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Amb aquestes ratlles vull presentar-vos la Memòria de Gestió de
l'any 1990, any que ha estat prou important per al desenvolupament
del Parc, i del qual em sembla oportú subratllar tres aspectes.
D'una banda al mes d'octubre va obrir les portes al públic el Centre
d'Informació del Parc, a la Seu del Patronat, que n'acull també els
Serveis Tècnics. La seva situació al bell mig del Parc, prop del Baixador de Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat, i dins d'un
entorn forestal d'alta qualitat i bellesa -el Parc de Vallvidrera també
restaurat- permet esperar que sigui ben aviat un centre viu i visitat.
D'altra banda, l'important esforç d'inversió efectuat per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha desenvolupat completament i ha permès executar projectes amplis de
tractament i restauració de la vegetació i d'adequació d'àrees de
lleure, i mantenir els serveis de vigilància i prevenció d'incendis que
protegeixen els sistemes naturals de l'àrea metropolitana. S'ha continuat alhora una política d'adquisició de sòl del Parc que permetrà
actuacions futures.
Finalment s'ha consolidat la presència del Parc entre els ciutadans a
través del Butlletí que assoleix una xifra de 6.000 subscriptors, de
l'edició del plànol guia actualitzat en castellà, francès i anglès, i de
la publicació del llibre sobre el Parc de Collserola que explica a bastament el Parc, el Pla Especial i les realitzacions efectuades. Un bon
Dia de Collserola, amb àmplia participació ciutadana i generós suport de voluntaris, complementen aquestes actuacions.
Per a l'any 1991, les previsions pressupostàries minven una mica,
però permeten finalitzar les obres endegades i continuar amb un nivell .d'inversió alt en les tasques de conservació i potenciació del
medi natural (60% del total de les inversions) i de divulgació i educació ambiental.

Casimir Boy i Núñez
President del Consell d'Administració
del Patronat Metropolità del Parc de Collserola
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Serveis Tècnics
Director dels Serveis Tècnics
Miquel Sodupe i Roure, arquitecte

Interventor
Francesc Artal i Vidal
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Rafael Valverde Cid, capatàs repoblacions

Tresorer
Josep Cardó i Serramià

Unitat de projectes i obres

Secretari General
Francesc Ll iset i Borrell

Unitat d'administració i gestió
Àngels Gil-Vern et i Huguet, advocat, Cap d'Unitat i Secretària per
delegació

Agustí Verde i Parera, advocat
Manuela Fernandez Cester, tresorera delegada
Susanna Climent i Ariño, secretària de direcció
Allan Alexandre Backlund Gonzalez, administratiu
Marta Alarcón i Puerto, administrativa
Susana Romero i Vila, administrativa
Àngels Oliva i Piguillem, administrativa
Mercè Giralt i Sanvicente, auxiliar administrativa
Immaculada Joseph i Munné, atenció al públic
Anton i Sedó i Gil, vigilància i manteniment edifici
Manel Buixadera i Canelles, masover de Can Coll

Unitat de medi natural
Jordi Cañas i Sala, biòleg, Cap d 'Unitat
Esteve Durall i Mallol, biòleg
Antoni Farrero i Compte, enginyer de ' monts
Francesc Llimona i Llovet , biòleg
Lluís Cabañeros i Arantegui, enginyer tècnic agrícola
Joan Capdevila i Sola, enginyer tècnic agrícola
Joaquim Hernandez i Núñez, tècnic auxiliar
Equip de Manteniment i Gestió Forestal
Josep Oriol Soler i Casas, mestre jardiner
Francesc Calomardo i Ortiz , capatàs forestal
Àlvar Gonzalez i Picañol, capatàs
Eduard Pozo i Navarro , capatàs
/ Rafael Vela i Gonzalez, capatàs
Francisco Garcia Zamora, capatàs repoblacions

Josep Mascaró i Català, arquitecte, Cap d 'Unitat
José Manuel López-Mateos, arquitecte (fi ns el 19-7)
Francisco Huerta Cerezuela, arquitecte (des del 17-9)
Teresa Sardà Am ills, arquitecte tècnic
Antoni Ardèvol i Fernandez, tècn ic auxiliar projectista
Albert Beltran i Masdeu, tècnic auxi liar dissenyador gràfic
Pere Mayoles i Mallol, tècnic auxiliar dissenyador
Joaquim Calafí i Rius, projectista
Màxim Garcia i Gonzalez, dibuixant
Assumpta Rafanell i Orra, dibuixant
Annabel Esquinas Robas, dibuixant

Unitat de divulgació i educació ambiental
Teresa Franquesa i Codinach, biòloga. Cap d'Unitat
Manel Cervera i Gallemí, tècnic en divulgació
Antoni Verdaguer i Viaplana, tècnic auxiliar
Heleni Munujos i Vinyoles, atenció al públ ic
Lourdes Bonet i Mur, atenció al públic (cap de setmana)
Teresa Canyelles i Isern, atenció al públic (cap de setmana)
Cecília Cardús i Ros, atenció al públic (cap de setmana)
Marta Cuixart i Tornos, atenció al públic (cap de setmana)
Centre d'Educació Ambiental de Can Coll
Albert Pérez i Torras, biòleg. Responsable
Roser Armendares i Calvet, biòloga
Sílvia Mampel i Alandete, mestra
Montserrat Ventura i Cabús, estudiant de biolog ia
Sebastià Duñó i Esteve, enginyer tècnic agrícola
Centre d'Educació Ambiental de Mas Pins
Ma Àngels Navarro i Navarro, biòloga
Glòria Arribas i Muñoz, pedagoga
Eloïsa Matheu de Cortada, biòloga
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Centres del Parc
Centre d'Informació i Serveis Tècnics
ctra. de l'Església, 92 (ctra. VallvidreraSant Cugat, km 4,7)
08017 - BARCELONA
tel.: informació: 280.35.52
serv. tècnics : 280.06.72
Centre d'Educació Ambiental de Can Coll
ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2
08290 - CERDANYOLA DEL VALLÈS
tel.: 692.03.96
Centre d'Educació Ambiental Mas Pins
ctra. de Molins de Rei a Vallvidrera, km 8
08017 - BARCELONA
tel.: 205.49.66
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PRESSUPOST 1990

Pel que fa a l'estructura d'ingressos el Pressupost de 1990
reflecteix una dependència gairebé completa de la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona (98%).

Centre d'Educació Ambiental de Mas Pins que, conjuntament amb la resta d'ingressos per educació ambiental,
venda de publicacions, interessos bancaris, etc., configuren
unes aportacions extra MMAMB del 10% dels recursos ordi-

Ara bé, pel que fa al capítol de les aportacions de capital
(717 milions) cal subratll ar l'aportació de l'INEM (11 5 milions) per a les campanyes de prevenció d'incendis i repoblacions efectuada a través de la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona.

n ~His.

QualJt a l'Estat de Despeses, cal assenyalar la contracció
gairebé completa (99 %) de la despesa prevista per als programes anuals i l'estat d'execució a 31 de desembre que se
situava en un 71 % del total.
.

També cal subratllar, pel que fa als ingressos corrents, l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona al fu ncionament del

Estat d'ingressos
A. Operacions corrents
CAPíTOL III. Taxes i altres ingressos
300.01 Venda de publicacions
300.02 Venda de béns
343.01 Preus per ala utilització o aprofitaments
d'instal·lacions públiques
343.02 Preus per la utilització dels serveis
culturals i/o de temps lliure
i ensenyaments especials
352.00 Preus per l'ocupació temporal dels
espais públics per a activitats
cinematogràfiques o similars
399.00 Altres ingressos imprevistos
Total Capftollll
CAPíTOL IV. Transferències corrents
400.00 Transferències MMAMBper
operacions correnls
420.00
a
Altres transferències
455.00
462.00 Altres transferències d'Entitats locals
per operacions corrents
470.00 Transferències d'empreses privades per operacions corrents
480.00 Transferències de famílies i
institucions sense finalitat
de lucre per operacions corrents
Total Capítol IV
CAPíTOL V. Ingressos patrimonials
520.00 Interessos de dipòsits
en caixes i bancs
541.00 Producte de l'arrendament
de finques rústiques
550.00 Concessions administratives
559.00 Altres concessions i
aprofitaments especials
Total Capftol V
Total operacions corrents

B. Operacions de capital
Previsió
Inicial
300.000
350.000

Previsió
Definitiva
527.686
24.232

200.000

41.600

1.500.000

5.165.590

1.000
1.000
2.352.000

340.000
197.663
6.296.771

148.580.200

Excés
Ingrés

+3.944.771

145.724.802

4.000

500

4.700.500

500

1.000
148.586.200

150.425.302

1.000.000

4.720.203

500
900.000

471.173

500
1.901.000

5.191.376

+3.290.376

152.839.200

161.913.449

+9.074.249

Inicial

Definitiva

730.000.000

717.640.897

CAPíTOL VII. Transferències de capital
700.00 Transferències de la MMAMB
per operacions de capital
720.00
Altres transferències
a
780.00
Total Capitol VII

730.010.000

CAPíTOL VIII. Variació d'actius financers
830.00 Bestretes al personal
Total CapítOl VIII

1.000
1.000

CAPíTOL IX. Variació de passius financers
910.00 Préstecs a curt termini
d'ens públics
910.01 Préstecs a mig i llarg termini
d'ens públics
917.00 Préstecs a curt termini d'empre·
ses comercials, industrials o
financeres
917.01 Préstecs a mig i llarg termini
d'empreses comercials, industrials o financeres
Total Capítol IX

Excés
Ingrés

10.000
717. 640.897

-12.369.103

-1.000

500
500

500

500
2.000

-2.000

Total operacions de capital

730.013.000

717.640.897

-12.372.103

Total ingressos

882.852.200

879.554.346

-3.297.854

+1.839.102
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Es a+ de despeses
A. Operacions corrents
:;0-_ 'eracions personal

S.. Operacions de capital
Consignació
definitiva

Contret

Estat
execució

CAPíTOL VI. Inversions reals

Consignació
definitiva

900.000

900.000

900.000

600-43.2 Adquisició de sòl

10.000.000

Contret
10.000.000

383.500. 000

381.128.220

207.963.822

38.500. 000

38.295.194

26.533.613

285.600.000

284.732.760

240.601 .963

32.870.693

31 .263.275

29. 284.042

46.125.347

46.125.347

46.125.347

23.788.160

22.288.202

19.888.202

103.684.200

100.576.824
(97%)

96.197.591
(95%)

1.024753

872.346

." uisició de béns i serveis
;I.-ndament fotocopiadores

1.300.000

601 -43.2 Obres d'acondicionament
i millora d'àrees de
lleure i edificacions
601 -51.1 Millora de la vialitat
i obres menors a
edificacions
601-53.3 Inversions en
medi natural
624-12.1 Adquisició de material
de transport

1.500.000

1.498.950

719.100.000

715.655.124
(99%)

1.498.950
476.598.348
(66%)

700-51. 1 Transferències a la MMAMB

6.500.000

6.500.000

6.500.000

Total Capítol VII

6.500.000

6.500.000
(100%)

6.500.000
(100%)

Total Capítol VI
210-53.3

epaIlI.cions, manteniment i
ca servació vinculats a la
JT ora del medi natural

214-12:

RepaJ3cions i manteniment
dels vehicles de servei

5.500.000

5.450.889

4.189.902

500.000

492.202

492.202

2.000.000

1.995.648

1.995.648

2.330.000
2.000.000

1.798.225
1.580.199

1.798.225

1.000.000

997.717

997.717

850.000

820.275

820.275

920.000

897.306

897.306

32.628.939

32.497.397

28.776.124

227-12.1 Treballs realitzats per altres
empreses (serveis generals)

2.715.924

2.707.768

2.133.128

227-43.2 Estudis, projectes d'actuació
urbanística

3.494.876

3.494.876

3.494.876

289.200

289.200

194.504

220-12.1 Despeses d'oficina
221-12.1 Subministraments
222-12.1 Comunicacions
223-12.1 Transports, missatgeria
224-12.1 Assegurances
226-1 2.1 Despeses diverses
226-45.1 Despeses de divulgació i
educació ambiental

227-53.3 Estudis, projectes per a
la millora del medi natural
230-12.1 Dietes
231 -12.1 locomoció i trasllats
Total Capftol ll

1.551.1 91

1.000.000

916.164

916.164

1.250.000

1.250.000
56.212.619
(97%)

1.250.000
50.379.608
(89%)

57.778.939

CAPíTOL III.
310.01
a
311.02

Interessos de crèdits
diversos

Total Capítol III
CAPíTOL IV. Transferències corrents
462-53.3 Transferències a Ajuntaments
millora medi natural
468-53.3 íd. a entitats locals menors
479-53.3 íd. a empreses privades

2.000
2.000

2.401.000

2.400.000

1.000
500.000

180.000

489-53.3 íd. afamílies i empreses
sense ànim de lucre

2001.000

2.000.000

Total Capítol IV

4.903. 000

4.580.000
(93%)

180.000
(3%)

166.368.139

161.369.443
(96%)

146.757.199
(90%)

Total operacions corrents
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180.000

Estat
execució

CAPíTOL VII. Transferències de capital

CAPíTOL VIII.
830-00.0 Bestretes al personal

1.000

Total Capítol VIII

1.000

CAPíTOL IX.
910.00
a
913.00

Amortitzacions de préstecs diversos

Total Capítol IX

12.000
12.000

Total operacions de capital

725.613.000

722.155.124
(99%)

483.098.348
(66%)

Total despeses

891.981.139

883.524.567
(99%)

629.855.547
(71%)

ACTUACIONS
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Gestió jurídica administrativa

Introducció
La tasca efectuada abasta els aspectes següents:
• Gestió del patrimoni de sòl forestal de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. S'ha continuat una línia d'adquisició de finques per
poder-hi desenvolupar projectes en el futur.
• Elaboració, conjuntament amb les altres unitats, de propostes per al desenvolupament de determinats aspectes fonamentals en la gestió del Parc que necessiten
l'acord de la Generalitat (Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Política Territorial i Obres Públiques) .
• Desenvolupament de tasques de planejament, en concret de correcció de l'expedient de Modificació del Pla General Metropolità dins l'àmbit del Parc de Collserola,
d'acord amb la resolució del Conseller que la deixava en suspens.
• Tutela de les activitats privades segons les competències d'informe previ atorgades pel Pla Especial del Parc de Collserola. Aquesta pràctica, que s'ha desenvolupat de forma habitual, pren una importància particular en determinats temes que
tenen una especial rellevància per al conjunt del Parc.

?anta de Vallvidrera

Gradualment, les diferents Administracions locals comencen a tenir el costum de
sol·licitar informe del Patronat en allò que és de la seva competència i també ho fan,
cada cop amb més freqüència, els particulars o empreses amb propostes d'ús o activitat dins del Parc. El costum és encara lluny, però, d'estar consolidat i és important reclamar, de tothom, que sol·liciti l'autorització corresponent a l'activitat proposada per a poder orientar l'actuació i fer-la compatible amb el Parc quan és
possible. Tot sovint aquesta sol· licitud és útil per a qui ho fa, ja que permet aportar-li
l'experiència tècnica adquirida en situacions similars per part dels serveis del Patronat.

Adquisició de sòl
L'any 1990 ha permès donar un pas endavant en l'adquisició de sòl. En concret s'ha
formalitzat per part de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona l'adquisició d'una finca important vinculada al desenvolupament de l'àrea del
Pantà de Vallvidrera.
Es tracta de la finca de Can Llevallol, exceptuada l'àrea qualificada d'equipament.
La superfície és de 32,6 ha i la seva qualificació és de Parc Forestal, una part de la
qual configura l'Àrea de Tractament específic del Pantà de Vallvidrera. El cost total
ha estat de 73 milions de pessetes.
Simultàniament i per completar aquesta adquisició, s'ha endegat un procés expropiatori, per a la resta de finques més petites de l'entorn del Pantà. Són unes 4 Ha.
amb una consignació de 10 milions de pessetes del Pressupost del Patronat:

Propostes per al desenvolupament del Parc
En continuïtat amb les línies endegades l'any anterior i conjuntament amb les altres
Unitats dels Serveis Tècnics, s'ha desenvolupat una gestió coordinada amb la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Cal dir que l'esperit
de coordinació és excel·lent però que els resultats, en determinats casos, són extremadament reduïts:
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Regulació del tractament de la vegetació sota les línies d'alta
tensió.
L'existència d'una Circular de la Direcció General del Medi Natural adreçada a les
companyies elèctriques elaborada de comú acord l'any 1989, ha permès, mitjançant
estudis detallats, línia a línia, un tractament específic de les esteses elèctriques que
travessen Collserola que redueix els impactes en la vegetació. Aquest procés s'ha
anat desenvolupant durant tot el 1990.

Regulació de les activitats forestals.
A partir d'un protocol de criteris per al desenvolupament d'aquesta activitat, elaborat
també de comú acord amb l'esmentada Direcció General del Medi Natural, que reclama als propietaris forestals la realització de Plans Tècnics a partir de les 25 ha.,
defineix les intervencions de cada organisme en el seguiment de les tasques, i explicita els criteris que cal seguir, s'ha iniciat l'elaboració d'aquests plans per part dels
propietaris privats, amb la subvenció a parts iguals de Generalitat i Patronat.

Senglar (SU5 5crofa)

Regulació de la caça.
AI llarg de l'any 1990 es desenvoluparen reunions entre diferents Ajuntaments, Societats de caçadors i la Direcció General del Medi Natural, a fi de concretar acords
per a la reg ulació de la caça. Les dificultats de concreció són múltiples i en aquest
moments tan sols s'ha tramitat la sol· licitud de declaració de zona de seguretat dels
termes d'Esplugues, de Montcada i Reixac, i del de Cerdanyola, la part corresponent a l'acord que ja existeix amb les Societats de caçadors.

Ampliació de la Reserva Natural de la Font Groga.
El desenvolupament jurídic de la Reserva Natural de la Font Groga, és a dir el Decret de declaració de la Reserva Natural ampliada, es troba aturat a causa de la dificultat de definir amb precisió el seu contingut.

Planejament
Durant l'any 1990 ha seguit el seu tràmit la Modificació del Pla General Metropolità
derivada del Pla Especial del Parc de Collserola que havia quedat en suspens. Finalment fou aprovada definitivament el mes de desembre de 1990 pel Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques.
D'aquesta forma prenen vigència en tot l'àmbit qualificat de Parc Forestal, totes les
determinacions del Pla Especial del Parc de Collserola, que en alguns casos quedaven supeditades a la modificació. Mitjançant aquesta modificació,. s'han incorporat a
la qualificació de Parc Forestal 472,9 ha de sòl lliure permanent i 97,5 ha de sòl agrícola amb un increment total de 570 ha, que representen un 10% d'increment sobre
el total de sòl forestal.
La modificació inclou la requalificació restringida del Sector les Planes Can Flor, a
Sant Cugat del Vallès, que el Pla Especial ja incorporava, com Avanç de Planejament.
De manera més particular s'han informat diverses propostes de Planejament que
afectaven l'àmbit del Parc de Collserola. En concret han estat:
- Modificació puntual del Pla General Metropolità a Molins de Rei.
- Pla Especial per al desenvolupament del cim del Tibidabo.
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- Pla Especial per al desenvolupament d'un equipament d'hípica a Can Llevallol,
Barcelona.
- Projecte d'urbanització a Can Cortès, Sant Cugat.
Finalment s'ha promogut des del Patronat, la realització d'un Pla Especial per al desenvolupament del Cementiri de Collserola als termes municipals de Cerdanyola del
Vallès i Montcada i Reixac que és previst de realitzar aquest any 1991, i s'ha elaborat la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg
a Sant Just, per a les masies situades dins el Parc de Collserola, amb l'objectiu de
possibilitar el seu desenvolupament i rehabilitació.
Torre de telecomunicacions

Tutela de les activitats privades
Conjuntament amb les diverses unitats s'ha efectuat el seguiment de les diverses
activitats al Parc.
Com a tasca general i en funció de les competències urbanístiques derivades del
Pla Especial, el Patronat ha anat efectuant els informes urbanístics previs a les llicències o permisos d'activitat sol -licitats al Parc de Collserola. En concret han estat
els següents :

Autovia del túnel de Va llvidrera

Informes urbanístics
Vinculats a companyies de serveis, traçat i acondiciament:
- Telefònica (4), favorables, amb condicions d'execució.
- Telecomunicacions (1), desfavorable
- Elèctriques (4) , amb diverses prescripcions
Moviment de terres en espais agrícoles (1)
Restauració d'àrees alterades (1) promogut per l'EMMA. Favorable amb condicions
Obres i activitats en edificacions tradicionals o finques privades (5)
Informes actuacions forestals
Informe favorable al Pla Tècnic de Can Castellví. (78,3 ha)
Autoritzacions per a activitats al Parc
Acampada (10), Activitats eqüestres (1), Ciclisme de muntanya (1), Filmacions (4)
Temes especials
Finalment cal subratllar els següents temes d'especial transcendència per al Parc
que han tingut un seguiment i una dedicació específics.

• Seguiment de les obres de construcció de la Torre de Telecomunicacions de Collserola, per aconseguir la seva contenció dins de l'àmbit definit al Projecte d'Urbanització, i la modificació d'aquest en aquells casos en què podia millorar-se apreciablement la integració del Projecte en l'entorn i reduir-ne l'impacte.
• Seguiment de les tasques de restauració paisatgística de les obres de la prolongació del Túnel de Vallvidrera, que, dins de la ferida que representa en el medi natural una obra d'aquesta importància, es porten a terme amb un esforç i atenció que
permeten esperar una minimització de l'impacte ambiental.
• Reconducció del Projecte de Sanejament dels nuclis urbans de la Rierada i Vallpineda, a fi d'aconsseguir un desenvolupament compatible amb l'interès naturalístic
de l'àmbit afectat, situat entre Can Campreciós i Can Salat. Aquest projecte es troba
en curs de desenvolupament.
• Seguiment de les obres d'instal -Iació d'una línia de tensió mitjana, aprovada mitjançant Pla Especial , per al subministrament elèctric al Túnel de Valvidrera i al barri
de les Planes, on s'han experimentat actuacions de menor impacte en el medi natu12

ral. (Execució de suports mitjançant helicòpters, estassada reduïda per a la
col·locació dels cables, marcatge detallat, etc.)
• Atesa la postura de l'empresa explotadora de la pedrera de granit "Mina Berta",
de plantejar l'extracció completa de les seves reserves malgrat trobar-se fora de
l'àmbit d'extracció admès al Pla General Metropolità, amb incompliment dels acords
presos amb el Patronat per a reconduir l'explotació mitjançant la restauració de la pedrera i de la realitat urbanística alterada, el Consell d'Administració del Patronat acordà:
1. Informar desfavorablement el Projecte de Restauració presentat a la Direcció
General del Medi Ambient, sol·licitant el acompliment de la legalitat urbanística, derivada del Pla General Metropolità. Informe que no fou pres en consideració per l'esmentada Direcció General.
2. Sol·licitar als Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i el Papiol que exercissin les
seves facultats disciplinàries en relació a l'explotació efectuada fora de l'àmbit
admès pel Pla General Metropolità.
3. Sol· licitar del Consell Comarcal del Baix Llobregat, gestor i administrador del Cementiri de Roques Blanques, que impedís l'explotació dins el seu àmbit.
4. Sol·licitar subsidiàriament de la Generalitat de Catalunya (Dep. Política Territorial) la suspensió de les activitats de la "Mina Berta", la incoació dels corresponents
expedients sancionadors i la restauració de la realitat física i jurídica alterada.
A finals de 1990 no s'havia pronunciat cap d'aquests organismes i administracions
amb la qual cosa, s'està produint en aquests moments una extracció iI·legal dins del
Parc Forestal de Collserola, fora de l'àrea admesa pel Pla General Metropolità, amb
el coneixement dels Ajuntaments de Sant Cugat i el Papiol, i amb un projecte de
Restauració aprovat per la Direcció General del Medi Ambient.

Mina Berta

Cal esperar de la intervenció de les diverses administracions l'aturada del procès i
la recon~ducció urgent a la legalitat.
CoHaboració amb Administracions i Entitats Privades
Per al desenvolupament d'activitats previstes pel Parc s'han signat convenis i s'ha
donat suport a actuacions de protecció de la natura o de millora dels serveis a l'usuari.

Convenis amb l'Ajuntament de Molins de Re"i, i amb la Fundació Mediterrària respectivament per al desenvolupament de dues Escoles Taller vinculades al Medi Ambient.
Conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del Centre d'Educació Ambiental de Mas Pins.
Conveni de col·laboració amb l'Escola Xiprer per a la utilització esporàdica de les
instal·lacions del Patronat.
Conveni amb el Reial Automòbil Club de Catalunya pel qual aquesta entitat ofereix
un servei d'assistència especial als automobilistes usuaris del Parc de Collserola.
Finalment el Patronat ha endegat aquest any passat, conjuntament amb altres Administracions Públiques i a través de convenis de col ·laboració,dues experiències
per oferir la possibilitat de realitzar treballs socials. Es tracta d'una banda del Programa d'Objecció de Conciència de l'Ajuntament de Barcelona, que ha incorporat
dues de persones per a efectuar el servei social substitutori. D'altra banda la
col-laboració amb el Programa de Conciliació i Reparació a les víctimes i a la comunitat, promogut per la Conselleria de Justícia, Tribunal Tutelar de menors, on
aquests efectuen tasques socials amb l'objectiu de reparar les malifetes o delictes
comesos. Incorporà tres joves durant una setmana.
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Intervencions sobre els
sistemes naturals

Introducció
L'any 1990 ha estat un any important per la Unitat de Medi Natural ja que s'ha realitzat un important esforç de coordinació de les tasques de camp que s'ha completat
amb la incorporació a l'equip tècnic d'un enginyer de monts (responsable de repoblacions i de prevenció d'incendis), d'un biòleg especialista en gestió de la fauna i
d'un enginyer tècnic agrícola, de manera que ha quedat consolidat un equip capaç
d'afrontar tot el variat conjunt de tasques que s'engloben sota la denominació genèrica de gestió del medi natural.

Serveis del Parc

Aquesta gestió dels sistemes naturals té per objectiu afavorir-ne l'evolució cap a estadis de superior qualitat. Amb la filosofia de conservar i millorar, es treballa essencialment en dues línies : protecció i restauració. La primera inclou tasques com la
prevenció d'incendis i la coordinació de la vigilància. La segona comporta programes de correció i millora, com són la neteja i manteniment d'espais, el control de les
plagues forestals, les actuacions de millora silvícola en boscos públics i de control
d'aprofitaments en els boscos privats, les reforestacions, i la gestió i potenciació de
la fauna del Parc.

Prevenció
Prevenció d'incendis

Actuació dels bombers

Durant aquest any 1990 el dispositiu de prevenció d'incendis que vigila tot el territori
metropolità inclòs en l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient ha gaudit d'un conjunt
de millores que han anat des d'un curset de formació dels vigilants de les torres de
guaita fins a una més gran precisió a l'hora de detectar els incendis gràcies a la inclusió del topònim i del terme municipal en el moment de donar l'avís de detecció.
L'any 1990 s'ha caracteritzat per un climatologia molt variable que ha provocat un
elevat nombre d'incendis a començaments de la temporada (de 1'1 al 22 de maig) i
durant el mes d'agost. La resta de l'època de risc ha estat poc conflictiva gràcies a
unes pluges ben repartides.
Els resultats de la campanya han estat marcats per un nombre baix d'incendis detectats (107 dins l'àmbit de l'AMB que contrasten amb els 147 detectats l'any 1989)
però amb una superfície cremada total que arriba a les 121 ha. Aixó és degut a l'existència de 7 incendis de gran extensió ( més grans de 5 ha. ) que representen, ells
sols, el 82 % de la superfície cremada enguany. Precisament aquest ha estat un
dels principals temes analitzats en les reunions de coordinació del dispositiu de prevenció que es fan mensualment mentre dura el període de risc d'incendi.

Vigilància
El Parc no disposa encara de guarderia pròpia de manera que les tasques de vigilància estan encomanades a les Guardies Urbanes dels municipis de l'àmbit del
Parc. Mensualment es realitzen reunions de coordinació per actuar conjuntament
sobre els principals problemes plantejats: abocament de runes, vigilància de caça,
circulació rodada, etc. Darrerament s'han començat a incorporar a aquestes reunions representants dels Agents Rurals de la Generalitat i el coordinador dels Voluntaris Forestals de la demarcació de Barcelona.
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Gestió dels sistemes naturals
Gestió dels boscos públics
Durant l'any 1990 s'han completat les tasques d'avaluació de les dades de camp de
l'Inventari Forestal del Parc i s'ha iniciat la redacció del document final de directrius
d'actuació que ha de permetre definir les diferents actuacions pels boscos públics i
privats del Parc.
La gestió directa dels espais forestals de propietat pública s'ha plantejat a través de
dues línies de treball principals :
• les neteges selectives de sotabosc a ambdues bandes dels principals camins per
tal de disminuir la càrrega de combustible vegetal i, per tant, el risc d'incendi , a més
de millorar l'aspecte dels itineraris de passejada .

Bosc d'alzines i roures

• la redacció de projectes d'ordenació forestal encaminats a la millora de l'estructura del bosc, que fomenta, en la majoria dels casos, el pas paulatí d'una formació
dominada per pins grans que cobreixen un estrat d'alzines i roures , cap a una formació pu ra d'alzines i roures.
Pel que fa a les neteges de sotabosc s'han realitzat les següents actuacions :
- camí de Ca N'Amigonet a la urbanització de la Rierada (5 ha) .
- tram del camí de Vallpineda al Papiol (2,5 ha)
- accés al Turó de Fumet (torre de guaita India) (1 ha)
- camí del Portell de Validau ra a l'àrea de lleure de Can Coll per la Font dels Caçadors ( 9 ha)
- camí d'accés a l'ermita de Sant Ramon a Sant Boi de Llobregat i franja de tallafoc
a la carena (3,5 ha)
- camí de Can Codina (1 ,5 ha)

Tasques de poda sanitària

L'ordenació dels boscos públics s'ha centrat en la realització de l'inventari exhaustiu
(el 4% de la superfície) de les finques públiques de Can Coll i Can Fatjó del Molí que
ha permès redactar el Projecte d'Ordenació Forestal d'aquest sector del Parc (200
ha) , el qual es posarà en pràctica durant l'any 1991 .

Gestió dels boscos privats
Es continua la tutela de la gestió dels boscos privats. Amb aquesta finalitat i d'acord
amb les prescripcions del Pla Especial del Parc de Collserola i amb la Declaració de
Forests protectores efectuada per la Generalitat de Catalunya, es reclama la redacció de Plans Tècnics de Gestió Forestal per a totes aquelles finques situades al Parc
amb una superfície superior a 25 ha.
Els criteris per a la redacció d'aquests Plans Tècnics són comuns amb la Direcció
General del Medi Natural (Política Forestal) i la seva tramitació és consensuada. El
Patronat efectua un informe previ i procedeix, un cop aprovat el Pla, al marcatge de
les finques amb personal del Parc.
El 1990 s'ha acabat l'aprofitament a la finca de Can Santoi i s'han iniciat les tasques
de marcatge a Can Castellví per realitzar l'aprofitament a començaments d'aquest
any 1991 .

Restauració de la vegetació
Durant l'any 1990 s'han continuat les tasques de reforestació seguint les dues línies
bàsiques iniciades l'any anterior:
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• la repoblació amb arbre gran de 4 o 5 sabes amb manteniment posterior en els
indrets on cal una presència important i immediata dels arbres.
• la repoblació amb arbre petit d'1 o 2 sabes sense manteniment allà on es pot esperar un temps més llarg abans de començar a fer-se visible l'actuació.
Pel que fa a les repoblacions amb arbre gran s'han realitzat les següents actuacions:

Repoblació forestal

• repoblació i adequació de la vall de la Font de la Beca a St. Just Desvern en dues
fases consecutives (4.368 arbres plantats de 4 anys d'edat), que inclou l'obertura
de camins i la recuperació de la font i el fo'ndal. El temps d'execució va ser de 5
mesos i la superfície total de la zona adequada és de 24 ha.
• el completat de la repoblació de Torre Baró a Barcelona (1445 pins pinyers de 5
sabes), en una superfície de 1,4 ha.
• la repoblació de la finca de Mas Ratés de Viladecans, que ha consistit a plantar
2200 arbres de 4 o 5 sabes i en l'adequació dels principals camins de la finca. Les
tasques s'han realitzat amb la colaboració de l'Escola Taller de Viladecans. L'àmbit
total de l'actuació realitzada és de 12 ha.
• la repoblació de Can Ruti que s'ha realitzat durant el tercer trimestre d'enguany
en colaboració amb l'Ajuntament de Badalona que ha endegat un pla d'ocupació de
l'INEM amb aquesta finalitat específica. L'extensió de l'actuació ha estat de 12,1 ha
on s'han plantat 10.500 arbres dels quals 3.800 eren alzines sureres.

Restauració d'una zona cremada prop de
l'Arrabassada

Les repoblacions amb arbre petit s'han concentrat al Parc de Sant Mateu (Sta. Coloma de Gramenet) on durant el primer trimestre de 1990 es va acabar la 1" Fase del
Projecte iniciat l'any 1989 amb una- superfície repoblada de 23 ha. Més tard es va
redactar el projecte de la 2" Fase que s'executarà durant el primer trimestre de
1991 . L'àrea que és previst repoblar en aquests cas és de 45 ha.
Pel que fa a la restauració d'àrees cremades s'ha realitzat una actuació general a
l'àmbit afectat per l'incendi de l'Arrabasada del mes d'agost de 1990. Les tasques
han consistit en la desbrossada de la vegetació arbustiva cremada així com la retirada dels arbres afectats pel foc que no tenien possibilitats de recuperació . Amb les
restes vegetals cremades es van confeccionar unes feixes que seguien les corbes
de nivell amb la intenció de reduir el risc d'erosió. En total es construiren 6.200 metres líneals d'aquestes feixes de protecció.

Lluita contra els flagells forestals
Durant els darrers a:nys les masses forestals del Parc han patit un procés general
de debilitament provocat per una climatologia especialment adversa. Només cal
citar algunes de les principals situacions conflictives per adonar-se de la importància del fet:
- temperatures inferiors als -50 durant el gener de 1985.
- grans temporals de neu que van malmetre greument el 20 % dels arbres durant
el febrer de 1986.
- hiverns molt càlids i secs els anys 1987 i 1988.
- temporal molt fort amb pedregada el mes d'agost de 1989 que va provocar
greus lesions físiques en unes 500 ha. del Parc.
- temporal amb pedregada el mes d'agost de 1990 que va danyar 150 ha més de
bosc.
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Tot aquest conjunt de pertorbacions naturals han provocat un greu debilitament
dels arbres de diferents sectors de la Serra que els fan especialment sensibles als
atacs d'un fong, Díplodía pínea i d'un escarabat perforador dels pins, Tomícus
destruens. Aquests dos agents patògens actuen combinadament i poden arribar a
matar els pins que ataquen .
Això dibuixa una situació que comença a ser preocupant la qual, tot i que no amenaça la integritat de tot el bosc de Collserola, mereix una atenció priòritaria. És per
això que durant el 1990 s'ha dut a terme un programa de lluita contra aquest flagells que ha permès controlar adequadament, mitjançant l'eliminació d'uns 4000
pins malalts, l'atac de Tomícus destruens.
D'altra banda s'han realitzat els tractaments habituals per disminuir al màxim els
atacs de la processionària del pi gràcies al tractament d'unes 350 ha de pinedes
amb productes de lluita biològica.

Pins afectats per la processionària

L'importància dels flagells forestals demana però una atenció constant. Aquesta
atenció es concreta en el seguiment de les poblacions que es realitza continuament a través d'un dispositiu format per un conjunt de punts de control que permet
detectar els canvis en les poblacions de Tomícus i de processionària del pi.

Mitigació d'impactes
A partir de l'acord amb la Direcció General de Política Forestal per al tractament
específic a Collserola de la zona situada sota les línies d'alta tensió, s'han anat desenvolupant, al llarg de 1990, uns estudis línia per línia amb la finalitat de definir el
tractament necessari a efectes de seguretat, però que alhora redueixi de forma important l'impacte i la superfície d'aquests tractaments.

Tractament diferencial de vegetació sota les línies
elèctriques

Durant l'any 1990 s'han dut a terme a càrrec de les companyies elèctriques els
estudis de les següents línies:
Empresa ENHER
- línia 220 kV Rubí-St. Just (10,41 Km)
- línia 220 kV Rubí-Sta. Coloma (15,97 Km)
- línia 220 kV St. Just-Sta. Coloma (12,75 Km)
- línia 220 kV St. Boi-St. Just (6,65 Km)
.
- línia 66 kV Rubí-St. Feliu (3,87 Km)
- línia 66 kV i 25 kV Sta. Coloma-St Just i derivacions (5,5 Km)
Empresa FECSA
- línia 110 kV Rubí-St. Andreu (2,67 Km)
- línia 110 kV Rubí-Collblanc (2,08 Km)
- línies d'11 kV i 25 kV: 2 trams de 25 kV (1,35 Km) i 15 trams de 11 kV (9,76 Km)
De totes aquestes línies s'han realitzat les tasques de neteja de vegetació a la línia
d'ENHER de 220 kV de Rubí a St. Just en un tram de 4,5 Km on s'ha pogut comprovar que l'aplicació dels nous criteris indicats pel Patronat ha permès conservar
5 ha de vegetació que haurien estat destruïdes en cas de netejar-se totalment el
passadís existent sota la línia elèctrica.
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Potenciació de la fauna
Estudis
- Continuació d'un seguiment quantitatiu de les poblacions d'ocells nidificants i hivernants als diferents ambients del Parc. (3er any consecutiu)
- Segon any de seguiment quantitatiu de la migració de tardor de rapinyaires i altres ocells planadors en el seu pas pel Parc.

"Hacking " de xoriguer, en col·laboració
amb Depana

- Aproximació a la biologia de reproducció dels pàrids (mallerengues) en caixesniu.

Regulació de la caça
L'any 1989 el Consell d'Administració del Patronat acordà plantejar a la Generalitat de Catalunya una proposta de regulació cinegètica a Collserola que avancés,
de forma substancial, en el camí de la desaparició de la caça al Parc, però que alhora tenia en compte la problemàtica específica de les diferents Societats de caçadors actualment existents a la zona.
La proposta del Patronat consistia en la declaració de noves Zones de Seguretat a
les àrees més urbanitzades i freqüentades del Parc, i en l'establiment de dos Refugis de fauna Salvatge que corresponen a les àrees naturals que estableix el Pla
Especial de Collserola.
Pollet de gamarús

Durant l'any 1990 s'han continuat les converses ja iniciades l'any anterior amb les
diferents societats de caçadors i s'han ampliat els contactes a nivell municipal.
Aixó s'ha concretat en unes sessions informatives als consistoris i als caçadors
realitzades conjuntament per la Direcció General del Medi Natural i el Patronat.
Aquestes reunions van fer-se , de moment a Sant Cugat del Vallès i a Cerdanyola
del Vallès.
Tanmateix els resultats obtinguts durant aquest any no han estat en proporció amb
·els esforços dedicats al tema, fet aquest preocupant ja que malgrat l'existència
d'un pre-acord global i una proposta de pacte amb les Societats de caçadors del
Parc no s'ha avançat en les declaracions pertinents de les diferents zones de regulació cinegètica.
.
De moment només s'ha assolit la declaració de noves Zones de seguretat als termes de Cerdanyola, Montcada i Reixac i Esplugues del Llobregat el tràmit de les
quals es trobava, a darreries d'any, en fase d'informació pública als Ajuntaments
respectius.

InstaHació de caixes-niu i menjadores
S'han dut a terme actuacions puntuals per a potenciar la fauna a Collserola. En
concret, durant els primers mesos de l'any, s'efectuà la col·locació de caixes-niu,
tasca en la qual participaren uns 20 grups de voluntaris formats per particulars, escoles, entitats i grups d'estudi i defensa de la natura. En total es col ·locaren unes
600 caixes (300 per a ocells insectívors i diverses caixes-niu i caixes-cau per a xoriguer, òliba, esquirol , rat-penat i eriçó) . Cada grup es fa càrrec d'un nombre de
caixes-niu i després n'efectua el seguiment, assessorat per un tècnic del Patronat.
Paral·lelament es duu a terme la campanya d'instal·lació de noves menjadores.
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Migració de rapinyaires
Finalment, als mesos de setembre i octubre i durant 34 dies consecutius s'efectuaren activitats d'observació de rapinyaires al Turó de la Magarola, que tingueren
una bona participació d'afeccionats. Aquest any s'observaren 1945 individuus en
migració corresponents a 22 espècies diferents de rapinyaires.
Adequació d'hàbitats
Dins del programa de potenciació i menatge de la fauna del Parc de Collserola, un
capítol important és la millora dels hàbitats, és a dir, la seva adequació per a les
espècies que presenten en els seguiments de camp dades quantitatives per sota
de les desitjables teòricament. Entre aquestes, mereixen una especial atenció les
espècies cinegètiques sotmeses a una fortíssima presió i que pel fet d'ésser espècies-presa, són peces clau en el funcionament dels ecosistemes del Parc.
De cara a la gestió, resulta de vegades necessària la intervenció en els components dels hàbitats : alimentació, aigua, recers per a la nidificació, tranquilitat i extensió dels territoris. Per això s'ha dut a terme un programa de sembres i plantacions planificades especialment per afavorir la fauna salvatge del Parc, que ha
comportat la intervenció en 8 indrets, majoritàriament corresponents a conreus
abandonats, on s'han sembrat un total de 3 ha.

Observació de la migració de rapinyaires

1
J
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Elements construïts

Introducció
El desenvolupament de Collserola com a Parc a través dels seus elements construïts
abasta una multiplicitat d'aspectes tots ells necessaris per a una configuració equilibrada.
Els trets centrals de l'any 1990 han estat:
• Adequació de grans àrees del Parc, com un tot integrat. L'exemple més clar és el
Parc de Vallvidrera, on es revaloritzen la vegetació i els itineraris d'una àrea que acull el
Centre d'Informació del Parc i que integra itineraris estructurats com el de la Budellera.
Incorpora els entorns immediats a la Seu del Patronat i Centre d'Informació del Parc.
• S'inicien les obres de les àrees de lleure del Torrent de Can Coll, a Cerdanyola, i de
Sant Pere Màrtir a Sant Just Desvern. D'unes dimensions menors però d'un gran interès pel que fa als barris barcelonins de Ciutat Meridiana i Torre Baró, s'adequa l'àrea de
la Font Muguera, en un indret d'especial bellesa.
• Sobre la xarxa viària s'efectuen un conjunt d'intervencions: A les carreteres principals, neteja i tancament del contorn. Acondiciament de pistes forestals i camins de passejada. Senyalització dels itineraris a peu del Parc i tancament dels camins d'ús exclusiu per a vehicles de servei i veïns del Parc.
• El mes de juny acaben les obres de la Seu del Patronat, edifici que acull els Serveis
Tècnics i el Centre d'Informació del Parc. El Centre obre les portes al públic el mes d'octubre.
Parc de Vallvidrera. Passeig dels plàtans

• AI llarg de l'any es realitza la restauració de l'edifici principal de Can Coll, que es previst finalitzar el 1991.
• Finalment, s'inicien polítiques de restauració d'indrets alterats mitjançant neteja i
acondiciament. Es desenvolupen les tasques de manteniment i neteja de les àrees de
lleure ja finalitzades.

Àrees de lleu re
Parc de Vallvidrera-Vil· la Joana (1 a. Fase)

Parc de Vallvidrera . Racó d'estada

·S'ha finalitzat l'acondiciament del Parc de Vallvidrera-Vil ·la Joana (1a.fase). Aquest
parc, tant per la seva ubicació central respecte a la Serra, com per tenir dintre dels seus
límits el Centre d'Informació del Parc el Museu Verdaguer, i per disposar ben a prop del
Baixador de Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat, pren una gran importància en
el desenvolupament del Parc de Collserola, L'àrea tractada és la situada al nord-est de
la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, i el fondal situat al sud-oest fins arribar a uns
plans abans de l'església de Santa Maria de Vallvidrera. A grans trets podríem distingirne les següents àrees i tractaments:
• Porta d'entrada i àrees d'acollida prop del Baixador. Són uns replans amb tractament
de baranes, bancs, papereres, petit amfiteatre, miradors, ben senyalitzats i amb una
rampa graonada de pedra llicorella que, fent ziga-zaga, s'enfila fins a Vil·la Joana i al
Centre d'Informació.
• Ambits de les fonts. Als voltants de Vil·la Joana hi ha un seguit de fonts antigues, les
quals han estat arranjades, i els seus espais acondiciats. Aquestes fonts queden lligades per l'avinguda dels Plàtans, magnífic passeig que finalitza en un espai recordatori
de la figura de Mossèn Cinto Verdaguer.
• Camins i corriols que creuen el bosc i ressegueixen els fondals. S'hi han fet intervencions de restauració vegetal i acondiciament dels corriols existents, que ressalten la
frondositat de la vegetació.
• Fondal del Torrent de la Budellera, que corre paral·lel a la carretera de Vallvidrera a
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t Cugat, abans intransitable per l'abundància d'esbarzers i per la inexistència d'una
;,'a estable. Ha estat netejat, s'ha conformat una llera estable i un corriol que el recorre,
s a potenciat amb vegetació de ribera.

=' :Jrojecte bàsic fou preparat per Lluis Iglesias Martí, arquitecte, i el projecte executiu i

:: irecció d'obra per Josep Mascaró i Català, arquitecte dels Serveis Tècnics del Parc.

Entorns de la 'seu del Patronat de Collserola
:laral·lelament a la finalització del Parc de Vallvidrera-Vil·la Joana (1 a Fase) es varen
;) ojectar i realitzar les obres dels voltants més immediats de la Seu del Patronat Metrooolità del Parc de Collserola. Aquestes han consistit bàsicament en:

Entorns de la seu del Patronat

• Sanejament i eliminació d'uns coberts mig enrunats en el mur de divisió de Vil·la
oana.
• Restauració de l'era enfront de Vil·la Joana, mitjantçant la renovació del mur de con-enció i la reposició de les toves ceràmiques antigues que hi faltaven.
• Restauració dels petits marges tot formant un jardí exterior davant de la Seu, que inou bancs, enllumenat, vegetació i la font dels ocells, construïda damunt d'una basa ja
existent.
• Rehabilitació d'una caseta ubicada davant de la Seu per a un ús plurifuncional.
Projecte: Josep Mascaró i Català, arquitecte dels Serveis Tècnics del Parc.

Font Muguera i camins d'accés

Font Muguera

ust enmig dels bàrris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, en el fondal que els separa, en
un paratge amb magnífica vegetació, s'ha habilitat una àrea de lleure aprofitant l'exisi:ència, des de fa molts anys en la zona, d'una font popular.
El nucli d'atenció de l'àrea son les restes de l'antiga font, respectats en el seu estat original. Mitjançant un mur-banc i un lleuger talús, s'han articulat uns espais per a l'estada i
per al picnic fred: cal recalcar que no s'hi pot fer foc. Unes taules i bancs agrupats a
l'esplanada superior conviden a la reunió al voltant, d'un berenar.
També s'ha arranjat el camí que connecta amb el barri de Torre Baró i se n'ha obert un
de nou que enllaça amb Ciutat Meridiana connectant els dos barris amb un passeig de
ronda, apropiat per a la passejada llarga, el footing i l'observació de la vegetació del fondal. Completa l'estructura un corriol que puja fondal amunt i arriba a una petita i oculta
font després d'un recorregut d'interès naturalista.
Projecte: Josep Mascaró i Català, arquitecte dels Serveis Tècnics del Parc.

Àrea de lleure del Torrent de Can Coll
Aquest any s'inicien les obres de construcció d'aquesta àrea de lleure situada a prop del
Centre d 'Educació Ambiental de Can Coll, a l'altra banda de la carretera, en unes esplanades utilitzades ja des de fa temps, per al picnic i el joc. La seva situació a peu de la
carretera d'Horta a Cerdanyola, prop d'aquesta ciutat, i la seva grandària que li dóna
una notable capacitat d'acollida, la configuren com l'àrea de lleure més important del
sector nord-oriental de la Serra.
Els trets característics de l'àrea són els següents:
• Habilitació d'un espai important d'estacionament (1 70 vehicles) per donar cabuda a
a forta demanda d'utilització.
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• Adequació d'una àrea per a l'ús de picnic cUinat, construint una bateria de fogons
controlats, un petit bar-restaurant amb terrassa superior i un quiosc de venda de llenya i
refrescs.
• Arranjament d'àrees planeres per al joc esportiu dominical.
• Neteja del fondal pròxim, formació d'una represa d'aigua i racons de contemplació de
la vegetació esponerosa del torrent, adequació dels camins que partint de l'àrea d'estada van configurant uns bells itineraris de fondal pel torrent de Can Coll, o de carena cap
al Puig de la Guàrdia, magnífic mirador de la Serra i del Vallès.
Projecte: Lluís Iglesias i Martí, arquitecte.
Obres de l'àrea de lleure del torrent de Can Coll

Àrea de lleure de l'entorn de Sant Pere Màrtir
S'inicien també les obres d'adequació d'aqueste àrea de lleure, que es troba ubicada en
el sector sud-occidental del parc de Collserola. Es desenvolupa damunt uns terrenys
alterats per una antiga extracció de terres que es convertí en un abocador incontrolat de
deixalles.
La seva posició enlairada damunt de la Vall de Sant Just i del vessant d'Esplugues, sota
el turó de Sant Pere Màrtir, la converteixen en un bon mirador d'observació de la Vall del
Llobregat.

Arranjament dels marges de l 'A rrabassada

La seva situació prop dels barris de Ciutat Diagonal, la Miranda i en general dels municipis d'Esplugues i Sant Just, permeten esperar una utilització gairebé diària com a Parc
periurbà. Així mateix, és el punt de partida d'un conjunt d'itineraris que s'endinsen a peu
dins el Parc, el més important dels quals serà en un futur el passeig-mirador de les Aigües.
L'àrea disposarà de taules i bancs d'estada per al picnic (estarà prohibit de fer foc),
fonts, miradors i un estacionament de gran capacitat. La primera part de l'actuació ha
consistit en la configuració d'una topografia artificial amb la creació de tres turons que
articulen les diferents àrees d'estada i passejada. Per tractar-se d'una àrea denudada,
la plantació d'arbres, arbusts i el recobriment vegetal adquireixen gran importància.
Projecte: Robert i Esteve Terradas i Muntañola, arquitectes.

Xarxa viària i senyalització
Vies principals del Parc
Es continua la tasca d'arranjar els entorns de les carreteres amb la finalitat de millorar la
seva qualitat ambiental i d'evitar que es converteixin en abocadors de runa.

Carretera de l'Arrabassada. En el tram comprès entre els Penitents i Vista Rica s'han
efectuat uns trebal ls d'eliminació de brossa i deixalles, extracció de les restes de paviment asfàltic de l'antiga carretera, tancament dels espais amb barrera de doble ona, senyalització, i hidrosembra dels espais recuperats. També s'ha habilitat un petit aparcament en el revolt de la Font del Bacallà.

Acondiciament de pistes forestals
Una línia d'actuació ha estat la d'anar adequant la xarxa de pistes forestals per a l'ús de
vehicles, de servei, i de passejada. El tractament es amb un ferm de terra conculcada,
amb cunetes naturals i en alguns casos de formigó, i passos o guals per al pas de l'aigua. AI llarg de l'any 1990 s'han endegat les següents obres:
- Camí de la Vall de Sant Iscle de les Feixes (Cerdanyola) de 4.380 m de longitud.
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- Camí de Santa Creu a Castellciuró (Molins de Rei) de 2.760 m de longitud.

Camins de passejada estructurats
-

a un tipus de camins que necessiten una cura especial, ja que formen part d'un sis-

= a d'itineraris per a vianants que uneixen i connecten diferents peces del Parc, així

:':'11 el transport públic i les àrees d'aparcament al costat de la carretera, L'objectiu ha
:'3 ser revaloritzar la percepció de la natura i del paisatge, amb un tractament acurat de

a vegetació dels marges.

:=: s camins arranjats són

els següents:

- Camí de Can Vila, amb una longitud de 1.560 m,
- Camí de darrera la Plaça Mireia, amb una longitud de 1,850 m,
- Camí de Can Coll a Can Cerdà, amb una longitud de 1.650 m.
- Camí del Torrent de Can Coll, amb una longitud de 2.800 m.
- Inici de l'obertura d'un tram de camí amb aparcament per al Centre d'Informació del
:Jarc, darrera l'Escola Xiprer, i acondiciament de la resta ja existent.

Senyalització i control de camins
Senyal ització:
S'ha continuat la tasca de senyalització del parc. Les actuacions han estat les següents:
• Mantenir en bon estat la senyalització de camins existents, renovant les plaques de:eriorades o desaparegudes.

Consolidació d 'un pont al camí de Can Catà

- corregir petits errors o insuficiències atenent a suggeriments d'usuaris i en base a
experiència que es va acumulant.
- incorporar al pal de senyalització referències dels itineraris editats i/o recomanats per
a Unitat de Divulgació i Educació Ambiental del Patronat de Collserola.
• Col·locació d'indicadors per a vehicles, de localització d'indrets i divulgatius en els
diferents paratges i camins que s'han anat arranjant, amb especial èmfasi en tot l'en:orn, itineraris inclosos, de la nova Seu del Patronat, Parc de Vallvidrera, etc.
• Col·locació d'indicadors informatius d'obres, tractaments silvícoles, tractaments ecoòg ics en zones cremades i àrees de repoblació forestal en diverses actuacions a la Serra.
B. Control de camins
Continuació de la tasca de regulació de la circulació de vehicles amb la privació, mitjançant peus drets i cadenes, del trànsit en itineraris inadequats, sempre d'acord amb els
propietaris afectats i procurant evitar al màxim confrontacions amb usuaris i veïns,

Senyalització naturalista

Edificacions
Seu del Patronat Metropolità del Parc de Collserola i Centre d'Informació del Parc
Aquest edifici, acabat l'any 1990, reuneix dues funcions complementàries. Per una
oanda, com a Centre d'Informació, s'encarrega de donar tota mena d'informació refe'ent al Parc, des de les qüestions pràctiques més elementals fins a consultes tècniques,
Per altra banda, com a Seu del Patronat Metropolità del Parc de Collserola, s'encarrega
de totes aquelles tasques administratives, de gestió i tècniques corresponents al Parc,
;"'edifici està localitzat a la carena central del Parc de Vallvidrera, entre els edificis de
¡¡1·la Joana i l'Escola Xiprer. Es situa dins el bosc, amb una escala domèstica i integra
" era i les terrasses existents.
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L'edifici és format per tres cossos diferents i dues plantes, a més d'una soterrània d'ocupació parcial. La planta baixa, destinada a l'atenció al públic, conté una recepció, una
sala d'actes, una sala d'exposicions i un petit bar-restaurant. A la planta superior es troben les oficines tècniques i administratives del Patronat Metropolità del Parc de Collserola. La planta soterrània, és destinada fonamentalment a magatzem.
Aquest any 1990 també s'han constru'il tots els elements d'interiorisme necessaris per
al seu bon funcionament, tals com l'exposició permanent continguda a la Sala d'Exposicions i el Punt-Guia,
El projecte i la direcció de l'edifici han estat efectuats per l'arquitecte Víctor Rahola, L'adequació de l'espai interior i de l'exposició pels Serveis Tècnics del Patronat.
Seu del Patronat i Centre d 'Informació

Superfície construïda: 1.217,3 m2

Restauració de l'edifici principal de Can Coll com a
Centre d'Educació Ambiental
L'any 1990 s'ha començat la restauració de l'edifici principal de Can Coll.
La rehabilitació té com a objectiu la reutilització del mas, conservant l'estil i el caràcter
agrícola del passat.
La planta baixa s'endreça tal com era i s'adapta com a museu del Món Rural i com a
espai de recepció dels grups escolars. La planta primera, s'adequa per a realitzar els
diferents estudis del Parc i també com a exemple de les particulars distribucions arquitectòniques de la pròpia planta. La planta segona, les antigues golfes, és la que sofreix
una modificació més gran, a causa del canvi de la coberta. Aquesta planta s'equipa
amb una gran sala d'usos múltiples, a més d'una biblioteca i un laboratori. S'arranja
també, l'annex al cos principal i se l'equ ipa per a ser utilitzat pels monitors i responsables de la docència a Can Coll.
El projecte de restauració ha estat realitzat per Joan Ardèvol, arquitecte tècnic.
Superficie construïda: 1.837 m2

Restauració d'indrets alterats
Aquesta és una línia d'actuacions que té gran importància en la filosofia general de la
gestió del Parc.

Restauració de Can Cofi

L'any 1990, a més de les petites intervencions puntuals s'ha efectuat la primera fase del
sanejament dels talussos de Ciutat Meridiana que donen al fondal de la Font Muguera.
La intervenció ha consistit en una neteja de deixalles i runes de tota la superficie dels
talussos i els indrets propers.

Manteniment
Totes les obres realitzades, ja siguin camins, àrees d'estada, itineraris, miradors, etc.,
necessiten una cura i atenció constant, fonamentalment en dues línies. Per una banda,
reparar els elements que tant per l'ús com per les inclemències del temps o per actes de
vandalisme, sofreixen un deteriorament. Per altra banda, i donat que les actuacions, bàsicament de plantació, no són estàtiques, és necessari anar ajustant, ja sigui amb
podes, plantacions complementàries, etc., el sentit dels dissenys originals.
A banda d'això, les àrees freqüentades pel públic, necessiten netejes periòdiques i freqüents per retirar les deixalles. AI llarg de l'any 1990, i d'una forma continuada, s'han
anat efectuant totes aquestes tasques.
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'vulgació i educació ambiental

I troducció
::: propòsit d'aquesta línia de gestió és explicar el sentit del Parc. Per això, cal acon:aguir, de tots i cada un dels ciutadans, el coneixement i la sensibilitat que en garan-eixin la conservació i, alhora, promoure un ús més bo i més interessant dels recur: s educatius i lúdics, que contribueixi a millorar les condicions de vida de les
:ongestionades ciutats metropolitanes.
- .'hora de fer la recensió del programa de Divulgació i Educació Ambiental de l'any
- 990, s'ha de començar esmentant la transcendència que implica el fet de l'entrada
3 funcionament del Centre d'Informació del Parc aparionat amb la nova Seu del
::latronat. El Centre serà - ja és- el lloc des d'on es coordinaran i dinamitzaran les
a tivitats participatives i educatives ciutadanes relacionades amb el Parc. Posar-lo
e funcionament ha comportat un esforç notable que detallarem en l'apartat corres:x:ment.

Exposició del Centre d'lnformació

=n el camp de l'educació formal , és d'un importància similar l'inici de les activitats al
Centre d'Educació Ambiental de Mas Pins, adreçades especialment als alumnes de
3 UP, FP, COU i ensenyaments superiors. Tenint present la consolidació definitiva
::e Can Coll com a centre per a nois i noies d'EGB i Pre-escolar, queden plausible":'lent coberts tots els nivells educatius.
També ha augmentat l'oferta d'activitats participatives que amb la inclusió dels Ma. s naturalistes durant la primavera cobreixen tota l'anyada, i culminen en el Dia de
Collserola, especialment brillant enguany ja que es féu coincidir amb la inauguració
::el Centre d'·lnformació.
en aquestes línies incials ens referirem finalment a les publicacions del Parc que
an continuat apareixent fins i tot amb més freqüència i títols que en anys anteriors.
De totes les obres destaca d'una manera molt especial el llibre Parc de Collserola,
~ u e ha esdevenigut l'instrument fonamental per a conèixer el Pla especial i les reaitzacions dutes a termes fins aquest moment.

El Centre d'Informació del Parc
A qualsevol espai natural protegit, i amb més fonament encara els que, com el cas
de Collserola tenen les característiques de parc metropolità, els equipaments de recepció i orientació del públic resulten imprescindibles. Els seus objectius són , doncs,
oferir una informació general bàsica i pràctica (indrets, possibilitats, transports, serl eis,etc.) suggerir activitats encaminades al coneixement del Parc i dels seus vaors, i promoure 'n un ús educatiu i respectuós. A tals fins el Centre disposa dels ele"'lents que detallem tot seguit.
El punt guia
:::1punt guia és un autoservei informatiu concretat en un sistema interactiu que per""let, per mitjà de la simple pressió del dit sobre una pantalla, obtenir tota mena d'in;ormació, entrant-hi ja sigui pel concepte, ja sigui pel llistat alfabètic. Per a la preparació d'aquest bloc informatiu, calgué confeccionar més de 500 fitxes que inclouen
ces dels indrets d'interès natural o arqueològic - fonts, miradors, esglésies, mas'es-, fins a restaurants, bars, transports públics, etc. Cada fitxa inclou una fotograa, més de les meitat de les quals es feren expressament. La informació és tan decallada com és possible: per exemple, d'un punt panoràmic diu com s'hi arriba, el
cesnivell, què es veu, etc.; o d'un restaurant, l'horari, els dies de tancament, el preu
orientati u i, molt important, quines coses d'interès es poden visitar als voltants.
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L'exposició
L'exposició, concebuda i realitzada pels serveis tècnics del Patronat, és instal·lada a
la sala rectangular de l'ala oest del Centre. N'ocupa preferentement les vores a fi de
deixar espai lliure al centre per a exposicions temporals, Els costats petits (nord i
sud) són ocupats respectivament per una gran maqueta i per la reproducció ampliada del mapa del Parc, AI costat oest hi ha la descripció de Collserola en tant que
medi natural per mitjà d'un faristol baix i allargassat i de la col·locació d'elements
naturals : roques, troncs d'arbres (amb les fulles pintades al sostre), fruits i reproduccions en guix de diversos animals, A la banda est s'exposa Collserola com a espai
humanitzat -des d'antic i ara- per mitjà d'uns textos i de quatre gran pannells fotogràfics,
La Sala d'Actes
A l'ala de llevant del Centre hi ha la sala d'Actes , L'ús més habitual és com a sala de
projeccions destinades als visitants, Hi ha previst realitzar una sèrie de vídeos sobre
el Parc; el primer, d'una durada de 15 minuts i que fou estrenat amb motiu de la
inauguració, descriu les generalitats del Parc. El guió i la supervisió del vídeo anaren
a càrrec dels serveis tècnics del Patronat.

o del Centre d 'Informació

Recepció i venda de materials
Enfront de la porta d'accés al Centre hi ha el taulell de recepció i de venda de publicacions i de materials. S'ha contractat una persona per atendre'l els dies feiners i un
equip de quatre persones que, de dues en dues, es tornen els caps de setmana.
Això permet tenir el Centre obert cada dia, festius inclosos, cosa imprescindible si es
vol atendre el públic "en general" que només disposa d'aquests dies per a accedirhi.

Programa escolar d'educació ambiental
Can Coll
Durant el curs 1989-1990 ha funcionat a ple rendiment el programa d'educació ambiental del Centre que comprenia les ofertes següents i que ja estaven en funcionament, totes elles, el curs anterior:
Aproximació geogràfica subdividit en tres nivells: 3r-4t, 5è-6è i 7è-8è d'EGB.
Aproximació a la vegetació subdividit en tres nivells: 3r-4t, 5è-6è i 7è-8è d'EGB.
Aproximació al món rural subdividit en cinc nivells: Pre-escolar, 1r-2n, 3r-4t, 5è6è, 7è-8è d'EGB.
Experimentem Collserola, oferta única per a Pre-escolar i 1r i 2n d'EGB.
L'objectiu comú de les activitats és aprofundir en un aspecte determinat de la Serra
de Collserola posant especial ènfasis en l'estudi del paisatge, del bosc i dels processos agrícoles,
En totes les Aproximacions, el mètode es basa en el contacte directe amb la realitat.
A cada nivell es presenta una proposta d'investigació als alumnes, els quals, en petits grups i combinant el treball metòdic amb el joc com a recurs didàctic,
s"'aproximen" als temes mitjançant l'observació, la presa de dades, la posada en
comú i la discussió,
El total d'activitats dutes a terme ha estat de 316 i el nombre de nois i noies que hi
han participat de 12.439, Això significa una ocupació de pràcticament el 100%. Les
activitats s'han dut a terme amb escoles procedents dels llocs següents: 120 de
Barcelona, 94 de Cerdanyola (municipi on és l'equipament), 55 dels altres municipis
de la serra, 33 de municipis de l'Àrea metropolitana i 14 d'altres municipis. El nombre d'escoles participants ha estat de 111, el 68,5 de les quals són públiques, Malauradament ha calgut dir no moltes vegades a causa de no haver-hi prou places.
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- s mestres se 'ls prepara en sessions prèvies el dissabte al matí o, en determinades
'rcumstàncies, en altres moments.
Se'ls demana també que omplin una enquesta d'avaluació que ha estat resposta en
n 66% de casos i de la qual n'extraiem alguns dels resultats més significatius:
De manera gairebé unànime (97%) es troben adequats els continguts en relació a
edat dels alumnes. Les actituds que resulten més afavorides durant la jornada són
a participació i la descoberta; també són dignes d'esment la revalorització del món
atural, el respecte a les coses, i la consciència enfront del medi. Pel que fa a la
'T1etodologia i als recursos , el que més es valora és que les activitats hagin estat moadores, que el grau de dificultat sigui l'adequat, que el temps destinat sigui correcte, i que els recursos hagin estat útils. Tres de cada quatre enquestats consideren
que el rimte és bo, mentre que el 13% el troben massa atapeït.
c

Treballant a la granja de Can Coll

Cal dir finalment que el programa del curs 1990-1991 és el mateix que el de l'anterior, amb l'única variació que s'admetran dos grups (60 alumnes) en totes les activi-ats. Era aconsellable mantenir el programa, tant pel bon resultat que ha donat fins
ara, com pel fet que al 91 -92 es podrà comptar amb l'edifici noble de Can Coll restaurat, cosa que comportarà modificacions importants ateses les noves possibilitats
que oferirà.
Altres activitats.
=n la mateixa línia didàctica, però requerint programes específics, s'han atès, grups
e nois i noies invidents, deficients físics , i provinents de la Protecció de menors.
També s'han atès escoles d'adults i grups de gent gran.

S'han fet un total de sis sessions de treball amb alumnes de les Escoles de Magiste~ i de la Facultat de Pedagogia; s'ha presentat el programa de Can Coll a diversos
Centres de Recursos Pedagògics.

Aproximació

a la vegetació

Can Coll ha restat obert els caps de setmana fins a la tardor (en què ha calgut tancar a causa de les obres), fent funcions de Centre d'Informació; a més ha promocio"lat el programa "Vine amb els pares" i ha acollit els Matins naturalistes.
L'Area d'acampada ha funcionat tot l'any a ple rendiment, ja que és l'única convenientment condicionada que existeix en l'actualitat.

Mas Pins
Fruit d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, propietari de la
casa, el Patronat Metropolità del Parc de Collserola es féu càrrec de la gestió de
'equipament a partir del gener de 1990.
~enint

present que Can Coll cobreix tots els nivells de l'ensenyament primari, Mas
Pins es plantejà com un centre adreçat als ensenyaments secundaris. L'oferta prorisional que es féu durant el període comprès dins el curs escolar 89-90, mentre es
nreparava el programa escolar específic, consistia en unes estades de durada variaoie, durant les quals, a més del programa que cada escola desenvolupava pel seu
compte, els assistents eren invitats a participar en unes activitats programades i dirigides: els Circuits entorn de Mas Pins, els Itineraris per la serra i el Collserola tour
cf. infra). Mas Pins també ha estat obert els caps de setmana amb una oferta simi-

aro
La difusió de l'equipament es féu per mitjà de la tramesa durant el mes de gener
d'unes 1000 cartes acompanyades d'un tríptic i d'una butlleta d'inscripció. A part
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d'això, s'ha establert contactes amb els Centres de Recursos Pedagògics i els
Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica i d'altres entitats pedagògiques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per exposar-los l'oferta
educativa del Parc.
De gener a juny hi hagué els dies feiners estades durant 45 dies (51% d'ocupació).
A més a més, es feren 31 activitats (17 itineraris i 14 Collserola tou r) de les quals en
foren receptors 18 grups de batxillerat, 9 d'EGB i 4 d'adults. L'ocupació dels caps
de setmana i vacances fou del 78% .
Les xifres de participació són prou acceptables sobretot si tenim en compte que l'oferta va arribar als centres a començaments del segon trimestre, quan generalment
ja estan programades les sortides del curs.
L'activitat dels Circuits al voltant de Mas Pins és la que dóna un millor resultat, en
canvi els Itineraris resulten més indicats a nivell excursionsita que no pas didàctic. El
Collserola tour, com a visió general introductòria de la serra, compleix magníficament el seu paper.
La majoria de professors coincideixen a demanar uns programes més estructurats
sobre aspectes concrets del medi, programa que ja era previst i s'ha endegat
aquest octubre.
Activitats a Mas Pins

En efecte, l'oferta per al curs 90-91 ja inclou el programa específic "Investigació
sobre el bosc" com a primera proposta. L'estudi d'una zona forestal concreta i el
posterior treball de síntesi serveixen per a plantejar de manera objectiva i argumentada els valors d'aquest espai natural. El procés, que en ell mateix constitueix una
bona pràctica de les Ciències Experimentals, és el pas previ a la introducció de continguts nous referits a actituds i comportaments que com a programa d'Educació
Ambiental ens plantegem. Del desenvolupament i la valoració d'aquest programa
caldrà parlar-ne en la propera Memòria.

Activitats de participació
Hivern : les caixes-niu

Camp de treball d'estiu

Aquesta activitat té per objecte crear unes condicions òptimes per a la vida de la
fauna salvatge del Parc i al mateix temps seguir-ne el desenvolupament. S'han
col·locat noves caixes i se n'han reposat d'altres malmeses o desaparegudes. El fet
de la reiteració de la campanya permet començar a treure conclusions sobre l'estat
de la fauna i sobre l'efectivitat d 'aquesta mena d'accions: els resultats obtinguts fins
ara, força encoratjadors, han estat publicats en el Full naturalístic de setembre de
1990. En un altre ordre de coses: la continuïtat també permet la consolidació i la
major responsabilització dels grups participants.

Primavera : els matins naturalistes
Els dissabtes al matí compresos entre el 21 d'abril i el16 de juny es desenvoluparen
als voltants de Can Coll un seguit de sessions naturalistes adreçades a les persones
interessades en cada un dels temes, prou variats : els ocells de Collserola; dibuix naturalista; la fauna que no es deixa veure; itinerari pel sector nord-est; aprendre a escoltar; les plantes de Collserola; els insectes de Collserola; fotografia naturalista; entendre el bosc. Experts en cada matèria dirigiren les sessions que tingueren una
assistència superior a la prevista, cosa que ha fet plantejar la necessitat d'inscripció
prèvia per a futures edicions.
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Estiu: els camps de treball
En col·laboració amb l'Institut Català de Serveis a la Joventut, se'n dugueren a
terme tres, un a Mas Pins i dos a Can Coll. El de Mas Pins, coordinat pel Movibaix,
consistí a col· laborar en l'inventari forestal i en la neteja de la futura àrea d'acampada de Santa Margarida. Els de Can Coll anaven destinats, l'un a nois i noies entre
16 i 18 anys, i l'altre entre 19 i 24, aquest darrer amb participació de gent vinguda de
pertot l'Estat. Les tasques dutes a terme consistiren a efectuar alguns treballs de
millora de l'entorn (desbrossament del camí de Cerdanyola i de la font del Frare,
construcció de la barana de protecció d'un talús, etc.) i a donar suport a l'equipament
d'educació ambiental (restauració de materials educatius, adequació d'espais, etc.).
Dia de Collserola 1990: per conèixer millor el Parc

Tardor: l'observació de rapinyaires
Durant els mesos de setembre i octubre es va programar l a segona campanya de
seguiment de la migració d'ocells rapinyaires. El lloc escollit fou el mateix, el Turó de
la Magarola, que l'experiència de l'any passat havia confirmat com a idoni. La part
de seguiment diari fou confiada a ornitòlegs vincu las a Depana, mentre que els caps
de setmana, personal del Patronat acollia els participants i els donava les explicacions oportunes.
Els resultats de la campanya 1989 foren publicats en el Full naturalista abans esmentat, i ara s'estan elaborant els de la campanya 1990, cosa que permetrà establi r
les comparacions pertinents.

Dia de Collserola

Voluntaris orientant el públic

Per tercer any consecutiu se celebrà el Dia de Collserola. Els lemes dels anys anteriors havien estat "Collserola neta" i "Descobrim Collserola a peu"; aquest any ens
proposàrem "Conèixer millor el Parc" aprofitant, per a tal fi, el fet de disposar ja de
tres equipaments un dels quals, el Centre d'Informació, s'inaugurà el mateix dia.
Les activitats se centraren a redós dels tres centres (Centre d'Informació, Can Coll i
Mas Pins) . A cada un es podia visitar l'exposició que hi havia instal·lada, veure el
vídeo i, als equipaments educatius, conèixer les activitats habituals.
AI voltant dels tres equipaments s'havien disposat uns circuits que constituïen un
dels plats forts del dia: en efecte, tothom els podia seguir mitjançant uns fullets descriptius i la senyalització in situ; a més, en punts significatius del recorregut hom trobava o bé plafons explicatius o bé la presència d'uns monitors que orientaven o comentaven els aspectes més rellevants de l'indret.
Per arribar a cada un dels centres es recomanà l'ús del transport públic, recomanació seguida majoritàriament: En el cas del Centre d'Informació, el mitjà eren els Ferrocarrils de la Generalitat. Per arribar a Can Coll i Mas Pins s'establí un servei regular d'autobusos que, amb una freqüència de 20 minuts, unien Barcelona amb
Cerdanyola i amb Molins de Rei respectivament.
Per al desenvolupament del dia es comptà amb un total de més de 300 voluntaris, la
col·laboració dels quals fou decisiva. S'ocuparen de rebre el públic, de donar explicacions, de vigilar l'aparcament, de fer de monitors als circuits, de guies als autobusos, etc. A part del personal del Patronat provenien , tant de grups ja organitzats com
de gent espontània: per a tots ells hi hagué una jornada prèvia de preparació quinze
dies abans.

29

Els actes vinculats a l'oferta de coneixement del Parc duraren tot e matí i s'acabaren amb l'actuació d'uns grups d'animació: hom situa el nombre de participants,
comptant els tres centres al voltant de les 6000 persones. Les que es van quedar a
dinar per aquells topants, pogueren a la tarda ballar al so de l'orq estra. La jornada
va sortir ben rodona i el temps hi acompanyà amb un dia esplènd·c.

Altres activitats

Na/ur 90. Sevilla

Collserola tour
Coincidint amb la posada en funcionament del centre de Mas Pins i gestionat des
d'allà es començà a oferir l'activitat Collserola tour. Es tracta d'un recorregut d'un
dia de durada que combina el desplaçament en autocar amb lleus passejades a
peu . L'itinerari estàndard (modificable segons les necessitats dels usuaris) parteix
de Barcelona, i s'atura als miradors de l'Arrabassada (vis a sobre Barcelona) i de la
Font Groga (vista sobre el Vallès). A peu es va a la font d'en Ribes on s'esmorza.
L'autocar deixa a Vallvidrera, des d'on es baixa a peu cap a la font de la Budellera i
el Centre d'Informació. Novament amb autocar es fa cap a Santa Creu d'Olorda on
es dina i posteriorment es puja al proper turó d'en Serra per tenir vista sobre el Baix
Llobregat. S'emprèn l'itinerari de retorn . Un monitor acompanya i dirigeix l'activitat i
els participants tenen un fullet descriptiu .

L'activitat només s'ha ofert fins ara a grups organitzats, però l'excel·lent acollida que
ha tingut justifica que l'any que ve es faci amb caràc er obert.
Les nits a Collserola
Tingué lloc una sessió experimental el desembre a Mas Pins, dedicada a l'observació d'estrelles i planetes, en la qual participaren 30 persones. Es previst repeti r-ho
-amb aquest o amb altres temes- durant l'any 91.

Activitats en coHaboració
Movibaix. Continuant la línia inciada l'any passat, aquesta en 'tat que aplega un
centenar de grups juvenils del Baix Llobregat organitzà una ac ' . a participativa a
Collserola. Consistí en el resseguiment, en sis grans grups, dels sis itineraris a peu
publicats pel Patronat i en la col·locació, al llarg dels recorreguts. de senyals indicatius subministrats pel mateix Patronat.
Excursionistes veterans. La trobada anual d'excursionsites veterans a nivell de
l'Estat fou organitzada enguany per la Unió Excursionsita de Catalunya i tingué
com a marc el Parc de Collserola. L'activitats més destacada fou una marxa carenera de cap a cap de la serra.
Voluntaris forestals. Aquesta organització, a part de les tasques habituals que
realitza de col·laboradó en la vigilància del bosc i en la prevenció i extinció d'incendis, ha dedicat bona part dels seus esforços a arranjar diverses fonts del Parc,
des d'algunes ben conegudes fins a d'altres de les quals se n'havia pràcticament
perdut el rastre i han estat recuperades .
Natur 90. Aquest era el títol la fira sobre Parcs Naturals que tingué lloc a Sevilla el
mes de gener. Hi prengueren part els organismes gestors de pràcticament tots els
parcs de l'Estat espanyol amb l'objectiu de posar en comú experiències en la gestió d'espais naturals i en intervencions sobre el medi ambient. El Patronat de Collserola hi participà mitjançant una exposició creada a tal fi, una pantalla interactiva
(que serví de realització experimental de cara a la que s'ha instal·lat al Centre d'informació), i un fullet divulgatiu. El Director dels Serveis Tècnics intervingué amb
una conferència durant les sessions de treball.

Publicacions
A. De caràcter general
Llibre PARC DE COLLSEROLA. Pla especial d'Ordenació i Protecció del Medi
Natural. Realitzacions 1983-1989. Aquest llibre, enquadrat en una sèrie temàtica
publicada per l'Àrea Metropolitana, és el document bàsic que permet posar a l'abast del ciutadà interessat el Pla especial i les actuacions que, desenvolupant-lo,
s'han dut a terme en el període esmentat. Consta de 164 pàgines i és il ·lustrat
amb mapes, plànols, gràfics i 200 fotografies.
2" edició del PLÀNOL-GUIA. El 1988 es féu la primera edició, en català, amb un

·ratge de 100.000 exemplars dels quals en resten a hores d'ara uns 20.000. La
segona edició s'ha fet en versions castellana, francesa i anglesa i s'ha aprofitat
'avinentesa per actualitzar-la tant pel que fa a la informació com a la cartografia.
NORMES URBANíSTIQUES. Es un llibret que conté les Normes urbanístiques del
Pla especial, editades a banda ja que en són la part normativa i, per tant, tenen un
gran interès a nivell de resolucions pràctiques.
COLLSEROLA, EL PARC NATURAL PER DESCOBRIR. Es tracta del quadern
central del número 14 de la revista Barcelona Metròpolis Mediterrània editada per
Aju ntament de Barcelona i del qual el Patronat n'encarregà una separata. Ha
estat escrit tant per personal del Patronat com per altres persones coneixedores i
amants del Parc; excel·lentment presentat i il·lustrat, constitueix una referècnia útil
ben a l'abast per tenir una visió global de Collserola.

No ves publicacions

EMÒRIA DE GESTIO 1989. L'any passat es publicà per primera vegada la me'!lòria de gestió; anteriorment només se n'havien fet edicions muticopiades limitades pràcticament als membres de la Junta General. L'objectiu d'editar-la és posar
aquesta informació a l'abast de tothom , especialment d'altres organismes similars.
8. Itineraris, fullets
COLLSEROLA TOUR, quadríptic en color que serveix de guia als qui participen
en aquesta activitat.
CIRCUITS 1 i 2 DE MAS PINS. Recorreguts al voltant d'aquest centre de caracterísiques similars als itineraris a peu 1-6 i que comencen una sèrie, també de sis,
que parteixen dels diversos equipaments del Parc.
Fullet PARC DE VALLVIDRERA, descripció d'aquest espai central del Parc, recentment remodelat, on hi ha enclavades la Seu del Patronat i altres peces cabdals com el Museu Verdaguer o l'antiga església de Vallvidrera.
Fullets MAS PINS i CAN COLL. Exposen a grans trets les característiques d'aquests equipaments i la seva oferta pedagògica.
Targeta BENVINGUTS, adreçada als practicants del ciclisme de muntanya, esport
que dia rere dia té més adeptes.
C. Butlletí, Full naturalístic
S'han publicat els números 7,8,9 i 10 del BUTLLETí mantenint la periodicitat trimestral. El nombre de subscriptors ha augmentat espectacularment a partir del dia
de Collserola i de l'obertura del Centre. Se'n reparteixen (desembre 90) uns 6000
desglossats de la manera següent: 1900 escoles (EGB,BUP i FP de l'Àrea Metro31

politana); 2200 subscriptors privats; 350 entitats pÚb CJes • - : ~ . ~ a: s de comunicació; 1400 organitzacions cíviques (associacio s ce & -5 s- ":=':5 serra, centres
excursionistes, grups naturalistes, entitats juvenils. :J:; ::s-=-_s: =-:

::._=

El setembre aparegué el primer FULL NATURAL.ÍS e
:2: :o....., a suplement
del Butlletí, sense periodicitat fixa, destinat a 'a c' _ ';2.:: := ::. -;: _~a de la serra i
de les investigacions i treballs que els natura:·s-=: dedicà íntegrament a la fauna.
D. Publicacions vinculades a activitats

Fullet per a l'exposició de Sevilla (Verde e-~=;; Targeta anunciadora dels Matins natura:"s-e:
Cartell per a la campanya de prevenció e -:s-:: - .:-:: :s-:= <oc)
Tríptic anunciador de la Campanya de ra::: - . Vinculats al DIA DE COLLSEROLA
- Cartell anunciador
- Tríptic-programa del dia
-es stes per a au- Targeta "I tu què saps de Collser ê.
toavaluar-se els coneixements sobre e -;:-- Itineraris des de Mas Pins
- Itineraris des de Can Coll
- Itineraris des del Centre d'lnfor-::.= :s - -a fet un tiratge
llarg, ja que han quedat com a reco~=-;_- -

=:
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PRESSUPOST 1991

Programa d'actuació
El Pressupost de l'any en curs, manifesta un esforç de la
Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona, per dotar al Parc dels recursos necessaris per al
seu desenvolupament.
Aquest any l'aportació inversora minva i se situa en els 400
milions, xifra similar a la de l'any 1989. Malgrat aquesta reducció, es mantenen els programes anyal prioritaris, és a dir
els de Gestió del Medi Natural (prevenció d'incendis, restauració de la vegetació, gestió forestal), que representen el
60% de la inversió amb 240 milions, i s'incorpora al pressupost la inversió en Divulgació i Educació Ambiental amb 30
milions de pessetes, que en anys anteriors es distribuïa en
les altres partides d'inversions.
Es redueix notablement, la inversió pel que fa a elements
construïts. La despesa prevista (130 milions) permet finalitzar les obres endegades i efectuar programes de senyalització i completat d'obres imprescindibles però obliga a
ajornar l'inici de nous projectes.
En canvi, hi ha un increment substancial dels recursos ordinaris que passen de 154 milions a 202 milions, amb l'objectiu d'anar dotant al Patronat d'una plantilla estable i suficient, i d'assumir el major cost que representa la ubicació
en una seu autònoma.
Pel que fa a l'estructura dels ingressos es preveu un increment dels ingressos propis que passen a ser de 8 milions
(4% dels recursos ordinaris), ateses les possibilitats deriva-

des de l'obertura del Centre d'Informació i de la plena incorporació de Mas Pins.
Cal subratllar l'aportació de l'I NEM en el capítol d'inversions
per a les campanyes de repoblacions i prevenció d'incendis,
que es preveu que se situï en els 150 milions de pessetes.
A més d'aquestes grans línies, que poden veure's més concretades en el pressupost de l'any, continuem ambicionant
per aquest any 1991 dos grans objectius:
• L'aprovació, per part de la Generalitat, d'una Regulació
de la Caça a Collserola que permeti posar en marxa un programa complet de potenciació de la fauna.
• La declaració, també per part de la Generalitat, de l'ampliació de la Reserva Natural de la Font Groga per a poder
disposar, en un termini breu, d'un àmbit protegit més ampli,
ordenat segons un Pla Rector d'Ús i Gestió que a través
d'una gestió directa, permeti la conservació i la difusió naturalista.
Pel que fa a les actuacions propies, preveiem la possibilitat
d'endegar a la tardor la implantació de línies de transport
públic per als dies festius, la sistematització i ordenació de
les activitats de ciclisme de muntanya i recorreguts a cavall, i
l'inici d'una campanya per a la constitució d'un voluntariat i
d'uns amics del Parc que permetin canalitzar la participació
ciutadana solidària.
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Estat d'ingressos
A. Operacions corrents

B. Operacions de capital

CAPITal III. Taxes i altres ingressos
300.01 Venda de publicacions
300.02 Venda de béns
343.02 Preus per la utilització dels serveis culturals
ilo de temps lliure i ensenyaments especials
352.00 Preus per l'ocupació temporal dels espais públics
per a la realització d'activitats cinematogràfiques o
similars al Parc de Collserola
352.01 Preus per la utilització privativa o aprofitaments especials
d'instal ·lacions públiques del Parc de Collserola
399.00 Altres ingressos imprevistos
Total Capítol III

CAPITal VII. Transferències de Capital
1.200.000
600.000
6.000.000

420.00
a
Altres transferències
455.00
461.00 Transferències d'entitats locals
per divulgació i educació ambiental
462.00 Altres transferències d'Entitats
locals per operacions corrents
470.00 Transferències d'empreses privades
per operacions corrents
480.00 Transferències de famílies i institucions sense
finalitat de lucre per operacions corrents
Total Capítol IV

1.000
200.000
1.000
8.002 .000

171.133.000

520.00 Interessos de dipòsits en caixes i bancs

550.00 Concessions administratives
559.00 Altres concessions i aprofitaments especials
Total Capítol V
Total operacions corrents
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723.00
a
Altres transferències
780.00
Total Capítol VII

250.000.000
500
150.000.000
9.500
400.010.000

CAPITal VIII. Variació d'a 'us =-;;_c-;
830.00 Bestretes al pers al

1.000

Total Capítol VIII

1.000

CAPITal IX. Variacio ae e " ..:: =.~ ::'0
4.000

13.000.000

910.00 Préstecs acur; ::- - : :': :.: _

500

910.01 Préstecs arr : I ::::=-. : ".:
públics
-

500

917.00
500

5.000.000
917.01

500

500
Total Capítol IX
500

2.000

Total operacions capital

400.013.000

Total ingressos

602.154.000

189.138.000

CAPITal V. Ingressos patrimonials
541.00 Producte de l'arrendament
de finques rústiques

720.00 Transferències de l'AdminisIra o
General de l'Estat per operacíons de C¡¡~ 2.
721. 00 Transferències d'organismes a o o~s
administratius de l'Estat per ope'GC :." :: C¡¡:1E..

CAPITal IV. Transferències corrents
400.00 Transferències MMAMB per operacions corrents

700.00 Transferències de la MMAMBper operacions de capital

4,000,000
500
1.000.000
500
5.001 .000
202.1 41 .000

Estat de despeses
A. Operacions corrents

B. Operacions de capital

CAPITOl I. Remuneracions de personal
100-11.1 Retribució alts càrrecs

CAPlTOl VI. Inversions reals
950.000

130-12.1 Retribucions de personal laboral fix

51.705.000

131-12.1 Retribucions de personal laboral eventual

51.705.000

160-12.1 Seguretat Social

34.126.000

Total Capítol I

600-43.2 Adquisició de sòl
601-43.2 Obres d'acondiciament i millora:
Àrees de lleure, vialitat i edificacions
1. Sant Pere Màrtir (plurianual)

138.486.000

CAPlTOl 11. Adquisició de béns i serveis
205-1 2.1 Arrendaments fotocopiadores

1.700.000

210-53.3 Reparacions, manteniment i conservació vinculats
ala millora del medi natural

2.500.000

214-12. 1 Reparacions i manteniment dels vehicles de servei
220-12.1 Despeses d'oficina

4.800.000

221 -12.1 Subministraments

6.500.000

222-12.1 Comunicacions

4.000.000

223-12.1 Transports i missatgeria

2.000.000

224-12.1 Assegu rances

1.700.000

226-12. 1 Despeses diverses
226-45. 1 Despeses diverses de promoció i difusió cultural,
exposicions, divulgació i educació ambiental
227.12.1 Treballs realitzats per altres empreses (serveis generals)
227-43.2 Estudis, projectes i treballs tècnics
vinculats al'actuació urbanística

2.500.000

20.000.000

601-45.1 Inversions en Divulgació i Educació Ambiental
1. Edició de materials
2. Estudis i projectes
3. Exposició i materials Can Coll

231-12. 1 l ocomoció i trasllats

1.250.000

63.150.000

CAPITOl III. Interessos per operacions de crèdit
500

310.02 Interessos crèdits d'empreses comercials, industrials o financeres

500

311.01 Despeses de formalització, modificació i can celació de
crèdits d'ens públics

500

311.02 Despeses de formalització, modificació i can celació de
crèdits d'empreses comercials, industrials ofinanceres

500

20.000.000
5.000.000
30.000.000
10.000.000
6.500.000
10.000.000

4. Exposicions temporals

3.500.000
240.000.000
54.000.000

2. Mitjans auxiliars i realització
camins lorestals prevenció d'incendis

15.000.000

3. Personal repoblació (campanya INEM)

96.000.000

4. Mitjans auxiliars repoblació

30.000.000

5. Tractaments forestals (neteja selectiva i millores silvícoles)

10.000.000

6. Inversions directes en repoblació

10.000.000

7. Manteniment i neteja àrees lleure

10.000.000

8. Estudis i projectes

15.000.000

624-12.1 Adquisició material de transport
Total Capítpl VI

310.01 Interessos crèdits d'ens públics

5.000.000

601-53.3 Inversions en Medi Natural

1.000.000

1.200.000

Total Capítol III

4. Escomeses Can Coll (elec., gas, aigua i sanejament)
6. Tasques de planejament, gestió i projectes

5.000.000

230-12.1 Dietes
Total Capítol 11

15.000.000
25.000.000

7. Senyalització

25.000.000

2.000.000

40.000.000

3. Edifici Can Coll: finalització

1. Personal prevenció incendis (campanya INEM)

227-53.3 Estudis, projectes i treballs tècnics vinculats a la
millora del medi natural

130.000.000

2. Torrent de Can Coll: finalització àrea lleure

5. Manteniment i completat àrees de lleure i contorn carreteres

2.000.000

500

500

400.001 .000

CAPITOl VII . Transferencies de capital
700-51.1 Transferències ala MMAMBper operacions de capital
789-53.3 Altres transferències per operacions de
capital afamílies i institucions sense finalitat
de lucre per alamillora del medi natural
Total Capítol VII

500

500

1.000

2.000
CAPITOl VIII. Actius financers

CAPITOl IV. Transferències corrents

830.00

462-53.3 Altres transferències corrents aAjuntaments per a
la milloradel medi natural

1.000

468-53.3 Altres transferències corrents a Entitats locals menors
per ala millora del medi natural

1.000

470-53.3 Altres transferències co rrents a empreses privades
per ala millora del medi natural
489-53.3 Altres transferències corrents alamílies i institucions sense
finalitat de lucre per ala millora del medi natural
Total Capítol IV
Total operacions corrents

Bestretes

Total Capítol VIII

500

500

CAPlTOl IX. Variació de passius financiers

500.000

910.00

Amortització de préstecs acurt termini d'ens públics

3.000

911.00

Amortització de préstecs amig i llarg termini d'ens públics

3. 000

912.00

Amortització de préstecs a curt termini d'empreses
comercials, industrials o financeres

3.000

913. 00

Amortització de préstecs a mig i llarg termini
d'empreses comercials, industrials o financeres

1.000

503.000
202.141.000

Total Capítol IX

1.500

10.500

Total operacions de capital

400.013.000

Total pressupost

602.154.000
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