
COLLSEROLA
Tardor 2012
Butlletí nº 97 del Parc Natural de la Serra de Collserola
www.parcnaturalcollserola.cat



2  BUTLLETÍ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, núm. 97

A Collserola l’inici de la 
tardor coincideix amb el 
moment de la presenta-
ció de les activitats del 
nou curs i del balanç de 
les demandes que els 
usuaris han realitzat 
durant l’any. Crida 
força l’atenció la 
diversitat de propostes 

sol·licitades: marxes nocturnes, rogaines, 
pedalades, aplecs, etc. Des del Consorci es 
treballa per donar resposta a moltes 
d’aquestes demandes socials en termes de 
lleure i d’oci a la natura, però sempre 
respectant el binomi “gaudir-preservar”.
Com explicava el President del Consorci, en 
Xavier Trias, en la seva editorial de principis 
d’any, una de les tasques per aquest 2012 és 
avançar en els treballs del Pla Especial del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, en què hi 
participen el Consorci, la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
el Departament de Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya. 
Un dels gran temes a defi nir serà quin ha de 
ser el ventall d’activitats que es poden dur a 
terme a Collserola, per evitar-ne la seva 
alteració. Aquestes i altres respostes ens les 
haurà de donar el nou Pla Especial, així com 
altres documents que es puguin desplegar 
d’ell, com el Pla Rector d’Usos.
Un cop més, volem aprofi tar les línees 
d’aquesta editorial, per reiterar la necessitat de 
renovar el pacte de complicitat entre el 
Consorci i tots els usuaris que visiten el parc, 
recordant el lema:  Collserola et Cuida, Cuida 
Collserola.

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola

EDITORIAL INICIEM UN NOU CURS AL PARC

Amb l’arribada de la tardor, el Parc es 
prepara per rebre la visita d’una gran diversitat 
d’usuaris: esportistes que s’entrenen en sortir 
de la feina, famílies que aprofi ten el cap de 
setmana per passejar per la serra o un gran 
nombre d’escolars de l’àrea metropolitana de 
Barcelona que, fi dels a la seva cita de cada 
any, desenvolupen activitats de descoberta del 
Parc. Des del Consorci es dissenyen propostes 
per a tots els públics que queden recollides 
trimestralment a l’Agenda d’activitats del Parc. 

Per a l’important col·lectiu de nens i joves 
que vénen amb els seus centres docents, 
entitats o associacions es dissenya el programa 
«El Curs al Parc» amb activitats estructurades 
que es desenvolupen en els equipaments del 
Parc: Centre d’Informació i Can Coll. Aquest 

curs 2012-2013 s’ofereixen 36 propostes 
educatives diferenciades segons l’edat dels 
destinataris i l’eix central de treball (primer 
contacte amb la serra, fl ora, fauna, gestió…). 
Com a novetat d’enguany hi ha quatre 
activitats de curta durada (1 h 30 min): les 
visites a la granja, a la masia, a la Feixa dels 
Ocells i  a la granja de Can Coll per als més 
petits. Aquesta última neix per la creixent 
demanda de les escoles bressol i llars d’infants 
de gaudir d’aquest espai tan emblemàtic del 
Parc.

Tanmateix, el Centre de Documentació i 
Recursos Educatius del Parc posa a l’abast de 
tothom materials i recursos preparats tant per 
completar les activitats a Collserola com per 
portar el Parc a l’aula. 

UN ADÉU INESPERAT
El 3 de juny passat ens va deixar el nostre 
company Jordi Nadal i Cànovas, vigilant de 
prevenció d’incendis, treballador responsable i 
amic estimat per tots els companys. En nom 
del Consorci i especialment de tot el personal 
de camp, fem arribar el nostre més sentit 
condol a familiars i amics. Moltes gràcies, 
Jordi, per tots els anys que hem compartit.

MENSAJE DE BOSQUE: VOZ DE RAIZ
Del 19 d’octubre al 22 de desembre, al Pati Manning (Barcelona)
Exposició temporal. Mostra de 30 peces de gran format - arrels de 
boscos de Collserola - amb les que l’escultor vol llençar un missatge 
d’alerta sobre la necessitat de conservar el nostre entorn. Obres de 
Kan Masuda
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DEBAT CIUTADÀ 

Durant més de tres hores Collserola i el 
seu futur van ser el centre del debat a la sala 
d’actes de l’Ateneu Barcelonès. Des de la 
Plataforma, representada per Josep Lluís 
Moner i Oleguer Farràs, es van apuntar les 
diverses problemàtiques que afronta el Parc, 
van recordar la importància de tenir enllestit el 
nou Pla especial —remarcant la voluntat de la 
ciutadania per implicar-se en el procés—, i van 
demanar que no es realitzessin més interven-
cions a la serra, derivades de les propostes de 
les Portes de Collserola, fi ns que el document 
estigués enllestit.

Ferran Rodà, catedràtic de la UAB i 
director del CREAF, va insistir en la necessitat 
d’entendre el Parc com un espai natural amb 
una gran riquesa biològica i no com un gran 
parc metropolità. Josep Germain, membre de 
la Institució Catalana d’Història Natural, va 
remarcar la importància de demanar la 
protecció de la serra per llei i no per decret i la 
necessitat de revisar la Llei d’espais naturals 
per tal que incorpori més eines legals de 
gestió. 

El 12 de juliol passat la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola va 
organitzar un debat ciutadà amb la presència de personalitats del món aca-
dèmic, ciutadà i de l’Administració.

Taula rodona formada (d’esquerra a dreta) per Josep M. Montaner, Josep Germain i Vicenç Casals. Joan Puigdollers, Marià Martí, 
Ferran Rodà i Josep Lluís Moner.

FESTA DELS 
OCELLS AL PARC 
DE COLLSEROLA

Segueix-nos :
Web:Web:  www.parcnaturalcollserola.cawww.parcnaturalcollserola.catt

Twitter :Twitter :   @parcncollserola

Facebook :Facebook :   Parc de Collserola

Diumenge, 7 d’octubre a Can  Coll, 
de 10.30 a 14h.
Els nens seran els protagonistes de la 
celebració del Dia Mundial dels 
Ocells a Collserola.
Activitats per a tots els públics i 
gratuïtes.

Un dels elements amb opinions més 
contraposades va ser el concurs d’idees de 
Portes de Collserola. Tant en Josep Maria 
Montaner, catedràtic de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura, com en Vicenç Casals, 
geògraf de la UB, van valorar negativament el 
projecte perquè considerava la serra com un 
parc metropolità i perquè entenien que podia 
ser una eina per apropar la ciutat al Parc i no a 
l’inrevés. Des de l’Ajuntament de Barcelona, 
representat per Joan Puigdollers, regidor de 
Medi Ambient i Serveis Urbans, es va insistir en 
el fet que el projecte buscava una renaturalit-
zació de la ciutat i no un intent d’urbanitzar el 
Parc. Finalment, Marià Martí, director gerent 
del Consorci, va remarcar que el projecte 
ajudava a ordenar la fràgil línia de contacte 
entre parc i ciutat en aquells punts en què els 
límits estan poc estructurats.

Podeu veure la gravació completa del 
debat a la pàgina web de l’Ateneu Barcelonès 
(www.ateneubcn.org).  
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BARRAQUES DE VINYA A COLLSEROLA. TESTIMONI 
DEL VALUÓS PASSAT AGRÍCOLA DE LA SERRA

Les barraques de vinya són modestes 
edifi cacions caracteritzades per la seva 
senzillesa i el seu enginy constructiu. Els 
pagesos les utilitzaven com a refugi davant les 
adversitats meteorològiques i per guardar-hi 
les eines i l’avituallament del dia. Formen part 
de la història i la tradició de la serra des de 
temps immemorials i testimonien l’esplendor 
agrícola que gaudien alguns dels seus vessants 
dècades enrere. 

Fins a mitjan segle XX, van tenir un paper 
important en l’activitat agrícola. D’aleshores 
ençà, la transformació d’usos i costums sobre 
el territori i el progressiu abandonament dels 
conreus de secà, les va deixar en l’oblit i es van 
anar degradant fi ns a arribar, en molts casos, a 
desaparèixer o a trobar-se actualment en un 
estat ruïnós. Malgrat tot, encara avui, en 
resten a Collserola un centenar concentrades 
sobretot al vessant del Llobregat i conformen 
un patrimoni agrícola tradicional que cal 
mantenir, conservar i millorar.  

El sistema constructiu és d’una gran 
economia ja que utilitza els materials existents 
a l’entorn (pedra) i no requereix materials 
d’unió (morter). La tipologia més comuna és la 
de cabana de pedra seca —de planta circular, 
quadrada o rectangular—, gairebé sempre 
formada per una sola estança i tancant la volta 
per aproximació de fi lades.

N’hi ha, però, d’altres menes. Collserola 
és, de fet, un territori singularment divers en 
aquest sentit. Una curiosa variant constructiva 
que hi trobem, per exemple, són els aixoplucs, 
habitualment més petits i que es feien 

aprofi tant balmes o petites coves naturals, 
mitjançant el buidatge de parets argiloses, o 
bé deixant espais buits a l’interior dels marges 
de pedra seca quan es construïa el mateix 
marge.

Tradicionalment a les barraques no hi 
havia porta i la coberta estava formada per 
una sèrie de capes a partir de la pedra de la 
mateixa cúpula: pedra petita, terra i vegetació. 
Al seu interior és molt freqüent trobar-hi 
seients, cocons, lleixes, armaris, espitlleres, 
xemeneies, fornícules i, en alguns casos, 
menjadores per als animals. A l’exterior 
podem trobar altres elements complementaris: 
contraforts, murs, escales i basses per sulfatar.

El Consorci del Parc està duent a terme 
des de fa uns anys una tasca activa 

d’inventariat i recuperació de les barraques. 
S’hi han implicat tècnics i Voluntaris del Parc 
(vegeu butlletí 91, primavera 2011), i s’han 
establert col·laboracions amb entitats i 
particulars que treballen amb l’objectiu comú 
de mantenir i revaloritzar aquest patrimoni. 
Així mateix, cal destacar que s’ha dut a terme 
la restauració de quatre d’aquestes construc-
cions singulars a la fi nca pública de Can 
Ferriol, per mitjà d’un acord de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Fruit d’aquest treball s’ha dut a terme 
també l’actualització del mapa de les barra-
ques del Parc, que es pot consultar en el web.

AL WEB DEL PARC DISPOSEU DE MÉS INFORMA-
CIÓ SOBRE LES BARRAQUES I D’UN MAPA AMB 
LA LOCALITZACIÓ 
WWW.PARCNATURALCOLLSEROLA.CAT/PAGES/
BARRAQUES 

TRES GRUPS DE VOLUNTARIS DE COLLSEROLA 
DESENVOLUPEN LA TASCA DE CATALOGACIÓ I 
MANTENIMENT D’AQUESTES CONSTRUCCIONS
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La climatologia és la que marca els ritmes 
agrícoles, i els humans hem d’aplicar el 
coneixement i la tècnica per treure’n el màxim 
de profi t. Aquest any 2012 va començar amb 
un hivern llarg que va retardar la brotada de 
la vinya, però la sequera i les altes temperatu-
res que es van començar a assolir a partir del 
mes de maig van accelerar el cicle del raïm de 
la vinya de Can Coll que va arribar al seu punt 
òptim de maduresa per a la verema en el 
mateix moment que l’any anterior. Les altes 
temperatures i la baixa pluviometria han evitat 
problemes de fongs, han reduït a la mínima 
expressió el nombre de tractaments fi tosanita-
ris, però han obligat a fer un reg a mitjans de 
juliol per evitar la deshidratació dels ceps i el 
pansiment dels raïms. El resultat fi nal ha estat 
una collita quantitativament inferior a la 
mitjana d’altres anys però de bona qualitat, 
amb els grans petits i poc apinyats, cosa que 
ha permès una bona maduració de tots els 
grans de raïm. El raïm fermentarà al celler de 
Can Calopa de Dalt per tornar posteriorment 
a Can Coll en forma de vi on acabarà de 
madurar dins les bótes de roure del seu celler. 
El vi produït no es comercialitza ja que es 
destina al consum en diferents actes 
protocol·laris del Consorci.

El mateix dia que es va fer la verema a 
Can Coll es va iniciar la verema de Can Calopa 
de Dalt. Aquí es va començar a collir la varietat 
syrah i al llarg de les properes setmanes es 
collirà la resta de varietats.

TEMPS DE VEREMA

Exemples de tipologies de barraques localitzades a Collserola.
D’esquerra a dreta i de dat a baix trobem les següents contruccions: aixopluc aprofi tant i 
ampliant una cova natural (Riera del Molí); aixopluc en marge d’argila (Can Perera); barraca de 
vinya de planta rodona (Can Ferriol); barraca de vinya de planta quadrada (Can Ferriol).



6  BUTLLETÍ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, núm. 97

EL PASSEIG DE LES AIGÜES: UN PROJECTE A PUNT D’ENLLESTIR

Des de l’aprovació del Pla especial 
d’ordenació i protecció del medi natural del 
Parc de Collserola (1983), un dels projectes 
més emblemàtics del Consorci i de 
l’Ajuntament de Barcelona és la transformació 
de la carretera de les Aigües en un passeig-
mirador que travessi la ciutat de Barcelona 
d’est a oest. El projecte preveu diverses 
actuacions: la  prolongació i arranjament dels 
trams existents, l’obertura de nous trams,  la 
construcció de passarel·les elevades per 
travessar les vies del Parc i la confi guració de 
vials de seguretat quan ressegueix el traçat de 
les carreteres. S’ha dissenyat de manera que el 
traçat sigui el màxim horitzontal possible, 
proporcionant una agradable i gens difi cultosa 
passejada als usuaris del Parc.

El passeig de les Aigües tindrà, quan 
s’acabi, una longitud de 23 km. D’aquests, 6 
km ja estan enllestits, 11 km estan oberts 
pendents de condicionar-los i 6 km està 
previst d’executar-los durant aquesta legislatu-
ra. Ara ja és un referent indiscutible com a 
talaia per a la contemplació de la ciutat i els 
seus entorns, que utilitzen més de 750.000 
persones a l’any. 

El mes de juliol passat es van obrir, per a 
l’ús de vianants i ciclistes, dos nous quilòme-

tres en el tram VII, a la zona compresa entre el 
portell de Valldaura i el turó d’en Fotjà. Els 
treballs han estat fi nançats pel Consell 
Comarcal del Barcelonès. Aquesta tardor 
s’enllestirà el tram realitzant feines 
d’arranjament del ferm, de protecció de 
talussos, de sanejament i revegetació dels 
marges i de millora del drenatge. L’execució 
d’aquesta segona fase la portarà a terme 
l’empresa BIMSA seguint el projecte que s’ha 
redactat conjuntament entre l’Ajuntament de 

Aquesta tardor fi nalitzaran les 
obres en el tram de Valldaura del 
passeig de les Aigües. L’actuació la 
portarà a terme l’empresa BIMSA 
amb l’assessorament i la supervisió 
dels serveis tècnics del Consorci i 
l’Ajuntament de Barcelona. Al llarg 
d’aquesta legislatura està previst 
fi nalitzar els trams de la Rabassa-
da i de Torre Baró. Amb aquestes 
actuacions quedarà enllestit aquest 
passeig de 23 km de longitud que 
unirà el vessant del Llobregat amb el 
del Besòs.

tram I
Les Corts - Sarrià

tram II
Passarel·la Vallvidrera

tram III
Sarrià

tram IV
Gràcia

tram V
Rabassada

Executat Obert, pendent de condicionar Pendent  d’obertura Passarel·la
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Tram VIII: Adequació del tram de 
Torre Baró fi ns a Can Ferrer

Tram I: Rehabilitació i restauració del 
mirador dels Xiprers 

Tram I: Millora del traçat que va de 
la passera de Sant Pere Màrtir al 
mirador dels Xiprers

Tram IV: Arranjament del tram del 
pla dels Maduixers al camí de 
baixada de Penitents

Tram I: Finalització del tram del 
mirador dels Xiprers

Obertura de les passarel·les de 
Vallvidrera i de Valldaura 

Tram V: Estretament de la calçada 
de la carretera de la Rabassada 

Tram I: Millora del ferm i condiciona-
ment d’un espai per al vol d’avions 
velers d’aeromodelisme

Tram V:  Millora de la calçada de la 
carretera de la Rabassada 

Tram VII: Obertura d’un nou tram 
entre el forat del Vent i el turó d’en 
Fotjà

Barcelona i el Consorci.
D’aquest gran projecte resta pendent 

d’obrir dos trams: el de la Rabassada (tram V) i 
una part del de la zona de Torre Baró (tram 
VIII).  Finalment, hi ha dos trams ja oberts 
pendents de fi nalitzar, el la zona de Sarrià 
(tram III) i una part del tram de Sant Pere 
Màrtir. La voluntat del consistori barceloní és 
fi nalitzar les obres durant aquest mandat. 

Un dels trams pendents més complex és el 
de la Rabassada. Són gairebé 3 km de nou 

traçat per unir el Tennis Vall Parc amb el revolt 
de la paella. Està previst tenir enllestit el 
projecte executiu abans de fi nalitzar l’any 
iniciant-se, així, les obres el proper any. En 
aquest tram les tasques consistiran a obrir un 
nou tram de camí (per sobre el Tennis Vall Parc 
fi ns just abans del revolt de la font del Bacallà), 
fer una passarel·la per sobre la carretera 
creuant el fondal i fi nalment unir aquest tram 
fi ns al revolt de la paella seguint el traçat de la 
mateixa via, tot ampliant i arranjant la vorera. 

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

Cronologia del projecte

tram VI
Pas del Rei

tram VII
Valldaura

tram VIII
Montcada

tram IX
Torre Baró
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LA GESTIÓ D’UN HÀBITAT VALUÓS

Un dels  principals objectius de la 
recuperació del pantà de Vallvidrera i del seu 
àmbit va ser la consolidació d’un hàbitat 
aquàtic per a les poblacions d’amfi bis de la 
serra. Actualment s’hi poden trobar deu 
espècies d’amfi bis de les quinze que viuen a 
Catalunya. És, per tant, un paratge de gran 
riquesa en aquest grup d’animals que, per la 
seva fragilitat i perill d’extinció, estan protegits 
per llei.

La conservació d’aquesta població està 
fortament amenaçada per la presència 
d’espècies invasores com la tortuga de fl orida 
(Trachemmys scripta), la gambúsia (Gambusia 
holbrooki), el cranc americà (Procambarus 

Per tal de minimitzar l’impacte 
que tenen sobre l’ecosistema les 
poblacions d’espècies introduïdes, 
a principis del mes de juliol es va 
procedir al buidatge del Pantà de 
Vallvidrera. Alhora, i per primera 
vegada des que es va recuperar la 
làmina d’aigua del pantà (2003), es 
van recollir els llots del fons. Durant 
el mes d’octubre està previst que el 
pantà torni a recuperar el seu aspec-
te habitual.

clarkii) i últimament el misgurn (Misgurnus 
anguillicaudatus). Aquestes  espècies estan 
afectant seriosament l’equilibri ecològic 
d’aquest ecosistema aquàtic. Per exemple, les 
gambúsies són molt voraces i s’alimenten, a 
més d’invertebrats, dels ous i dels capgrossos 
dels amfi bis, fet que comporta una reducció 
molt considerable de les poblacions. 

L’impacte que generen aquestes espècies 
és tan important que la gestió dels valors 
naturals del pantà ha d’incloure el buidatge 
periòdic de l’aigua que conté, a fi  d’eliminar, o 
almenys tenir sota control, la població 
d’espècies introduïdes. La Societat Catalana 
d’Herpetologia, impulsora de la recuperació 

del pantà per afavorir els amfi bis, tutela l’estat 
de les poblacions i recomana les actuacions 
necessàries per aconseguir recuperar-les i 
estabilitzar-les.

Aprofi tant el procediment de buidat, 
aquest any s’han realitzat treballs de recollida 
dels llots del fons. Els objectius d’aquests 
treballs han estat, per una banda, retornar la 
capacitat hídrica del pantà, i per l’altra, reduir 
una altra espècie invasora que afecta 
l’ecosistema, la falguera aquàtica (Azolla 
fi liculoides). Aquesta espècie redueix l’oxigen 
de l’aigua i incideix molt negativament en el 
desenvolupament de les comunitats vegetals 
així com dels animals que hi viuen.

Aquest buidat no s’ha de considerar com 
un fet perjudicial per a l’ecosistema del pantà, 
ja que les espècies d’amfi bis, així com les 
d’invertebrats i de vegetals aquàtics del pantà 
estan adaptades als assecaments propis de 
l’estiu, típics dels espais humits mediterranis.

TEMPORADA DE CAÇA AL PARC
Podeu consultar el calendari de batudes i les zones afectades al 
web del Parc (www.parcnaturalcollserola.cat)
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RENATURALITZAR I REVALORITZAR EL VESSANT BARCELONÍ 
DE LA SERRA

Amb l’objectiu de valoritzar Collserola i fer 
baixar la natura a la ciutat, apropant-la als seus 
habitants, l’Ajuntament, d’acord amb el 
Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i la Generalitat, va convocar el 
concurs d’idees «Portes de Collserola». Durant 
tot el procés dos tècnics del Consorci han 
participat tant en la comissió tècnica i com en 
el jurat.

Aquest projecte estratègic busca ordenar 
els límits de la ciutat en relació amb el Parc 
Natural, així com la renaturalització de la ciutat. 
Per aquest motiu, el concurs demanava als 
participants planifi car els espais d’interrelació 
ciutat-muntanya des d’un enfocament 
geogràfi c i una lògica funcional, cercant eixos 
vertebradors capaços de relligar i articular 
natura i trama urbana, tot garantint un accés 
ordenat i sostenible al Parc.

Després d’una primera fase en què es van 
presentar 285 licitadors, al gener es van 
seleccionar 112 equips multidisciplinaris. 
D’aquests 112, fi nalment aquest juliol s’han 
premiat 22 projectes i s’han fet 21 mencions. 
Per a la selecció s’han valorar molt especial-
ment els projectes que:

Preserven la integritat del Parc Natural.
Incorporen les conclusions dels tallers 
d’implicació ciutadana i que per tant 
busquen resoldre les problemàtiques reals 
del territori.
Plantegen nous mètodes perquè la 
ciutadania pugui seguir contribuint en tot 
el procés.
Poden ser viables. 
Aborden la connectivitat transversal entre 
portes.
A la tardor està previst un cicle de 

presentació de les propostes guanyadores a 
cadascun dels districtes corresponents.

D’acord amb el que estableixen les bases 
del concurs, el consistori podrà formalitzar 
encàrrecs als equips guanyadors per redactar 
projectes executius de les diferents portes 

•
•

•

•
•

tenint en compte continguts de les propostes 
presentades. El calendari d’aquesta nova fase 
s’anirà formalitzant durant la tardor, comptant 
amb la participació de la ciutadania i fent-ho 
coincidir amb altres projectes de millora i trans-
formació de la ciutat.

La informació de tot el procés, així com la 
seva continuïtat es pot seguir al web 
www.bcn.cat/habitaturba/portescollserola

Després de gairebé un any de 
treball, el 27 de juliol passat es 
van donar a conèixer les propostes 
guanyadores del concurs d’idees 
«Portes de Collserola» convocat per 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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ABORDAR LES DIVERSES PROBLEMÀTIQUES QUE 
S’ARTICULEN A LA FRANJA DE CONTACTE ENTRE 
CIUTAT I PARC ÉS UNA DE LES ACTUACIONS 
PRIORITÀRIES DEL CONSORCI.  PER AQUEST 
MOTIU ELS RESULTATS DE TOT AQUEST PROCÉS 
HAN DE PERMETRE CONTINUAR AMB TOTA LA 
FEINA DESENVOLUPADA FINS ARA AL VESSANT 
BARCELONÍ. 
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VOLUNTARIAT AL PARC

Després de l’aturada estival, el projecte 
«Voluntaris de Collserola» va reiniciar la seva 
activitat el dia 15 de setembre passat. Amb la 
incorporació de 22 persones noves i el retorn 
d’un antic voluntari, el grup compta ja amb 
102 participants.

Aquest augment ha fet possible la 
formació d’un nou grup de tasca, que 
realitzarà entre setmana la catalogació i el 
manteniment de les barraques de vinya, així 
com el reforç d’alguns dels grups ja existents.

El nou trimestre suposarà la represa de les 
tasques de col·laboració mensuals i la 
realització de tres sessions de formació 
complementària del programa anual iniciat al 
gener. Finalment el 2012 acabarà amb la 
Trobada de fi nal de curs, que es farà el dia 15 
de desembre, a Can Coll, tot i que, de fet, hi 
haurà activitats fi ns al 22 d’aquell mes.

ciutadania com de les entitats i 
administracions, per aquesta raó es porta a 
terme un programa d’educació ambiental i 
participació adreçat a tot aquest col·lectiu.

El Mussol és una de les entitats que ha 
participat des de l’inici en el projecte, i la 
primera que es compromet a col·laborar 
activament en la restauració i millora de la 
riera, amb l’adopció d’un tram a l’altura de 
Can Borrull. Animem altres entitats a seguir 
aquest exemple. 

El seguiment d’aquestes repoblacions, a 

VOLUNTARIS DE COLLSEROLA: CONTINUEM L’ANY

UN PAS ENDAVANT EN LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Just abans de l’estiu es va signar 
un conveni de col·laboració, entre 
el Consorci i l’Associació El Mussol 
de Sant Cugat del Vallès, per fer el 
seguiment de la repoblació feta en 
un tram de la riera de Vallvidrera. 

més de completar la valoració de les actuacions 
fetes, ens permetrà detectar possibles alteraci-
ons en els trams inspeccionats i actuar 
ràpidament en conseqüència. 

El proper dissabte 24 de novembre, es farà 
la segona inspecció d’aquest primer tram i, 
s’aprofi tarà per plantar alguns arbres i arbusts 
més, esporgar i eliminar alguns rebrots 
d’espècies invasores detectats. I amb la 
participació del grup de neteja dels Voluntaris 
de Collserola també es recollirà la brossa de la 
zona.

En el projecte de gestió participada de la 
riera, iniciat el 2007, un dels objectius 
principals és la creació d’una xarxa ciutadana 
interessada en la conservació i custòdia de la 
riera. Per assolir-ho cal la implicació tant de la 
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AFEGINT VALOR A LES 
ÀREES METROPOLITANES

Aquest és el títol de la jornada tècnica que 
conclourà el projecte «Periurban Parks» 
desenvolupat al llarg de tres anys de coopera-
ció entre catorze socis d’onze estats europeus, 
i que se celebrarà a Florència el 25 d’octubre 
de 2012.

Amb la participació d’experts en planeja-
ment territorial, gestió pública, biodiversitat i 
desenvolupament sostenible, es posaran en 
comú  els resultats d’aquest projecte tot 
contrastant-los amb altres projectes europeus 
similars sobre qüestions que afecten el 
desenvolupament ambientalment respectuós 
de les ciutats.

Els espais naturals i rurals periurbans 
constitueixen importants infraestructures 
verdes de les ciutats que aporten una gran 

CONSELL 
CONSULTIU

El 27 de juny de 2012 es va realitzar la 
sessió ordinària del Consell Consultiu correspo-
nent a l’estiu deL 2012.

En el decurs d’aquesta sessió, algunes 
entitats van manifestar que el procés participa-
tiu de l’Esquema director de les portes de 
Collserola havia estat inadequat i insufi cient i 
que aquest projecte no s’ajustava als objectius 
de consolidació i conservació del parc natural. 
En aquest sentit, les entitats van acordar 
requerir a l’Ajuntament de Barcelona perquè 
no es redactés cap projecte de desenvolupa-
ment de l’Esquema director citat abans de 
l’aprovació del Pla especial per a la protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. També van palesar el 
seu interès a participar de manera real i activa 
en l’elaboració d’aquest Pla.

A més, el Consell Consultiu va acordar 
manifestar el seu rebuig al projecte 
d’Eurovegas, en la mesura que feia desapa-
rèixer una part important del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

III NIT DELS RATPENATS A COLLSEROLA
Coincidint amb el fi nal de l’estiu acaba 

també la 8a campanya de la Nit catalana dels 
ratpenats, una proposta liderada pel Museu de 
Ciències Naturals de Granollers i que implica 
un important treball en xarxa amb diferents 
entitats, ajuntaments, parcs naturals, escoles, 
etc. La Nit catalana s’emmarca en la Bat Night 
europea, que enguany ha celebrat la 16a 
edició. Aquests esdeveniments tenen per 
objectiu fer arribar al màxim de persones la 
importància de preservar la natura, en aquests 
cas es fa mitjançant el coneixement dels 
ratpenats i del seu rol ecològic, destacant el 
seu paper com a bioindicadors de l’estat de 
conservació del medi ambient.

La campanya del 2012 ha aplegat 24 
convocatòries repartides per tot el territori 
català. Aquest ha estat el tercer any que el 
Parc de Collserola hi ha participat. La trobada 
va ser el 20 de juliol, al CEA Can Coll, amb un 
conjunt de propostes interessants que es van 
desenvolupar al llarg de tota la tarda-nit. Una 
jornada amb tallers, xerrada i sortida nocturna 
en què els més de 90 participants —petits i 
grans— van gaudir d’una experiència grata i 
d’un aprenentatge útil sobre aquests mamífers 
voladors i la seva funció ecològica.

Trobareu una guia de lectura sobre els 
ratpenats al web del Parc: 
www.parcnaturalcollserola.cat/pages/CDRE.

quantitat de benefi cis i serveis ambientals que 
mitiguen desequilibris i fan que la ciutat sigui 
un indret més amable i saludable per viure i 
treballar, afavorint al mateix temps un 
desenvolupament competitiu i sostenible. 

A part de l’intercanvi tècnic realitzat entre 
els socis d’aquest projecte i dels documents 
produïts durant les jornades de treball, s’han 
generat dos importants documents de síntesi: 
Peirurban Parks. Improving Environmental 
Conditions in Suburban Areas: Tool Kit & The 
Guide. En aquests materials s’aborda la creació 
i gestió d’un parc periurbà, amb exemples 
pràctics reals tot analitzant els obstacles i les 
bones pràctiques a seguir. 

Més informació a: www.fedenatur.org i 
www.periurbanparks.eu
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Període  TMA  TM   T Tm Tma P PA

Maig 2012 28.3 21.9 17.9 13.9 8.1 33.4 165.4
Febrer 1971-2000  31.2 20.1 16.1 12.0 2.4 59.9 240.2

Juny 2012  31.7 26.6 22.3 18 13.2 2.9 168.3
Març 1971-2000  35.5 24.2 20.0 15.7 6.9 39.4 279.6

Juliol 2012 32.6 27.6 23.2 18.8 13.4 21.9 190.2
Abril 1971-2000  39.8 27.4 22.9 18.5 10.6 26.7 306.3

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 
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona). 
Tel. 93 280 35 52. Fax: 93 280 60 74. ejordi@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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