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Presentació 

Per al Parc de Collserola, l'any 1991 ha representat la consolidació 
de les tasques vinculades a la conservació del medi natural i la fina
lització d 'un conjunt important d'obres d 'adequació d'àrees de lleu
re. D'altra banda, el Patronat ha efectuat un esforç molt important en 
els àmbits relacionats amb la divulgació i l'educació ambiental i amb 
el control de les actuacions dins del Parc a fi de reconduir-les cap a 
unes característiques compatibles amb la conservació del medi 
natural. En concret 

• S'han finalitzat un conjunt d'obres d'acolliment dels visitants que 
permeten al Patronat oferir als ciutadans una primera xarxa 
d'àrees de lleure, de característiques diferenciades segons 
l' indret, i de distribució general en el conjunt del Parc. 

• S'ha continuat amb el mateix ritme dels anys anteriors la tasca 
de conservació i millora del medi natural, prevenció d'incendis, 
restaurac ió de la vegetació, potenciació de la fauna, lluita contra 
els flagells forestals i mitigació d' impactes, etc. Com a elements 
innovadors cal mencionar l'inici de la gestió dels boscos públics 
(finca de Can Coll), amb aplicació del Pla tècnic de gestió elabo
rat a partir de l'inventari forestal realitzat, i l'elaboració de nom
brosos projectes de restauració d'actuacions inadequades. 

• S'ha dut a terme una extensa tasca de divulgació del Parc i 
d'educació ambiental dels ciutadans, on prenen especial 
rellevància les activitats desenvolupades als tres centres del 
Parc i l'endegament del programa de voluntariat vinculat a la 
posada en marxa del bus del Parc. 

Per a l'any 92 es mantenen i es milloren les aportacions d'inversió 
dins d'un Programa quatrienal; i alhora s'incrementen de forma 
important les despeses ordinàries per tal de fer front a les tasques 
de vigilància, manteniment i gestió del Parc les quals, lògicament, 
cada cop prenen més importància en el conjunt de les tasques del 
Patronat. 

Celestino Sanchez Gonzalez 
President del Consell d'Administ ració 
del Patronat Metropolità del Parc de Collserola 
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Membres del Consell d'Administració en data 1 
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lima. Sra. Maria Comellas i Doñate 
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11m. Sr. Albert Batlle i Bastardas 
Regidor-President del Districte 7è de Barcelona: Horta - Guinardó 

Sr. Pere Camprubí i Garcia 
Coordinador de l'Àrea d'Agricultura i Medi Natural de la Diputació de Barce
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Sr. Juli Esteban i Noguera 
Director de Serveis d'Urbanisme de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona 
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Sr. Rafael Vinyals i Maymó 
Sr. Modest Batlle i Girona 
Sr. Joan Torres i Carol 
Sra. Maria Comellas i Doñate 
Sr. José Alberto Fernandez Díaz 

Generalitat de Catalunya 
No ha designat els tres membres previstos als Estatuts. 

Diputació de Barcelona 
Sr. Joan Rieradevall i Pons 
Cap del Servei de Medi Ambient 

Sr. Joan Ignasi Castelló i Vidal 
Cap del Servei de Parcs Naturals 

Universitat de Barcelona 
Sr. Dr. Josep Vigo i Bonada 
Catedràtic de Botànica. Facultat de Biologia 

Universitat Politècnica de Catalunya 
Sr. Vicenç Bonet Ferrer 
Vice-rector de Patrimoni 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Sr. Jaume Terrades 
Catedràtic d'Ecologia. Facultat de Ciències 
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Dr. Joan Albaigés Riera 

Institut d'Estudis Catalans 
Sr. Oriol de Bolòs i Capdevila 

DEPANA 
Sr. Joan Josep Carmona 

Federació Catalana de Caça 
Sr. Josep Jordà i Barreras 

Federació d'Entitats Excursionistes 
Club Muntanyenc Sant Cugat 

Unió de Pagesos 
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Cambra Agrària Provincial 
Sr. Lluís Vallès i Rafecas 

Cambra Oficial de la Propietat Urbana 
Sr. Luís Terradas i Soler 

Associacions de propietaris vinculades a la Serra de 
Collserola 
Associació Administrativa de Col.laboració del Polígon 
del Baixador de Vallvidrera - Les Planes 
Sr. Miguel Angel Ros i Baraldés 
Associació de Propietaris de Sant Cugat del Vallès 

Consell d 'Administració 

President 
11m. Sr. Casimir Boy i Núñez1 

Ajuntament de Molins de Rei 
11m. Sr. Celestino Sanchez Gonzalez2 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

Secretari General 
11m. Sr. Francesc Lliset i Borrell 

Membres 
lima. Sra. Eloisa Gonzalez i Flores 
Ajuntament de Montcada i Reixac 

11m. Sr. Antoni Pérez i Garzón 
Ajuntament d 'Esplugues de Llobregat 

11m. Sr. Antoni López i Doménech3 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

11m . Sr. Robert Casajoana i Orivé 
Ajuntament del Papiol 

11m. Sr. Lluís Segura i Romero4 

11m. Sr. Ramon López i Lozano5 

Ajuntament de Sant Just Desvern 

1 Fins el 31 de maig de 1991 . 
2 Des de 1'1 d'octubre de 1991 . 
3 Fins el 13 de juny de 1991. 
4 Fins el 13 de juny de 1991. 
5 Des de 1'1 d'octubre de 1991. 
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Associacions de veïns vinculades a la Serra de 
Collserola 
Sra. Glòria Tusigas i Gonzalez 
Associació de Veïns de Mont d'Orsà de Vallvidrera 

Sr. José Antonio Aguayo i Pozo 
Associació de Veïns de Can Cuiàs de Montcada i Reixac 

lima. Sra. Maria Comellas i Doñate 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

11m. Sr. Joan Aymerich i Aroca 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

11m. Sr. Casimir Boy i Núñez 
Ajuntament de Mol ins de Rei 

11m. Sr. Fèlix Amat i Parcerisa 
Ajuntament de Barcelona (Distri cte 5è Sarrià - Sant Gervasi) 

11m. Sr. Albert Batlle i Bastardas 
Ajuntament de Barcelona (Districte 7è Horta - Guinardó) 

Sr. Pere Camprubí i Garcia 
Diputació de Barcelona 

Sr. Juli Esteban i Noguera 
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

Sr. Àngel Simon i Grimaldos 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Serveis Tècnics 

Director Gerent 
Miquel Sodupe i Roure, arquitecte 

Secretari General 
Francesc Lliset i Borrell 

Interventor 
Francesc Artal i Vidal 

Tresorer 
Josep Cardó i Serramià 

Unitat d'Administració i Gestió 

José Manuel Gómez Gonzalez, advocat, Secretari General per dele
gació 
Agustí Verde i Parera, advocat 
Manuela Fernandez Cester, tresorera delegada 
Susanna Climent i Ariño , secretària de direcció 
Marta Alarcón Puerto, administrativa 
Susana Romero i Vila, administrativa 
Allan Alexandre Backlund Gonzalez, administratiu 
Àngels Oliva i Piguillem, administrativa 
Immaculada Joseph i Munné, atenció al públic 
Antoni Sedó i Gil, vigilància i manteniment edifici 
Manuel Boixadera i Canelles, masover de Can Col l 
Neus Miró Escuer, masovera suplent de Can Coll 

Unitat de Medi Natural 

Jordi Cañas i Sala, biòleg , Cap d'Unitat 
Antoni Farrero i Compte, enginyer de monts 
Francesc Llimona i Llovet, biòleg 
Lluís Cabañeros i Arantegui, enginyer tècnic agricola " 
Joan Capdevila i Solà, enginyer tècnic agrícola 
Joaquim Hernandez i Núñez, auxiliar tècnic 

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 

Francisco Garcia Zamora, capatàs 
Miguel Marquez Lupiañez, capatàs 
Tomas Martín Fernandez, capatàs 
José Montoro Monrostro, capatàs 
José Muñoz Medina, capatàs 
Carmelo Palau Pérez, capatàs 
Rafael Valverde Cid, capatàs 
Jerónimo López Lozano, conductor 

Unitat de Projectes i Obres 

Josep Mascaró i Català, arquitecte, Cap d'Unitat 
Francisco Huerta i Cerezuela, arquitecte 
Teresa Sardà Amills, arquitecte tècnic 
Antoni Ardèvol i Fernandez, tècnic auxiliar projectista 
Albert Beltran i Masdeu, tècnic auxiliar dissenyador gràfic 
Pere Mayoles i Mallol, tècnic auxiliar dissenyador 
Joaquim Calafí i Rius, projectista 
Màxim Garcia i Gonzalez, projectista 
Anabel 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, auxiliar tècnic 
Josep Espigulé i Dalmau , coordinador voluntaris 
Heleni Munujos i Vinyoles, atenció al públic 
Lourdes Bonet i Mur, atenció al públiC (cap de setmana) 
Teresa Canyelles i Isern, atenció al públic (cap de setmana) 
Marta Cuixart i Tornos, ate"nció al públic (cap de setmana) 
Anna Prieto i Unsión, 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 Cab ús, estudiant de biologia 
Cecília Cardús i Ros, biòloga 
Sebastià Duñó i Esteve, enginyer tècnic agrícola 

Centre d'Educació ambiental de Mas Pins 
M " Àngels Navarro i Navarro, biòloga, Responsable 
Glòria Arribas i Muñoz, pedagoga 
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Centres del Parc 
Centre d'Informació i Serveis Tècnics 
ctra. de l'Església, 92 (ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km4,7) 
08017 - BARCELONA 
tel.: informació: 280.35.52 
serveis tècnics: 280.06.72 

Centre d'Educació ambiental de Can Coll 
ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2 
08290 - CERDANYOLA DEL VALLÉS 
tel. : 692.03.96 

Centre d'Educació ambiental Mas Pins 
ctra. de Molins de Rei a Val lvidrera, km 8 
08017 - BARCELONA 
TEL.: 205.49.66 
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PRESSUPOST 1991 

Pel que fa a l'estructura d'ingressos, el Pressupost de 1991 
reflecteix la dependència gairebé completa de la Mancomu
ni tat de Municip is de l 'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(98%). 

Estat d'ingressos 

A. Operacions corrents 

CAPíTOL III. Taxes i altres ingressos 

30001 Venda de publicacions 

300.02 Venda de béns 

343.02 Preus serveis culturals 

352.00 Preus ocupació temporal 
espais públics, activitats 
cinematogràfiques o similars 

352.01 Preus utilització privativa o 
aprofitaments instal·lacions 
públiques del Parc 

399.00 Altres ingressos imprevistos 

Total Capítol III 

CAPíTOL IV. Transferències corrents 

400.00 Transferències MMAMB 
operacions corrents 

420.00 Altres transferències 
a operacions corrents 
455.00 

461 .00 Transferències d'entitats 
locals per divulgació i 
educació ambiental 

462.00 Altres transferències 
d'entitats locals per 
operac ions corrents 

470.00 Transferències d'empre
ses privades per 
operacions corrents 

480.00 Transferències de famílies 
i institucions sense finalitat 
de lucre per operac ions 
corrents 

Total Cap íto l IV 

CAPíTOL V. Ingressos patrimonials 

520.00 Interessos de dipòsits 
en caixes i bancs 

541 .00 Prod ucte de l'arrendament 
de finques rústiques 

Previsió Previsió Excés 
inicial definitiva Ingrés Recaptat 

1.200.000 1.982.348 782.348 1.982.348 

600.000 207.332 -392.668 198.332 

6.000.000 8.730.662 2.730.662 7.750.162 

1.000 175.000 174.000 175.000 

200.000 61 .350 -138.650 61.350 

1.000 527.344 526.344 527.344 

8.002 .000 11 .684.036 3.682.036 10.694.536 

171.133.000 176.133.000 5.000.000 171.133.000 

4.000 o -4.000 o 

13.000.000 9.592.690 -3.407.310 8.590.480 

5.000.000 4.300.000 -700.000 o 

500 o -500 

500 -500 

189.1 38.000 190.025.690 887.690 179.723.480 

4.000.000 6.372.033 2.372.033 6.372.033 

500 o -500 

550.00 Concessions administratives 1.000.000 1.217.576 217.576 1.024.326 

559.00 Altres concess ions i 
aprofitaments especials 

Total Capítol V 

Total operacions corrents 

500 o -500 

5.001.000 7.589.609 2.588.609 7.396.359 

202.141.000209.299.335 7.158.335 197.814.375 

Quant a les despeses cal assenyalar que l'estat d'execució 
a 31 de desembre era del 93% del total. 

B. Operacions de capital 

Previsió Previsió Excés 
CAPíTOL VII. Tranferències de capital inicial definitiva Ingrés Recaptat 

700.00 Transferències MMAMB 
operacions de capital 250.000.000 398.150.706 148.150.706 286.000.000 

720.00 Transferències capital 
Administració General 
de l'Estat 500 O -500 O 

721.00 Transferències capital orga-
nismes autònoms Admi-
nistració General de l'Estat 150.000.000 O -150.000.000 O 

723.00 Altres transferències 
a operacions capital 9.500 O -9.500 
780.00 

Total Capítol VII 400.010.000 398.150.706 -1.859.294 286.000.000 

CAPíTOL VIII. Variació d'actius financers 

830.00 Bestretes al personal 1000 o -1.000 o 
Total Capítol VIII 1.000 o -1.000 o 

CAPiTOl IX. Variació de passius financers 

910.00 Préstecs a curt, mig 
a i llarg termin i 2.000 o -2.000 o 
917.01 

Total Capítol IX 2.000 o -2.000 

Total operacions capital 400 .013 .000398.150.706 -1.862.294 286.000.000 

Total ingressos 602.154.000 607.450.041 5.296.041 483.814.375 
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Estat de despeses 

A. Operacions corrents 

Estat Estat 
Consignació execució Consignació execució 

CAPíTOL I. Remuneracions de personal definitiva Contret Executat % CAPíTOL IV. Transferències corrents definitiva Contret Executat % 

100-11.1 Retribució alts càrrecs 950.000 713.000 713.000 75.05% 462-53.3 Altres transferències corrents 

130-12.1 Retri buc ions de a Ajuntaments millora 

personal laboral fix 80.855.000 80.847.163 80.847.163 99.99% medi natural 1.000 O O 0.00% 

131-12.1 Retribucions de personal 468-53.3 Altres transferències corrents 
a entitats locals menors laboral eventual 23.705.000 23.658.099 23.658.099 99.80% mi llora medi natural 1.000 O O 0.00% 

160-12.1 Seguretat Social 32.976.000 30.213.138 30.213.138 91 .62% 470-53.3 Altres transferències corrents 
Total Capítol I 138.486.000 135.431 .400 135. 431 .400 97.79% a empreses privades per a la 

mi llora del medi natural 500.000 O O 0.00% 

CAPíTOL 11. Adquisició de béns i serveis 489-53.3 Altres transferències corrents 
a institucions sense finalitat 

205-12.1 Arrendament fotocopiadores 1.700.000 1.190.325 1.190.325 70.02% de lucre (Esco la Taller) 1.000.000 1.000.000 O 0.00% 

210-53.3 Reparacions, manten iment i Total Capítol IV 1.502 .000 1.000.000 O 0.00% 
conservació vinculats a la 
millora del medi natural 2.500.000 2.478.918 2.478.918 99.16% 

214-1 2.1 Reparac ions i manteniment Total operacions corrents 210.255.000 203.792.441 202.792 .441 96 .45% 

veh icles de servei 1.100.000 1.100.000 1.1 00.000 100.00% 

220-1 2.1 Despeses d'oficina 4.800.000 4.787.786 4.787.786 99.75% 

221-12.1 Subministraments 6.500.000 4.992.105 4.992.105 76.80% B. Operacions de capital 

222-12.1 Comunicacions 3.435.000 3.009.431 3.009.431 87.61 % 

223-12.1 Transports i missatgeria 1.000.000 880.088 880.088 88.01 % CAPíTOL VI. Inversions reals 

224-12.1 Assegurances 1.350.000 1.315.426 1.315.426 97.44% 600-43.2 Adquisició de sòl 500 O O 0.00% 

226-12.1 Despeses diverses 7.078.939 6.978.085 6.978.085 98.58% 
601 -43.2 Obres d'acondiciament i 

millora: Àrees de lleure, 
226-45.1 Despeses diverses de vialitat i edificacions 160.000.000 159.740.903 132.208.363 82.63% 

promoció i difusió cultural, 601-45.1 Inversions en divulgació exposicions, divulgació i i educació ambiental 28.000.000 27.833.671 23.486.426 83.88% educac io ambiental 29.500.000 29.497.597 29.497.597 99.99% 

227-12.1 Treballs realitzats per altres 601-53.3 Inversions en medi natu ral 244.338.867 242.375.541 239.171.795 97.89% 

empreses (Serveis generals) 5.351.061 5.314.886 5.314.886 99.32% Tota l Capítol VI 432 .339 .367 429.950 .115 394.866.584 91 .33% 

227-43.2 Estudis, projectes i treballs 
tècnics vincu lats a l'actuació CAPíTOL VII. Transferències de cap ital urbanistica 1.000.000 929.600 929.600 92.96% 

700-51 1 Transferències a la MMAMB 227 -53.3 Estudis, projectes i trebal ls 
tècnics vinculats a la mi llora operacions capital 500 O O 0.00% 

del medi natural 2.000.000 1.980.580 1.980.580 99.03% 789-53.3 Altres transf. opero capital a 

230-1 2 1 Dietes 1.200.000 1.156.214 1.156.214 96.35% famílies i insl. sense lucre 500 O O 0.00% 

231 -12.1 Locomoció i trasllats 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100.00% Total Capítol VII 1.000 O 0.00% 

Total Capítol 11 70.265.000 67.361 .041 67.361.041 95.87% 
CAPíTOL VIII. Actius financers 

830.00 Bestretes 1.000 O O 0.00% 
CAPíTOL III. Interessos per operacions de crèdit Total Capítol VIII 1.000 O 0.00% 
310.01 Interessos i despeses crèdits 2.000 O O 0.00% 

a 
311 .02 CAPíTOL IX. Vari ac ió de passius financers 

Total Capítol III 2.000 O 0.00% 910.00 Amortització de préstecs 10.500 O O 0.00% 
a 

913.00 

Total Capítol IX 10.500 O 0.00% 

Total opera cions capita l 432.351.867 429.950.115 394.866.584 91.33% 

Total despeses 642.606.867 633.742.556 597.659.025 93 .01% 
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Gestió jurídica-administrativa 

Introducció 

Aquesta unitat dóna el suport necessari per al func ionament administratiu bàsic del 
Patronat en totes les seves actuacions. De fet , efectua tota la tramitació i les tas
ques de contractació necessàries per a la realització dels projectes i propostes que 
desenvolupen les altres unitats, i també dels serveis que presta el Patronat. 

De forma més particu laritzada, i en coordinació amb les altres unitats del Patronat, 
desenvolupa les tasques següents: 

• Gestió del patrimoni de sòl forestal, on l'any 91 s'han recollit ofertes de venda 
de sòl per tal de realitzar noves adquisicions d'acord amb els criteris fixats d'opor
tunitat i bon preu. 

• Elaboració i seguiment de propostes vinculades al desenvolupament del Parc 
que requereixen la intervenció d 'alt res admin istracions amb competències. 
D'aquestes cal subratllar i valorar positivament la consolidació dels criteris per al 
tractament de la vegetació sota les línies d 'alta tensió i per a la regulació de les 
activitats forestals . Cal lamentar, però, l'aturada de la Declaració de la Reserva 
Natural ampl iada de la Font Groga, mentre s'avança també molt lentament en les 
propostes vinculades a la regulació de la caça. 

• Desenvolupament de les tasques de planejament i de les actuacions jurídiques 
vinculades o derivades del Pla Especial del Parc de Collserola, entre les quals cal 
subratllar els esforços perquè es realitzin els plans necessaris per a la regularitza
ció i correcció, d'acord amb el planejament vigent, de determinades activitats dins 
del Parc (principalment extractives) i per a la regu lació del desenvolupament de 
determinades peces del Parc (Cementiri de Collserola). 

• Realitzac ió de la tutela de les activitats que tant privats com admin istracions 
efectuen dins de Parc, especialment en els àmbits qualificats com a Parc Forestal. 
La vetlla d'aquestes actuacions es produeix a través de l' informe urbanístic en el 
cas de llicències, o d'autoritzacions si es tracta d'act ivitats esporàd iques. 

• Col.laboració amb altres Adm inistracions i entitats privades, entre les quals cal 
destacar la que ha tingut lloc amb el Consorci d' Inic iatives de Medi Ambient i Patri
moni per al desenvolupament d'una escola taller a Collserola amb 4 línies de treball 
i 110 alumnes. 

Adquisició de sòl 

Aquest any no s'han produït noves adqu isicions de sòl , en part perq uè les actua
cions de projectes i obres s'han executat sobre f inques ja públiques i en part per
què no s'han presentat ofertes d 'oportunitat sufic ientment rellevants per aconsellar 
l'adquisició. Pressupostàriament, però, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha efec
tuat el segon pagament derivat de l'adquisició de la finca de Can Llevallol. 



-- -_._ - ----

Propostes per al desenvolupament del Parc 

El Patronat , en tots aquells àmbits o temes la competència dels quals és de la 
Generalitat (concurrent o no amb les de les Administracions locals) , va acordar un 
conjunt de propostes que donessin solució a la peculiar situació del Parc de Coll
serola. Algunes d'elles s'han consolidat i són pràctica habitual , d 'altres, malaurada
ment, es troben pràcticament aturades. La situació a final de l'any 1991 era la 
següent: 

Regulació del tra.ctament de la vegetació sota les línies d'alta 
tensió 

S'han consolidat definitivament els criteris de tractament de la vegetació sota les 
lín ies d'alta tensió al Parc de Collserola. Aquest fet, acompanyat del convenciment 
de les companyies elèctriques, ha donat com a resultat les nombroses propostes 
d 'intervenció amb aquests criteris. ' 

Regulació de les activitats forestals 

També han quedat consolidats els criteris per a la regulació de les activitats fores
tals (necessitat de Pla Tècnic a partir de 25 ha, etc.) i la via de tramitac ió amb infor
me previ i marcatge per part del Patronat i autorització de la Generalitat. La poca 
dinàmica forestal al Parc fa que tan sols s'hagi desenvolupat un Pla Tècnic d 'inicia
tiva privada (Can Planes, 25 ha). 

Regulació de la caça 

Els avanços en aquest tema són molt petits. S'han declarat finalment les zones de 
seguretat de Montcada i Reixac i de Cerdanyola del Vallès, però inexplicablement 
estan aturats per part de la Generalitat tant el Refugi de Fauna Salvatge del Sector 
de Llevant com el procés de discussió amb els Ajuntaments i Societats de Caça
dors que havia anat convocant la Direcció General del Medi Natural. 

Ampliació de la Reserva Natural de la Font Groga 

També segueix aturada de manera incomprensible la declaració de la Reserva 
Natural ampliada de la Font Groga, promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i el 
Patronat Metropolità del Parc de Collserola. Aquesta declaració és avui més urgent 
que mai , tota vegada que la sentència de 23 de gener de 1991 deixava sense efec
te la primera declaració per causes d 'improcedència del tràmit de declaració (no 
consulta als Ajuntaments, etc.). 

Declaració de Zona de Seguretat 
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Cementiri de Collserola 

Extracció d'argiles al Papiol 

Planejament 

• En el camp de les propostes de planejament que incideixen en el Pla Especial 
del Parc de Collserola s'han emès informes en relació a: 

- Pla Especial de l'equipament a Can Llevallol , en la seva versió definitiva, com a 
resu ltat de les intervencions anteriors del Patronat (informes, reunions) per tal 
d'adequar la proposta als requeriments urbanístics i de protecció paisatgística 
corresponent. 

- Pla Especial per a l'obertura d'un restaurant en una finca de l'antiga carretera de 
Vallvidrera a Santa Creu d'Olorda. 

• La proposta d'un Pla Especial per a la zona extractiva del nord-oest del Papiol 
mereix un esment a part. L'activitat d'extracció d'argiles, al nord-oest del nucli 
urbà del Papiol i dins de l'àmbit del Parc, s'ha estès en els últims anys fins al punt 
d'afectar 55 ha de territori, de les quals nomès una petita part es troba en períme
tres urbanístics en els quals és admissible l'extracció. D'això es deriva una situació 
d'il·leg itim itat en relac ió al planejament vigent. La iniciativa d 'un Pla Especial per 
redreçar la situació, instat pel consistori, mantenia, però, greus desavinences amb 
aquest planejament marc. A tall d'exemple, s'ampliava a 97 ha l'àrea extract iva 
cosa que afectava, entre d'altres sòls a preservar, 18 ha més de Parc Forestal. El 
Patronat no dóna suport a la proposta i entén que cal tramitar una Modificació de 
PGM amb les suficients garanties de manten iment del sòl forestal actual i dels 
àmbits d'interès paisatgístic, objectiu per al qual s'ofereix a col·laborar. 

• Cal reservar també un apartat al Cementiri de Collserola. El seu desenvolupa
ment ja ha sobrepassat pràcticament les previsions establertes en les directrius 
vigents fins a l'actualitat. Per tant, a part del seguiment d'obres i actuacions 
corrents, el Patronat ha promogut, en estreta col· laboració amb l' Institut Municipal 
de Serveis Funeraris de Barcelona, l'elaboració d'un Pla Especial que regu li el crei
xement definitiu d'aquest equipament metropolità. El clima d'entesa institucional 
permet preveure un bon encaminament per tal d'assolir un cementiri funcional, bell 
i econòmic que doni solució a la demanda de l'Àrea Metropolitana i que s' integri 
plenament al Parc, amb solucions que minimitzin l'impacte ambiental i paisatgístic. 
El Patronat va proposar unes Bases per a l'Avanç de Pla Especial del Cementiri de 
Collserola, les quals van servir per realitzar un concurs d'idees restringit. L'avalua
ció dels resultats, mereixedors d'una valoració força positiva, s'ha traduït en l'elec
ció coincident de l'equip de l'arqu itecte Francesc Rius i Camps per elaborar el Pla 
Especial. 

• L'aprovació definitiva al desembre de 1990 de la Modificació del PGM requerida 
pel Pla Especial del Parc de Collserola i el fet de donar plena executivitat a aquest 
Pla Especial en aquells pocs aspectes en què no era encara d'aplicació, va fer 
pensar a alguns particulars, empreses i fins i tot Administracions públiques que era 
en aquell moment que la totalitat del Pla Especial del Parc de Collserola entrava en 
vigència i recorregueren aquest acord de la Generalitat de Catalunya. El Patronat 
intervingué en aquests recursos aclarint que el Pla era vigent des del mes d'octu
bre de 1987, excepte en aquells aspectes sotmesos a modificació. 

• El Patronat de Collserola, en relació a les extraccions il·legals efectuades a la 
pedrera de la Mina Berta, presentà recurs de reposició davant dels acords dels 
Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i del Papiol que donaven conformitat a la 
situació jurídica de l'esmentada Mina Berta. 



• El Patronat acordà manifestar la seva sat isfacció pels acords del Conseller de 
Polít ica Territorial i Obres Públiques en els quals desestimava la via de la modifica
ció de la classificació de sòl forestal de les urban itzacions de Sol i Ai re i de Sant 
Medir i sol· licitava l'aplicació de les mesures previstes al PGM . 

• Finalment, el Patronat presentà recurs d'alçada davant de l'acord de la Generali
tat de Catalunya de denegació de la Modificació del Catàleg i Pla Especial de Pro
tecció i Rehabi litació del Patrimon i Arquitectònic de Sant Just Desvern , tramitada a 
instàncies d'aquest Patronat. 

Control i tutela de les activitats al Parc 

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 urban ístics previs a les 
llicències o permisos d 'activitat sol ·licitats al Parc de Collserola. En concret han 
estat els següents: 

Informes urbanístics 
S'han redactat els nombrosos informes urbanístics previs sol·licitats pels Ajunta
ments vinculats a la concessió de llicències d'obres, d'activitats, d'obertura de 
camins (12); a proposta de companyies de serveis (2) ; a programes de restauració 
d'activitats extractives (2) remesos per la Secció d'Activitats Extractives del Depar
tament de Medi Ambient. Cal subratllar el Projecte d'Auditori per al Cement iri de 
Collserola i els projectes de t ractaments de vegetació i accessos a les torres de les 
línies d'alta tensió presentats per les companyies elèctriques que trobareu més 
explicitats a l'apartat de Medi Natural. 

Informes sobre actuacions forestals 
Informe favorable al Pla Tècn ic de Can Planes (25 ha). 

Autoritzacions per a activitats al Parc 
Permisos d'acampada (20), de curses en bicic leta i a peu (5), de filmacions (4), 
d'activitats hípiques (1) , de circulació per camí públic de serveis (1) i d'altres (2). 

Temes especials 
Destaquem en aquest apartat aquells temes específics que per la seva especial 
importància en relació al Parc han tingut un seguiment específic i han representat 
freqüentment l'elaboració de propostes per part del Patronat per a la seva finalitza
ció. 

• Seguiment de les obres de construcció de la Torre de Telecomunicacions, amb 
l'objectiu de minimitzar els impactes del projecte en l'àmbit forestal de l'entorn. 

• Elaboració, conjuntament amb el Servei de Vialitat de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, del projecte de restauració dels talussos del nou accés al Cementiri de 
Collserola. Seguiment posterior de l'obra. 

• Seguiment del rebliment amb residus inerts, efectuat per TERSA, en un àmbit 
alterat a la Vall del Cerdanet (t.m. Sant Feliu de Llobregat), d'acord amb els criteris 
definits pel Patronat l'any anterior. 

Talussos de la carretera d'accés al Cementiri 
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Extracció de llicorelles a Sant Feliu 

Extracció de llicorelles a Sant Feliu 

Escola Taller Collserola 
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• Finalment s'ha efectuat l'esforç de reconducció de dues extraccions importants 
de ll icorella, desenvolupades a l'empara de situacions jurídiques irregulars, als ter
mes de Sant Fel iu de Llobregat i Molins de Rei. En ambdós casos, la tasca efec
tuada ha estat la de minimitzar l'extracció, de definir una topografia final adequada, 
elaborar programes de restauració adients i rec lamar les garanties necessàries. Els 
resultats dels moviments de terres i la restauració vegetal posteriorment efectuada 
es poden considerar coherents amb el paisatge del Parc. 

Col·laboració amb altres administracions i entitats 
privades 

El Patronat ha iniciat aquest any 1991 una col·laboració estreta amb el Consorci 
d'Iniciatives de Medi Ambient i Patrimoni (format per l'Àrea Metropolitana de Bar
celona, INEM, Diputació i Fundació Mediterrània) per al desenvolupament d'una 
escola taller al Parc de Collserola. El nombre total d'alumnes és de 110 i el seu tre
ball s'enquadra en quatre grans línies: 

- Gestió forestal. Tasques diverses de reforestació amb pins i caducifolis, consti
tució d'un viver, tractament de plagues, estassada de vegetació. 

- Vigilància. Pràctiques relacionades amb el Parc, com poden ser inventari de 
camins, plans de prevenció d'incendis, etc. 

- Rehabilitació de patrimoni. Rehabilitació de les masies de Can Ferriol i de Can 
Balasc. 

- Educació ambiental. Pràctiques als diferents equipaments del Parc. 

El Patronat ha col·laborat aportant suggeriments a l'hora d'elaborar els programes i 
en l'orientació de les tasques pràctiques. D'altra banda, per al desenvolupament 
de determinades actuacions al Parc ha estat necessari realitzar convenis amb dife
rents administracions públiques o privades. En concret, amb l'Ajuntament de 
Badalona per al manteniment de repoblacions efectuades per l'Escola taller del 
municipi, amb el Patronat Flor de Maig i el Club de Tennis Diagonal per al submi
nistrament d'aigua a Can Coll i a l'àrea de lleure de Sant Pere Màrtir; i finalment 
amb la Societat Columbicultora "El Putget" per a la localització de la seva activitat 
a la finca de Can Baró. 
Pel que fa a la realització de treballs socials, el Patronat ha continuat la col · labora
ció amb el programa d'objecció de consciència de l'Ajuntament de Barcelona. 
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I Intervencions sobre els 

sistemes naturals 

Introducció 

La gestió dels sistemes naturals s'encamina cap a la seva conservació a través 
d'afavorir-ne l'evolució cap a estadis de superior qualitat ecològica. Amb la filoso
fia de conservar i millorar, es treballa essencialment en dues línies: protecció i res
tauració. La primera inclou tasques com la prevenció d'incendis i la coord inació de 
la vigilància. La segona comporta programes de correció i millora, com són la nete
ja 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 pri
vats, les reforestacions, i la gestió i potenciació de la fauna del Parc. 

Durant l'any 1991 s'ha treballat en cada una d'aquestes línies bàsiques i s'ha dedi- El bosc de Collserola: un tresor a preservar 

cat una especial atenció a les actuacions de mida petita i mitjana que han permès 
completar actuacions anteriors, a la vegada que donen la possibilitat d'actuar amb 
el nivell de detall que es adequat a les característiques del Parc. 

Prevenció 

Prevenció d'incendis 

Durant aquest any 1991 el dispositiu de prevenció d'incendis que vigi la tot el terri
tori metropolità inclòs en l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient ha funcionat 
amb tota normalitat aprofitant al màxim el conjunt de millores que es van introduir 
en la campanya anterior. 

El nombre d'incendis detectats durant l'any 1991 ha estat de 135, mentre que la 
superficie cremada total ha estat de 149,37 ha, 118,08 de les quals corresponien a 
formacions arbustives i herbàcies (matolls, bro lles, i prats) i 31,29 eren superfícies 
arbrades. Tal com va succeir l'any 1990, s'han produït alguns incendis de grans 
dimensions que desvirtuen les x ifres totals d'eficàcia del dispositiu. Enguany 
l'incendi de Sant Pere Màrtir, amb 67,5 ha de .superfície cremada, ha estat el més 
gran que hi ha hagut en tot el territori metropolità. Aquest, juntament amb altres 4 
incendis més grans de 5 ha que en sumen 33,02 representen el 67,29% de la 
superfíc ie cremada l'any 1991. 

En les reunions de la Comissió de Prevenció d' Incendis de l'Àrea Metropolitana de Torre de guaita d'incendis del Puig de la Guàrdia 

Barcelona que coordina el Patronat es va elaborar, partint de l'anàlisi dels resultats 
de la campanya, un programa de millores de punts d'aigua i d'accessibi litat de la 
zona de Sant Pere Màrtir i d'altres àrees d'especial risc d'incendi. 
Dins d'aquesta tònica s'ha treballat intensament en el programa de millora de 
camins que durant aquest any 1991 s'ha concretat en l'execució de les actuacions 
següents: 

• Arranjament de camins. 
- Finalització de la xarxa de camins de la repoblació de Can Ruti. Accés a la torre 
de guaita Bravo. Badalona 
- Accés a la torre de guaita Alfa. Tiana 
- Enllaç de la Vallençana amb el Turó del Pollo i Singuerl in . Santa Coloma 
- Accés a la torre de guaita Romeo. Sant Climent 
- Enllaç per la Pineda Plana. Gavà 
- Camí de Sant Antoni. Santa Coloma de Cervelló 
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CarnI de passejada i de servei 

Boca d'aigua per a ús de bombers 
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- Camí de repoblació del Manso Ratés. Vi ladecans 
- Accés a la torre de guaita Mikel. El Papiol 

Camins d 'accés al Viver de Can Borni , Can Ferrer, Hospital de Sant Llàtzer i 
Serra de la Ventosa, Forat del Vent, Can Gravat, Montbau i Can Balasc, itinerari de 
la Font Muguera. Barcelona 
- Camins del Pas del Rei, Can Codina, Can Coll , i el que va del Restaurant Can 
Valldaura a la Font dels Caçadors. Cerdanyola 
- Camí de la Font de la Beca i el del Callet de les Torres a Can Vilà. Sant Just 
- Accés a Sant Pere Màrtir. Esplugues 
- Camí del callet de les Torres a Santa Margarida. Sant Feliu-Barcelona 

• Manteniment i creació de punts d'aigua: 
- Santa Creu d'Olorda. Barcelona 
- Can Catà. Cerdanyola 
- La Salut. Sant Feliu 
- Flor de Maig. Cerdanyola 
- Plaça Mireia.Esplugues 

Vigilància 

Durant aquest any 1991 s'ha treballat intensament en el plantejament definitiu del 
Servei de Guardes del Parc per tal que pugui posar-se en funcionament durant el 
primer trimestre de l'any 1992. Es proposa dotar al parc d'un mínim però eficaç 
servei de vigi lància especialitzada que permeti vetllar pel correcte desenvolupa
ment dels usos de lleure i de les activitats productives i edificatòries dins de l'àmbit 
del Parc. A la vegada, aquest guardes col·laboraran també en la campanya de pre
venció d'incendis efectuant les primeres intervencions urgents i el guiatge dels ser
veis d'extinció. 

Aquesta tasca l'efectuen avui, parcialment, les guàrd ies urbanes dels diferents 
municipis, amb plena efectivitat i bona coordinació amb el Patronat de Collserola 
però amb dedicacions desiguals. Aquesta situació, en la qual hi ha àrees impor
tants del Parc que tenen una protecció minsa i on no hi ha una presència tutelar 
del Patronat en tota la serra, ha fet necessari plantejar-se la creació del servei de 
Guarderia del Parc, que d'altra banda, ha estat sol·licitat reiteradament per usuaris, 
entitats preocupades per la Serra i per les mateixes guàrdies urbanes. 

Gestió dels sistemes naturals 

Gestió dels boscos públics 

Aquest és un dels programes que durant l'any 1991 han rebut una atenció espe
cial. D'una banda s'ha completat definitivament l'Inventari Forestal del Parc amb la 
redacció del document final de resultats i amb la informatització de les dades de 
les quasi 1000 parcel ' les en que es basa l'inventari i d'una altra s'ha iniciat la orde
nació forestal de les finques públiques del Parc. 

La gestió directa dels espais forestals de propietat pública s'ha afrontat aquest any 
de manera definitiva a través de tres línies de treball principals: 
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- l'execució de les tasques previstes en el Pla de Gestió Forestal de les finques 
públiques de Can Coll i de Can Fatjó del Molí (t.m. de Cerdanyola del Vallès) en 
una superfície de 50 ha. 

- la redacció de projectes d'ordenació forestal encaminats a la millora de l'estruc
tura del bosc fomentant, 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 for
mació pura d'alzines i roures. Durant l'any 1991 s'han realitzat els inventaris de 
camp per a la realització dels Plans de Gestió de les finques públiques de Can 
Balasc (t.m. de Barcelona) i de la Serra d'en Rabassa (t.m. de Molins de Rei) 

- les neteges selectives de sotabosc a ambdues bandes dels principals camins Retirada de troncs tallats amb mules 

per tal de disminuir la càrrega de combustible vegetal i, per tant , el risc d'incendi. 

Pel que fa a les neteges de sotabosc s'han realitzat les següents actuacions: 

- Carretera de les Roquetes. Barcelona 
- Carretera de la Rierada. Molins de Rei 
- Tallafocs i accés a l'ermita de Sant Ramon. Sant Boi de Llobregat 
- Camí del Coll de les Torres a Santa Margarida. Sant Feliu - Barcelona 
- Camins de la finca de la Budellera. Barcelona 

Gestió dels boscos privats 

Es continuen les tasques de tutela de la gestió dels boscos privats. Amb aquesta 
finalitat i d'acord amb les prescripcions del Pla Especial del Parc de Collserola i 
d'acord també amb les directrius de la Direcció General del Medi Natural de 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 Tèçnics són comuns amb l'esmentada 
Direcció General i la seva tramitac ió és consensuada. El Patronat n'efectua un 
informe previ i procedeix, un cop aprovat el Pla, al marcatge de les finques amb 
personal del Parc. 

Durant l'any 1991 s'ha real itzat el marcatge de la finca de Mas del Bosc (t.m . de 
Sant Cugat) i de la finca de Can Castellví (t.m. de Molins de Rei), on és previsible 
que es realitzin els corresponents aprofitaments durant el primer trimestre de 1992. 

Restauració de la vegetació 

Durant l'any 1991 s'han continuat les tasques de reforestació seguint les dues 
línies bàsiques iniciades l'any anterior: 

• la repob lació amb arbre gran de 4 o 5 sabes amb manteniment posterior en els 
indrets on cal un presència important i immediata dels arbres . 

• la repoblació amb arbre pet it de 1 o 2 sabes sense manteniment allà on es pot 
esperar un temps més llarg abans de començar a fer-se visible l'actuació. 

Aspecte del bosc en acabar la intervenció 

J.J 

~ __ • ...L. 

Esquema director del Pla Técnic de Gestió 
Forestal de Can Coll 
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Cartell anunciador d'àrea de restauració 

Restauració de la vegetació als voltants de la Font 
Beca 
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Com a novetat important en les tècniques de reforestació s'ha iniciat l'ús de planta 
micoritzada (les seves arrels porten un fongs naturals que afavoreixen la captació 
de nutrients i aigua) amb l'intenció de millorar els percentatges d'èxit de les repo
blacions. 

Pel que fa a les repoblacions amb arbre gran s'han realitzat les seguents actua
cions: 

- Carretera de l 'Arrabassada (t.m. Barcelona). Plantació en una superfície de 
2.700m2 de roures (Quercus cerrioides) de 4 sabes en els indrets on la regeneració 
natural existent després de l'incendi de 1990 no assegurava l'existència d 'arbrat. 

- Forat del Vent (t.m. Barcelona). Plantació de completat de les antigues repobla
cions realitzades anteriorment en aquesta zona. L'extensió executada aquest any 
fou de 2.280 m2. 

- Font de la Beca (t.m. Sant Just Desvern). Plantació amb pi pinyer (Pinus pineal 
de 5 sabes d'una superfície de 5.280 m2 afectada per l'incendi del mes de juliol de 
Sant Pere Màrtir. 

Les repoblacions amb arbre petit s'han concentrat en dues actuacions: 

- la 2a fase del projecte de restauració del Parc de Sant Mateu (Sta. Coloma de 
Gramenet) on durant el primer trimestre de 1991 s'han reforestat 47 ha amb pi pin
yer, alzina i roure d'una i dues sabes. 

- la repoblació d 'una zona de la muntanya de Sant Ramon de Sant Boi de Llobre
gat on s'han plantat 14 ha amb 7000 arbres d'una saba (pi blanc, alzina i roures) i 
600 roures de 4 sabes. 

Un altre aspecte important de les tasques realitzades en materia de restauració 
vegetal és el que es refereix al manteniment de les reforestacions realitzades en 
anys anteriors. Durant l'any 1991 s'ha realitzat un esforç especial en aquest aspec
te ja que s'ha sistematitzat un programa de treball que consisteix en l'execució de 
les següents tasques: 

- Tractaments fitosanitaris 
- Regs 
- Neteja d 'herbes dels escossells 
- Reparació dels escossells 
- Col·locació o extracció de tutors segons les necessitats dels arbres 
- Esporga i extraccióde la repoblació de les branques baixes per aixecar l'arbre. 
- Selecció de tanys als rebrots d'alzina i roure 
- Adobats 

Aquestes actuacions han estat realitzades a les repoblacions següents: 

- Can Ruti 
- Forat del Vent 
- Torre Baró 
- Font del Bacallà 
- L'Arrabassada 
- Can Baró 
- Can Roca 

Badalona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Castelldefels 

12 ha 
27 ha 
27 ha 

7 ha 
10 ha 
21 ha 

9 ha 



- Can Ferriol 
- Font de la Beca 
- Sant Mateu 
- Manso Rates 

Sant Feliu de Llobregat 
Sant Just Desvern 
Santa Coloma de Gramenet 
Viladecans 

TOTAL 

22 ha 
9 ha 

71 ha 
12 ha 

227 ha 

Finalment, i pel que fa a projectes de restauració vegetal redactats durant aquest 
any 1991, cal destacar el Projecte de Restauració del sector de Sant Pere Màrtir 
realitzat conjuntament amb el Servei de Projectes i Obres del Patronat. Aquest pro
jecte aporta una solució per refer la coberta vegetal afectada per l'incendi del juliol 
de 1991 que incorpora la visió paisatgística i de conservació de la diversitat d 'hàbi
tats i d'espècies. Per l'any 1992 està prevista l'execució dels treballs previstos pre
vi acord amb la S.GAB. , amb els ajuntaments d'Esplugues de Llobregat i de Sant 
Just Desvern i amb els propietaris particulars afectats. 

Lluita contra els flagells forestals 

Durant els darrers anys les masses forestals del Parc han patit un procés general 
de debilitament provocat per una climatologia especialment adversa. Per sort l'any 
1991 ha estat especialment privilegiat pel que fa a pluges (819 litres a l'Observatori 
Fabra) i això ha fet que les masses forestals hagin recuperat el seu estat vital nor
mal. 

Tot i això durant el 1991 s'ha continuat el programa de lluita contra els principals 
flagells forestals. Aquest ha consistit, bàsicament en el control de Tomicus des
truens, un petit escarabat perforador dels pins que havia causat greus danys 
durant l'any 1991. Enguany s'ha continuat la colocació de punts esquers i l'elimina
ció dels arbres més malalts. Això ha permès reduir els atacs en totes les àrees 
afectades de manera que només queden dos focus importants d'atac: la serra de 
l'Arrabassada i la serra de Can Julià, que presumiblement podran ser totalment 
controlats durant el proper cicle estacional. 

Paral· lelament, i per tal de conèixer amb detall la biologia d 'aquest insecte s'ha sig
nat un conveni amb el Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barce
lona per tal d'estudiar durant l'any 1991 el cicle estacional de Tomicus destruens i 
poder així determinar els moments i els mètodes més adequats per combatre' l. 

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. 

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

Mitigació d'impactes 

Aquesta és una important línia de treball que es porta conjuntament amb el Servei 
de Projectes i Obres i que està encaminada a mitigar alguns impactes que es pro
dueixen sobre el parc, o bé per causa d'actuacions excepcionals, o bé per causa 
de les servituds imposades pel manteniment de les infrastructures de transport 
d'energia elèctrica. 

Troncs preparats com a esquers per a Tomicus 
destruens 

Fumigació des de terra contra la processionària 
del pi 
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Restauració d'una àrea degradada (Can 
Messeguer) 

Tasques de manteniment de la recuperació de 
talussos de la pedrera del puig d'Olorda 
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Pel que fa a actuacions especials, aquest any 1991 , s'han realitzat les següents: 

- Can Messeguer (t.m. Sant Feliu de Llobregat). Plantació de 2000 exemplars dE 
pi blanc (Pinus Halepens is) de 4 sabes i sembra d 'espècies herbàcies en una 
superfície 23.000 m2 corresponent a l'afectació d'una extracc ió il ·legal de terres. 

A causa de les dures condicions del substrat es realitzà la primera experiència é 

Collserola d 'utilització de planta micoritzada que ha de permetre un èxit més grar 
en l'adaptació de la planta al seu nou medi i un major creixement ja durant el pri
mer any d'implantació. 

- Pedrera Sanson (t.m. Sant Feliu de Llobregat). Hidrosembra en 3 fases consecu
tives d 'uns talussos (2 ,5 ha) recuperats a partir d 'un arreplec de materials de pro
ducció de la cimentera. 

- Can Capellans (t.m. Sant Feliu de Llobregat). Plantació de 363 pins pinyers de E 
sabes en l'espai afectat per una extracció il·legal de terres. 

- Talussos de la nova carretera d 'accés al Cementiri de Cerdanyola. S'ha compta
amb la col·laboració del Departament de Vialitat de Àrea Metropolitana de Barcelo
na en l'execució del projecte i la direcció de les obres de la fixació de talussos 
voreres que havien sofert esllavissades estructurals i superficials com a conse
qüència de la forta inestabilitat de les capes geològiques. Les obres han consisti' 
en l'hidrosembra en dues fases amb espècies herbàcies i arbustives i plantació dE 
100 exemplars de grans dimensions de pi blanc (operacions realitzades amt 
càrrec al pressupost de l'obra contractada per la Mancomunitat de Municipis dE 
l'AMB). 

Manteniment de línies elèctriques 

Pel que fa a les línies elèctriques a partir de l'acord amb la Direcció General de 
Medi Natural per al tractament específic a Collserola de la zona situada sota le~ 
línies d'alta tensió s'han anat desenvolupant, al llarg de 1991 , uns estudis línia per 
línia amb la finalitat de definir el tractament necessari a efectes de seguretat, perè 
que alhora redueixi de forma important l'impacte i la superfície d'aquests tracta
ments. Durant aquest any s'han realitzat els estudis i s'han executat els treballs 
corresponents en una longitud total aproximada de 50 Km. 

Estudis presentats durç:lnt l'any 1991 , dins l'àmbit del Parc: 

Empresa FECSA línies M.T. (25 i 11 Kv.) de la secció de Molins de Rei: 
- línia 25 Kv. Coll blanc-Casa Barba (3 .800 m) 

línia 25 Kv. Coll blanc- Casa Cadena (3.800 m) 
derivació Can Portell (1 .520 m) 
línia 25 Kv. Montflorit 1 i derivacions (7.600 m) 
línia 25 Kv. Montflorit 2 i derivacions (2.250 m) 
línia 25 Kv. Sant Cugat-Cerdanyola i derivacions (1.350 m) 
línia 25 Kv. Coll blanc- Castellbisbal (3.000 m) 
línia 25 Kv. Ciments Sanson i derivacions (3.080 m) 
lín ia 11 Kv. Casa Cadena i derivacions (10.400 m) 
lín ia 11 Kv. Val ldoreix i derivacions (5.350 m) 
lín ia 11 Kv. Sant Bartomeu i derivacions (6.500 m) 



Actuacions realitzades durant l'any 1991 

Empresa FECSA: S'ha efectuat tala d'arbrat segons model d'actuació a Collserola i 
obertura de senda de servei en els trams següents: 
- lín ia 110 kV Rubí- Sant Andreu (T21-T56) i derivació Penitents (7.700 i 3.000m 
respectivament) • .', 
- línia 110 kV Rubí-Collblanc (T21-T51) i derivació Santa Creu (6.312 i 850 m res
pectivament) 
- línies M.T. (25 i 11 kV) de la secció de Molins 
- línia 25 kV Coll blanc-Casa Cadena i derivació a Can Portell (3.800 i 1.520 m res-
pect ivament) 
- línies M.T. (25 i 11 kV) de la secció de Barcelona (2.461 m) 

Empresa ENHER: S'ha efectuat tala d'arbrat segons model d'actuació a Collserola 
en els següents trams: 

línia 220 kV Rubí-Sant Just (T367-T383) (2.450 m) 
- línia 220 kV Sant Just-Santa Coloma (T55-T56) (150 m) 
- línia 220 kV Rubí-Santa Coloma (T9-T12) (1.400 m) 
- línia 66 i 25 kV Santa Coloma-Sant Just i derivacions (10.250 i 4.000 m respecti-
vament) 
- Línia 66 kV Rubí-Sant Feliu (4.700 ml. 

Potenciació de la fauna 

Estudis 

- Estudi de l'avifauna: Continuació del seguiment quantitatiu de les poblacions 
d'ocells nidificants i hivernants als diferents ambients del Parc. Estructura, compo
sició, riquesa i densitat (4t any consecutiu). 

- Dispositiu combinat (avifauna forestal-tractament del bosc) a l'actuació sobre la 
vegetació a la finca de Can Coll-Can Fatjó del Molí. Establiment de punts d'escolta 
als diferents rodals i realització d'un primer seguiment previ a la intervenció de 
l'any 1992. 

- Seguiment de la població de conills mitjançant itineraris nocturns amb vehicle, i 
de tudons a diferents ambients del Parc. 

- Campanya de seguiment i divulgació de la migració de rapinyaires pel Parc de 
Collserola. Implicació directa dels Vigilants forestals des de les torres de vigi lància 
del Servei de Prevenció d'incendis. 

- A més s'han atorgat diferents autoritzacions i s'ha donat suport per a la realitza
ció de diversos estudis sobre la fauna del parc. 

Gestió i adequació dels hàbitats i actuacions específiques de 
potenciació 

- Programa d'adeqüació d'hàbitats (recuperació de les feixes de conreu i realitza
ció de sembres específiques, plantació de fruiters i establiment de punts d'aigua i 
seguiment de l'ocupació per part de la fauna). S'han realitzat aquests treballs a les 
finques de Can Ferriol, Can Calopa de Dalt, Can Salat, Mas Pins i Can Masdeu. 

Tractament amb estassada parcial sota I(nies d'alta 
tensió 
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Sembra per a proveii11ent de la fauna en una 
clariana de conreu abandonada 

Model especial de caixa niu per a mussol 
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- S'han anat incorporant progressivament els aspectes faunístics en la planifica· 
ció, disseny i execució de les repoblacions i aprofitaments forestals. 

- Dins la campanya de col·locació de caixes-niu s'ha ampliat l'oferta de model, 
de caixes per a noves espècies forestals. 

- Hacking de mussol (Athene noctua) a Vil·la Joana (dut a terme per la Comissic 
de Seguiment de Rapinyaires de Collserola. 

- Projecte de hacking específic per a òliba (Tyto alba) a Can Ferriol. Construcció 
adequació d'un estabulari segons les directrius del Barn Owl Trust. Amb lé 
col ·laboració de la Comissió de Seguiment de Rapinyaires de Collserola. 

Regulació de la caça 

Emmarcada en la proposta de regulació cinegètica del Parc de Collserola, durant e 
setembre de 1991 es va produir la declaració de tres noves zones de seguretat 
dues al terme municipal de Cerdanyola del Vallès i una tercera al terme de Montca
da i Reixac. S'han assenyalat les noves zones de seguretat les quals representer 
una superfície total de 410 ha. 

Assistència a congressos 

- Assistència al X Congrès de la IUGB realitzat a Gódólló (Hongria) presentant Ió 
ponència: Game\Wildlife Management in the Metropolitan Park de Collserola (Bar
celona) on s'expliquen les línies de gestió de la fauna al Parc (agost 1991). 

Campanyes de participació col·lectiva 

- L'any 1991 s'ha prosseguit amb la tradicional campanya de col ·locació de cai
xes-niu i menjadores d'ocells en la qual hi ha participat el col·lectiu habitual de 
grups de voluntaris. 

- Preparació del seguiment col ·lectiu del toixó mitjançant enquestes amb la 
col ·laboració de l'equip d 'estudi del toixó del Departament de Biologia Animal 01er
tebrats) de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

Manteniment i neteja del Parc 

Finalment, un conjunt de tasques molt important que es coordina des del Servei de 
Medi Natural és el que fa referència al manteniment i neteja dels àmbits d'ús públic 
del Parc. 

Un primer grup de feines de manteniment es la conservació d'àrees de lleure, 
fonts, miradors i itineraris que inclou les següents tasques: 



Tractaments fitosanitaris 
Tractaments herbicides 
Regs 
Neteja dels escossells 
Refer els escossells 

- Esporgues 
Adobats 
Neteja de les deixalles 

Aquestes actuacions han estat realitzades a: 

Àrees de lleure: 
Santa Creu d'Olorda. Barcelona 

- Can Coll. Cerdanyola 
- Castellciuró. Molins de Rei 

La Salut. Sant Feliu de Llobregat 
Plaça Mireia. Sant Just Desvern 

Fonts: 
- Font de la Budellera. Barcelona 
- Font Groga. Barcelona 
- Font Muguera. Barcelona 

Miradors: 
- Font Groga. Barcelona 
- Torre Baró. Barcelona 
- L'Arrabassada. Barcelona 

Itineraris: 
- La Budellera. Barcelona 

Parc de Vallvidrera. Barcelona 
- Carretera del Cementeri. Cerdanyola 
- Carretera d 'Horta a Cerdanyola. Cerdanyola 

Un altre grup de tasques és el que fa referènda a l'acondiciament: inclou desbros
sades, tala d'arbres secs, esporgues i recollida de deixalles. 

- Montbau. Barcelona 
- Mas Pins. Barcelona 
- Can Rius. Barcelona 
- Torre Collserola. Barcelona 
- Can Pasqual. Barcelona 

Turó del Mar. Montgat 
- Can Santoi. Molins de Rei 
- Can Gener. Sant Cugat 
- Sant Medir. Sant Cugat 
- Torrent de La Salut. Sant Feliu 

Manteniment general: 
Repartides per tot l'àmbit, s'han fet les següents feines: 

- Acondiciament de la caseta de Can Borni . 
- Fabricació de caixes niu . 
- Preparació d'arquetes i reparació de les existents als diferents indrets. 
- Arranjament de passos d'aigua. 
- Instal ·lació de suports per a tancaments. 

f- . MONITQRING ---
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Pòster presentat pel Parc al congrés d 'Hongria 

Manteniment de l'àrea de lleure de la Salut de 
Sant Feliu 
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El vandalisme contra els senyals del Parc obliga a 
una reposició continua 

AE!'SIH!c~eU els arbres. 
la ve:gelac!O dels planters i 
les mslaHacwns 

Pal per a ancoratge de cadenes de tancament de 
camins 
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- Col ·locació de pals de parada del Bus de Collserola. 
- Col · locació de portes a l'entrada de mines d 'aigua. 
- Reparació de murs. 

Col ·locació de reixes als pous. 
Reparació d'eines. 
Reposició de senyals. 

Els treballs de neteja i recollida de deixalles, etc., de les àrees de lleure i camins dE 
la Serra de Collserola, estan contractats actualment a una empresa de serveis la 
qual ha recollit durant l'any 1991 més de 270 m3 d'escombraries i runes. 

Així mateix, i per motius d 'urgència deguts a l'agressió visual i contaminant q 
oferien els diferents residus acumulats, la tasca de neteja va ser realitzada directa 
ment pels Serveis Tècnics del Patronat Metropolità del Parc de Collserola, durar 
el període del 16 de desembre fins el 23 de desembre de 1991 . Les àrees d'actua 
ció urgent varen ser la Font del Bacallà, Can Borni , Can Catà, Can Lloses, Sant 
Margarida i La Salut de San Feliu on, en conjunt, es varen recol lir 200 m3 de runes 
escombraries. 
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Ele ents construïts 

Introducció 

L'activitat de construcció al Parc de Collserola s'ha desenvolupat al voltant d'una 
mult iplicitat d 'aspectes, tots ells necessaris per a una configuració equi librada. 

L'any 1991, en termes generals, s'ha caracteritzat per la finalització de les obres 
d 'àrees i elements ja iniciades l'any 1990. Alhora, per tal de poder obtenir la conti 
nuïtat necessària, s'ha posat especial èmfasi en l'e laboració de nous projectes, 
tant de millora com d'adequació de nous espais i recorreguts. Aquesta tasca realit
zada és la que ha de permetre cont inuar les actuacions a l'any 1992 amb un ritme 
semblant de realitzacions. 

Els trets centrals en l'any 1991 han estat: 

• Acabament de les obres de grans àrees del Parc, tals com la del Torrent de Can 
Coll , cosa que permet integrar aquesta àrea amb l'edifici destinat a Centre d'Edu
cació Ambiental i amb els seus voltants. 

• Finalitzen les obres de la primera etapa de l'àrea de lleure de Sant Pere Màrtir, 
àmbit especialment significatiu per la seva ubicació com a porta meridional del 
Parc . 

• Es redacta el projecte executiu de la segona fase del Parc de Vallvidrera. 

• Es realitza un conjunt d 'intervencions sobre la xarxa viària: 
Es redacta el projecte de neteja i acondiciament d'espais annexos del primer 

tram de la carretera de Sarrià a Molins de Rei . 
- S'acondicien pistes forestals i cam ins de passejada. 
- Es continua la senyalització d'itineraris per a vianants i el tancament de camins 
d 'ús exclusiu per a vehicles de servei i veïns del Parc. 

• Es continua la restauració de l'edifici principal de Can Coll , preveient la seva 
finalització per a la primavera de 1992. 

• S' inicia la co l·laboració amb els mòdu ls de construcció de l'Escola Taller de 
Collserola (Consorci d'Iniciatives) per a la rehabilitació de dues masies -Can Balasc 
i Can Ferriol- i s'elaboren els projectes corresponents. 

• Finalment es cont inua la tasca de manteniment i completat de les àrees de lleure 
executades anteriorment on, a més de les tasques habituals, es prepara un projec
te complet per a 1992. 

Àrees de lleure 

Àrea de lleure del Torrent de Can Coll 

S'ha acabat l'acondiciament de l'àrea de lleure del Torrent de Can Coll, ubicada 
prop del Centre d'Educació Ambiental de Can Coll, a l'altra banda de la carretera. 
La seva ubicació, al peu de la carretera d'Horta a Cerdanyola (prop d'aquesta ciu
tat) , la seva considerable dimensió i els serveis de què disposa, la converteixen en 
la peça de lleure més important del sector nord-oriental de la Serra de Collserola. 

Àrea de lleure del Torrent de Can Coll. Vista aèria 

Àrea de lleure del Torrent de Can Coll. Detall 
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Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir. Vis ta aèria 

Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir. Detall 
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Els trets característics d'aquesta àrea són els següents: 

• Habilitació d 'un important espai d'estacionament (170 vehicles) per donar cat 
da a la forta demanda d'utilització. 

• Adequació d'una àrea per a l'ús del picnic cuinat, construint una bateria 
fogons controlats, un petit bar-restaurant amb terrassa superior i un quiosc de ve 
da de llenya i refrescos. 

• Arranjament d 'àrees planeres per al joc esportiu dominical. 

• Neteja del fondal pròxim, formació d 'una represa d 'aigua i racons de contemp 
ció de la vegetació esponerosa del torrent i adequació dels camins que partint 
l'àrea d'estada van configurant uns bells itineraris de fondal pel Torrent de Can Gt 
o de carena cap al Puig de la Guàrdia, magnífic mirador de la Serra i del Vallès. 

Projecte: Lluís Iglesias i Martí, arquitecte. 

Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir (1 a fase) 

Es finalitzen les obres de la 1 a fase de l'àrea de lleure dels entorns de Sant Pe 
Màrtir. Aquesta obra s'ha desenvolupat damunt uns terrenys alterats per una an 
ga extracció de terres que havia sofert una pressió d'abocament incontrolat de dE 
xalles molt important. 
La seva posició, sota el turó de Sant Pere Màrtiri enlairada sobre la vall de Sa 
Just i el vessant d'Esplugues de Llobregat, la converteix en un bon mirador d 
Baix Llobregat. 
La seva situació, prop dels barris de Ciutat Diagonal , la Miranda i, en general, de 
municipis d'Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern , ha provocat un fe 
grau d 'utilització i la converteix en una porta del Parc de Collserola. Així mateix, E 
el punt de partida d'un conjunt d'itineraris que s'endinsen a peu dins del Parc, 
més important dels quals serà, en un futur, el passeig-mirador de les Aigües. 
L'àrea disposa de taules i bancs d 'estada per al picnic (està prohibit fer foc) , font 
miradors i un estacionament de gran capacitat. 
Per tractar-se d 'una àrea denudada, la plantació d 'arbres, arbusts i el recobrimer 
vegetal adquireixen gran importància. 

Projecte: Robert i Esteve Terradas i Muntanyola. Arquitectes. 

Projecte de la 2a fase del Parc de Vallvidrera-Santa Maria de 
Vallvidrera 

S'ha redactat el projecte executiu de la 2a fase del Parc de Vallvidrera-Santa Mari 
de Vallvidrera. Aquest projecte, ja redactat amb anterioritat, va ser replantejat e 
certs aspectes a la llum de l'experiència adquirida en la gestió de les àrees de lleu 
re, tals com el suprimir els fogons que hi havia anteriorment, simplificar certs ele 
ments, etc. 

La segona fase del Parc de Vallvidrera és una continuació natural de la primera i VE 

a configurar el cor del Parc, amb Vil ·la Joana i el Centre d'Informació a una banda 
la Parròquia de Santa Maria de Vallvidrera i l'àrea de lleure, a l'altra. 
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El programa d'aquesta àrea de lleure és el següent: 

• Col ·locació d'un berenador amb tau les i bancs per al picnic. 

• Àrees planeres per al joc informal i per a l'estada. 

• Una via vehicular amb aparcaments, a banda i banda, amb una capacitat d 'uns 
100 vehicles que articu la i ordena els diferents espais. 

Per t ractar-se d'uns espais ubicats al fondal, la vegetació adquireix una màxima 
importància. 

La superfície d'aquesta 2a fase és de 4,1 ha. 

Projecte: Josep Mascaró i Català, arquitecte dels Serveis Tècnics del Patronat 
Metropolità del Parc de Collserola. 

Xarxa viària i senyalització 

Vies principals del Parc 

Projecte de neteja i acondiciament dels espais annexos del primer tram de la 
carretera de Sarrià a Molins de Rei. Donat el bon resultat que, per la qualitat 
ambiental del Parc, té la neteja i acondiciament dels entorns de les carreteres, es 
continua la tasca enguany en aquesta carretera. El primer tram de la intervenció va 
des de l'inici de la carretera de Vallvidrera, al peu del Funicular, fins al punt on pas
sa pel peu del turó d'en Cors. Es projecta l'eliminació de brossa i deixalles, tanca
ment d'espais amb barrera doble ona, senyalització i hidrosembra dels espais 
recuperats. 

L'espai que queda sobre el primer revolt s'organitza lleument com a mirador i porta 
del Parc, amb un espai d'estacionament per a vehicles i un altre d'estada. S'arranja 
el tram de la carretera comú amb el passeig-mirador de les Aigües, tant per a evitar 
el peri ll d'accidents com per a facilitar el creuament. Finalment, s'ordena l'espai pla 
ubicat al peu del turó d'en Cors, organitzant-lo per a inici d 'itineraris, mirador sobre 
Sant Just Desvern i espai d'estacionament. Així mateix, es projecta la restauració 
del talús que genera aquest espai pla. 

Acondiciament de pistes forestals 

Es continua amb l'adequació de les pistes forestals per a l'ús de vehicles de servei 
i de passejada. El tractament és amb un ferm de terra conculcada, amb cunetes 
naturals o de formigó i guals per al pas de l'aigua. Durant l'any 1991 s'han finalitzat 
els següents camins: 

- Camí de Santa Creu a Castellciuró (Molins de Rei), de 2.760 m de long itud. 

- Camí de la Vall de Sant Iscle de les Feixes (Cerdanyola del Vallès), de 4.380 m. 

. 1 

Parc de Vallvidrera - Santa Maria de Vallvidrera. 
Plànol general 

Carretera de Sarrià a Molins de Rei (1a fase) . 
Espais 

! ! 
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Carretera de Sarrià a Molins de Rei (la fase). 
Espais 

Caml de Santa Creu d 'Olorda a Castellciuró 

Nou tram del Passeig-mirador de les Aigües 
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Camins de passejada estructurats 

- Projecte de continuació del Passeig-mirador de les Aigües. Emmarcat en E 

projecte de restauració vegetal de l'àrea cremada de Sant Pere Màrtir, es project 
el nou tram del Passeig-mirador de les Aigües, que va des de la plaça Mireia, cen 
tre de l'àrea de lleure de Sant Pere Màrtir, fins al mirador dels Xiprers, punt final d 
l'actual carretera de les Aigües. Aquesta obertura ja estava contemplada en el PI, 
Especial d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola. 

- Acabament de l'obertura d 'un t ram de camí amb aparcament per al Centre 
d 'Informació del Parc de Collserola, darrera l'Escola Xiprer, i acondiciament de 1& 
resta ja existent. 

- S'acondicien i es recuperen diversos camins de passejada que estructuren la 
xarxa de recorreguts del Parc, com són els de Portell de Validau ra-Can Coll-Can 
Codina, Sant Cebrià, Can Gravat, Can Vilà-Coll de les Torres, Font Beca, etc. 

Senyalització i control de camins 

A. Senyalització: 

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 
deteriorades o desaparegudes. 

• Corregir petits errors o insuficiències atenent a suggeriments d 'usuaris i en base 
a l'experiència que es va acumulant. 

• Incorporar al pal de senyalització referències dels itineraris editats i/o recoma
nats pel Servei de Divulgació i Educació Ambiental del Patronat de Collserola . 

• . Col · locació d'indicadors per a vehicles i de plafons divulgatius o de localització 
d 'indrets en els diferents paratges i camins que s'han anat arranjant, amb especial 
èmfasi en tot l'entorn , itineraris inclosos, de la nova Seu del Patronat, Parc de Vall
vidrera, etc. 

• Col·locació d'indicadors informatius d'obres, tractaments silvícoles, tractaments 
ecològics en zones cremades i àrees de repoblació forestal en els diversos punts 
de la Serra on es duen a terme aquestes actuacions. 

• de les parades de l'autobús de nova creació, amb indicació dels itineraris que 
en parteixen i senyalització del seu entorn . 

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. 
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Edificacions 

Continuació de les obres de restauració de l'edifici principal de 
Can Coll com a Centre d'Educació ambiental 

L'any 1991 s'ha continuat amb 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. 

Camí amb aparcament per al Centre d 'Informació 

La planta baixa s'endreça tal com era i s'adapta com a museu del Món rural i com del Parc de Collserola 

a espai de recepció dels grups escolars. La planta primera s'adequa per a la realit-
zació dels diferents estudis del Parc i també com a exemple de les particulars dis
tribucions arquitectòniques de la pròpia planta. La planta segona, les antigues gol
fes, 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 bibliote
ca i un laboratori. S'arranja també l'annex al cos principal i se l'equipa per ser util it
zat pels monitors i responsab les de la docència de Can Coll. 

Superfície construïda: 1.837 m2. 

El projecte de restauració ha estat realitzat per Joan Ardèvol, arquitecte tècn ic. 

Projecte de rehabilitació del conjunt de la masia de Can Balasc 

La rehabilitació d 'aquesta masia, situada en la zona nord del vessant format pels 
turons de l'Alzinar i de Can Balasc, cap a la Riera de Vallvidrera, en el terme muni
cipal de Sant Cugat del Vallès, té com a objectiu transformar l'ús tradicional de la 
masia, conservant el caràcter rural del passat i convertint- la en una dotació del 
Parc. 

L'edific i principal se saneja i s'adapta a diversos usos. Per una banda, com a cen
tre de seguiment de ia fauna del Parc. Per l'altra, com a centre dels equips de 
manteniment del Parc . Un cobert annex s'hé}bilita, temporalment , com a au la
magatzem per a l'Escola Taller. Una altra edificació annexa s'habi lita com a habi
tatge del masover. S'endrecen també els accessos i s'habilita una zona d'aparca
ment. 

Parades del Bus del Parc 

L'execució de les obres es comença a realitzar amb els alumnes de l'Escola Taller, Restauració de Can Coll. Vista aèria 
assistits en les feines més difícils pel Patronat Metropolità del Parc de Collserola. 
D'aquesta manera es promou la tasca formativa d'aprenentatge d'oficis mitjançant 
un objectiu concret, en aquest cas la rehabil itació de la masia. 

Superfície construïda: 623,5 m2. 

El projecte de restauració ha estat realitzat per Eduard Riba de Palau, arqu itecte. 

Projecte de rehabilitació del conjunt de la masia de Can Ferriol 

La rehabilitació d'aquest conjunt, ubicat a la zona occidental del Parc de Collsero
la, en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, té com a objectiu transformar 
l'ús tradicional de la masia, conservant el caràcter rural del passat i convertint- la en 
una dotació del Parc. Restauració de Can Coll. Detall 
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L'edifici principal se saneja i s'adapta com a casa de colònies, amb una capacita 
per a 30 persones. Un cobert ubicat al costat de l'era s'habilita com a estabula 
per a òlibes i magatzem. Un altre cobert es converteix en vestidor i magatzem PE 
als alumnes de l'Escola Taller. Finalment, un cobert situat al sud de la masia s'adE 
qua com a habitatge dels masovers. L'execució de les obres la porten a terme e 
alumnes de l'Escola Taller, assistits en les tasques més difícils pel Patronat Metre 
polità del Parc de Collserola. . 

Superfície construïda: 596,87 m2. 

El projecte de restauració ha estat realitzat per Eduard Riba de Palau , arquitecte. 

Manteniment i completat d'àrees de lleure 

• Totes les obres realitzades, ja siguin camins, àrees d 'estada, itineraris, mirador 
etc., necessiten una cura i manteniment constant. 

Pel que fa a les àrees de lleure, aquestes pateixen uns desgasts i deterioramen; 
importants. Això és així per diverses raons. 

En primer lloc, l'ús que fa la gent de les àrees a la Serra és d 'una duresa més gré 
que en les zones urbanes, cosa que provoca un envelliment accelerat dels el
ments construïts. Els actes de vandalisme també solen ser més importants, ja qlJ 
lògicament, el control és menor. 

En segon lloc, els agents atmosfèrics (sobretot pluges) actuen provocant consio
rabies erosions, sobretot en els sòls i en les canals. La vegetació plantada, i fin~ 
tot l'existent, pateix també aquest desgast i maltractament general. 

Finalment, l'experiència adquirida en la gestió d 'aquestes àrees de lleure porta 
considerar certes mancances i errors en els seus dissenys. 

Per totes aquestes raons s'ha redactat el projecte d'arranjament i completat d'ob 
civil i de jardineria de les següents àrees: 

- Santa Creu d'Olorda 
- Miradors de la Font Groga 
- La Salut de Sant Feliu 
- Mirador de Montbau i estacionament dels antics esfèrics 
- Mirador de l'Arrabassada 
- Castellciuró 
- Miradors de Sant Pere Màrtir. 

El projecte ha estat executat pels Serveis Tècnics del Patronat Metropolità del Pa 
de Collserola . 

• Com a complement de l'àrea de lleure de la Font Muguera s'elabora el projec
d'estabilització i restauració vegetal del talús de Ciutat Meridiana, important ta 
per la imatge del difícil encontre del Parc de Collserola amb la zona densame
edificada de Ciutat Meridiana com per l'estabilitat del nou camí a la Font Muguera 
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Actuacions menors 

A l'any 1991 s'han efectuat un seguit de petites actuacions que, sense tenir pes 
específic d 'una forma individual, sí que cobren importància quan se les considera 
globalment. 

Ens referim a aquelles intervencions, a vegades demanades pels mateixos usuaris, 
que ajuden a recuperar i adequar espais ja existents o que són necessàries per a la 
conservació dels indrets, com ara passos d'aigua, tanques, etc. 

Podríem concretar-les en: 

Adequacions de fonts 

- Font de Can Borni 
- Font de la Beca 
- Font de Can Lloses Adequació de la Font Beca 

- Submin istrament i col ·locació de taules i bancs a les fonts de la Marquesa i de 
Santa Eulàlia. 

Col· locació de mobiliari 
- Adequació de l'entrada al fondal de Sant Cebrià (Montbau), col· locant cadenes, 
pilones, bancs, etc. 
- Col ·locació de bancs al camí de Can Borni. 
- Construcció de passos d'aigua i col· locació de tanques i bancs al camí que va 
de l'àrea de lleure de Can Coll a Can Catà. 

Elements per a la fauna 

- Construcció de 4 basses per a ocells a Can Calopa de Dalt, Can Coll, Can 
Ferriol i Mas Pins. 
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El coneixement i la sensibilitat dels ciutadans són 
indispensables per a la conservació del Parc 

Vestibul del Centre d'Informació 
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Divulgació i Educació ambiental 

Introducció 

El propòsit d 'aquesta línia de gestió és explicar el sentit de la conservació del Pa 
i de la natura en general a fi d'aconseguir, de tots i cada un dels ciutadans, 
coneixement i la sensibilitat que les garanteixin. Alhora, hom vol promoure un L 

més bo i més interessant dels recursos educatius i lúdics, que contribueixi a mi llc 
rar les condicions de vida de les congestionades ciutats metropolitanes. 

Els tres equipaments del Parc són els punts neuràlgics per a coordinar i dinamitz2 
aquesta línia que es concreta en múltiples activitats participatives i un bon nomb 
de publicacions. 

El Centre d'Informació del Parc 

El Centre d'Informació del Parc s'inaugurà el 21 d'octubre de 1990 coincidint alT' 
el Dia de Collserola. D'aleshores ençà ha estat obert tots els dies de l'any exce~ 
tuant Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. Per tractar-se del primer any complet de fur 
cionament, val la pena entretenir-se un poc a glossar- lo. Atès que les característ 
ques dels visitants i de mateixa activitat del Centre són molt diferents els d ie 
feiners i els caps de setmana i festes, l'explicació es divideix en dos grans apa 
tats. 

Dies festius 

El Centre és obert de 9,30 a 14,30 i de 16 a 17,30 d'abril a octubre i de 9,30 a 1 
de novembre a març. És atès per un equip de quatre informadores que es torne 
en grups de dues. 

Afluència de visitants 
Durant el període esmentat,han visitat el Centre d' Informació 17.023 persones e 
cap de setmana o festiu. El nombre mitjà de visitants per dia és de 125; tanmatei> 
alguns dies el nombre de visitants ha sobrepassat els 400. La màxima afluència e 
registra entre les 11 i l'hora de tancament del matí. Els diumenges vénen el dobl 
de visitants que els dissabtes; un 94 % del públic ha fet la seva visita el matí 
només un 6 % a la tarda. 

El nombre de vis itants està en relació directa,en primer lloc amb l'estacionalita 
amb un màxim a la primavera i a la tardor, i escàs a l'estiu i a l'hivern. El segon fac 
tor influent és el temps meteorològic: els dies plujosos o freds el nombre de visi 
tants és mínim. Cal tenir en compte que altres factors influeixen en aquesta distri 
bució, com per exemple que la major part d'activitats programades es realitzin a I 
primavera i a la tardor. També es nota que la resposta a la difusió de les activitat 
del parc en els mitjans de comunicació és immediata. S'ha detectat finalment ur 
augment de visitants a partir del dos últims mesos d'enguany en relació amb e 
mateix període de l'any passat, cosa que posaria de manifest un major coneixe 
ment del centre al cap d'un any de funcionament. 

Les xifres que es detallen a continuació corresponen al període comprès entre e 
20 d'octubre i el 31 de desembre de 1990 (primer trimestre incomplet), i tot l'an 
1991. 
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Dies Matí Tarda Total 

TARDOR 1990 Total 22 2010 139 2149 
(Del 21-X al 31-XII) Mitjana 91 6 97 

HIVERN 1990 Total 27 2479 174 2653 
(gener, febrer, març) Mitjana 92 6 98 

PRIMAVERA 1991 Total 30 4211 397 4608 
(abril, maig, juny) Mitjana 140 13 154 

ESTIU 1991 Total 29 2448 195 2643 
Uuliol, agost, set.) Mitjana 84 7 91 

TARDOR 1991 Total 28 4870 100 4970 
(octubre, nov., des.) Mitjana 174 4 178 

TOTALS PERíODE Total 136 16018 1005 17023 
118 7 125 

Característiques dels visitants 
Visiten el Centre nombrosos grups organitzats: esplais, escoltes, centres excursio
nistes ... El nombre de persones que formen aquests grups és molt variable i pot 
oscil ·lar entre 10 i 80. 
D'entre els particulars destaquen famílies amb fills menors de 12 anys, jubilats, 
mestres, ciclistes i veïns. Moltes persones repete ixen la visita portant amics o 
parents, fins i tot són nombrosos els assidus que vénen cada setmana. El grup 
menys habitual són els joves entre 15 i 20 anys. I d'entre tots ells hi ha un predomi
ni considerable de catalano-parlants; per contra, són escassos els turistes estran
gers, tot i que els que vénen acostumen a saber molt bé què van a cercar. 

Informació sol-licitada 
La informació més sol ·licitada pels visitants és la referida a passejades a peu, itine
raris ciclistes i localització d'indrets concrets. Els materials més repartits són els iti
neraris d'entorn del Centre i els fullets d'indrets. Les publicacions més venudes són 
el plànol-guia, els itineraris a peu, la revista Barcelona Metròpolis Mediterrània i les 
fitxes de plantes. També és notable la demanda d'informació sobre els centres 
d'educació ambiental,en especial Can Coll. 

Visita del Centre 
La maqueta de l'exposició permanent és el punt de més interès; també les exposi 
cions temporals,que han fet augmentar el nombre de visitants. Es veu molt neces
sari (i de fet ja està en marxa) un servei de voluntariat que orienti els visitants en 
l'exposició entre d'altres tasques possibles. 

El vídeo i el punt guia són dos serveis que sorprenen agradablement el visitant, en 
especial el punt guia, que pel fet de ser fàcil de manejar, ha estat molt utilitzat per 
cercar informacions concretes. 

Suggeriments i comentaris del públic 
Els visitants agraeixen la possibilitat que els seus suggeriments siguin acollits i, si 
és possible tinguts en compte. La majoria fan referència a millores dels serveis que 
s'ofereixen, tant en el mateix centre com en itineraris, difusió, etc. També es dema
na amb freqüència que augmenti la vigilància del parc. 

Taulell d 'informació al públic 
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Sala d'exposicions i maqueta 
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Alg uns visitants informen sobre desperfectes detectats durant les passejad 
fonts espat llades, rètols caiguts"" i també denuncien infraccions: focs al bo 
caça iI,legal, pas de cotxes per camins de passejada, tala d'arbres, etc, 

Atenció telefònica 
El nombre de trucades en dies festius oscil ,la entre 4 i 20. La informació sol·lic 
da acostuma a ser d'una certa complexitat, començant per la localització del CE 
tre (o del mateix Parc!), i continuant per la de fonts, àrees de lleure, etc. i per act 
tats organitzades, manera d'inscriure's-hi , publicacions del parc, permisos, etc. 

Els dies en què es reben més trucades són els immediatament posteriors a l'ap2 
ció als mitjans de comunicació de notícies sobre noves activitats i els dies anteric 
a la realització d'aquestes activitats. 

Dies feiners 

Horari i oferta 
El Centre d'Informació ha estat obert tots els dies feiners des de les 9,30 a 
14,30 i des de les 16 a les 17,30. L'oferta és, òbviament, la mateixa que els d 
festius: taulell d'atenció i de venda de materials, punt guia, vídeo, exposició perrr 
nent i exposicions temporals. Tot això junt amb la possibilitat de fer els itinera 
senyalitzats pels voltants. 

Visites escolars 
Com és lògic, el principal usuari del Centre els dies feiners és el públic escolar. T 
i que el Centre no és un equipament específicament escolar, la seva visita compe 
ta una primera aproximació de gran interès per als nois i noies. La projecció e 
vídeo, la visita a la sala d'exposicions i un itinerari per l'entorn són els instrumer. 
idonis per a aquesta aproximació. 

El nombre d 'escoles que ha visitat el Centre es desglossa així: 

Escoles Alumnes 

TARDOR 1990 
(del 21-X al 31-XII) 14 430 

HIVERN 1991 
(gener, febrer, març) 30 1.362 

PRIMAVERA 1991 
(abril, maig , juny) 53 2.794 

ESTIU 1991 
Uuliol , agost, setembre) Vacances escolars 

TARDOR 1991 
(octubre, novembre, desembre) 66 4.069 

TOTAL 163 8.655 



Es pot comprovar que el nombre de visitants ha anat augmentant substancialment 
durant l'any. Aquest fet es pot atribuir a dues raons bàsiques: d'una banda, un 
major coneixement de l'existència del Centre; d'altra banda, la derivació cap al 
Centre d'escoles que no han trobat plaça a Can Coll. 

Per nivells, no n'hi ha cap que predomini clarament damunt dels altres; els alumnes 
d'EGB es reparteixen d'una manera força uniforme i no és gens desdenyable la 
presència d'alumnes de BUP. Els percentarges són els següents: 

Pre-escolar:5,71 1r-2n d'EGB:19,21 3r-4t-5è d'EGB:27,11 6è-7è-8è d'EGB:18,31 
BUP: 18,21 FP:7,91 Educ.especial:3,6. 

Quant als it ineraris, el que ha estat més seguit és el de la Budellera, l'èxit del qual 
es deu al seu interès paisatgístic i també a la possibilitat de poder acabar la passe
jada a Vallvidrera i agafar el funicu lar. 

Capítol a part mereixen les Escoles Taller, moltes de les quals inclouen mòduls de 
medi ambient o coneixement de la natura i per a les quals és de gran interès la visi
ta de treball al Parc. Durant el 1991, han passat pel Centre 409 alumnes. 

Altres visites 
El segon conjunt de visitants és la gent gran, ja sigui en grups organitzats (Casals 
d'Avis, Benestar social), ja sigui gent espontània, entre els quals un clar predomini 
d'excursionistes i coneixedors de la Serra. 

Durant el mes de juliol hi va haver una notable afluència de nois i noies (575) de 
diversos casals d'estiu procedents de Barcelona o d'altres poblacions de l'Area 
metropolitana. 

Sovint es produeixen visites d'intercanvi amb persones que tenen responsabilitat 
en altres parcs naturals: amb la majoria de parcs catalans i amb força d'espanyols 
s'han produït aquests intercanvis. També s'han rebut visites de professionals 
d'Anglaterra, Argentina, Xile, Senegal. 

Atenció telefònica 1 Difusió 
La informació mitjançant telèfon és contínua durant tota la setmana: els dies 
que hi ha més trucades són els dilluns i els divendres. Cal ressaltar que a banda 
de la informació que demanen les escoles, la major part de trucades fan 
referència a les activitats del Parc que s'anuncien a la premsa els caps de set
mana 

En efecte, els divendres, dissabtes i diumenges es publica a la secció de cartellera 
dels diaris barcelonins i de la Guia del Ocio, l'oferta d'activitats del Parc, tant 
l'habitual com l'específica de la data. Diversos serveis informatius vinculats a orga
nismes públics disposen també d'aquesta informació, entre els quals destaca el 
servei telefònic 010 de l'Ajuntament de Barcelona. 

De tota manera, l'instrument bàsic i habitual de comunicació entre el Centre i els 
usuaris del Parc és el Butlletí trimestral, ja que a tots els visitants se'ls ofereix la 
possibilitat de subscriure's-hi, cosa que ha fet augmentar de gran manera el nom
bre de subscriptors (vegeu Publicacions). 

Plafó de l'exposició permanent 
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Aproximació geogràfica: finestres d'observació 

Aproximació a la vegetació 
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Programa escolar d'Educació ambiental 

Can Coll 

Durant el curs 1990-1991 Can Col l ha cont inuat atenent la població escolar, me; 
tres i estudiants de magisteri de l'Area metropolitana de Barcelona, amb un niv 
d'èxit que ha comportar l'ocupació al 100% del calendari. 
Cal lamentar de nou la gran quantitat d 'escoles que han quedat a la llista d'espet 
a causa de les limitacions d'espai i de personal de l'equipament. Comptant nom 
les escoles que han volgut apuntar-s'hi, s'hagués omplert un altre trimestre d'aC" 
vitats. 
Mentre es duien a terme les obres de consolidació de la masia de Can Coll, sl 
continuat treballant tenint únicament com a suport l'ed ifici de la masoveria. 
Les modificacions que s'han introduït en els programes respecte d'altres curse 
han estat bàsicament qualitatives. Un esforç considerable s'ha esmerçat a conE 
xer les propostes de Reforma del Sistema educatiu i adapar-hi conseqüentme 
l'oferta que des de Can Coll es fa als centres d 'ensenyament formal. Per una al 
banda, intentant cobrir les expectatives dels mestres, s'han preparat IE 
instal·lacions i s'ha dotat de suficient material totes les activitats perquè es pugI., 
dur a terme amb dos grups-classe simultàniament i amb un màxim de 60 alumne~ 
En cada una de les ofertes educatives que es duen a terme al centre, cal ressalt 
els aspectes següents: 

Experimentem Collserola , la proposta per als més menuts, s'ha preparat p 
atendre de manera específica i diferenciada els alumnes de Pre-escolar i de CiC! 
inicial. 

L'Aproximació geogràfica, després de tres anys d'experimentació, s'ha conso 
dat prou per a poder editar i difondre l'activitat començant per la publicació d 
Dossier del mestre de 5è i 6è. 

L'Aproximació a la vegetació ha continuat oferint-se als nivells 3r-4t, 5è-6è i 7E 
8è d'EGB. Durant tot el curs, s'han pres les dades necessàries per a la seva anàl i 
i es preveu la publicació de la proposta en cursos propers. 

En l'Aproximació al món rural s'ha treballat per a establir programes específic 
destinats als diferents nivells educatius. Es constata, en aquest camp concret, un. 
manca d'orientacions per part dels experts en educació, cosa que ha comportat li 
notable esforç per a fixar els continguts de cada nivell. 

Durant el darrer trimestre s'ha treballat en la posada a punt d'una nova activita· 
l'Aproximació a la fauna per a alumnes de 5è a 8è. Per una banda, s'han preparE 
els materials dels alumnes i els dossiers de treball, i per un altra la infrastructur 
necessària per a poder desenvolupar l'activitat que entrarà en funcionament E 
gener de 1992. 

El total d'activitats dutes a terme durant el curs escolar (setembre 90 - juny 91) é 
de 250, amb una participació de 10.343 alumnes d'EGB i Pre-escolar. Per nivellE 
els que han demanat més activitats són els de 3r-4t d'EGB (36,6%), seguits de 5è 
6è (28 ,3%), Pre-escolar (14,5%) , 1 r-2n (11,7%) i 7è-8è (8.9%). Barcelona (pe 
raons demogràfiques) i Cerdanyola (per raons de veïnatge) són les dues poblacion' 
que han participat més massivament en les activitats. Només un 6% dels alumne; 
procedeixen de fora de l'Àrea metropolitana. 



Altres activitats 
A més de les activitats ofertes al sistema educatiu formal, hi ha un bon nombre de 
sessions de t reball especialitzades que, tot i no ser tan nombroses, són de gran 
interès per als col·lectius atesos. 
Per la seva incidència social són importants les activitats amb els col·lectius més 
desfavortits: escoles d'atenció especial, llars d'avis, deficients visuals, etc. 
Hen<l de destacar la presència a Can Coll d'alumnes-treballadors del mòdul d'auxi
liars d'educació ambiental de l'Escola Taller de Collserola (depenent de la Funda
ció Ecomediterrània) i el període de dos mesos de pràctiques d'alumnes de l'Esco
la de Mestres de Sant Cugat. Durant el curs també s'han realitzat sessions de 
presentació de les activitats del Centre i de la Serra de Collserola a alumnes de la 
Facultat de Pedagogia de l'UAB, i de magisteri de les Universitats de Barcelona, Aproximació al món rural: treballant a l'hort 
Autònoma i Blanquerna. 
S'han fet presentacions de Can Coll al primer Congrés de Geografia de Catalunya i 
a diferents equipaments de l 'Estat espanyol. S'han atès també demandes de 
co l·laboració en projectes educatius d'Ajuntaments i cursos de post-grau. 
A causa de les obres de la masia, s'ha estimat oportú no obrir el Centre els caps 
de setmana. No obstant això, Can Coll ha estat seu del Dia de Collserola i de diver
ses trobades de formació dels voluntaris del Parc. L'àrea d'acampada ha funcionat 
a ple rendiment. 

Mas Pins 

El Patronat de Collserola es féu càrrec de la gestió del centre de Mas Pins el 
gener del 1990 i des d 'un primer moment es va plantejar com un centre dedicat 
preferentment als alumnes de l'ensenyament secundari. Ten int present l'organit- Investigació sobre el bosc 

zació del món escolar, el curs 90-91 ha estat el primer complet de funciona-
ment. 

A Mas Pins es desenvolupa un programa per a estudiants de secundària ano
menat investigació sobre el bosc. Té dos dies de durada (no necessàriament 
seguits) i el seu objectiu és iniciar els alumnes en l'estudi científic del bosc i 
induir- los a reflexionar sobre la seva gestió . La investigació consta de dues 
fases: la primera és l'estudi de l'estructura del bosc a través de les dades quali 
tatives i quantitatives que es recullen durant un dia de treball de camp en par
cel'les; la segona és la consideració dels conceptes de conservació i gestió mit
jançant l'estudi d'unes intervencions simulades. Hi ha també una part de treball 
a l'aula que acaba amb una posada en comú i discussió de les dades obtingu
des. 
Malgrat la novetat d'aquesta oferta, la valorac ió per part dels col·lectius escolars 
que hi han pres part és altament positiva, i en tot cas les principals dificultats rauen 
en la manca d'hàbit dels alumnes en aquesta mena de treballs, especialment nota
ble a l'hora del debat final. 

S'ha pràcticament ultimat la preparació d 'una nova activitat paral ·lela a l'anterior, 
titulada "Investigació sobre la fauna" , que es posarà en marxa la primavera del 
1992. 
Excepcionalment durant l'hivern, s'han rebut a Mas Pins alguns grups d'alumnes 
d'EGB, els quals han dut a terme les mateixes activitats d'Aproximació que es fan 
a Can Coll. 

També s'organitzen des de Mas Pins els Circuits guiats i el Collserola-tour. Els Cir
cuits són passejades a peu al voltant de la casa de Mas Pins: el més utilitzat és el 
dels turons de Can Pasqual que permet, sense caminar gaire, tenir una visió força 
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completa i observar aspectes molt diversos. El Collserola-tour té una demanda o 
va en augment cosa explicable pel seu interès com a primera aproximació a 
Serra i atès que no és imprescindible una preparació prèvia. 

El nombre total d'alumnes que han participat en les activitats durant el curs 90-
és de 2716 distribuïts de la manera següent: 357 a la Investigació sobre el bo 
233 a les Aproximacions per a EGB, 712 als Circuits i 1414 al Collserola-tour. -
això repartit en 88 activitats i 98 dies i distribuït segons els següents nivells: Sec 
dari: 51,1% ; EGB: 32,2% ; Adults: 16,7%. Cal afegir que alguns grups han fet es
da entre setmana amb un programa propi de treball: foren 27 dies d 'ocupació al'" 
430 participants. Tenint presents els dies lectius del curs escolar, i que els di llLI 
es reserven a reun ions i preparació de materials, l'ocupació ateny el 95,4%. 

L'equ ip del centre és format per dues persones fixes, però per atendre totes 
demanes de monitoratge (en els Circuits i en el Collserola-tour), s'ha comptat al"" 
la col ·laboració puntual de sis persones més, dues de les quals són de l'eqL 
d'atenció al públic de cap de setmana al Centre d 'Informació. 

Cursos per a mestres 
Tant per iniciativa de l'equip d 'educació ambiental del Parc, com per suggerimer 
rebuts dels ensenyants, va semblar que seria una bona inciat iva programar algu 
cursos de mestres al llarg de l'any. Se'n programaren dos: 
-"El bosc mediterrani a Catalunya" del 25 al 28 de juny (28 hores de durada). F 
dirigit per l'equip tècnic del Parc i comptà amb l'assistència de 25 persones. 
-"Els bolets en el seu medi" del 30 de novembre a 1'1 de desembre. Fou dirigit pi 
Jord i Martí, de la societat Catalana de Micologia i hi assistiren 27 persones. 

Altres activitats 
Mas Pins és obert els caps de setmana i dies de festa per a grups que hi vulg LI 
fer estades de treball. Enguany s'hi han fet 24 estades (amb 50 dies d'ocupac' 
amb un total de 841 persones. 
També Mas Pins ha estat seu de les sessions de formació de voluntaris, d'un carr 
de treball d'estiu , de l'activitat "Les nits de Collserola" i de diversos actes del d 
de Collserola (vegeu els apartats corresponents). 

Activitats per a tothom 

Les exposicions temporals del Centre d'Informació 

El Centre d 'Informació disposa d'un espai central destinat a exposicions temporals 
-la mateixa sala on hi ha l'exposició permanent. S'ha establert una política d'expos 
cions temporals amb la voluntat que, ultra el valor que cada una pugui tenir en ell, 
mateixa, serveixin de pretext per a muntar al seu voltant un seguit d'activitats asso 
ciades, en coherència amb el paper de dinamitzador assignat al mateix Centre. 
Aquest any s'han fet les següents exposcions i activitats. 

Dibuix naturalista (De 1'1 -3 al 7-4) 
Es decidí començà per aquest tema atenent l' interès del dibuix com a vehicl 
d'aproximació a la natura i el nombre considerable d'autors de diverses genera
cions que actualment excel· leixen a Catalunya. S'hi exposaren obres d'Eugeni Sie
rra, Francesc Jutglar, Anna Madri les, Eduardo Saiz, Agnès Perelló i Mercè Cartañà 
sis dibuixants que han col·laborat en publicacions i materials del Parc_ 



1 Com a activitats associades Francesc Jutglar féu una xerrada sobre tècniques de 
dibuix naturalista i Eugeni Sierra dirigí una sessió pràctica de treball de camp. 

Salvem els ocells (Del 12-4 al 12-5) 
Aquesta exposició és un muntatge itinerant promogut per ICONA vinculat a una 
campanya mundial en defensa de l'avifauna que duu el mateix títol. Constava de 
dues parts, una sobre els principals hàbitats dels ocells al planeta i l'altre cenyit a 
la Península ibèrica. 
Com a activitats complementàries es feren dues sessions de camp,dirigides per 
Francesc Llimona, Eloïsa Matheu i José L.Romero: una per a observar ocells diurns 
i una altra per a senti r ocells nocturns. 

Entendre les papallones (Del 7-VI al 15-VII) 
Es t ractava d'iniciar-se en el coneixement d'aquests bells insectes, abundants 
arreu i, naturalment, a Collserola. L'exposició fou promoguda i dirigida per Cristòfol 
Jordà, gran coneixiedor de la serra i especialment expert en el tema de les papallo
nes. 
Com a activitats complementàries es féu una sortida de camp i una xerrada al Cen
t re amb visita comentada de l'exposició a càrrec del mateix Cristòfol Jordà. 

Els fruits del bosc (Del 15-XI al 7-1-92) 
Es volia posar de manifest un dels grans atractius del bosc mediterrani que és 
l'abundància i diversitat de fruits que a l'època de la tardor arriben a la maduresa. 
El guió i direcció de l'exposició foren a càrrec de Teresa Casasays. 
Com a activitat complementària es féu una sessió teòrico-pràctica de reconeixe
ment de fruits dirigida per Mercè Sallés. 

Per a cada exposició s'ha editat una petita publicació sobre el seu contingut, i una 
postal anunciadora que s'envia a tots els subscriptors del butlletí. En el cas de les 
papallones es difongué un adhesiu per a sensibi litzar sobre la protecció d'aquests 
insectes. 

Passejades guiades i altres oportunitats d'aprendre 

Collserola tour. És un recorregut en autocar completat per diverses caminades a fi 
de tenir una visió bàsica de la Serra. Aquesta activitat, en un primer moment, 
només s'oferia per a grups tancats i era usada preferentment per les escoles. Ate
nent les nombroses demandes hagudes, es va instaurar de fer-lo obert els segons 
dissabtes de cada mes, llevat de l'estiu. Els autocars s'han omplert gairebé sem
pre, fora d'algun cas d'inclemències meteorològiques d'última hora. 

Nits d'astronomia. A rel de l'excel ·lent resultat d 'una sessió experimental celebra
da a darreries de l'any passat, es decidí establir de manera permanent una activitat 
mensual ded icada a la iniciació en l'observació d'estels i planetes i en el coneixe
ment d'altres aspectes interessants de la volta celest. Les sessions es fan a Mas 
Pins, lloc on hi ha unes condicions bastant acceptables per a l'observació (elevació 
i poca llum ambiental), els divendres a la nit per a un màxim de 30 persones. La 
gran demanda ha obligat a programar alguna sessió extra. 

Passejar i aprendre. De bus a bus. Es tracta de passejos guiats per diferents 
punts del Parc que es feren un cop cada mes (llevat de l'estiu). Amb motiu de la 
implantació del bus, el punt de partença foren les parades del bus. Aquesta oferta, 
ara esporàdica, esdevindrà habitual l'any que ve mercès a la part ic ipació de volun
taris en el guiatge. 

Exposició Entendre les papallones 

Exposició Els fruits del bosc 
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Objectes fabricats durant la sessió dedicada al 
guarniment del Nadal 

Adhesiu del Dia de Collserola 
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Guarnir el Nadal sense fer malbé el bosc. Es tracta d 'una sessió feta per f'.l 
Duran el 18 de desembre amb un títol prou explícit. L'oportunitat de programa: 
ve avalada per la sensibili tat social sobre aquesta qüestió i per les múlt ip 
demandes rebudes. 

Dia de Collserola 

El Dia de Collserola se celebrà el diumenge 20 d 'octubre i els arguments cen 
de la jornada foren dos: el transport públic amb l'estrena de dues línies d 'auto 
sos amb caràcter permanent els dies festius i els voluntaris amb l'estrena del -
mer grup organ itzat per treballar precisament en els busos. Als dos apart 
següents s'exposa amb detall la gènesi i l'organització del transpoprt públic i 
grup de voluntaris. 

El programa del Dia consisitia a invitar el ciutadà a acostar-se al Parc per mitjà 
transport públic i dedicar-se, o bé a caminar per la serra des de les diferents pa 
des del bus, o bé a prendre part en les activitats que durant el matí s'havien pre 
rat a Can Coll i a Mas Pins (equipaments servits per les noves línies de bus) o bE 
Centre d 'Informació (que disposa del ferrocarril) . Aquestes activitats consist.
ultra les que cada centre ofereix habitualment, en itineraris guiats, reconeixem
de plantes, dibuix o fotografia naturalista, jocs a la natura per a nens, etc. A últ 
hora del matí actuava un grup d 'animació a cada centre i la jornada s'acabavé 
migdia amb un dinar fred per als voluntaris i els treballadors del Parc. 

La difusió del Dia es va fer per mitjà d'un cartell obra del dibuixant Perich amb 
següent lema: "Estrenem bus, estrenem voluntaris. Vine en transport públic: 
rebrem amb molt de gust". També s'edità un tríptic informatiu que reproduïa rx 
del dibuix del pòster, es publicaren uns anuncis a la premsa i es feren múltip 
compareixences a la mateixa premsa i a la ràdio. 

El desenvolupament de la jornada fou marcat per un excel ·lent temps meteoro 
gic, cosa que facilità l'afluència de visitants. La requesta del bus fou enorme, tar 
que desbordà les previsions i causà, en alguns moments llargues cues. Es vengL 
ren 1675 bitllets repartits gairebé al 50% a cada línia. L'afluència als Centr 
s'animà al llarg del dia i el recompte final dóna una xifra al voltant de 2700 pers 
nes que participaren majoritàriament en les activitats programades. 
La feina dels voluntaris al bus fou realment meritòria tenint present que era el pi 

mer dia que actuaven i la complexitat de la tasca pel gran nombre d'usuaris. _ 
majoria treballaren al bus, però una part ho féu en els diversos equipaments 
també hi havia voluntaris eventuals i treballadors del Patronat. En conjunt, el nor 
bre de persones que prengueren part en l'organització de la jornada fou de 27 
Els informatius radiofònics i televisius del dia i la premsa de l'endemà dedicarE 
amplis espais al comentari de la jornada. 

Els voluntaris del parc 

Plantejament inicial 
Aquest any 91 s'ha acomplert un dels objectius més desitjats i engrescadors de 
participació ciutadana en la gestió del Parc: disposar d'un grup de voluntaris prc 
pis. De fet, als països més avançats, el voluntariat és una realitat social importan
en alça, i la seva col·laboració en espais naturals protegits és de les més freqüent~ 
D'altra banda, des del Patronat s'havia detectat o rebut directament l'oferiment o 



moltes persones per treballar en variades tasques i f ins i tot ja s'havia concretat de 
manera puntual (Dia de Collserola, col·locació i seguiment de caixes niu, etc.) . 
Organitzar, doncs, un grup de voluntaris permanent era gairebé ineludible, i tan 
bon punt es va poder disposar d'una persona per a encarregar-se d'aquesta 
comesa, es va engegar la campanya del voluntariat de Collserola. 

Objectius, drets i deures 
A partir de les necessitats i dels criteris del Parc, i després d'haver fet un sondeig 
entre altres organitzacions de vo luntaris d 'aquí i foranes, es concretaren els objec
tius generals i específics i s'elaborà una carta de drets i deures. Són els següents: 

Objectius generals El primer grup de voluntaris del Parc 

- Vetllar per la conservació del patrimoni natural i cu ltural heretat per deixar- lo, en 
les millors condicions possibles, a les generacions futures; estendre a tots els ciu-
tadans la responsabilitat de fer-ho. 
- Donar a conèixer la singularitat de Collserola i el valor del seu patrimoni; suscitar 
l'interès i la participació dels ciutadans en la seva conservació; fomentar actituds 
que permetin gaudir més i mi llor del parc i de la natura en general. 

Objectius específics 
- Partic ipar en accions encaminades a millorar l'estat general del Parc (neteja, 
recoll ida de deixalles, senyalització, etc.) 
- Col· laborar en les campanyes d 'estud i, protecció i recuperació de la flora i fauna 
de la serra (manteniment de vivers, instal·lació i control de caixes niu, etc.) i del seu 
patrimoni històrico-artístic (treballs de rehabi litació, adecentament de fonts, etc.) 
- Acollir i informar els visitants i suggerir-los maneres idònies de gaudir del Parc i 
de fer ús dels seus serveis (Centres d'Informació i d'Educació ambiental, Bus del 
Parc, itineraris i altres). 
- Promoure entre els ciutadans activitats participatives i de col·laboració amb el 
Parc a través del voluntariat, de suport econòmic, jornades, Dia de Collserola, etc. 

Drets 
- A una definició clara de la funció que hauran d 'exercir i de l'àrea de responsabili
tat assignada 
- A una formació adient que els capaciti per. a les tasques que hauran de real itzar 
- A una acred itació enfront de tercers 
- A la no interferènc ia en les seves activitats al marge del voluntariat 
- A que la seva dedicació no els comporti despeses econòmiques 
- A una assegurança en cas d'accidents i de possibles responsabilitats legals 
- A gaudir de bonificacions (del 25 al 100%) en tots els materials, publicacions i 
activitats del Parc 

~ A rebre gratuïtament el Butlletí i el Full naturalístic 
- A formar part del Club de Voluntaris del Parc de Collserola 

Deures 
- Complir els compromisos adquirits i les tasques encomanades 

* amb plena responsabilitat en el desenvolupament de les feines 
* amb una actitud amable, cordial i persuassiva, ja que el voluntari és la imatge 

humana del Parc 
* amb una especial puntualitat en les tasques de relació amb el públic que 

segueixen un horari precís 
* amb el compliment de les normes de funcionament dels voluntaris de Collserola 

- Assistir a les jornades i activitats de formació 
- Portar de forma visible la credencial mentre es fan serveis al Parc 
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Reclutament i formació 
Els objectius específics acabats d'esmentar són molt ambiciosos i calia anar tre 
lIant pas a pas. La primera etapa del Pla de voluntariat va consistir en l'organitze 
d 'un servei d 'acoll iment al públic que prestés el seu servei en les línies del bus 
Parc que s'estrenaren el Dia de Collserola. 

La difusió del Pla es féu el mes de juny a través del llistat d'adreces de subsc 
tors del Butlletí: a tots ells se'ls envià un díptic on s'exposaven els grans trets 
Pla de voluntariat i s'invitava a prendre-hi part de manera immediata en el s~ 
d'acol.liment als busos i, més endavant, en altres serveis. Es reberen prop de CE 

cinquanta inscripcions, més de la meitat de les quals eren de gent interessadé 
el servei d'acolliment al bus. El perfil de les persones era molt variat: estudia 
mestresses de casa, llicenciats, comerciants, i professionals de tot tipus.; i ig 
ment àmpl ia la gamma d'edats: en números rodons, 50% de 16 a 25 anys i S, 
de 35 a 50 anys. 
Es feren dues sessions informatives i després d 'una entrevista personal amb CA 

interessat, en sortí un primer grup de 60 persones que era el nombre necessari 
a posar en marxa el servei d 'acolliment al bus. 

El pla inicial de formació comprenia tres jornades. La primera, de tot el dia e 
plet, se celebrà a Mas Pins. Consistí en la descoberta del parc sobre el terreny 
mitjà d'un itinerari ; una àmplia informació sobre què és el Patronat i sobre el e 
tingut del Pla especial de protecció del Parc; l'explicació de les línies d 'autob 
una xerrada sobre mètodes i qualitat de l'acolliment. AI final de la jornada, 
voluntaris feren l'acte solemne de signatura del compromís, document que ine 
els objectius, drets i deures abans esmentats. El compromís té una durada e 
any i es concreta en un matí de diumenge al mes. Les altres dues jornades fe 
de recorregut de les línies del bus i dels itineraris que es poden fer des de 
parada; també s'aprofità per a concretar el calendari de serveis de cada u. 

Actuació 
El 20 d'octubre, Dia de Collserola, s'estrenaren tots els voluntaris, ja sigui en 
busos , ja sigui fent altres col·laboracions amb el Dia. El diumenge segL 
començà el servei normal: a cada bus hi van dos voluntaris i com que hi ha d 
línies amb dos cotxes per línia dóna un total de 8 vo luntaris més 2 suplents 
normalment resten a la parada d'origen de Barcelona i donen explicacions en t 
La tasca dels que van al bus consisteix a rebre els usuaris en nom del Parc, sug 
rir-Ios activitats, informar-los de les parades i dels itineraris, i respondre a les qL 
tions que els usuaris plantegen. Com a norma es té clar que cada voluntari ha 
ser amable i educat, però també ha d'actuar amb espontaneïtat i d'acord am 
seva manera de ser. 
El públic usuari del bus té, en una majoria aclaparadora, una actitud molt posi 
cosa que fa que la tasca dels voluntaris sigui francament agradable, fins al ~ 
que el pitjor problema amb què es troben és que el traçat sinuós de les carrete 
provoca malestar i algun mareig. 

Els voluntaris, un enriquiment, un equip 
En la definició de voluntaris queda clar que no reben cap contraprestació econè 
ca per les tasques que realitzen, però no és cert que donin sense res a canvi. 
efecte, hi ha almenys dues realitatas molt valuoses que compensen l'esforç: d' 
banda, un enriquiment personal provinent de la formació que reben i del ma' 
desenvolupament de la tasca; d'altra banda tot el valor d'intercanvi i amistat 
comporta el fet de formar part d'un col·lectiu de persones amb una entesa in' 
assegurada pel fet de tenir il· lusions comunes. Ultra les relacions espontànies, ~ 
fet una jornada de formació el mes de novembre i dues trobades festives: una 
volts de Tots Sants i una altra per Nadal. 



El futur 

-B inscripció de persones per a fer de voluntaris ha continuat en un degoteig cons
:ant. A f inals d 'any han començat les entrevistes per a una segona fornada de 

oluntaris del bus, que és previst que comencin a actuar a darreries de febrer. Això 
:Jermetrà als de la primera fornada assumir altres tasques com pot ser el guiatge 
:" ineraris o la col·laboració en els equipaments del Parc. Per a una tercera fase, 
'3 organ itzaran grups de voluntaris encarregats d'altres tasques diferents de l'aten
- j al públic. 

=.- la línia del paràgraf anterior, cal anar consolidant la vida interna del grup, el Club 
:"s voluntaris; a tal fi, és prevista una sèrie de jornades de formació (educació 
::.."""oiental, vegetació,etc.) i de sortides per conèixer altres Parcs i espais naturals 
:3 país. Això, unit amb l'assídua participació en les activitats del Parc, faran -ja 
=s:an fent- d 'aquest col ·lectiu la millor mostra de participació ciutadana en la vida 
:3 Parc. 

E bus del parc 

_ a tra gran novetat d 'aquest any, que es féu coinc idir igualment amb el Dia de 
= Iserola, fou la posada en funcionament del Bus del Parc. Els Dies de Collserola 
:3 s anys 1989 i 90 ja es van posar en funcionament unes línies d 'autobús, d'un 
=corregut coinc ident amb el que ara es proposa, amb una notable acceptació. = aquesta experiència se 'n podien treure algunes conclusions: el servei es pot 

: ' estar, la demanda hi és i, quan es fa, l'acceptació és bona. I cal pensar també 
:~e si l'oferta és permanent es poden crear uns hàbits favorables en l'usuari pel fet 
:~e sap que hi pot comptar sempre, i millorar i augmentar, per tant, la utilització de 
2.Jtobús. 

2. raó de fons és la necessitat de potenciar el transport públic al Parc. En efecte 
=~-re els objectius del Patronat figura en un lloc destacat l'organització d 'un ús 
:;:¡rrecte i assenyat d'aquest espai natural, qüestió aquesta especialment important 
3"1 un espai circumdat per un cinturó de tres milions d'habitants. És bo i desitjable 
::Je el Parc sigui conegut i utilitzat pels ciutadans; ara bé, la freqüentació excessiva 
::>ot ser, en ella mateixa, un element de malmetement del Parc. 

"1sistir en els avantatges que comporta descobrir el parc a peu, adequar en punts 
estratègics àrees suficients, per bé que limitades, d'aparcament i potenciar el 
-ransport públic són les alternatives més enraonades i, segurament, les úniques 
possibles. La proposta s'ha circumscrit als diumenges i festius entre setmana que 
és quan hem pogut detectar una major demanda. 

Hi ha quatre carreteres que travessen el Parc: la de Cerdanyola a Horta, la de Sant 
Cugat a Gràcia (l'Arrabassada), la de Sant Cugat a Sarrià (per les Planes) i la de 
Molins de Rei a Sarrià. Es descarta d'entrada la de les Planes ja queel seu recorre
gut coincideix en gran part amb el tren i per tant ja hi ha transport públic. Es creu 
oportú establir servei de bus en les altres tres, tot i que en un primer moment, i per 
'aons d'operativitat, s'aparca la de l'Arrabassada. Les dues, doncs que s'establei-
en és la de Cerdanyola a Horta que serveix el Centre d'Educació ambiental i l'àrea 

::e lleure de Can Coll i la de Molins de Rei a Sarrià que serveix el Centre d'Educa
~ió ambiental de Mas Pins i l'àrea de lleure de Santa Creu d'Olorda. 

_'horari és de 9 a 17 amb sortida cada hora: això permet que, com que el recorre
~ut és inferior a una hora, amb dos busos per línia en lIençadora es pugui atendre 
~ servei. El punt de parternça a Barcelona són els Jardinets del Passeig de Grà
~ a/Diagonal, lloc molt cèntric i excel·lentment servit pels transports púbics de la 
~·utat. 

Els voluntaris p resten el seu servei en el Bus del 
Parc 
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Pal de parada del Bus 

Camp de treball a Mas Pins 
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De l'experiència dels dos primers mesos de funcionament se'n desprèn una esc, 
ús a primera i última hora, i una forta demanda cap al centre del dia, cosa que fim 
tot ha obligat a reforçar el servei (amb el conseqüent encariment). S'han detect 
també grans fluctuacions d'un diumege a l'altra condicionades per un factor p 
mordial: el temps meteorològic. 

La proposta de funcionament és fins a darreries de l'any 92 : es creu que arr 
aquest termin i es podrà fer una avaluació fefaent del funcionamrnt d 'aquest ser~ 
públic. 

Altres activitats de participació 

Col· locació i seguiment de caixes-niu. Aquesta activitat i la que es descriu 
continuació, vinculades a la potenciació de la fauna al Parc ja han pres carta e 
naturalesa i s'han convertit en un fet habitual. 
En el primer cas ... 

Seguiment de la migració de rapinyaires. Es féu per tercer any consecutiu arr 
els dos aspectes habituals: el vessant científic i estadístic, i l'ocasió que els afici 
nats puguin observar alguns dels rap inyaires més interessants de la n-ostra faur 
Molts d 'aquests aficionats són els mateixos any rere any i van esdevenint verit 
bles entesos. 

Els camps de treball. En col·laboració amb l' Institut Català de Serveis a la jove 
tut es dugueren a terme dos camps de treball, l'un a Can Coll la primera qu inze 
de juliol i l'altre a Mas Pins la segona. Hi participaren respectivament 19 i 25 jov 
d 'edats compreses entre els 18 i els 24 anys procedents de tot l'Estat espanye 
Col· laboraren en tasques de neteja selectiva del bosc i d'arranjament d'elemef'1 
construïts o de materials usats en tasques educatives. Una part fonamental o 
camp de treball és la descoberta del Parc. Tant en opinió dels participants COI 

dels responsab les, la valoració és positiva i, si de cas, es demana insistir més E 
aquest aspecte de descoberta del Parc. 

Activitats en col·laboració 

Com ja és habitual, a més de les activitats organitzades pel mateix Patronat, E 
participa o es dóna suport a d 'altres promogudes per diverses entitats c iutadanes 
Sense pretendre ser exhaustius, ni de bon tros, esmentem algunes d'aquestE 
co l·laboracions 

Protecció de la fauna: Amb el grup Pigargo de Sant Martí de Provençals organ' 
zador d'una exposició sobre el Parc; amb el grup GAN de Sant Cugat que ha f 
una tasca d'avaluació de mortalitat a les carreteres; i amb aquest mateix grup qL 
féu un cens de rapinyaires nocturns. 

Grups excursionistes. Amb la UEC d 'Horta en la senyalització de senders de 9ra 
recorregut ; amb el CEC, organitzador d'una jornada esportiva impulsada per l'Are 
d'esports de l'Ajuntament de Barcelona; amb el Club Muntanyenc Sant Cugat, e 
la seva tradicional marxa per Collserola, etc. 

Voluntariat. Amb els Voluntaris forestals amb qui es manté una relació estreta 
constant; amb els de la Creu Roja forestal de Sant Fel iu, que col·laboren a l'àre 
del Parc que els pertoca. També s'ha in iciat un programa de col·laboració estab 



amb l'organització Movibaix, i semblantment han començat converses amb altres 
grups: Protecció civil de Sant Cugat, Esplai el Cucut de Cerdanyola, Minyons 
t:scoltes, etc. 

Exposicions. Amb el Grup de natura de les Planes, en l'exposició sobre bolets al 
:;entre cívic l'Elèctric. 

ct ivitats exteriors. Les persoens que treballen en la Unitat de Divulgació i Educa
: ó ambiental han estat requerides sovint durant aquest any a participar en actes, 
errades, conferències o seminaris, a Catalunya i altres punts de l'Estat, tant per 

:Arlar específicamant de Collserola, com genèricament de l'Educació ambiental. 

-"'mbé cal fer esment de la participació d'educadors de Mas Pins i Can Coll i de 
-ambres de l'equip de cap de setmana en els camps d'estiu organitzats pel Parc 
:5 Doñana a Andalusia. 

=>ublicacions 

De caràcter general 

:>et ita guia del Parc. Es un opuscle de 24 pàgines, il·lustrades amb fotografies, 
::Je formava part d'una sèrie sobre els Parcs de Catalunya publicada pel diari Avui 
::Jrant la primavera. Se'n féu una edició suplementària per a vendre en els equipa
-ents del Parc. 

0lantes de Collserola. Es un conjunt de 25 fitxes sobre els arbres i arbusts més 
;"'eqents a Collserola. Es la primera col ·lecció d'una sèrie que inclourà altres plan
:es i fauna. El seu manejable format (9 x 13) i la seva esplènd ida presentació l'han 
:::onverti t en un dels materials més apreciats i sol· licitats. L'Area metropolitana 
aecidí utilitzar-la com a obsequi nadalenc. 

Memòria de gestió 1990. Publicada en aquest format per segon any a fi de facili
-ar-ne la difusió, a més de la Junta del Parc, a altres entitats i persones interessa
des. 

Tu sí, Atila no. Es un petit pasquí que conté de manera amena i didàctica un 
esbós de la normativa del Parc. Una cara (Tu s0 recomana un seguit d'act ituds 
positives envers la conservació. L'altra cara (Atila no) fa referència als comporta
ments que cal bandejar. S'ha fet una versió reduïda en forma d'adhesiu. 

B. Dossiers del mestre 

Aproximació geogràf ica per a 5è i 6' e d 'EGB. Després d'un llarg període de 
rodatge, el cont ingut de les Aproximacions que es duen a terme a Can Coll està en 
:;ondicions de ser publicat, cosa que faci litarà en gran mesura la tasca preparatòria 
:::els mestres. S'ha començat per l'Aproximació geogràfica de 5è i 6è d'EGB i con
: 'nuarà amb els altres nivells i Aproximacions. 

• Llentiscle 
Pistacia lentiscus 

folíols en 
nombre parell 

Arbl/st perennifoli molt ramilica! quesal fer de 2 a3 metres d'alçada. Les bran· 
ques tendres te",~n l'escorça vermellosa. Les fu lles són compostes ¡ forma
des per un nombre variable de loliols. entre 6112, sempre parell. 

Una de les fitxes de les Plantes de Collserola 
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COLLSEROLA 
Aproximació geogràfica 5èi6è 

d'EGB 

Portada del Dossier del Mestre de l'Aproximació 
geogràfica 
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C. Exposicions 

- Fullet Exposició permanent. En reprodueix el text sencer i bona part de la il·lu 
tració. 
- Fullets exposicions temporals. 
- Postals exposions temporals. 
- Carpeta Centre d'Informació. Informació d 'horaris, accessos i serveis del Centr 
Té format de carpeta per donar cabuda dintre seu a altres fullets. 

D. Itineraris, indrets 

- Font Muguera 
- Sant Pere Màrtir 
- Torrent de Can Coll 
- Itineraris al vo ltant del Centre (reimpressió) 
- Itineraris amb el Bus del Parc. Línia de Molins de Rei 
- Itineraris amb el Bus del Parc. Línia de Cerdanyola. Aquests dos fullets són l'ir 
trument a propòsit per a treure partit del bus del Parc. Contenen respectivament 
i 21 itineraris i circuits de durada curta o mitjana i a l'abast de tothom, que part· 
xen de i retonen a les diferents parades del bus. 

E. Activitats 

- Fullets Can Coll i Mas Pins. Contenen el programa per al curs 91-92 
- Fullet programa del curs "El bosc mediterrani a Collserola". 
- Fullet programa del curs "Els bolets en el seu medi". 
- Tríptic "Voluntaris comencem" 
- Calendari de butxaca dels voluntaris 
- Adhesiu "Lliures i respectades" referit a les papallones 
- Adhesiu rapinyaires 
- Pòster rapinyaires. Editats en ocasió i com a programa de la tercera campar 
de seguiment de la migració. 
- Cartell "AI bosc sense foc" 
- Cartell anunciador del Dia de Collserola 
- Programa del Dia de Collserola 
- Adhesiu "A prop teu " en ocasió del Dia del Collserola 

F. Butlletí 

Se n'han publicat els números 11,12,13,14, mantenint la periodicitat trimestral. 
nombre de subscriptors ha augmentat espectacularment a partir del dia de ColI~ 
ro la i de l'obertura del Centre. Se'n reparteixen (desembre 91) uns 8000 desglc 
sats de la manera següent: 1900 escoles (EGB,BUP i FP de l'Area Metropo litar 
4200 subscriptors privats; 350 entitats públiques; 150 mitjans de comunicac 
1400 organitzacions cíviques (associacions de veïns, entitats serra, centres exc 
sionistes, grups naturalistes, entitats juvenils, biblioteques, etc.) 



PRESSUPOST 1992 

:: pressupost de l 'any manté i millora l'esforç de l'Àrea 
:etropol itana de Barcelona per dotar el Parc dels recursos 
-ecessaris per a la seva conservació i desenvolupament. 

:"'quest any, dins d'un programa d'actuac ió quatriennal i 
algrat les dificultats pressupostàries generals, s' incremen

:a en un 20% el d ' inversions (500 M), la qual cosa permet 
:ò"'degar una nova campanya d'adequació d'àrees de lleure 
.=~O M), incrementar l'esforç inversor en educació ambiental 
3:5M) i mantenir l 'aportac ió destinada a la conservació i 

- ora del medi natural (225 M). 

:: s recursos ordinar is cre ixen substancialment per tres 
-o ius principals: 

- Jotar el Parc de la plantilla necessària per al seu funcio-
-;::nent, principalment per la creació del servei de Guardes 
=3 Parc, la mi llora de l'educació ambiental, la coord inació 
=3 voluntaris, etc. 

- Incorporar la neteja, manteniment i gestió de les àrees de 
lleure, cam ins, pistes, etc. del Parc. 
- Prestació de nous serveis, com el del Bus del Parc. 

D'aquesta forma es mi llora la qualitat i la quant itat dels ser
veis que presta el Parc, el qual, una vegada superada una 
fase inicial de caràcter predominantment inversor, ha de 
desenvolupar un paper de gestió i manteniment diaris, com
pletament imprescind ible per al bon funcionament. 

L'estructura d'ingressos presenta unes característiques 
semblants a la d'anys anteriors, amb una aportació bàsica 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

A més de les grans línies definides al pressupost, aquest 
any 1992 es preveu endegar la Guarderia del Parc, consoli 
dar la participació del vo luntariat i reforçar el control urba
nístic i d'ús del Parc mitjançant l'elaboració d'una orde
nança. 
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--;:- d'ingressos 

cions corrents 

- -~ ~ i altres ingressos 

::-Ja de publicacions 

::-Ja de béns 

serveis culturals 
-""'- ocupació temporal espais públics, 

. ts cinematog ràfiques o similars 

- =~JS utilització privativa o aprofitaments 
-:-ü!l·lacions públiques del Parc 

- ~es ingressos imprevistos 

- ransferències corrents 
----

- ransferències MMAMB operacions corrents 
==--=-=---:-::--:.Jtres transferències d'entitats locals per operacions corrents 
-----

IIV 

Ingressos patrimonials 
--_....:...-

2.000.000 

500.000 

7.500.000 

100.000 

1200.000 

1.000 

10.201 .000 

329.207.000 

4.500.000 

333 .707 .000 

Interessos de dipòsits en caixes i bancs 4.500.000 
-----

Concessions administratives 1.500.000 
----S=-a-nt:-a Creu 433.220 

Barse-u-P-at-ro-na-t---------------~2~13:-.O~O~O 

---- A.,..-' r-ea-"'lleure Can Coll 840.000 

TOTAL 1.486.220 
------------------------------~~~ 

Tata l Capítol V 6.000.000 

Tota l operacions corrents 349.908.000 
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B. Operacions de capital 

CAPíTOL VII. Transferències de capital 

700.00 Transferències MMAMB operacions de capital 

Total Capítol VII 

CAPíTOL VIII. Variació d'actius financers 

830.00 Bestretes al personal 

Total Capíto l VI II 

CAPíTOL IX. Variació de passius financers 

910.00 Préstecs a curt termini d'ens públics 

911.01 Préstecs a mig i llarg termini d'ens públics 

917.00 Préstecs a curt termini d'empreses comercials , 
industrials o financeres 

917.01 Préstecs a mig i llarg termini d'empreses comercials , 
industrials o financeres 

Total Capítol IX 

Total operacions capital 

Total pressupost 

500000q 

500.000.0 

11 
1. 

1. 

1 

1 

1. 

4. 

500 .004. 

849 .913. 



Estat de despeses 

Operacions corrents 

:.. :li- OL I. Remuneracions de personal 

-::--u Retribució alts càrrecs 

:::. -2.1 Retribucions de personal [aboral fix 

:- -- 2-1 Retribucions de personal [aboral eventual 

A[tre personal 

Seguretat Social 

Capítol [ 

: - =~Ol [I. Adquisició de béns i serveis 

Lloguer vehicles ([easing) 

Arrendament fotocopiadores 

Reparacions, manteniment i conservació vinculats 
a [a millora del medi natural 

:: :: ~2 Reparacions, manteniment i conservació edificis 

-- , Reparacions i manteniment vehicles de servei 

Despeses d'oficina 

Subministraments 

Comunicacions 

Transports i missatgeria 

Assegu rances 

Despeses diverses 

Despeses diverses de promoció i difusió cultural, 
exposicions, divulgació i educacio ambiental 

_ - -- _1 Treba[[s realitzats per altres empreses (Serveis generals) 

1.000 

78.250.000 

78.250.000 

15.750.000 

57.000.000 

229.251.000 

2.000.000 

2.350.000 

23.200.000 

2.000.000 

1.200.000 

6.400.000 

10.855.000 

4.400.000 

1.500.000 

1.700.000 

7.000.000 

29.500.000 

21 .650.000 

=--32 Estudis, projectes i treballs tècnics vinculats a ['actuació urbanistica 1.000.000 =--:: .3 Estudis, projectes i treballs tècnics vinculats 
a [a millora del medi natural 

_:·-2.1 Dietes 

...::- --2.1 locomoció i trasllats 

-. I Capítol l/ 

:!"ÍTOl II I. Interessos per operacions de crèdit 

~-O.01 Interessos crèdits d'ens públics 

~-O.02 Interessos crèdits d'empreses comercials, industrials o financeres 

Despeses de formalització, modificació i cance[·[ació de 
crèd its d'ens públics 

~_ •. 02 Despeses de formalització, modificació i cance[·[ació de crèdits 
d'empreses comercials, industrials o financeres 

a[ Capíto l [[I 

: - :>[TOl IV. Transferències corrents 

- - }-53.3 A[tres transferències corrents a empreses privades per 
a [a millora del medi natural 

-:tal Capítol [V 

-:-Ia[ operacions corrents 

2.000.000 

1.400.000 

2.000.000 

120.155.000 

500 

500 

500 

500 

2.000 

500.000 

500 .000 

349.908.000 

B. Operacions de capital 

CAPíTOL VI. Inversions reals 

601-43.2 Obres d'acondiciament i mil[ora: Àrees de lleure, 
via[ itat i edificacions 
Parc Vallvidrera (2a fase)* 
Adequació i completat àrees anys anteriors 
Contorns vialitat Carretera Mo[ins (1a fase) 
Senyalització i mobiliari 
Finalització Can Co ll i entorn* 
Co[·[aboració Esco[a Ta[[er Can Ba[asc 
Co[·[aboració Esco[a Ta[[er Can Ferrio[ 
Complements edificacions (escam., aigua, e[ec.) 
Co[·[aboració rehabilitació Patrim. Hist.-Artístic 
Projectes 

601-45.1 Inversions en divulgació i educació ambiental 
Completat pUblicacions bàsiques i co[·[eccions 
Produc. àudio-visuals 
Materia[s de sensibilització 
Comunicació amb ['usuari 
Potenciació activitat solidària. Atrezzo vo luntaris 
Equipaments d'Educació Ambiental. Mobiliari 

601-53.3 Inversions en medi natural 
Prevenció i detecció incendis 
Restauració vegetació 
Gestió forestal 
Potenciació fauna 

Tota[ Capítol V[ 

CAPíTOL VII I. Actius financers 

830.00 Bestretes 

Tota[ Capítol VI/[ 

CAPíTOL IX. Variació de passius financers 

75.000.000 
30.000.000 
35.000.000 
10.000.000 
30.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
2.000.000 

28.000.000 

13.500.000 
2.000.000 
2.000.000 

10.500.000 
2.000.000 
5.000.000 

92.000.000 
105.000.000 
19000000 
9000000 

910.00 Amortització de préstecs a curt termini d'ens públics 

911.00 Amortització de préstecs a mig i llarg termini d'ens públics 

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

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

Tota[ Capítol [X 

Tota[ operacions capital 

Tota[ pressupost 

240.000.000 

35.000.000 

225.000.000 

500.000.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

500.005.000 

849.913.000 
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