. L’IUGB és una entitat
que avala l’organització biennal d’un congrés
que agrupa biòlegs de fauna silvestre,
especialment la d’interès cinegètic, científics
de silvicultura, veterinaris, gestors de la caça,
caçadors i altres persones interessades en la
caça o en la flora i fauna. Una de les finalitats
d’aquest Congrés, que se celebra ininterrom-

poblacionals i fenologia en la qual es recollien
de manera sintètica els principals resultats dels
programes de seguiment a llarg a termini que
es realitzen al Parc de Collserola.
El seguiment anual de les papallones
(Buttefly Monitoring Scheme) coordinat pel
Museu de Ciències Naturals de Granollers i en
el qual col·labora el Consorci del Parc de
Collserola des del seu inici, és un dels programes que pels seus objectius i metodologia
encaixen plenament amb l’esperit de LTERSpain.

pudament des del 1954, és la d’establir un
pont entre científics, gestors del medi natural i
autoritats competents.
El lema del Congrés d’enguany, “Humanwildlife conflicts and peace-building strategies”, s’integra en els interessos del Consorci
per la qual cosa una de les visites tècniques es
farà al Parc Natural de la Serra de Collserola
amb la participació dels tècnics del Parc.
Si hi esteu interessats encara us hi podeu
inscriure: www.iugb2011.com.
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UN ESPAI PER VOLAR
AL PASSEIG DE LES
AIGÜES

El passeig de les Aigües, a banda de ser un
excel·lent mirador de la ciutat, ofereix moltes
possibilitats de lleure. Al passeig a peu i en
bicicleta i altres pràctiques esportives, cal afegir
l’activitat que des de 1985 hi desenvolupa el
Club Velers Collserola: el llançament i vol de
velers, és a dir, petits avions planadors que
volen per efecte de les brises que remunten els
vessants de la serra. Utilitzen models absolutament silenciosos, conscients que l’entorn on
practiquen és un parc natural.
Els membres d’aquest club, que té prop de
145 socis, organitzen d’abril a octubre tota
mena d’activitats adreçades a la difusió
d’aquest esport, emparats per la Federació
Aèria Catalana i amb la col·laboració dels
districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de les Corts.
D’entre les activitats que organitzen,
destaca un “clàssic”: la trobada per a discapacitats que preparen conjuntament amb
l’associació ASPAIM.
El Consorci del Parc de Collserola, coneixedor d’aquesta pràctica, ha inclòs en el projecte
d’ordenació del passeig de les Aigües
l’arranjament d’un petit espai, situat just per
damunt del parc de l’Oreneta, que aprofitant
part del talús facilita l’aterratge dels velers.

CONEIXES LA PLAÇA
DE LA FONT DEL MÓN?
El proppassat diumenge 19 de desembre
es va inaugurar la plaça de la Font del Món, al
passeig de les Aigües. El projecte, encarregat
pel Districte de Sarrià – Sant Gervasi i realitzat
pels Serveis Tècnics del Consorci del Parc de
Collserola, recupera un espai utilitzat fins ara
pels veïns com a espai de trobada i porta de
barri i li confereix el caràcter de plaça pública.
Les obres d’adequació han consistit a
aplanar la topografia, fer un banc corregut al
límit del fondal i fer un ferm de llosa de
formigó decorat amb un motiu dissenyat per
América Sánchez en col·laboració amb el
Consorci. També s’hi ha col·locat el mobiliari i
la senyalització necessària.

La nova plaça és una nova peça del
projecte del passeig de les Aigües i per tant
també compleix la funció d’espai de pas per a
la passejada i la pràctica de l’esport.
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EL 10 D’ABRIL ÉS LA FESTA DEL PARC NATURAL
DE LA SERRA DE COLLSEROLA
Amb motiu de la recent aprovació del
Decret de Parc Natural, des del Consorci hem
preparat la Festa del Parc Natural de la Serra de
Collserola, que celebrarem el diumenge 10
d’abril. L’objectiu d’aquesta celebració és
mostrar, un cop més, els valors naturals
d’aquest espai i el que representen per a tots
els que vivim a prop, a banda de les oportunitats de gaudi i lleure que ens ofereix.
Serà la festa de tots, i gairebé tots els
municipis s’han sumat a la celebració, organitzant activitats en cadascun dels seus territoris.

COLLSEROLA NO OFEREIX ÚNICAMENT NATURA I
LLEURE, SINÓ QUE TAMBÉ ENS OFEREIX SALUT I
BENESTAR. PER AQUEST MOTIU EL LEMA DEL DIA
FA ESPECIAL ÈMFASI A

“CUIDAR I CUIDAR-NOS”.

Tot i que les activitats de la jornada es
distribuiran principalment entre el Parc de
Vallvidrera i Can Coll, a Cerdanyola, la festa
s’iniciarà al Centre d’Informació amb un acte
acadèmic a càrrec de Josep Maria Mallarach,

“Reflexions sobre l’estat del medi natural a
Catalunya. El paper de Collserola com a nou
Parc de Natural”.
A partir de les 10 h trobareu les portes
obertes a Can Coll i al Centre d’Informació, on
una gran varietat d’activitats us estaran
esperant!

Comptem amb vosaltres!
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COLLSEROLA ET CUIDA
Perquè és...
• Font de vida: El mosaic d’hàbitats de
Collserola és la base de la seva riquesa
biològica. És una xarxa de formes de vida amb
gairebé 5.500 espècies diferents d’éssers vius.

Perquè la vegetació realitza
treballs insubstituïbles...
• Un gran filtre natural: Un arbre pot filtrar
fins a 5 tones de pols i tòxics en un any. Al Parc
hi ha més de 7 milions d’arbres!!
• Una bomba d’oxigen: Cada arbre pot
produir 370 litres d’oxigen per hora durant el
dia; aproximadament la mateixa quantitat de
CO2 que reté.
• Un magatzem de carboni: La vegetació
contribueix a reduir l’efecte hivernacle i
l’escalfament global absorbint CO2 i altres
gasos contaminants. Els boscos capten el doble
de CO2 que l’arbrat urbà.
• Un estalvi energètic: La vegetació ajuda
que el clima sigui més temperat, amb menys
fred a l’hivern i menys calor a l’estiu.
• Una reserva d’aigua: Atès que plou més
en llocs amb vegetació, el sòl reté l’aigua i
l’emmagatzema. A la ciutat es pot arribar a
perdre fins al 90% de l’aigua de pluja. A la
serra hi ha unes 200 fonts per on raja l’aigua
acumulada al subsòl.
• Una protecció del sòl: Bona part de
l’aigua de la pluja queda retinguda entre les
fulles, tiges i arrels, la resta s’infiltra pel terra,
evitant els efectes negatius dels aiguats. Pot
arribar a haver-hi 100 vegades més erosió en
zones sense arbres i arbusts.

AL PARC HI HA LLOC PER A TOT I PER A TOTS
SEMPRE QUE HO FEM AMB CURA I RESPECTEM
LES BONES PRÀCTIQUES.

• Una pantalla acústica: El bosc esmorteeix
més del 50% dels sorolls i permet sentir sons
com el cant dels ocells, el brunzir de les abelles
i la remor del vent.

Perquè és un espai de relació on
viure i conviure...
• Un bagul de saviesa: Fa més de 100 mil
anys que hi ha ocupació humana generant
tradició i cultura. S’hi conreen i es fan servir
moltes plantes i bolets com a aliment i
medicines. Ofereix l’oportunitat de recuperar
activitats tradicionals i respectuoses.
• Una reserva de salut i benestar: Fer-hi
esport o passejar permet estar en forma i
millorar la salut. Els espais naturals ens ajuden
a recuperar la tranquil·litat i la concentració,
reduint l’estrès.
• Un punt d’inspiració: El parc afavoreix la
creativitat i el coneixement. Els diferents
paisatges canvien de formes i colors cada
època de l’any i conviuen multitud d’estratègies
de supervivència .
• Un espai d’acolliment: Tothom pot gaudir
de moments de complicitat, alegria i aventura
al parc natural. Som 2 milions de persones que
visitem el parc cada any.

EL PARC ÉS PER A GENT COM TU!

CUIDA COLLSEROLA
Perquè saps anar pel Parc...
• Utilitzes el transport públic. Si vas en
cotxe respectes el límit de velocitat a les pistes
de 20 km, tens en compte els senyals i
aparques sense obstruir camins.
• Si vas en bici o cavall, cedeixes el pas als
vianants. Utilitzes sempre els itineraris marcats i
els camins i pistes de més de 3 metres.
• En les passejades a peu, vas per camins i
corriols marcats.

Perquè vius i deixes viure...
• Gaudeixes del bosc i escoltes els sons de
la natura sense fer sorolls innecessaris.
• No molestes els animals. No arrenques
plantes ni molsa. No alliberes espècies
exòtiques.
• Respectes les propietats, les masies,
esglésies i altres construccions.

Perquè entens que el Parc és per
a tothom...
• Saps compartir l’espai i les instal·lacions.
• Deixes els llocs nets com t’agradaria
haver-los trobat. I si no veus contenidors
t’endús les deixalles cap a casa.
• Tens cura que els teus animals de
companyia no molestin ni destorbin els altres
visitants.

Perquè saps que el Parc també
depèn de tu...
• Fas cas de la senyalització del Parc i
ajudes a mantenir-la en bon estat.
• Aportes els teus suggeriments per a la
millora del Parc.
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CAN VALLDAURA,
UNA LLARGA
HISTÒRIA

AMB AQUEST ARTICLE DONEM PAS A LA SÈRIE
D’ARTICLES DEDICATS AL PATRIMONI DEL PARC
QUE ANIRAN APAREIXENT ALS PROPERS
BUTLLETINS.

La finca de Can Valldaura té una llarga
història. Seu del primer monestir del Cister a
Catalunya (Santa Maria de Valldaura: anys
1150 a 1169) i d’un palau reial de caça de la
corona catalanoaragonesa, entre els anys 1194
i 1516, on succeí, segons diuen, bona part de
la llegenda de fra Garí. Va pertànyer als
monarques catalans fins al segle XVI quan en
morir Ferran II, el Catòlic, va passar a mans de
l’Església, en les quals va romandre fins que un
industrial de Sant Andreu la va comprar. Així,
doncs, no tot és història antiga. Cap a mitjan
segle XIX i gràcies a l’empenta de Francesc
Guardiola, la finca de Can Valldaura va arribar
a ser un exemple d’explotació agrària.
Francesc Guardiola, empresari fariner de
Sant Andreu del Palomar, va comprar la finca i
va construir l’actual masia el 1887. Va dedicar
els camps al cultiu de la vinya per la qual cosa
va fer feixes, els murs de les quals eren fets
amb maons produïts a la bòbila que va
instal·lar a la mateixa finca. Dels cinc quilòmetres de camins que travessen la propietat, que
té 130 hectàrees, prop de tres estan resseguits
per parets de maons. També va construir mines
d’aigua que va canalitzar per al reg dels ceps.
Una petita indústria que s’autoabastia i que va
deixar de funcionar quan la fil·loxera va fer la
seva aparició a la serra.

Mapa dels nous principats de Catalunya. 1608. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Document notarial de 1517.

Francesc Carreras i Candi, historiador i
polític català (1862 - 1937) a la seva Geografia
general de Catalunya. Ciutat de Barcelona, diu
de Valldaura: “En terme de Cerdanyola, no
lluny de Sant Andreu de Palomar, existia de
molt antich una capella dedicada a la mare de
Déu de Valldaura (vallis laurea), al lloch on
suposavan que hi morí lo comte Wifret lo Pilós
combaten als sarrahins. Los frares cistercienses
s’hi estigueren abans de passar a Santes Creus
(1150 - 1174). Fracassà l’intent de Jaume II
d’instal·lar en la R. Capella de Valldaura
monges clarisses, en 1325, puix preferiren
establir-se a Pedralbes (1326)...

Son bosch fóu sempre lo principal lloch de
caça de nostres Monarques en lo vehinatge de
Barcelona. En 1326 lo Rei envià a cercar cerfs a
Mallorca per deixar-los-hi anar. Pere lo
Condestable de Portugal l’eixamplà ab més
terres. Per l’alicient de la caça tots nostres reys
passaren temporades a Valldaura. Martí I, ab
tot y no ésser caçador, hi estigué dos istíus
(1404 y 1405); y també alguns dies lo rey
Anfós IV de Nàpols (8 a 15 de maig de 1431).
Regnant Ferran II, lo bosch desapareixía
convertit en carbó y prohiví la talla d’arbres
(1486). Tot vestigi de reyal possessió se pert en
lo segle XVI...”
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QVALLDAURA: GREEN FAB LAB
UN PROJECTE DE FUTUR AMB FUTUR
Un nou centre de coneixement
al Parc de Collserola
El proppassat 11 de febrer es va presentar
el projecte de l’IAAC (Institut d’Arquitectura
Avançada de Catalunya) Green Fab Lab, un
centre destinat a generar coneixement de la
natura a través de l’experiència i que s’ubicarà
a la finca de Can Valldaura.
El Gren Fab Lab té com a objectiu
principal esdevenir un entorn multidisciplinari
de referència mundial dirigit a la recerca,
l’educació i ladifusió de la relació que

s’estableix entre la natura i les noves tecnologies, un laboratori orientat a la recerca,
l’educació i la innovació en l’àmbit dels hàbitats
autosuficients i la protecció dels ecosistemes, i
on es produirà energia, aliments, béns i
coneixement.
El projecte inclou, també, la rehabilitació
de la masia i la recuperació de l’explotació
forestal i agrícola de la finca (130 ha), abandonada fa més de 50 anys.

El Gren Fab Lab rep el suport, entre
d’altres, del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès i del Consorci del Parc de Collserola que
a més supervisa i tutela el desenvolupament
d’aquest ambiciós projecte.
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VOLUNTARIAT AL PARC

La tasca de catalogació i manteniment de les barraques de vinya
Dins les tasques de col·laboració amb el
Consorci que fan les persones que participen
en el projecte Voluntaris de Collserola, n’hi ha
unes que estan relacionades amb el manteniment i la millora del patrimoni arquitectònic.
Aquest és el cas de la catalogació i el manteniment de les fonts, i de la catalogació i
manteniment de les barraques de vinya. Avui
parlarem d’aquesta segona tasca.
Les barraques de vinya són petites
construccions de pedra seca que ens recorden
un passat agrícola no massa llunyà quan a la
zona del Baix Llobregat hi havia conreus de
secà, com els fruiters i la vinya. Els pagesos les
empraven per guardar les eines i altres estris, o
com a refugi en cas de tempesta. Tenen un
valor testimonial i de patrimoni perquè són
autèntiques obres d’art. Algunes es troben en
més bon estat, altres ja s’han convertit en una
pila de pedres. El Consorci, conjuntament amb
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat n’ha
restaurat tres a la finca de Can Ferriol.
Tot i que ja fa uns anys que els tècnics del
Consorci les van començar a inventariar,
l’assumpció d’aquesta tasca per part dels
voluntaris, a partir del curs 2009-10, ha
permès començar la seva catalogació sistemàtica i el manteniment d’algunes d’elles. A dia
d’avui s’han catalogat 11 barraques i se n’ha
fet el manteniment.

La feina que fan els voluntaris consisteix,
primer de tot, a localitzar les barraques
inventariades. Cal dir que de vegades, tot
buscant, se’n troben algunes que no eren al
llistat inicial. A continuació es fan tot un seguit
d’observacions i mesures per tal de recollir les
característiques de l’entorn i de la construcció:
estructura, orientació, forma de la planta,
materials emprats, tipus de coberta, de porta...
També es fan diversos croquis i fotografies.
Tota aquesta informació es recull després en
una fitxa.
Si escau, els voluntaris també fan feines de
manteniment de la barraca: neteja de la
vegetació que l’envolta, neteja de l’interior,
etc.
La recuperació d’aquesta part del nostre
patrimoni històric és una bona contribució al
Parc per part d’aquest grup de Voluntaris de
Collserola. Des d’aquí us convidem a conèixer
les barraques de vinya.
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PROJECTE
D’ACCESSIBILITAT
AL PARC DE
COLLSEROLA AMB
L’OBRA SOCIAL
“LA CAIXA”

LA VINYA I EL VI
A COLLSEROLA
La tercera edició de les jornades “La vinya i
el vi a Collserola” es durà a terme del 8 de
maig al 12 de juny. Cal recordar que l’objecte
de les jornades és donar a conèixer la pràctica
d’aquest conreu a la serra, així com els tipus de
vins que es produïen.
Les jornades que organitzen de forma
conjunta els ajuntaments de Cerdanyola del
Vallès i de Sant Cugat del Vallès amb la
col·laboració del Consorci del Parc de Collserola, comptaran enguany amb la participació de
l’Ajuntament de Barcelona, responsable del
centre vitivinícola de Can Calopa i gestionat
per la cooperativa L’Olivera.
Les jornades consistiran en un conjunt
d’activitats, com ara tallers, xerrades i visites de
caire educatiu i divulgatiu.
Trobareu el programa complet al web del
Parc: www.parccollserola.net.

CIRCUIT DIR PARC
DE COLLSEROLA
A partir del proper 9 d’abril el tram del
passeig de les Aigües entre Sant Pere Màrtir i la
plaça dels Maduixers, disposarà de la senyalització i el mobiliari adient per a la pràctica del
“running”.
El projecte s’ha realitzat en col·laboració
amb el Grup DiR que es farà càrrec del
manteniment de la senyalització del circuit i
també dels consells per a la pràctica d’aquest
esport que es trobaran a les fites i els senyals.
No serà la darrera iniciativa del Grup DiR al
Parc ja que en un futur es preveu la senyalització d’itineraris de salut, així com la realització
de diferents accions esportives i socioculturals.

Fruit del conveni entre l’Obra Social “La
Caixa” i la Diputació de Barcelona és el
projecte d’adequació per fer accessibles els
equipaments i les àrees de lleure del Parc a les
persones amb mobilitat reduïda i invidents.
El projecte té com a finalitat identificar i
eliminar obstacles per millorar les oportunitats
d’accés a les persones amb discapacitat .
La majoria de les infraestructures existents
als parcs naturals són anteriors a la Llei
d’integració social dels minusvàlids (Llei
13/1982 de 23 de març) i la Llei 20/1991, de
25 de novembre de promoció de l’accessibilitat,
de supressió de barreres arquitectòniques i
l’aprovació del Codi d’accessibilitat, per la qual
cosa en l’actualitat s’està procedint a la
remodelació dels equipaments del Parc.
El projecte incorpora una senyalització
específica per donar a conèixer als col·lectius
de discapacitats les possibilitats d’accés als
diferents equipaments i instal·lacions.
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Equipaments

Donen suport a la
conservació del Parc:

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: 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 Salvatge (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
Novembre 2010
Novembre 1971-2000

TMA
23,2
26,4

TM
14,6
14,2

T
11,0
11,3

Tm

Tma
2,4
-2,6

P
14,2
64,7

PA
687,2
586,9

7,5
8,3

Desembre 2010
Desembre 1971-2000

19,5
20,0

11,7
11,7

8,5
8,9

5,4
6,2

-1,3
-6,2

32,8
60,4

720,0
651,6

Gener 2011
Gener 1971-2000

17,8
20,9

11,6
10,9

8,0
8,0

5,3
5,1

-2,3
-7,2

41,6
52,9

41,6
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 /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.

