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A l’Assemblea 
General del Consorci, 
que es va celebrar el 
proppassat 28 d’abril, es 
van aprovar defi nitiva-
ment els nous estatuts 
del Consorci i amb ells 
l’aprovació formal a la 

incorporació de la Generalitat de Catalunya al 
Consorci i el vistiplau a la denominació del 
parc com a Parc Natural de la Serra de Collse-
rola, a tots els efectes.

L’Assemblea posava fi  a les tasques dutes 
a terme el darrer quadrienni (2007 -2011), 
d’entre les quals m’agradaria destacar l’impor-
tant avenç en la línia dels estudis de recerca 
per a la gestió del medi natural, dels quals 
hem anat donant compte en els butlletins dels 
darrers dos anys. També voldria destacar l’aca-
bament del projecte de recuperació de les 
fonts emblemàtiques que ha fi nalitzat amb 
l’arranjament de catorze fonts en diferents 
municipis del Parc, i, per descomptat, els 
projectes estrella: la renovació de l’exposició 
permanent del Centre d’Informació i la reha-
bilitació de l’edifi ci del guarda del pantà com a 
Centre d’Interpretació del Pantà de Vallvidrera.

Han estat quatre exercicis marcats per 
l’austeritat pressupostària i s’ha fet necessari 
prioritzar. Tot i així tinc el convenciment que 
les expectatives de molts ciutadans han rebut 
resposta. Aquest és el nostre desig.

PN DE LA SERRA 
DE COLLSEROLA

INICI DE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ I 
DETECCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
El dia 29 de maig les torres de 
guaita van entrar en acció

Un any més s’ha posat en marxa el 
dispositiu de prevenció i detecció d’incendis 
forestals, la qual cosa implica la prohibició 
expressa de fer foc al bosc així com la realitza-
ció de qualsevol tasca que pugui comportar risc 
d’incendi, fi ns al 15 de setembre.

Com ja és habitual, previ a l’inici de la 
campanya, se celebra la reunió anual de la 
Comissió d’Incendis durant la qual es presenten 
els resultats de la campanya anterior. Enguany 
la reunió es va fer el proppassat 4 de maig a la 
seu del Consorci del Parc de Collserola.

L’objecte de la Comissió és, a banda de 
presentar els resultats com ja hem avançat, que 
cadascun dels organismes que la componen 
comuniqui quins seran els efectius amb què 
comptarà per afrontar la campanya per tal de 
coordinar els esforços per minimitzar els riscos 
d’incendi forestal.

Pel que fa als resultats de la campanya de 
2010, cal destacar que arran de la nevada del 8 
de març, que va causar destrosses en prop d’un 
30 % dels arbres i arbusts del Parc, es temia 

que el gran esforç realitzat per pal·liar-ne els 
efectes, no fos sufi cient. L’estiu tot i ser càlid va 
quedar dins dels marges habituals exceptuant 
l’onada sobtada de calor del dia 27 d’agost 
durant el qual es van assolir els 37,9 ºC i una 
humitat relativa del 20 %.

A Collserola, la superfície cremada va ser 
d’1,26 hectàrees (1,19 ha de matolls i herbas-
sars i 0,06 ha de superfície arbrada), repartides 
en 22 incendis. En resum, va ser una campanya 
amb un excel·lent resultat.

COORDINACIÓ DEL DISPOSITIU METROPOLITÀ 
DE DETECCIÓ D’INCENDIS.
13 torres de guaita repartides per tot   
  l’àmbit metropolità.
 1  vehicle d’intervenció immediata.
32  persones implicades de maig a octubre.
 1  central de comunicacions.
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La Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori (SCOT) ha concedit un accèssit al 
Premi Territori 2011 al projecte “Restauració de 
l’espai fl uvial de la riera de Vallvidrera” que ha 
dut a terme el Consorci del Parc de Collserola 
en col·laboració amb el Departament 
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (Grup 
de Recerca FEM) i Projecte Rius – Associació 
Hàbitats. 

La riera de Vallvidrera és un curs perma-
nent de caràcter mediterrani relativament 
degradat, en relació amb alguns aspectes i en 
diferents trams, respecte al seu potencial estat 
natural, fet que obligava a plantejar una 
intervenció per millorar el seu estat ecològic. 
Així, a mitjan 2008 es va redactar el projecte 
“Restauració de l’espai fl uvial de la riera de 
Vallvidrera” amb la voluntat de recuperar 
l’estat natural i ecològic de la riera i el seu 
entorn i recuperar l’interès social per aquest 
espai; per aconseguir-ho s’han dut a terme 
dues línies de treball paral·leles. La primera, 
emmarcada en el procés participatiu adreçat a 
la ciutadania i la segona centrada en les 
intervencions ambientals de millora per a la 
recuperació de la qualitat biològica de la riera.

L’àmbit de l’actuació és la riera de 
Vallvidrera entre les Planes (font de les Planes) i 
el riu Llobregat. Els termes municipals inclosos 
són Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Molins 
de Rei. El projecte s’ha realitzat entre el 2008 i 
el 2010 i les actuacions han consistit en el 
drenatge i extracció de pedres i fangs de la 
llera, la retirada de brossa de les vores, la 
reforma de la secció transversal, la creació de 
zones d’aigües lentes, la neteja d’espècies 
invasores: canya i ailants, la revegetació del 
bosc de ribera: arbres, arbustos i herbàcies. El 
projecte inclou, també, un Pla de seguiment 
que té com a objectius la valoració de l’èxit del 
projecte i de les seves actuacions pel que fa a 
l’assoliment dels objectius proposats, i també la 

valoració de la millora que han suposat les 
actuacions realitzades per a l’ecosistema fl uvial. 
Com que el projecte té dos components de 
diagnosi que suporten les actuacions previstes, 
de la mateixa manera el pla de seguiment 
haurà de valorar tant l’àmbit ambiental com el 
socioeconòmic.

L’ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ ÉS LA RIERA DE 
VALLVIDRERA ENTRE LES PLANES (FONT DE LES 
PLANES) I EL RIU LLOBREGAT. 

UN PREMI PER A COLLSEROLA

L’acte de lliurament va 
tenir lloc el proppassat 28 
d’abril a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans, en el curs 
del lliurament dels Premis 
Sant Jordi 2011 de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC).
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LA XARXA LTER-SPAIN ES REUNEIX A L’ESTACIÓ BIOLÒGICA

L’estació Biològica del Parc de 
Collserola, acull les jornades de 
treball de la xarxa LTER-Spain.

Els dies 16 i 17 de juny, l’Estació Biològica 
del Parc a Can Balasc, va rebre els membres de 
LTER-Spain.La trobada s’emmarcava en la 
proposta del Comitè executiu de LTER-Spain de 
realitzar un seguit de visites als diferents nodus 
de la xarxa amb l’objectiu de conèixer de 
primera mà els treballs i iniciatives que 
s’integren a les activitats LTER. Igualment la tro-
bada va servir per celebrar una reunó de treball  
centrada en l’harmonització de protocols i 
mètodes de camp per a l’obtenció de dades 
comparables i de qualitat en l’àmbit de LTER-
Spain i en sintonia amb LTER-Europe i ILTER.

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

Encara esteu a temps d’inscriure-us en el 
XXX Congrés de la IUGB (International Union 
of Game Biologist) i Perdix XIII que se celebrarà 
a Barcelona el proper setembre, amb el lema 
“Human-wildlife confl icts and peace-building 
strategies.” 

Més informació a: www.iugb2011.com

A la trobada hi van ser presents membres 
de tots els nodus de LTER-Spain i també els 
equips de recerca de diferents universitats i 
centres d’investigació que desenvolupen 
projectes de seguiment a llarg termini al Parc.

El programa de les jornades, molt 
apretat,va comptar amb tallers , taules rodones 
i visites de camp. 

Presentació dels treballs de seguiment a llarg termini que es 
duen a terme als diferents nodus de la xarxa LTER-Spain.

Visita a la parcel·la de recerca del CREAF a la 
fi nca de Can Balasc
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EL GRIPAU 
D’ESPERONS TORNA 
A COLLSEROLA

UNA NOVA GUIA 
D’AMFIBIS DELS 
PAÏSOS CATALANS

PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL GRIPAU 
D’ESPERONS (PELOBATES CULTRIPES) AL PARC 
NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

L’enorme transformació dels ecosistemes 
mediterranis a les planes ha passat factura a un 
dels nostres amfi bis més enigmàtics: el gripau 
d’esperons (Pelobates cultripes). Aquest amfi bi 
de mida moderada està estrictament associat 
als sòls tous on excava caus per amagar-se de 
la manca d’humitat i les temperatures elevades.

El resultat d’això és que únicament podem 
detectar la seva presència les nits fresques i 
molt plujoses de primavera i tardor. El desenvo-
lupament urbà, industrial, de vies de comunica-
ció i fi nalment la desaparició o alteració de les 
basses on es reprodueix han fet que hagi 
pràcticament desaparegut de l’entorn metro-
polità de Barcelona. Fins fa uns pocs anys 
encara es reproduïa al pantà de Vallvidrera, on 
la presència de peixos ho ha fet impossible. 

El Parc Natural de Collserola amb la 
col·laboració de la Societat Catalana 
d’Herpetologia està duent a terme des de l’any 
passat un projecte de recuperació d’aquesta 
espècie, amb l’objectiu d’establir noves 
poblacions en hàbitats adients. El Centre de 
Recuperació de Fauna, a Can Balasc, manté 
una població captiva de larves de l’espècie en 

condicions d’alimentació específi ca i sense 
depredadors naturals. A partir d’un elevat 
nombre de petits capgrossos obtinguts de la 
natura, s’aconsegueix el seu creixement ràpid i 
segur, assolint-se exemplars de mides prou 
grans per al seu alliberament a basses naturals.

Amb aquest mètode, l’impacte sobre les 
poblacions donants d’exemplars és molt baix, 
el creixement i desenvolupament ràpid i la 
supervivència dels alliberats és elevada.

Actualment, els esforços s’han centrat en el 
sector nord-occidental del Parc Natural on hi ha 
una bassa de característiques favorables 
envoltada de zones obertes de bosc i substrat 
arenós. Caldrà, però, continuar els esforços 
durant un període de diversos anys per tal de 
valorar l’èxit i veure si alguns capgrossos han 
esdevingut adults que en reproduir-s’hi han 
aconseguit establir una nova població.

L’Obra Social de CatalunyaCaixa i la 
Societat Catalana d’Herpetologia (SCH), van 
presentar, el proppassat 28 d’abril, el llibre 
Amfi bis i rèptils de Catalunya, País Valencià i 
Balears, editat per Lynx i la SCH. L’obra, 
profusament il·lustrada, és una completíssima 
guia herpetològica.

No us la deixeu perdre! 
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L’ESTAT DEL MEDI 
NATURAL A 
CATALUNYA I EL 
PAPER DE 
COLLSEROLA COM 
A NOU PARC 
NATURAL

RESUM DE LA CONFERÈNCIA IMPARTIDA AL 
CENTRE D’INFORMACIÓ DEL PARC AMB MOTIU 
DE LA FESTA DEL PARC NATURAL, PER JOSEP 
MARIA MALLARACH, MEMBRE DE LA INSTITUCIÓ 
CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL I MEMBRE DE 
LA COMISSIÓ MUNDIAL D’ÀREES PROTEGIDES.

Què és un parc natural? Un parc natural no 
és una reserva natural. El parc natural cerca la 
compatibilitat entre la conservació de la natura 
i altres objectius, que en el cas de Collserola, 
enmig d’una conurbació metropolitana que ja 
supera els quatre milions d’habitants, han de 
ser recreatius, de sensibilització, gaudi i 
contacte amb la natura. Ara bé, cal tenir clara 
una cosa: en cas de confl icte d’objectius, la 
protecció del patrimoni natural ha de ser 
prioritària. Altrament el parc natural deixaria de 
ser un espai natural protegit. I, si a l’interior del 
parc natural hi ha reserves naturals, com és el 
cas (Font Groga i Rierada-Can Balasc), la bona 
gestió pot exigir regular l’accés públic, per 
salvaguardar els espais més valuosos i fràgils.

Què ens aporta un parc natural? Els parcs 
naturals, conjuntament amb la resta d’espais 
naturals protegits, són un component essencial 
de les polítiques de patrimoni natural, biodiver-
sitat i paisatge, a més de donar suport a les 
polítiques de salut, educació i sensibilització i 
les de conservació del patrimoni cultural 
tangible i intangible, i també, tot i que això 
compta poc en el cas de Collserola, les 
polítiques de desenvolupament local. A la 

població urbana, un parc natural aporta la 
garantia de tenir a l’abast un paisatge de 
qualitat, aire net, cants d’ocells, perfums de 
fl ors... és dir la bellesa, força i vida natural, i 
poder-ne gaudir en llibertat. 

En quin estat es troba la conservació de la 
natura? El context de la conservació del 
patrimoni natural és advers, en especial pel que 
fa a la diversitat biològica. Ni a escala global ni 
a escala europea s’ha pogut alentir el ritme de 
pèrdua de la biodiversitat. L’any 2001, a la  
Cimera de la Unió Europea a Göteborg, els 
ministres europeus de Medi Ambient es varen 
comprometre a aturar la pèrdua de la biodiver-
sitat i la degradació dels serveis ecosistèmics el 
2010. L’any passat, però, l’Agència Europea del 
Medi Ambient va constatar que no s’havia 
assolit aquest objectiu i els ministres europeus 
van posposar la fi ta fi ns a l’any 2020. 

Quina és la situació a Catalunya? A 
Catalunya s’ha alentit el ritme de pèrdua de 
biodiversitat i, fi ns i tot, s’han pogut recuperar 
algunes espècies que s’havien extingit anys 
enrere. Però la nostra enorme petjada ecològi-
ca fa que exportem la major part dels impactes 
negatius a països generalment empobrits, d’on 

procedeix la major part dels recursos naturals 
que consumim, començant per l’energia i 
seguint per la fusta.

Davant de la manca de dades fi ables, a 
fi nals de 2010, la Institució Catalana d’Història 
Natural va presentar el primer informe sobre 
l’estat i les tendències del medi natural a 
Catalunya, que mostrava la valoració de 16 
indicadors, dels 26 que van ser proposats, per 
donar una visió conjunta de l’estat i les seves 
tendències. D’aquests 16 indicadors, quatre 
mostraven un estat bo: el de patrimoni 
geològic, els dos de qualitat físicoquímica i 
biològica de les aigües costaneres, i el del 
període de reproducció dels ocells; quatre 
tenien tendències dolentes: el de connectivitat 
ecològica, el d’estat ecològic de les zones 
humides, i els dos de poblacions i hàbitats 
d’ocells comuns, i dos indicadors mostraven un 
estat i tendències molt dolentes: el de la 
naturalitat de les platges i el d’evolució de la 
línia de costa en platges sorrenques.

Quin paper juguen els parcs naturals ? Els 
parcs naturals ben gestionats han permès 
conservar molts components de la biodiversitat 
i del paisatge que, altrament,  ja haurien 
desaparegut, això cal dir-ho ben fort, però la 
seva efectivitat encara és lluny de ser òptima a 
Catalunya. 

Des de la Institució Catalana d’Història 
Natural varem impulsar la primera avaluació de 
l’efectivitat del sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya. La publicació, aparegu-
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da el 2008, mostra alguns resultats molt 
preocupants, per exemple, que aproximada-
ment un terç dels espais protegits gestionats i 
més ben dotats havien empitjorat l’estat de 
conservació de les espècies, hàbitats o 
elements geològics que havien motivat la seva 
declaració, des de que havien estat legalment 
protegits. Totes les recomanacions que vàrem 
fer aleshores per millorar la planifi cació i la 
gestió dels espais naturals protegits estan 
encara pendents d’executar. De totes elles, en 
destacaríem tres: 

1. dotar-se d’un marc legal adient (llei de 
patrimoni natural i biodiversitat);

2. aprovar l’estratègia de conservació de la 
diversitat biològica;

3. integrar la conservació del patrimoni 
natural en les polítiques sectorials.

Quins són els reptes a Collserola? La 
conservació del patrimoni natural de Collserola 
presenta uns reptes formidables, tant per les 

pressions de tota mena a què és sotmès, per la 
pèrdua de connectivitat ecològica, que ha 
empitjorat fi ns a un nivell crític durant els 
darrers decennis, i per la vulnerabilitat de la 
seva vegetació envers els incendis. 

Alguns del reptes més seriosos depassen el 
marc del parc natural, i recauen en altres 
àmbits, com per exemple, la recuperació de la 
connectivitat ecològica amb els espais naturals 
veïns, la conservació de l’efi càcia dels sistemes 
de vigilància i extinció d’incendis, i la integració 
de les polítiques sectorials, especialment les 
urbanístiques. Per tant, l’efectivitat del nou Parc 
Natural de Collserola depèn, concretament, del 
fet que s’assoleixi una cooperació i coordinació 
administrativa sòlida i amb visió clara, que sigui 
capaç de superar la miopia del curt termini 

Per saber-ne més:
L’Informe sobre l’estat del medi natural de Catalunya 
2010: es pot descarregar a: (http://ichn.iec.cat/pdf/

ICHN_EstatMediNatural2010.pdf).
La primera avaluació de l’efectivitat del sistema 
d’espais naturals protegits de Catalunya (2008) es 
pot descarregar a: 
(http://ichn.iec.cat/Avaluaci%C3%B3%20d%27

espais.htm).
La serra de Collserola apareix citada a les pàgines 
73, 88, 89, 120, 121, 127, 152, 153, 174, 175, 
177, 178, 179, 181, 185, 207, 248, 256, 257   
Propostes de la comunitat científi ca per a la 
conservació dels prats, els conreus, les brolles i les 
màquies de Collserola: (http://ichn.iec.cat/pdf/

Collserola.pdf). 

COLLSEROLA ÉS, SENS DUBTE, UN DELS PARCS 
NATURALS MÉS ESTRESSATS DEL PAÍS, SINÓ EL 
QUE MÉS.

electoral per orientar la seva acció de forma 
lúcida i estratègica, seguint els ritmes i cicles de 
la natura. 

Com podria ser més efi caç el parc natural 
en la salvaguarda del seu patrimoni ? L’efi càcia 
del Parc Natural de Collserola per conservar el 
seu valuós patrimoni natural depèn, doncs, de 
molts factors, algun interns i altres externs. 
Alguns són responsabilitat dels seus gestors, 
com ara mantenir els espais no forestals i els 
mosaics d’hàbitats, però molts d’altres 
depenen d’altres institucions o entitats que 
també hi tenen responsabilitats. Per això, 
difícilment podrà salvaguardar el seu patrimoni 
sense disposar d’un marc legal adient, un 
model de gestió més àgil i efi caç, amb un tipus 
de gestió més adaptativa, recolzada en 
l’avaluació periòdica de l’efectivitat de tots els 
seus instruments i, naturalment, sense rebre un 
ample, generós i sostingut suport social.
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UN DIA DE FESTA AMB MOLTES FESTES 

El dissabte 9 d’abril es va estrenar el circuit DiR-
Collserola amb molt entusiasme.

El Club Velers Collserola va fer volar avions  al 
passeig de les Aigües.

El Club Excursionista d’Esplugues va guiar una 
visita als antiaeris de Sant Pere Màrtir.

Gospell al Centre d’Informació.

Activitats de tota mena al Centre d’Informació.

Final de festa a Can Coll. 

Desitjos per a Collserola...

LA FESTA DEL PARC NATURAL QUE ES VA 
CELEBRAR EL PROPPASSAT DIUMENGE 10 D’ABRIL 
VA CONVOCAR PROP DE 4.000 PERSONES QUE 
VAN PUJAR A LA SERRA A COMPARTIR I GAUDIR 
DELS BENEFICIS QUE AQUEST ESPAI NATURAL 
DISPENSA ALS CIUTADANS METROPOLITANS.

LA JORNADA AMB EL LEMA “COLLSEROLA ET 
CUIDA, CUIDA COLLSEROLA” OFERIA ALS 
VISITANTS UN PROGRAMA D’ACTIVITATS MOLT 
COMPLET DISTRIBUÏT ENTRE 25 INDRETS DE 
COLLSEROLA, I EN EL QUAL VAN PARTICIPAR 
GAIREBÉ TOTS ELS MUNICIPIS DEL PARC.
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LA NIT DELS 
RATPENATS

Des de l’any 1996, se celebra, a l’estiu, a 
tota Europa la Bat Night. A Catalunya ha estat 
el Museu de Ciències Naturals de Granollers el 
que s’ha encarregat de coordinar i organitzar 
diferents activitats de divulgació sobre aquests 
grup animal i el que des del 2005, amb la 
col·laboració d’altres entitats, impulsa la “Nit 
dels ratpenats”, amb l’objectiu de donar a 
conèixer els ratpenats i el seu rol ecològic.

Enguany la nit catalana dels ratpenats se 
celebra per tot el territori, en 15 seus diferents. 
Collserola serà una d’aquestes seus. 

Us esperem el 22 de juliol a Can Coll, amb 
moltes activitats per conèixer millor aquests 
animals. Mireu l’Agenda o el web del Parc!!

És evident que s’imposa un nou model 
d’ensenyament i conducta que tingui en 
compte les emocions, ja que caracteritzen la 
manera especial i única com cadascú copsa allò 
que passa i viu en el seu entorn. Les emocions 
aporten sensibilitat a la concreció del que fem, 
en l’adquisició de coneixement i en la signifi ca-
ció que tenen per a cadascú.

A partir de l’elaboració d’experiències 
sensorials, el programa té dos objectius: 
estimular els sentits dels nens i nenes del 
primer cicle de primària -principalment 
l’olfacte, l’oïda i la vista- fent-los descobrir les 

NOU PROGRAMA 
EDUCATIU 
A CAN COLL
Experimentem amb les 
sensacions i fem art 
efímer al bosc.

possibilitats sensitives en la seva interpretació 
del bosc mediterrani.

També vol desenvolupar el potencial 
creatiu amb els mateixos elements del bosc . 
Primer, descobrint les formes de la natura. 
Després, elaborant un treball efímer, individual 
o col·lectiu, immediat, genuí i concret que 
podem considerar com una joia artística.

El programa insisteix no només en la 
percepció dels valors naturals sinó que proposa 
activitats ludico-sensorials perquè l’entorn 
màgic del bosc alimenti els vincles amb la 
natura.

Ocells

Canell de gladiador

AQUESTS PETITS MAMÍFERS SÓN BIOINDICADORS 
DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
I LES NACIONS UNIDES HAN DECLARAT EL 2011-
2012 L’ANY DEL RATPENAT.
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VOLUNTARIAT AL PARC

Voluntaris de Collserola

El 15 de juny es va acabar el curs 2010-11. 
L’aturada estival és un bon moment per fer 
balanç de com ha anat i de recuperar forces 
per tornar a començar el mes de setembre. La 
propera, tardor, però serà diferent d’altres 
anys. Fins al desembre hi haurà un període de 
continuïtat, de pròrroga del curs perquè a 
partir del gener del 2012 el projecte funcionarà 
per anys naturals.

També serà diferent perquè en el mes 
d’octubre celebrarem els 20 anys de Voluntaris 
de Collserola. A la trobada de primavera del 28 
de maig, ja es van apuntar algunes idees de 
possibles coses a fer.

A banda de l’activitat pròpia del projecte, 
en què han participat 80 persones que han 
realitzat actuacions en 12 tasques diferents, i 
25 més que han completat la formació inicial, 

aquest curs també ens ha deixat altres 
moments interessants com la participació del 
col·lectiu en l’organització de jornades com els 
Fem dissabte –el 27 de novembre i el 26 de 
març–, o la implicació en el desenvolupament 
de la Festa del Parc Natural del 10 d’abril.

També cal destacar la participació en la 
segona edició del projecte Volunteers in Parks 
que, dins del marc Grundtvig, vol potenciar la 
gestió dels programes de voluntariat en els 
espais naturals protegits europeus i promoure 
l’intercanvi de gestors i voluntaris. En certa 
manera, és la continuació del projecte anterior 
que amb el mateix nom es va realitzar de 
novembre de 2008 fi ns a juny del 2010 i en 
què el Consorci també va participar, amb  
resultats molt positius. 

Col·laborem amb el Parc

El passat 21 de maig la secció excursionista 
del Foment Martinenc de Barcelona, van venir 
a Collserola a fer el manteniment de la font 
d’en Güell. Des de la tardor del 2008 aquest 
grup ve dos cops l’any a fer aquesta tasca.

RECORDEU QUE SI VOLEU VENIR AMB LA VOSTRA 
ENTITAT O EMPRESA A FER ALGUNA ACTUACIÓ A 
COLLSEROLA, EL CONSORCI COMPTE AMB EL 
PROGRAMA COL·LABOREM AMB EL PARC. 
REALITZAR ALGUNA ACCIÓ POT SER UNA BONA 
MANERA DE VISITAR LA SERRA, CONÈIXER ELS 
SEUS VALORS I CONTRIBUIR A LA SEVA PRESERVA-
CIÓ I MILLORA. MÉS INFORMACIÓ: 93 280 35 52
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PAISATGISME A 
COLLSEROLA

QUAN LA CIUTAT 
CANVIA... 

El proppassat 17 de maig els alumnes del 
Màster d’Arquitectura del Paisatge de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), van presentar els seus treballs a la seu 
del Consorci.

Els projectes presentats corresponien a 
l’assignatura “Taller de projectes”. Els treballs 
versaven sobre diferents propostes per fer 
accessible el Centre d’Informació a persones 
invidents i amb mobilitat reduïda, partint de 
l’estació del Baixador de Vallvidrera. Tots ells 
eren molt interessants i qui hi estigui interessat 
pot consultar-los al web del Parc i a l’exposició 
que s’instal·larà al Centre d’Informació, a partir 
de l’1 de juliol i fi ns el 30 de setembre.

 Els responsables del Màster van lloar les 
condicions del Parc com a laboratori in situ per 
a les pràctiques dels alumnes així com el suport 
rebut des del Consorci.

El dia 17 de juny, va tenir lloc la Jornada 
Tècnica “Quan la ciutat canvia… Dels espais 
naturals periurbans als parcs naturals metropo-
litans”, organitzada pel Grand Parc Miribel 
Jonage (Lió) conjuntament amb FEDENATUR i 
que s’ha emmarcat dins del projecte de 
europeu “Periurban Parks” del programa 
Interreg IVC. La Jornada va tractar la qüestió 
dels parcs naturals periurbans com a territoris 
estratègics dins les metròpolis emergents. 

Tota aquesta discussió s’enquadra en els 
treballs que es desenvolupen des de la Direcció 
General de Medi Ambient de la Comissió 
Europea per tirar endavant l’estratègia per 
desenvolupar a tot el territori europeu les 
infraestructures verdes, de les quals els espais 
naturals i rurals periurbans n’han de formar 
part de forma inalienable.

La Jornada Tècnica va anar seguida el 
divendres 17 de juny per una visita tècnica al 
Parc de Miribel Jonage on s’està a punt de 
concloure un macroprojecte de restauració 
d’una zona degrada, originàriament dedicada a 
l’extracció de grava, que avui constitueix una 
important reserva natural d’ocells i una gran 
oferta educativa i de lleure per als ciutadans de 
la conurbació lionesa.  

Abans de celebrar la Jornada Tècnica,  el 
15 de juny, la Federació Europea d’Espais 
Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans 
(FEDENATUR), amb seu central al Consorci del 

Dels espais naturals periurbans 
als parcs naturals metropolitans 
(Lió – França– 
16 i 17 de juny de 2011)

Parc de Collserola, va organitzar la seva 
Assemblea General anual a la seu del Conseil 
Géneral du Rhône (Diputació). L’Assemblea, 
que va reunir més de 40 representants de parcs 
periurbans europeus, va centrar-se en la 
implicació de l’entitat en el projecte de la Unió 
Europea sobre “infraestructures verdes”. 

FEDENATUR integra una trentena d’espais 
urbans i periurbans que, per la seva situació 
estratègica, estan sotmesos a una elevada 
pressió humana i són objecte de nombrosos 
impactes; l’objectiu de FEDENATUR és el de 
sumar esforços per a protegir aquests fràgils 
ecosistemes. Per a més informació, consulteu el 
web: www.fedenatur.org

EL PARC DE COLLSEROLA HA PARTICIPAT EN LA 
JORNADA TÈCNICA DE FEDENATUR, ORGANITZA-
DA DINS DEL PROJECTE EUROPEU PERIURBAN 
PARKS, I QUE HA REUNIT VORA 300 PERSONES 
ENTRE PROFESSIONALS, DOCENTS, GESTORS I 
POLÍTICS.
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Període  TMA  TM   T   Tm  Tma  P   PA
Febrer 2011  20,4 13,7 10,0 6,3 2,6 24,4 66,0 
Febrer 1971-2000  21,2 11,5 8,3 5,1 -10,0 39,3 77,9

Març 2011  20,1 14,3 10,9 7,4 2,3 185,2 251,2
Març 1971-2000  27,9 13,9 10,4 6,9 -3,9 52,1 130,0

Abril 2011 25,4 19,7 15,9 12,0 9,5 18,4 269,6
Abril 1971-2000  26,9 16,4 12,5 8,6 0,0 51,6 181,6

Plou i fa sol

Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m).  Al web del Parc trobareu més informació.

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 Natural 
de la Serra de Collserola
Ctra. de l’Església, 92. 08017 Barcelona 
Tel. 93 280 06 72
Fax 93 280 60 74
www.parcnaturalcollserola.cat

Edició:

Dipòsit legal: 18.344-88.

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: 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).

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).

Donen suport a la 
conservació del Parc:
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