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Presentació

En la presentació d'aquesta Memòria de Gestió de l'any 1992 no em
puc estar de fer una referència a l'any olímpic, ja que el Parc de Collserola acull una de les obres més emblemàtiques construïdes amb
motiu dels Jocs, la Torre de Telecomunicacions de Norman Foster,
obra de la qual vàrem dirigir i tutelar el projecte de correcció
d'impacte ambiental i que permetrà eliminar i agrupar innombrables
antenes disperses que enlletgeixen la Serra.
Per als gestors del Parc ha estat també l'any de la inauguració de
les obres de la casa gran de Can Coll i la seva destinació com a
Centre d'Educació Ambiental.
Per altra banda, hem posat en marxa el servei de Guardes del Parc,
amb vehicle tot terreny, la qual cosa representa un gran pas endavant, ja que permet detectar a temps les contínues infraccions que
es produeixen a diari en el nostre Parc.
Finalment, notareu enguany els renovats esforços en els altres
temes importants del Parc, com són els de medi natural i la lluita
contra incendis, així com els de divulgació, exposicions temporals i
el programa dels voluntaris.
Per a l'any 1993 es preveuen novetats importants. La inauguració de
l'àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera, entre altres, per una
banda; i, per l'altra, la presentació del catàleg de projectes de patrocini, amb el qual s'invita a les empreses a participar en els nostres
objectius.
A nivell intern, es produirà el meu canvi com a President del Consell
d'Administració, que es fa a petició meva (tot i que continuaré com a
representant de l'Ajuntament de Cerdanyola). Vull que serveixin,
doncs, aquestes paraules de comiat i d'agraïment a tots els que han
col·laborat amb el Patronat durant la meva etapa de president.

Celestino Sanchez Gonzalez .
President del Consell d'Administració
del Patronat Metropolità del Parc de Collserola
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President
Excm . Sr. Pasqual Maragall i Mira
Secretari General
11m. Sr. Francesc Lliset i Borrell
Membres del Consell d'Administració en data 11 de
novembre de 1992
11 m. Sr. Joan Josep Nuet i Pujals
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Cap del Servei de Medi Ambient

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

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

Alcalde de l'Ajuntament de Sant Just Desvern

lima. Sra. Maria Comellas i Doñate
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Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
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11m. Sr. Josep Janés i Tutusaus
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Regidor-President del Districte 5è de Barcelona: Sarrià - Sant Gervasi

11m. Sr. Albert Batlle i Bastardas
Regidor-President del Districte 7è de Barcelona: Horta - Guinardó

11m. Sr. Juan José Ferreiro Suarez
Reg idor-President del Districte 8è de Barcelona: Nou Barris

Sr. Jord i Bertran i Castellví
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DEPANA
Sr. Juli Fontoba
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Federació Catalana de Caça
Sr. Josep Jordà i Barreras
Federació d'Entitats Excursionistes
Club Muntanyenc Sant Cugat
Unió de Pagesos
Sr. Ismael Santonja
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Cambra Agrària Provincial
Sr. Lluís Vallès i Rafecas

Associacions de veïns vinculades a la Serra de
Collserola
Sra. Glòria Tusigas i Gonzalez

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

Associació de Veïns de Mont d'Orsà de Vallvidrera

Associacions de propietaris vinculades a la Serra de
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Sr. José Luís Lorente
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Ajuntament del Papiol
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1 Fins el 28 de setembre de 1992.
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3 Fins 1'11 de novembre de 1992.
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Fins el 13 de febrer de 1992.
Des del 13 de febrer de 1992.
Fins el 28 de maig de 1992.
Des del 28 de maig de 1992.

Serveis Tècnics
Director Gerent
Miquel Sodupe i Roure, arquitecte
Secretari General
Francesc Lliset i Borrell
Cap del Gabinet de Presidència
Antoni Verdaguer i Viaplana
Interventor
Francesc Artal i Vidal

Guardes del Parc
Joan Maria Cabañeros Arantegui
Angel MateoMaldonado
Jordi Piera Nieto
Juan Carlos Sobrino Ruiz

Tresorer
Josep Cardó i Serramià

Servei d'Administració i Gestió
José Manuel Gómez GonZéílez,

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
Eulalio Murillo Rubio, capatàs
Jerónimo López Lozano, conductor

advocat, Secretari General per

delegació

Agustí Verde i Parera, advocat
Manuela Fernandez Cester, tresorera delegada
Susanna Climent i Ariño, secretària de d irecció
Marta Alarcón Puerto, ad ministrativa
Susana Romero i Vila, administrativa
Allan Alexandre Backlund Gonzalez, administratiu
Àngels Oliva i Piguillem, administrativa
Immaculada Joseph i Munné, atenció al púb lic
Antoni Sedó i Gil, vigilància i manteniment edifici
Manuel Boixadera i Canelles, masover de Can Co ll
Neus Miró Escuer, masovera suplent de Can Coll
Antonio Moya Justicia, masover de Mas Pins
Carmen Díaz Leiva, masovera de Mas Pins

Servei de Medi Natural
Jordi Cañas i Sala, biòleg, Cap de Servei
Antoni Farrero i Compte, enginyer de monts
Francesc Llimona i Llovet, biòleg
Lluís Cabañeros i Arantegui, enginyer tècnic agrícola
Joan Capdevila i Solà, enginyer tècnic agrícola
Joaquim Hernandez i Núñez, auxili ar 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

Vigilants Prevenció Incendis
Eduardo Alvarez García
Rafael Blanca Gadeo
Jordi Díaz León
Julio Domínguez Laconte
Pedro Fernandez de la Cruz
Servando Fernandez López
Pilar Flores Riol
Francisco Javier García Gutiérrez
Juan López Lozano
Concepción López Porcel
José Matorrales Arenas
Pedro Moll Galero
Jordi Nadal Canovas
Alberto Palau García, Cario
Rafael Parra Sotillo
Francisco Pérez Fernandez
Francisco Pozo Díaz
José Rodríguez Llamas
Montserrat Romero Mudarra
Juan José Rondón Herrerías
Miguel Rosas Mancebo
Juan Antonio Sanchez Barreda
Dolores Sanchez Parra
Miguel Sanchez Romero
Jordi Sanchez Ruiz
José Miguel Segura Tamayo
José Antonio' Silgüe Hervas
Francisco Torres Vallejo
Miguel Vilchez Ramírez
Ramon Vives Carcasona
Joaquin Vives Carcasona
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Servei de Projectes i Obres
Josep Mascaró i Català, arquitecte, Cap de Servei
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

Servei de Divulgació i Educació ambiental
Teresa Franquesa i Codinach, biòloga, Cap de Servei
Manuel Cervera i Gallemí, tècnic en divulgació
Josep Espigulé i Dalmau, coordinador voluntaris
Miquel Palau Casanovas, coordinador voluntaris
Heleni Munujos i Vinyoles, responsable del Centre d'Informació
Lourdes Bonet i Mur, atenció al públic
Teresa Canyelles i Isern, atenció al públic
Marta Cuixart i Tornos, atenció al públic
Anna Prieto i Unsión, atenció al públic
Manuel Casademont Blay, atenció al públic
Isabel Maria da Silva Cruz Alves, atenció al públic
Montserrat López Molina, atenció al públic
Joan Antoni Lorente Matea, atenció al públic
Angelina Pacheco Julià, atenció al públic
Mireia Queralt Monsó, atenció al públic
Alfons Raspall Campabadal, atenció al públic
Gerard Giménez Pérez, atenció al públic
Xavier Miralles Sabadell, atenció al públic
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Centre d'Educació ambiental de Can Coll
Albert Pérez i Torras, biòleg, Responsable
Roser Armendares i Calvet, biòloga
Sílvia Mampel i Alandete, mestra
Montserrat Ventura i Cabús, estudiant de 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

Centres del Parc
Centre d'Informació i Serveis Tècnics
ctra. de l'Església, 92 (ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7)
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 VALLÈS
tel.: 692.03.96
Centre d'Educació ambiental Mas Pins
ctra. de Molins de Rei a Vallvidrera, km 8
08017 - BARCELONA
TEL.: 205.49.66

.
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PRESSUPOST 1992

Pel que fa a l'estructura d'ingressos, el Pressupost de 1992
refl ectei x la dependència gairebé completa de la Mancomuni tat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(96,79%).
.lo .

Cal esmentar, pel que representa d'in novació respecte a
exercicis anteriors, la incorporació d 'ingressos per patrocini
d'empreses (0,23 %).

Quant a la resta dels ingressos (2,98%), provenen, fonamentalment, de la realització d'activitats d 'educació ambiental, de
l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona al funcionament del
Centre d'Educació Ambiental de Mas Pins, d 'interessos de
dipòsits en caixes i bancs i de concessions administratives .
Quant a les despeses, cal assenyalar que l'estat d 'execució
a 31 de desembre era del 94,77 % del total.

Estat d'ingressos
A. Operacions corrents

B. Operacions de capital

CAPíTOL III. Taxes i altres ingressos
300.01

Ve nda de publicacions

300.02

Venda de béns

343.02

Preus serveis cu lturals

352.00

Preus ocupació temporal
es pais públics, activitats
cinematogràfiques o similars

352.01

399.00

Preus utilització privativa o
aprofitaments instal·lacions
pú bliques del Parc
Altres ingressos imprevistos

Total Capítol III

Previsió
inicial

Previsió
definitiva

Excés
Ingrés

Recaptat

2.000.000

2.547.419

547.419

2.545.819

500.000

141.200

-358.800

141.200

7.500.000

7.208.281

-291.719

6.878.281

100.000

7.800

-92.200

7.800

Transferències MMAM B
operacions corre nts

462.00

Altres transferències ens
locals operacions corrents

470.00

Patroci ni s empreses

Tolal Capítol IV

700.00

Transferències MMAMB
operacions de capital

Total Capítol VII

Previsió
definitiva

Excés
Ingrés

Recaptat

500.000.000 431.091.682 -68.908.318 138.372.320
500.000.000 431 .091 .682 -68.908.318 138.372.320

CAPíTOL VIII. Variació d'actiu s fi nance rs
830.00

Bestretes al personal

Tolal Capílol VIII
100.000
1.000

106.500

6.500

1.000

1.260.000 1.259.000

263.736

1.000

1.260.000 1.259.000

263.736

106.500

1.571.660 1.570.660

1.571.660

10.201.000 11.582.860 1.381.860

11.251 .260

CAPíTOL IV. Transferències corrents
400.00

Previsió
inicial

CAPíTOL VII. Transferències de capital

CAPíTOL IX. Variació de passius financers
910.00
a
917. 01

Préstecs a curt, mig
i llarg termini

Total Capítol IX

4.000

O

-4.000

O

4.000

O

-4.000

O

329.207.000 356.796.960 27.589.960 356.796.960
4.500.000

o

4. 545.100

45.1 00

1.880.000 1.880.000

Total operacions capital

500.005.000 432.351.682 -67.653.318 138.636.056

Total ingressos

849.913.000 813.965.025 -35.947.975 515.960.635

o
1.880.000

333.707.000 363.222.060 29.515.060 358.676.960

CAPíTOL V. Ingressos patri monials
520.00

Interessos de dip òsits en
caixes i bancs

4. 500.000

5.279.511

779.511

550.00

Concessions administratives

1.500.000

1.528.912

28.912

1.305.316

6.000.000

6.808.423

808.423

7.396.359

Tolal Capítol V
Total operacions corrents

5.279.511

349.908.000 381.613.343 31 .705.343 377.324.579
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Estat de despeses
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B. Operacions de capital

A. Operacions corrents
Consignació
CAPíTOL I. Remuneracions de personal definitiva
100-11.1 Retribució alts càrrecs

1.000

130-12.1 Retribucions de personal
laboral fix

Executat
O

00.00%

143.439.960 138.482.686 138.482.686

96.54%

131-12.1 Retribucions de personal
laboral eventual

56.400.000

160-12.1 Seguretat Social

57.000.000

Total Capítol I

Contret

Estat
execuci ó
%

O

56.304.854
56.399.674

56.304.854

99.83%

56.399.674

98.94%

256.840.960 251 .187.214 251 .187.214

97.79%

CAPíTOL VI. Inversion s reals

Consignació
definitiva

Executat

Estat
execució
%

601-43.2 Obres d'acondiciament
i millora: Àrees de lleure,
vialitat i edificacion s

235.229.038 221.769.426 121.472.727

94. 27%

601-45.1 Inversions en divulgació
i educació ambiental

30.426.827

99. 39%

601-53.3 Inversions en medi natural

197.410.040 179.629.750 166.554.000

31.973.110 31.779.981

90.99%

Total Capítol VI

464.612.188 433.179.157 318.453.554

91 .33%

204-12.1 Lloguer vehicles. leasing

6.330.290

6.330.290

6.330.290

100.00%

205-12. 1 Arrendament fotocopiadores

2.350.000

1.787.945

1.722.945

76.08%

210-53.3 Reparacions i manteniment
conservació Medi Natural

24.405.300

24.395.359

24.315.359

99.95%

212-43.2 Reparacions i manteniment
conse rvació edificis

2.000.000

1.744.739

1.707.739

87.23%

767-43.2 Transferències al Consorci
de Medi Ambient i Patrimoni

4.264.854

4.264.854

4.264.854

100.00%

Total Capítol VII

4.264.854

4.264.854

4.264.854

100.00%

CAPíTOL VIII. Actius financers

214-12.1 Reparacions i manteniment
vehic les

1.700.000

1.627.819

1.627.819

95.75%

830.00

Bestretes

Total Capítol VIII

220-121 Despeses d'oficina

6.400.000

5.328.416

5.328.416

83.25%

221-12.1 Subministraments

10.355.000

7.793.886

7.793.886

75.26%

222-12.1 Comunicacions

4.400.000

3.290.498

3.290.498

74.76%

223-12.1 Transports i missatgeria

1.500.000

828.200

828.200

55.21 %

CAPíTOL IX. Variació de passius financers

224-12.1 Assegurances

1.700.000

1.407.999

1.407.999

82.82%

226-12.1 Despeses diverses

8.463.105

8.176.433

7.216.433

96.61 %

910.00
a
913.00

226-45.1 Despeses diverses de
promoció i difusió cultural,
exposicions, divulgació
i educacio ambiental

34.406.890

33.824.705

31.977.954

98.30%

21.617.092

21.617.092

99.84%

227 -43.2 Estudis, projectes i treballs
tècnics vinculats a l'actuació
urbanística
227-53.3 Estudis, projectes i treballs
tècnics vinculats a la millora
del medi natural

1000.000

934.710

612.71 0

93.47%

100.00%

794.000

794.700

794.700

230-12.1 Dietes

1.000.000

997.609

997.609

99.76%

231-12.1 locomoció i tras llats

2.400.000

2.220.092

2.220.092

92.50%

130.854.585 123.100.492 119.789.741

94.07%

Total Capitolll

CAPíTOL III. Interessos per operacions de crèdit
Interessos i despeses crèdits

Tota l Capítol III

2.000

O

2.000

O

O

0.00%

0.00%

CAPíTOL IV. Transferències corrents
470-53.3 Altres transferències corrents
. a empreses privades per a la
millora del medi natural

500.000

500.000

500.000

100.00%

Total Capítol IV

500.000

500.000

500.000

100.00%

388.197.545 374.787.706 371.476.955

96.54%
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Amortització de préstecs

Total Capítol IX

227-12.1 Treballs realitzats per altres
empreses (Se rveis generals) 21.650.000

Total operacions corrents

l'

CAPíTOL VII. Transferències de capital

CAPíTOL 11. Adquisició de béns i serveis

31001
a
311 .02

Contret

1.260.000

1.260.000

1.260.000

100.00%

1.260.000

1.260.000

1.260.000

100.00%

4.000

O

4.000

O

0.00%

O

0.00%

Total operacions capital

470.141 .042 438.704.011 323.978.408

93.31 %

Total despeses

858.338.587 813.491 .717 695.455.363

94.77%

""0

ACTUACIONS
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Gestió jurídica-administrativa

Introducció

El Servei d'Administració i Gestió te com a tasca principal exercir el necessari
suport jurídic i administratiu del Patronat. En general això implica tots aque lls
temes que afecten el funcionament diari i l'execució dels projectes que endega al
llarg de l'any aquest Ens en la gestió del Parc de Collserola.
La evolució en aquests darrers anys reflecteix un notable increment de la presència
del Patronat com a gestor efectiu del Parc; això ha comportat que al llarg de l'any
1992 s'incoessin 444 expedients administratius amb el seu tràmit ulterior, la qual
cosa implica un increment del 5 per cent respecte a l'any anterior.
La tasca desenvolupada abasta els següents aspectes de gest ió.

Àmbits de la gestió

Gestió dels serveis administratius
• S'ha procedit a modernitzar i ampliar el nivell d'informatització dels serveis
administratius i tècnics amb un criteri d'eficàcia i racionalitat del servei.

Gestió jurídica
• Consisteix en la tramitació de tots aquells expedients necessaris per al funcionament administratiu bàsic del Patronat. La tasca més nombrosa es la referent a la
contractació administrativa, amb més de 220 expedients endegats.
• L'assessoria jurídica ha practicat el seguiment dels diversos assumptes contencioso-administratius que al llarg de 1992 es trobaven en tràmit davant els tribunals
i que afecten el Patronat com a part interessada (8 contenciosos).
• Les relacions interinstitucionals han portat a diverses col·laboracions amb altres
administracions i entitats privades amb la subscripció de 15 convenis entre els
quals destaquen els signats amb algunes universitats catalanes per a estudis
d'investigació, els signats amb entitats diverses per a l'execució de projectes
comuns i els de patrocini de proiectes en relació a la celebració del Dia de Collserola.
• L'any 1992 es va canviar la periodicitat de les sessions del Consell d'Administració, el qual passa a convocar-se bimensualment. En total es varen celebrar sis sessions que tractaren 187 temes relatius a altres tants expedients. Això implica que el
42 per cent dels expedients tramitats al llarg de l'any són qüestions debatudes dins
l'òrgan de govern del Patronat.
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Gestió del patrimoni

•.

• Una de les funcions que desenvolupa el Patronat és la gestió del patrimoni de
sòl públic, tant pel que fa als recursos que incideixen en el desenvolupament del
Parc com a la gestió i millora forestals. Quant al primer punt s'ha continuat amb
l'execució de les rehabilitacions de Can Coll, Can Balasc i Can Ferriol. La gestió
forestal s'ha centrat en la finca de Can Coll.
• Adquisició de sòl. Pel que fa a l'adquisició de noves finques aquest any no s'ha
produït cap nova compra de sòl. La tendència és consolidar les actuacions organitzades del Parc sobre patrimoni públic ja existent i adquirir noves finques en funció
de les necessitats del desenvolupament futur del Parc. Això no obstant, es recullen
les ofertes de venda de sòl realitzades per privats, per tal de crear una base de
dades que permeti seleccionar la compra de sòl en funció de les necessitats d'execució del Pla Especial. Tot això en funció de criteris d'oportunitat i bon preu i de
prioritats programàtiques.

Can Ferriol.

Gestió urbanística
Les tasques de gestió del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural
del Parc de Collserola comporten l'evaluació de nombrosos informes urbanístics i
un suport d'atenció diària de totes aquelles consultes que ens formulen els particulars sobre la problemàtica urbanística que es genera a les més de 8.000 hectàrees
de parc existents a Collserola.
• Això ha comportat que al llarg de l'any s'elaboressin 35 informes urbanístics
adreçats als Ajuntaments del Parc.
• El control de l'edificació al Parc implica una feina de suport als respectius serveis d'inspecció urbanística de cadascun dels Ajuntaments amb territori a Collserola. El Patronat va tramitar de l'ordre de 32 denúncies que han motivat l'obertura de
15 expedients disciplinaris. Els tràmits ulteriors d'execució de sancions i ordres de
restauració de la realitat fisica alterada són realitzats pels Ajuntaments respectius.

"

'. El planejament dins de l'àmbit del Pla Especial de Collserola que incideix directament en les propostes d'ordenació del Parc ha comptat amb set temes d'especial transcendència.
- La urbanització del sector de Torre Vilana (t.m . de Barcelona) en execució d'un
Pla Especial i Estudi de Detall tramitats anys enrera.
- El Pla Especial del Cim del Tibidabo, continuació d'anys anteriors de la tramitació del Pla que ordena el desenvolupament i determina els usos admesos al cim
del Tibidabo (t.m . de Barcelona).
- El Pla Especial del Cementiri de Collserola, desenvolupat a instàncies d'aquest
Patronat per tal de racionalitzar el creixement de l'equipament i evitar l'evollJció
desavinent que es venia produint en relació al planejament vigent (t.m. de Montcada i Reixac).
- El Pla Especial de la Mina Berta en fase inicial, que pretén legitimar la situació
urbanística de l'àmbit extractiu (t.m. del Papiol i de Sant Cugat).
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- El Pla Especial del Sector Sol i Aire (t.m. de Sant Cugat del Vallès). Figura de
planejament instada per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal de legitimar les parcel'les i edificacions fora d'ordenació o il·legals existents al sector.
- El Pla Especial del Sector de Sant Medir (t.m. de Sant Cugat de Vallès). AI igual
que l'anterior es tracta d'una figura de planejament instada per l'Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès per tal de legitimar les parcel·les i edificacions fora d 'ordenació o il· legals existents al sector.
Aquestes figures de planejament varen ésser informades desfavorablement per la
Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa comporta la paralització del seu desenvolupament i la recomanació de procedir a l'extinció
de l'ocupació marginal d'ambdós sectors.
- La Modificació del PGM i Pla Especial d'Assignació de l'ús esportiu al marge
sud de la Riera de Sant Cugat, tramitats per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
per possibilitar la implantació d'un Camp de Golf en el seu terme municipal.

Gestió de recursos del Parc
• Tutela d'activitats privades. El control de les activitats que es desenvolupen al
Parc resulta necessari per tal d'evitar conflicte entre usos i usuaris i amb la finalitat
de racionalitzar l'aprofitament dels recursos i dels valors que ofereix el Parc de
Collserola.
El control d'activitats diverses, esportives, educatives, cinematogràfiques, etc. ha
comportat l'obertura de 20 expedients que informaven favorablement el desenvolupament d'activitats sotmeses a tutela per l'òrgan gestor del Parc. Aquestes autoritzacions s'atorguen en compliment de les competències en matèria de preservació del medi natural que corresponen al Patronat Metropolità del Parc de Collserola
sense perjudici de les que concorren en d'altres administracions. El fet que aquesta tasca de tutela comenci a comprendre's des dels usuaris del parc ha motivat
que l'increment d'expedients en aquest camp respecte l'any 1991 sigui d'un 25 per
cent i d'un 75 per cent respecte a l'any 1989 .
• Els recursos privats del Parc s'intenten canalitzar en funció de les previsions del
Pla Especial evitant que es generin situacions desavinents. Cal, però, conservar el
patrimoni arquitectònic i natural existent a les finques privades.
Com a mesures de foment dels recursos forestals privats, es continua amb la subvenció dels Plans Tècnics de Gestió i millora forestal de promoció privada (2 a l'any
1992).
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Conservació dels sistemes naturals

Introducció

..

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

Durant l'any 1992 s'ha treballat en cada una d'aquestes
una especial atenció a les actuacions de mesura petita i
completar actuacions anteriors, a la vegada que donen la
el nivell de detall que és adequat a les característiques del

línies bàsiques dedicant
mitjana que han permès
possibilitat d'actuar amb
Parc.

Prevenció
Prevenció d'incendis
El desenvolupament de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest any 1992
ha tingut dues etapes ben diferenciades.
La primera fase es caracteritza per una baixa incidència dels incendis forestals gràcies a una climatologia molt favorable fins a finals de juliol i a la vigilància especial
dels Jocs Olímpics. Durant aquest període, que s'estén de 1'1 de maig al 8 d'agost,
van caure més de 350 11m2 de pluja, una xifra excepcional ja que la mitjana estadística d'aquest període se situa al voltant dels 90 litres.
A tot l'àmbit metropolità es van produir només 26 incendis, que en conjunt afectaren tan sols unes 17,54 ha.
Torre d'agüait.

La segona fase de la campanya, des del 8 d'agost fins el 30 d'octubre, s'ha caracteritzat per una cl imatologia més habitual a l'època (139 11m2 de pluja). Aquests
dies s'han produït 30 incendis, amb una superfície total de 46,88 ha, dels quals en
destaquen dos: el de la zona de Roquetes -30ha (principalment de prat i de repoblació)- i el de la Carretera de les Aigües -1 0,6ha (3,6 ha arbrades)-.
Aquesta campanya de 1992 ha estat molt peculiar pel que fa a les estadístiques
bàsiques. Així, per exemple, pel que fa al nombre d'incendis, el conjunt de la campanya ha estat positiu. Només se n'han detectat 62 en tota l'Àrea Metropolitana
enfront dels 177 que és la xifra mitjana dels darrers 7 anys.
Cal destacar, però, que, de tots aquests incendis, 11 s'han produït en circumstàncies
excepcionals: fora de l'època de risc, en franja horaria nocturna, etc. Així doncs, el
nombre total d'incendis dins el període 15 d'abril-15 d'octubre és només de 51.
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Aquest nombre d'incendis especialment baix es pot explicar per una major consciència ciutadana cap el perill dels focs al bosc i, també, per la intensa vigilància
que algunes de les zones més conflictives han tingut aquest any, gràcies als dispositius de seguretat lligats a la protecció d'àrees olímpiques (Vall d'Hebró sobretot).
Del total de 51 incendis, 21 s'han concentrat a Collserola; i d'aquests, 13 al solell
barceloní amb orígens pròxims a les àrees urbanes, que es ratifiquen com les de
més alt risc d'incendi .
Pel que fa a la superfície cremada durant tot l'any -67 ha (de les quals 44,9 corresponen a la Serra de Collserola)- també cal valorar-ho positivament (122ha/any és la
mitjana dels darrers 7 anys). Des de l'any 1987 no es cremava una xifra tan baixa
de superfície.
Tanmateix, el repartiment d 'aquestes superfícies no admet una valoració tan bona
ja que un 70% de la superfície cremada es concentra al vessant barceloní de la
Serra de Collserola on es van produir els dos incendis més grans de la temporada.

Sàroelonti: !lIlW453 53 53
Gener.alital: 085:

Aquests dos focs es van produir a finals d'agost i primera setmana de setembre en
circumstàncies climatològiques força adverses: temperatures mitjanes diürnes
encara altes, més de 20 dies des de les darreres pluges i vents de forta intensitat
en el moment d'iniciar-se els focs.
Cartell editat per a la Campanya de prevenció
d'incendis

Per donar una idea de la importància que han tingut els focs de gran superfície en
la configuració final de les dades de la campanya, només cal dir que aquests dos
focs acabats de mencionar (Carretera de les Aigües i Carretera Alta de Roquetes)
representen quasi el 57% de la superfície cremada total durant tot l'any 1992.
A més de la detecció i la vigilància, es realitzen, dins de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, actuacions en matèria de prevenció d'incendis com l'arranjament de
camins, neteges preventives i creació i manteniment de punts d'aigua:
•
-

Neteges preventives:
Camí de Can Valldaura a la Font dels Caçadors. Cerdanyola
Camí del Coll de Can Gravat a Can Totxo. Barcelona i Sant Cugat
Prova de neteja selectiva de màquia a la finca de Can Colomer (Gavà), d'1 ha de
superfície, per tal de posar a punt un model d'actuació generalitzable .

•
-

Arranjament de camins:
Camí d'accés a la torre "Alfa". Tiana
Camí d'accés a la torre "Bravo". Badalona
Camí d'accés a la torre "Charly" . Santa Coloma de Gramenet
Camí d'accés a la torre "Sierra". Gavà
Camí d'accés a la torre "Romeo". Sant Climent
Camí d'accés a la torre "Juliet". Corbera de Llobregat
Camí de Can Borni. Barcelona
Camí de Ciutat Merid iana al Cementiri del Nord. Barcelona
Antic camí de Vallvidrera a Barcelona (tram: caserna bombers- Ideal Pavillon).
Barcelona.
Camí de Vallvidrera a coll de Can Cuiàs i camí de can Llevallol fins a la residència Sagrada Família. Barcelona.
Camí de Can Balasc. Barcelona
Camí de Santa Creu d'Olorda a Castellc iuró. Molins de Rei
Camí d'accés a la torre "Mikel" . Molins de Rei
Camí des de Santa Margarida a la carretera BV-1468 (Vallvidrera-Molins). Sant
Feliu de Llobregat
Camí d'accés a La Salut. Sant Feliu de Llobregat
Camí de Can Vilà a la Pedrera. Sant Just Desvern
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Camí d'accés a la torre "Golf". Sant Just Desvern
Camí des del Turó Rodó a Bellsoleig. Sant Just Desvern
Camins del Turó del Puig. Sant Cugat
Camí de Sant Cugat a Can Borrell. Sant Cugat
Camins de la Finca de Can Coll. Cerdanyola
Camí a Puig de la Guàrdia. Cerdanyola

• Obertura de nous camins:
- Camí del Turó Rodó a la Pedrera de Can Vilà. Sant Just Desvern
- Camí d'enllaç del Turó Rodó al camí de Santa Margarida. Sant Just Desvern Sant Feliu
- Camí del Turo d'en Fotjà. Cerdanyola
- Camí de Can Coll a Can Codonyers. Cerdanyola
•
-

Manteniment de punts d'aigua existents:
Santa Creu d'Olorda. Barcelona
Can Catà. Cerdanyola
La Salut. El Papiol
Flor de Maig . Cerdanyola
Plaça Mireia. Sant Just Desvern

• Creació de nous punts:
- Construcció d'una bassa de 600 m3 apta per a l'helicòpter a Can Balasc. Barcelona

Bassa de Can Ba/asc.

Vigilància
Tal com ja estava previst, el mes de maig de 1992 es va endegar la posada en funcionament del nou Servei de Guardes del Parc. Aquest primer any de funcionament
el servei comença amb una dotació d'un vehicle i un equip de quatres persones
que permete oferir un servei permanent de 10 hores diàries durant tots els dies de
l'any.
Les tasques que té assignades aquest servei de guardes són moltes i diverses:
- Informar els ciutadans sobre els usos permesos a cada zona del Parc. Els guardes actuen com a veritables consellers per tal que tothom es trobi còmode gaudint del Parc de Collserola. La figura que es vol aconseguir és la de guardainformador més que la del guarda-sancionador.
- Vigilància de l'acompliment de la legalitat urbanística dins del perímetre de
l'àmbit del Parc, especialment d'obertura de camins, de construccions il'legals,
etc.
- Vigilància de l'acompliment, junt amb els Agents Rurals de la Generalitat de
Catalunya i les Guàrdies Urbanes dels municipis, de la legalitat en temes cinegètics.
- Col·laboració important durant l'estiu amb el dispositiu de prevenció d'incendis
del Parc, ja que actuaran com a patrulla de vigilància en terra i d'intervenció
immediata en l'extinció d'incendis forestals.

Guardes de/ Parc.
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La feina feta per aquest servei de guardes durant l'any 1992 ha estat extraordinàriament positiva. AI llarg dels més de 25.000 km recorreguts pel Parc en servei de
vigilància s'han efectuat més de 100 informes-denúncia d'activitats il· legals, s'ha
col·laborat en l'ext inció de gairebé tots els incendis produïts dins l'àmbit del Parc i
s'ha realitzat una important tasca d'informació als usuaris del Parc.

Els guardes detecten actuacions ¡¡·Iegals.

D'altra banda, des del Patronat s'han continuat realitzant les tasques de coord inació dels altres serveis de vigilància: patrulles forestals de Guàrdia Urbana de diferents municipis i patrulles d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, per tal
d'unificar criteris d'actuació i comptar amb la seva col·laboració en temes en què
els Guardes del Parc no tenen suficient autoritat legal (caça, explotacions forestals,
denúncies a conductors, etc).

Gestió dels sistemes naturals
Gestió dels boscos públics
Durant l'any 1992 s'ha continuat el programa d'actuació en boscos públics iniciat
l'any anterior.

Treballs de tala selectiva.

La gestió directa dels espais forestals de propietat pública s'ha concretat en l'acabament durant el primer trimestre de l'any de l'execució dels treballs del Pla Tècnic
de Gestió Forestal de les finques de Can Coll i Can Fatjó del Molí (t.m. de Cerdanyola del Vallès) en una superfície de 50 ha. Aquesta actuació ha permès posar a
punt un model de gestió aplicable a la resta de boscos del parc i tenir coneixement
a la vegada de quins són els costos reals i quins són els problemes que planteja
l'execució d'aquest tipus de tasques .

Gestió dels boscos privats
S'han continuat 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
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 Tècnics són comuns amb l'esmentada
Direcció General i la seva tramitació 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 1992 s'ha aprovat, d'acord també amb el Centre de la Propietat
Forestal, el Pla Tècnic de la finca de Can Catà, situada al terme de Cerdanyola del
Vallès. S'han realizat també les visites de camp corresponents per elaborar l'informe del Pla Tècnic de Can Valldaura, el qual també ha estat aprovat pel Consell
d'Administració del Patronat i està a l'espera de l'aprovació per part de la Generali tat de Catalunya.
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Pel que fa al seguiment d'aprofitaments de boscos privats, s'ha realitzat el control
de la tala de la finca de Mas del Bosc (Sant Cugat del Vallès) on ja s'havia realitzat
prèviament el marcatge del arbres pels propis tècnics del Patronat.

Restauració de la vegetació
Durant l'any 1992 s'han continuat les tasques de reforestació, concentrades,
sobretot, en la repoblació amb arbre gran de 4 o 5 sabes amb manteniment posterior.
Aquestes repoblacions amb arbre gran s'han realitzat en els següents indrets:

Parc de Sant Mateu. Santa Coloma de Gramenet. Se signà un conveni entre
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, FECSA i el Patronat Metropolità del
Parc de Collserola per a la repoblació de 5 ha amb pi pinyoner de 80-100 cm
d'alçària com a compensació per part de FECSA de l'impacte produït per la línia
d'alta tensió de 110 kV Sant Andreu-Can Ruti.
El Patronat realitzà el projecte i la direcció dels treballs. Es plantaren 1.560 arbres.

Torrent de Can Almirall. Barcelona. Restauració de la zona afectada per l'incendi
del 2 de setembre de 1992. Es van realitzar les següents actuacions:
- Marcatge dels arbres cremats
Eliminació de les restes vegetals cremades
Tala i extracció dels arbres cremats
Construcció de feixes amb el brancatge dels arbres
Execució de forats de 60 x 60 x 60 cm
Plantació de 560 roures de 100-150 cm d'alçària
Delimitació d'una part per controlar l'erosió. Conveni amb l'UPB.
Un altre aspecte important de les tasques realitzades en matèria de restauració
vegetal és el que es refereix al manteniment de les reforestacions realitzades en
anys anteriors. Durant l'any 1992 s'ha continuat el programa de treball elaborat el
1991, el qual consisteix en l'execució de les següents tasques:
- Reg
- Repàs de tutors
- Tractaments fitosanitaris
- Adobats
- Manteniment dels escossells
- Esporga de les branques inferiors
- Col·locació o extracció dels tutors segons necessitats dels arbres
- Selecció de tanys als rebrots d'alzina i roure
- , Neteja de vegetació a banda i banda dels camins en una amplada de 10m
-\~~~fPOSiCiÓ de marres.
.
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Treballs de restauració de les zones afectades per
incendis.
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Aquestes actuacions han estat realitzades a les repoblacions següents:
- Can Ruti
Badalona
15 ha
- Torre Baró
Barcelona
27 ha
- Can Baró
Barcelona
21 ha
- Sant Ramon
Sant Boi de Llobregat
14 ha
- Can Messeguer
Sant Feliu de Llobregat
2 ha
Sant Just Desvern
5 ha
- Font de la Beca
- Sant Mateu
Santa Coloma de Gramenet
71 ha
Viladecans
12 ha
- Manso Ratés
TOTAL

Plançons de pi per a repoblacions.

167 ha
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Restauració ecològica
Àrees cremades
Dispositiu expe~imenta~
Estudi de /'erosio del sol
(Universitat de Barcelona)
si us plau
no passeu
Programa de restauració ecològica d 'àrees
cremades

Finalment, i dins del programa de restauració ecològica d'àrees cremades, ha
estat necessari actuar, durant l'any 1992, en les dues zones afectades per incendis
de grans dimensions situades al vessant barceloní de la serra: Serra de Vilana (7ha)
i Turó de Roquetes (29ha). L'actuació en aquestes dues zones ha consistit en l'eliminació de la vegetació cremada i en la construcció de feixes contra l'erosió amb
les mateixes restes cremades, en el cas de la serra de Vilana.
Igualment s'ha actuat a la zona de Sant Pere Màrtir, afectada per un incendi l'estiu
de 1991. En aquest cas s'ha procedit a eliminar totes les restes de vegetació cremada en una extensió de 25 ha.
Pel que fa a la redacció de nous projectes de restauració vegetal durant aquest any
s'ha redactat el Projecte de Restauració paisagística de la zona de Can Rius-Can
Masdeu (t.m. Barcelona): Finca propietat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
afectada per un incendi l'estiu de 1990 i en l'actualitat subjecte a un conveni de
repoblació amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya. L'extensió prevista és de 10 ha. La plantació es realitzarà amb preponderància d'alzines i roures de 3 o 4 sabes plantats en densitat elevada.

Lluita contra els flagells forestals
Durant el 1992 s'ha continuat el programa de lluita contra els principals flagell s
forestals . Aquest ha consistit , bàsicament, en el control de Tomicus destruens , un
petit escarabat perforador dels pins que havia causat greus danys durant l'any
1991. Enguany s'ha continuat el seguiment del cicle biològic i l'eliminació dels
arbres més malalts. Ai xò ha permès reduir els atacs en totes les àrees afectad es,
sobretot en les zones cremades de la Serra de Vilana i del Turó de Roquetes on el s
atacs varen ser molt importants.
D'altra banda s'han realitzat els tractaments habituals per disminu ir al màxim els
atacs de la processionària del pi gràcies al tractament d'unes 350 ha de pinedes
amb productes de lluita biològica.
Actuació silvícola contra el Tomicus destruens.

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

Mitigacio 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 produeixen sobre el Parc, bé per causa d 'actuacions excepcionals o bé per causa de
les servituds imposades pel manteniment de les infrastructures de transport
d 'energia elèctrica.
Pel que fa a actuacions especials, aquest any 1992 s'ha realitzat el Projecte de restauració vegetal dels entorns de la Torre de Collserola. Malgrat la cura amb què es
va tractar la vegetació durant la realització de les obres de la Torre de Collserola i
de l'edifici de serveis i degut tant a la intensitat i la durada de les obres com a les
necessàries correccions topogràfiques efectuades, els entorns boscosos es van
veure afectats apareixent unes àrees ermes d'esplanades, desmunts i terraplens.
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Aquesta realitat va fer necessari efectuar una reforestació i restauració vegetal
important i exemplar. Per això es proposaren uns àmbits i uns tractaments mínims,
amb característiques específiques, abastant des del sanejament de les masses
boscoses existents, la plantació densa d'arbres petits i grans i l'estabilització de
talussos fins a la composició meticulosa dels encontres de l'edifici de serveis amb
la muntanya.
La intensitat d'actuació en la restauració vegetal dels entorns de la Torre de Collserola ha estat en consonància amb la importància de les alteracions físiques realitzades i s'ha obtingut un òptim resultat final que presenta la inserció d'aquest
important element arquitectònic en el medi natural de Collserola, tant des d'una
visió propera com des d'una visió més llunyana, és a dir, des de Barcelona i el
Vallès.

Restauració vegetal dels entorns de la Torre de
Collserola.

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 les
línies d'alta tensió, s'han anat desenvolupant, al llarg de 1992, uns estudis línea per
línea amb la finalitat de definir el tractament necessari a efectes de seguretat, però
que alhora redueixi de forma important l'impacte i la superfície d 'aquests tractaments.

Tales d'arbrat realitzades durant l'any 1992 dins l'ambit del Parc segons
model d'actuació a Collserola:
FECSA: Línies Distribució (25 i 11 kV) de la zona del Vallès:
- línia 25 kV Collblanc-Casa Barba (3.800 m)
línia 25 kV Montflorit 1 i derivacions (7.600 m)
línia 25 kV Montflorit 2 i derivacions (2.250 m)
línia 25 kV Derivacions de la Sant Cugat-Cerdanyola (1 .350 m)
línia 25 kV Coll blanc- Castellbisbal (3.000 m)
línia 25 kV Ciments Sanson i derivacions (3.800 m)
línia 11 kV Casa Cadena i derivacions (10 .400 m)
línia 11 kV Valldoreix i derivacions (5.350 m)
línia 11 kV Sant Bartomeu i derivacions (6.500 m)
ENHER: Línia Rubí-St.Feliu a 66 kV (2a fase) (4.000 m)
HECSA: Línia Manso Figueres-Sant Andreu a 110 kV (5.000 m)

Estassada selectiva sota les línies elèctriques.

Potenciació de la fauna
Estudis
- Estudi de l'avifauna: Seguiment quantitatiu de les poblacions d'ocells nidificants
i hivernants als diferents ambients del Parc. Estructura, composició, riquesa i densitat (5è any consecutiu).
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- Seguiment dels efectes del tractament forestal a la finca de Can Col l sobre l'avifauna nidificant.
- Estudi de les papallones diürnes del Parc. Obtenció d'índexs relatius en les diferents formacions vegetals del Parc.
.
- Estudi del toixó (Meles meles). Conveni arnb la Universitat de Barcelona.
- Estudi dels rapinyaires nidificants del Parc. Comissió de Seguiment de Rapinyaires de Collserola.
- Campanya de seguiment i divulgació de la migració de rapinyaires pel Parc de
Collserola.
- Seguiment de la mortalitat de vertebrats en carretera. Col·laboració amb el Grup
Collserola 10.
A més s'han atorgat diferents autoritzacions i s'ha donat suport per a la realització
de diversos estudis relacionats amb la fauna del Parc.
En alguns dels estudis esmentats s'ha comptat arnb la participació dels objectors
que fan la Prestació Social Substitutòria al Servei de Medi Natural del Patronat de
Collserola.

Gestió i adequació d'hàbitats i actuacions específiques de
potenciació
Ha continuat i s'ha consolidat el programa d'adequació d'hàbitats (recuperació de
les feixes de conreu i realització de sembres específiques, plantació de fruiters i
establiment de punts d'aigua i seguiment de l'aprofitament per part de la fauna).
Treballs realitzats a Can Ferriol, Can Calopa de Dalt, Can Salat, Mas Pins, Can
Baró, Santa Margarida de Valldonzella i Can Masdeu-Hospital de Sant Llàtzer.

Bassa de Can Calopa de Dalt.

Pel que fa a la millora de l'oferta de cavitats per a nidificació s'ha continuat la
col·locació experimental de caixes-niu de diferents models de suport a la fauna
forestal. Des de l'inici d'aquesta campanya l'any 1988 fins a finals de l'any 1992
s'han col·locat al Parc de Collserola un total de 1.034 caixes-nius de diferents
models (model per a insectívors: 808, mallarenga: 24, cotxa cua-roja: 15, raspinell:
28, coll-tort: 3, merla: 9, pit-roig: 8, picot: 8, òliba: 4, mussol: 5, gamarús: 6, xoriguer: 1, esquirol, 30, rat-penat: 82 i eriçó: 3) .
Pel que fa al programa de millora del poblament de rapinyaires del Parc s'han realitzat dues actuacions:
- "Hacking" de xoriguer (Falco tinnunculus) i adequació de l'entorn a Can Balasc.
Col·laboració amb el Servei de Protecció i Gestió de la Fauna de la Generalitat
de Catalunya.
- S'ha avançat significativament en el projecte de hacking específic per a òliba
(Tyto alba). Gairebé s'ha completat l'estabulari de Can Ferriol segons les directrius del Barn Owl Trust. Projecte en col·laboració amb la Comissió de Seguiment de Rapinyaires de Collserola.
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Regulació de la caça
Malauradament no hi ha hagut cap avenç en el procés de regu lació de l'activitat
cinegètica a partir de la proposta del Patronat.
El Servei de Guardes del Parc, però, conjuntament amb les patrulles forestals de la
Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya,
ha realitzat una intensa tasca de localització i control de punt de caça furtiva de
senglar que ha permès fer disminuir aquesta activitat il· legal dins l'àmbit del Parc.

Campanyes de participació col· lectiva

Control de Punt de caça furtiva .

Un dels trets més distintius del bloc d'activitats faunístiques és la participació de
naturalistes i voluntaris.
En les activitats i estudis d'enguany hi ha hagut participació col ·lectiva en:
- La campanya de col ·locació de caixes-niu com ja resulta habitual.
- La campanya de seguiment de la migració de rapinyaires a la qual , de manera
cada cop més creixent, s'incorporen de manera espontània nous col· lectius
d'observadors col ·laboradors.
- En l'ambiciós projecte d 'estud i del toi xó a partir de la localització dels seus
caus, la participació de voluntaris és del tot imprescindible. Així doncs, a través
de la realització d'enquestes i de diferents sessions de formació per part de
l'equip d'estudi del toixó de la Universitat de Barcelona, els diferents grups
naturalistes s'impliquen directament en aquest estúdi.

Òliba.

- S'ha demanat la col ·laboració dels usuaris del parc en el recull de dades sobre
mortalitat en carretera, si bé a hores d 'ara la resposta no ha estat significativa.

Assistència a congressos
- Jomades Ornitològiques Espanyoles celebrades a Mèrida (Badajoz); presentació
de la ponència en póster. El estudio y conservación de las Aves como recurso
de gestión en un parque metropolitano (Collserola, Barcelona).
/

- Congreso Mundial de Parques y Areas Protegidas, Caracas (Venezuela), on es
varen presentar 4 comunicacions sobre diferents aspectes del Parc de Collserola i es va participar en 7 tallers diferents.

Manteniment i neteja del Parc
Cada any s'ha d'anar augmentant l'esforç en les tasques de manteniment d'àrees
de lleure, mobiliari, senyalització, vegetació d 'àrees molt freqüentades, etc. La
imatge del Parc depèn moltes vegades de la qualitat d'aquestes operacions de
manteniment. És per això que durant I: any 1992 s'ha dedicat una especial atenció
a aquests aspectes. Les actuacions han estat realitzades a:

23

Àrees de lleure:
- Castellciuró. Molins de Rei
- Santa Creu d'Olorda. Barcelona
- La Salut. Sant Feliu de Llobregat
- Sant Pere Màrtir. Sant Just Desvern
- Can Coll. Cerdanyola

Les àrees de lleure es netegen periòdicament.

Fonts:
Font
- Font
- Font
- Font
- Font
- Font

Groga. Barcelona
de la Budellera. Barcelona
Muguera. Barcelona
de la Beca. Sant Just Desvern
de Santa Eulàlia. Barcelona
de Can Gras. Barcelona

Miradors:
- Ctra. de l'Arrabassada:
- Font del Bacallà. Barcelona
- Barcelona. Barcelona
- Font Groga. Sant Cugat
- Ctra. Horta Cerdanyola:
- Esfèrics. Barcelona
- Montbau. Barcelona
- Forat del Vent. Cerdanyola
Itineraris:
- La Budellera. Barcelona
- Parc de Vallvidrera. Barcelona
- Ctra. del Cementiri. Cerdanyola
Acondiciament d'indrets específics. Inclou tala d'arbres secs, esporgues, desbrossades, neteja en general:
- Can Santoi. Mol ins de Rei
- Mentora Alsina. Barcelona
- Can Pasqual. Barcelona
- Mas Pins. Barcelona
- Can Coll. Cerdanyola
- Torre Baró. Barcelona
Pel que fa als treballs de neteja i recollida de deixalles, etc. de les àrees de lleure i
camins de la Serra de Collserola, aquestes estan contractades actualment a una
empresa de serveis que s'encarrega de recórrer, dos cops per setmana, totes les
àrees de lleure del Parc així com les principals carreteres que el travessen. Durant
l'any 1992 en el conjunt d'actuacions de neteges periòdiques s'han recollit 1.794m3 d'escombraries i runes.
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Elements construïts

Introducció
L'any 1992 s'ha caracteritzat per la continuïtat en el desenvolupament dels projectes i les obres ja encetades anteriorment; per l'arranjament d'àrees de lleure i itineraris ja en funcionament; i per l'elaboració de nous projectes per a desenvolupar en
el futur.
En línies generals, les tasques de l'any 1992 han estat:
• Inici de les obres del Parc de Vallvidrera-Santa Maria de Vallvidrera.
• Redacció del projecte executiu de la 2a fase de l'Àrea de Lleure de Sant Pere
Màrtir.
• Realizació de l'acondiciament i del completat d 'àrees de lleure existents al Parc
de Collserola.
• S'efectua un conjunt d 'intervencions sobre la xarxa viària:
- Es realitza la neteja i l'acondiciament dels espais annexos del primer tram de la
carretera de Sarrià a Molins de Rei .
- Es redacta el projecte de la 2a fase de la neteja i l'acondiciament dels espais
annexos de la carretera de Sarrià a Molins de Rei.
- Es continua amb la senyalització i el control dels camins.
- S'acondicien pistes forestals i camins de passejada.
• Finalizació de la restauració de l'edifici principal de Can Coll .
• Redacció del projecte i inici de les obres del Projecte de rehabi litació, consolidació i acondiciament de l'edifici dels masovers de Can Coll.
• Es continua la col ·laboració amb els mòduls de construcció de l'Escola Taller de
Collserola (Consorci d 'Iniciatives de Patrimoni i Medi Ambient) per a la rehabilitació de les masies de Can Ferriol i Can Balasc.

Mirador de Sant Just, a la carretera de
Vallvidrera-Molins de Rei.

• Finalment, es continua la tasca de manteniment de les àrees de lleure i dels iti neraris.

Àrees de lleure
2a Fase del Parc de Vallvidrera-Santa Maria de Vallvidrera
Es comencen les obres de la 2a fase del Parc de Vallvidrera. Aquesta fase ve a ser
el complement de la 1a fase, Vil ·la Joana, i configura el cor del Parc, amb Vil ·la
Joana i el Centre d'Informació a una banda i la Parròquia de Santa Maria de Vallvidrera i l'àrea de lleure, a l'altra.
El programa d'aquesta àrea de lleure és el següent:
- Col ·locació d'un berenador amb taules 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 articula i ordena els diferents espais.
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La superfície d'aquesta àrea és de 4,1 ha.
Projecte: Josep Mascaró i Català, arquitecte dels Serveis Tècnics del Patronat
Metropolità del Parc de Collserola.

Projecte de la 2a Fase de l'àrea de lleure de Sant Pere Màrtir
Aquesta 2a fase va significar el complement de la 1a fase de l'àrea de lleure ja finalitzada. A partir de l'observació del funcionament de la 1a fase i de les mancances
que aquesta té, s'ha redactat el programa de la 2a fase. És el següent:
- Col·locació d 'un berenador amb taules i bancs per al picnic i amb un espai per
al lloguer de bicicletes.
- Arranjament i revalorització de la font de la Mandra i els seus entorns.
- Definició de l'entroncament amb el futur Passeig-Mirador de les Aigües, ja projectat.
- Tractament de la vegetació.
La superfície d'aquesta àrea és de 0,875 ha.
Maqueta del projecte 2a. Fase de Sant Pere Màrtir.

Projecte: Robert i Esteve Terradas i Muntanyola. Arquitectes.

Acondiciament i completat
d'àrees de lleure existents
Les àrees de lleure pateixen un desgast i un deteriorament importants, tant per l'ús
intens que en fa la gent com pels agents tributaris, sobretotplagues, que hi actuen.

Mirador de la Font Groga.

Per tal de corregir els desperfectes i completar certes mancances es va redactar
un projecte que durant l'any 1992 s'ha portat a terme. Els espais arranjats han
estat els següents: 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 i Miradors de Sant Pere Màrtir.

Xarxa viària i senyalització
Vies principals del Parc
Neteja i acondiciament dels espais annexos del primer tram de la carretera de
Sarrià a Molins de Rei.
Es realitza el projecte redactat l'any 1991. El primer tram de la intervenció va des
de l'in ici de la carretera de Vallvidrera, al peu del Funicu lar, fi ns al peu del Turó
d'en Cors. Els espais arranjats són els següents:
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- Mirador de Sarrià. Espai que queda sobre el primer revolt. S'organitza com a
mirador i porta del Parc.
- Arranjament del tram de carretera comú amb el Passeig-Mirador de les Aigües .
- Mirador de Sant Just. S'ordena l'espai pla al peu del Turó d'en Cors, com a inici
d'itineraris, mirador i estacionament. Així mateix, es restaura el talús que genera
aquest espai pla.
Projecte de la segona fase de neteja i acondiciament dels espais annexos a la
carretera de Sarrià a Molins de Rei.
Seguint els mateixos criteris projectuals de la 1a fase, es projecta aquesta segona
fase que abarca des del coll de Can Cuiàs fins a l'accés a l'àrea de lleure de Santa
Creu d'Olorda.
A més de l'eliminació de brossa i la col ·locació d'una tanca doble-ona en determinats espais, el projecte contempla l'arranjament dels següents espais:
- Coll de Can Cuiàs. Estacionament, mirador i parada del bus del Parc.
- Collet de les Torres. Parada del bus del Parc i punt de partida d'itineraris.
- Mas Pins. Parada del bus del Parc. Vorera per comunicar Mas Pins amb itineraris.
- Turó d 'en Serra. Petit aparcament.
- Santa Creu d'Olorda. Es resolen els deficients accessos a l'àrea de lleure i a
l'estació receptora de la companyia FECSA.

Camins de passejada
Senyalització i control de camins
S'ha continuat la senyalització d'itineraris per a vianants i el tancament de camins
d'ús exclusiu per a vehicles de servei i veïns del Parc.

Per aquí les bicicletes ...

Edificacions
Finalització de la restauració de l'edifici principal de Can Coll
A la primavera de l'any 1992 s'han finalitzat les obres de restauració de l'edifici
principal de Can Coll, destinat a Centre d'Educació Ambiental del Parc de Collserola.
La superfície construïda ha estat de 1.837 m2
La planta baixa s'ha adaptat com a museu del món rural i recepc ió. La primera
planta s'adequa per realitzar-hi diferents estud is del Parc i com a exemple da la
pròpia masia. La planta segona, les golfes, s'adequa com a gran sala d'usos múlti ples, a més de biblioteca i laboratori.
S'arranja també l'annex al cos principal i se l'equipa per ser utilitzat pels monitors i
responsables de la docència de Can co ll.
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Projecte i realització de les obres de rehabilitació, consolidació i
acondiciament de l'edifici dels masovers de Can Coll
Per resoldre l'estat de semi-ruïna que presentava el complex de la masoveria, de la
granja i de la terrassa de Can Coll, es va redactar un projecte de rehabilitació, consolidació i acondiciament. El projecte contempla el canvi de sostres, la construcció
d 'una escala d'accés, una redistribució dels espais habitables i una completa adequació de les instal ·lacions (electricitat, aigua i sanejament). Així mateix, es preveu
el sanejament de fonaments, parets mestres, dintells i tots els elements deteriorats.
La fusteria es fa nova, així com els interiors. La coberta es refà del tot i s'aïlla tèrmicament. Les façanes es restauren amb materials adequats.
La superfície construïda total és de 430,30 m2
A finals del 1992 han començat les obres i es preveu la seva finalització a l'estiu del
1993.
Projecte de restauració: Josep Mascaró, arquitecte, i Antoni Ardèvol. Serveis Tècnics del Patronat Metropolità del Parc de Collserola.
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Divulgació i Educació ambiental

Introducció
El propòsit d'aquesta línia de gestió és exp licar el sentit de la conservació del Parc
i de la natura en general a fi d'aconseguir, de tots i cada un dels ciutadans, el
coneixement i la sensibilitat que les garanteixin. Alhora, hom vol promoure un ús
més bo i més interessant dels recursos educatius i lúdics, que contribueixi a millorar les condicions de vida de les congestionades ciutats metropolitanes.

El Centre d'Informació del Parc
El Centre d 'Informació del Parc és el lloc des d'on es coordinen i dinamitzen les
activitats participat ives i educatives ciutadanes relacionades amb el Parc. Per tant
els seus objectius són, doncs, oferir una informació general bàsica i pràct ica
(indrets, possibi litats, transports, serveis, etc.), suggerir activitats encaminades al
conei xement del Parc i dels seus valors i promoure 'n un ús educatiu i respectuós.
L'horari del Centre d' Informació, obert tots els dies de l'any excepte Nadal, Sant
Esteve i Cap d'Any, fa que es puguin dividir els visitants en dos apartats: els visitants en caps de setmana i dies fest ius i els visitants en dies feiners , bàsicament
escoles.

Accés al Centre d 'Informació.

Dies feiners
L'usuari d 'entre setmana és, principalment, l'escola. L'escola veu en el Centre
d ' Informació diferents motius per ven ir, com alternativa als centres d 'Educació
Ambiental del Parc quan aquests estan plens, com a combinació entre lleure i
didàctica, lleure simplement, per treballar temes específics (EGB), temes de medi
ambient i exemples de gestió (BUP, COU i Escoles Taller).
Des de l'octubre passat, l'oferta del Centre d 'Informació es va completar amb la
possibilitat de realitzar, per part de les escoles, visites guiades que comprenen, a
més de l'oferta habitual del Centre, la realització d 'activitats de descoberta del
medi a través dels sentits. Aquests itineraris estan conduïts per personal especialitzat. L'activitat Collserola-Tour, destinada a secundària, també ha passat ser coordinada des del Centre amb l'inici del nou curs .
Des del mes de gener passat fins el desembre han passat pel Centre d 'Informació
en dies feiners un total de 9.107 alumnes (7.666 d'EGB i 1.441 de BUP i COU)
corresponents a 166 escoles.
Els grups organitzats, casals d'avis, esplais, etc. també visiten el Centre; aquest
any ho han fet 2.072 persones, distribuïdes en 43 grups.
I per acabar, ens han visitat 378 alumnes de 20 Escoles Taller.
Però al Centre d 'Informació es realitzen també altres tasques: l'atenció al públic
personal i telefònica, la difusió de les activitats que es promouen des del Servei, a
través de la premsa i dels diferents ens d 'informació ciutadans, l'actualització del
mailing de subscriptors al Butlletí del Parc i la venda de les publicacions del Patronat.
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Dies festius
Els visitants tipus dels dies festius són families, principalment amb nens petits, i
excursionistes. Uns vénen cercant informació i amb ganes de gaudir de l'entorn
que se'ls ofereix, amb la intenció de passar el matí; d'altres, els caminaires, vénen
sobretot cercant novetats en itineraris ja sia a peu o bé en bicicleta, noves àrees
arranjades, etc. per poder continuar descobrint llocs a la Serra. L'horari d'atenció
al públic va ser fins el setembre de matí i tarda (9,30-14,30 i 16-17,30) i, a partir de
l'octubre, es va establir com a definitiu de 9,30 a 15 h.
Aquest any han visitat el Centre d'Informació en dies festius 15.239 persones; s'ha
de tenir en compte que, com que Can Coll i Mas Pins han obert els diumenges,
molts visitants ja no s'arriben a Vil·la Joana sinó que s'adreçen al Centre que més
els convé.
La mitjana diària de visitants en festius és de 150 persones i el diumenge el dia
més freqüentat.

Dies
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HIVERN
(gener-març)

Total (visitants/dia)

PRIMAVERA
(abril-juny)

Total (visitants/dia)

ESTIU
Uuliol-setem.)

Total (visitants/dia)

TARDOR
(octub.-desem.)

Total (visitants/dia)

Visitants
Matí

Tarda

Total

22

3.253

40

3.293
(150)

31

4.081

297

4.378
(142)

28

2.134

119

2.253
(80)

21

5.315

5.315
(253)

Activitats per a tothom

eo

L L S E ROL A exposa

Exposicions temporals al Centre d'Informació
Durant l'any 1992 s'han fet les següents exposicions i activitats:

"Ambients assolellats" (27.3-10.5). Aprendre a descobrir la diversitat i la riquesa
d'aquests ambients, tan típics del paisatge mediterrani, va ser l'objectiu d'aquesta
exposició.
Activitats complementàries: Xerrada sobre "L'Herpetofauna a Collserola" 25.4.92, a
càrrec de M.A. Carretero.
Passejades pel solell, 5.4.92 i 10.5.92
"Les fonts: l'aigua i els homes" (29.5-30.8). A Collserola, un lloc proper a àrees
fortament poblades, l'aigua ha estat molt aprofitada i ens ha quedat una densa xarxa de fonts i mines ...
Activitats complementàries: Xerrada sobre trets destacats i curiosos de les nostres
fonts, a càrrec d'Ernest Costa, 20.6.92.
Passejades a la recerca de l'aigua i de l'ombra, 14 i 21.5.92.
"1000 Imatges per Collserola" (28.11-28.2.93). Exposició de les obres premiades
en els apartats de pintura, dibuix i fotografia. A Can Coll s'exposaren totes les
obres presentades i les premiades als apartats infantils.
Activitat complementària: Visita a l'exposició i festa infantil, 29.11.92.

Exposició "Els ambients assolellats" al Centre
d'Informació.

Passejades guiades i altres activitats
Collserola-Tour, passejada per la Serra que combina l'autocar i el passeig a peu.
Es fa un dissabte al mes, llevat de l'agost.
Nits d'astronomia, sessions d'iniciació a l'observació del cel i els cossos celests.
Se celebren un divendres al mes a Mas Pins.
"Aprendre al Parc". Curs "Què fer dels residus?", Can Coll, 24.10.92
Curs "Com es feia i com es fa el vi?", Can Coll, 12.12.92.
Tallers de Nadal, organitzats per l'equip de monitors del Parc. Adreçats a nens de
6 a 13 anys.

Campanyes i col·laboracions
4a Campanya de rapinyaires del 19 de setembre a 1'11 d'octubre. Aquesta cam panya de seguiment i observac ió de la migració de rapinyaires ha suposat, a més
d'una millora del cens -s'han registrat gairebé 3.700 rapinyaires -, la consolidació
d'aquesta iniciativa com a campanya de participació col·lectiva. Molts dels observadors casuals s'han implicat progressivament en el seguiment fins i tot aportantne dades inèdites. Entre particulars i grups organ itzats varen apropar-se al punt
d'observació prop d 'un miler de persones.
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Campanya de col·locació de caixes-niu, ja tradicional al Parc. Cal recordar que
es tracta de la primera campanya en la qual varen participar col ·laboradors voluntaris. Enguany, a la cinquena campanya, hi ha participat un col ·lect iu de 13 grups
format per entitats naturalistes (Collsero la 10, Centre català d 'ornitolog ia, Voluntaris Forestals, Voluntaris del Parc) i diversos particulars. En aquesta ocasió es van
reparti r un total de 205 noves caixes de 6 models diferents que s'afegeixen a les
col·locades en anteriors campanyes.
Passejades en bicicleta per la Carretera de les Aigües, organitzades per la
Regidoria de Promoció i Relacions Cíviques de l'Ajuntament de Barcelona, dins del
Programa Barcelona'93.
~iada Esportiva, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, va tenir lloc el 18 de
setembre.

Exposició de bolets. Col ·laboració amb el Grup de Natura de Les Planes per a la
confecció del cartell sobre l'exposició de bolets que celebren anualment.
En col·laboració amb l'Institut Català de Serveis a la Joventut s'han realitzat sengles camps de treballs als Centres d'Educació Ambiental de Can Coll i Mas Pins. El
seu desenvolupament s'explicita a la descripció d'activitats d 'aquests dos centres.
Exposició de Bolets del grup de Natura de
Les Planes. Novembre 1992.

Programa escolar d'Educació ambiental
Can Coll
El curs 91-92 ha suposat per a l'equipament de Can Coll el quart any de treball
amb els mestres i escolars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Els objectius que ens marcàrem per al curs es poden resumir en cinc punts:
- Atendre les demandes de visites escolars, segons quatre programes d'aproximació a la Serra (per a alumnes de 3r a 8è d'EGB) i dos programes d'experimentació (dirigits als alumnes de pre-escolar, primer i segon d'EGB).
Finalitzar les exposicions permanents de Can Coll, recollir material etnogràfic i
inaugurar les obres de remodelació de la masia.
Posar en funcionament un servei d'atenció al púb lic els dies festius.
Ampl iar la població atesa creant el Centre Documentació i Recursos de la Serra
de Collserola.
- Incidir en els programes educatius de les escoles de magisteri.
Una novetat important en l'oferta dirigida a les escoles fou el disseny d'un programa d'aproximació a la fauna. Durant el curs es dugué a terme l'elaboració de materials, la recerca de les localitzacions més adients per a dur-la terme i les primeres
experimentacions. Els objectius .bàsics de l'activitat són, d 'una banda, pal ·liar el
desconeixement de la fauna de la Serra que existeix entre els mestres i escolars i,
d 'una altra, potenciar el parc com a- element de treball naturalístic. En definitiva,
crear unes condicions favorables per al lleure actiu entre la població.
Els alumnes de 3r i 4t de bàsica treballen sobretot amb els animals invertebrats. Els
de 5è a 8è ho fan sobre els vertebrats, especialment els ocells. Per tal de garantir
les observacions amb els escolars, normalment poc avesats al silenci i a l'atenció,
ha calgut condiciar una feixa d'observació amb amagatalls.
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La proposta del curs, doncs, quedà configurada així:
- Experimentem Collserola (nivells pre-escolar, 1r-2n d'EGB)
- Aproximació geogràfica (nivells 3r-4t, 5è-6è, 7è-8è)
- Aproximació a la vegetació (nivells 3r-4t, 5è-6è, 7è-8è)
- Aproximació al món rural (nivells pre-escolar, 1r-2n , 3r-4t, 5è-6è, 7è-8è).
- Aproximació a la fauna (nivells 3r-4t, 5è a 8è).
Pel que fa a l'oferta escolar, en el període comprès entre setembre de 1991 I Juny
de 1992 es van dur a terme des de Can Coll un total de 286 activitats, amb 11 .173
alumnes, una tercera part dels quals correspon als cursos de 3r i 4t d'EGB. Un
40% dels escolars procedien de Barcelona. Només un 7% foren escoles de fora de
l'Àrea Metropolitana. Un cop més hem de lamentar la impossibilitat material
d'atendre totes les demandes d'activitats que s'han rebut.

Aproximant-se a /a vegetació.

Després d'un llarg període de rodatge, el contingut de les aproximacions que es
duen a terme a Can Coll està en condicions de ser publicat, cosa que facilitarà en
gran mesura la tasca de preparació dels mestres de les activitats a Collserola. Les
dues publicacions d'aquest any completen la proposta de l'aproximació geogràfica. L'any vinent es publicaran els tres nivells de l'aproximació a la vegetació.
Durant l'any s'ha treballat en la recopilació d'informació bàsica per a la creació del
Centre de Documentació i Recursos Educatius del Parc de Collserola. L'any vinent
es donaran a conèixer les primeres publicacions i s'obrirà oficialment als mestres i
educadors.

Experimentem Collsero/a.

Altres activitats
A més de les activitats ofertes al sistema educatiu formal, hi ha un bon nombre de
sessions de treball especialitzades que, tot i no ser tant nombroses, tenen un
especial interès per als col ·lectius als quals es dirigeixen.
Hem de destacar la col·laboració en les sessions de treball de camp al Parc de
Collserola de l'Escola Universitària de Mestres de Sant Cugat, el Departament de
Didàctica de la UAB, l'Escola de Mestres Blanquerna, el Departament de Pedagogia i Didàctica de la UAB i la Facultat de Geografia i Història de la UAB.
Can Coll ha col·laborat també en la formació pràctica dels alumnes de l'Escolataller de Collserola.
Les activitats del Centre s'han presentat a col·lectius molt diversos d'equips d'educació ambiental (privats i institucionals) de tota Espanya.
Una part important dels esforços del Centre s'han dirigit a la recerca d'informació i
elaboració d'una carpeta de Recursos, pensant en els educadors, sobre la fauna
de Collserola, generats a partir de la pròpia dinàmica del parc.
Can Coll ha estat també seu, per quart any consecutiu, del Camp de Treball per a
joves, dedicat a la Protecció de la Natura, organitzat conjuntament amb l'Institut
Català de Serveis a la Joventut de la Generalitat de Catalunya.
A l'àrea d'acampada de Can Coll s'acoll iren 23 nois i noies de 18 a 25 anys procedents de Catalunya i de la resta de Comunitats Autònomes de l'Estat, bàsicament
de Canàries, País Basc, Galícia i Astúries. Les activitats realitzades foren de suport
al Centre d'Educació Ambiental de Can Coll, intervencions en el medi natural de
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l'entorn del Centre (camins, senyalitzacions, planter, etc.) i, finalment , activitats de
coneixement de la Serra i de la gestió del Patronat.
Can Coll, atenció al públic en diumenges i festius

A partir del 15 d'abril de 1992, Can Coll obrí les seves portes al públic en dies festius , un cop finalitzades les obres de remodelació i consolidació de l'edifici.
La finalitat d'aquest servei és fer de Centre d'Informació i recepció del Parc i
poder acollir el gran nombre d'usuaris en dies festius. També hi ha una afluència
de públic infantil que convida els familars a visitar el centre on ha treballat amb
l'escola.
Cada dia festiu, un equip de quatre persones es tornaren per poder orientar els
visitants, mostrar-los les exposicions i els videos del parc. Amb la col·laboració
dels voluntaris del Parc es pogueren fer també itineraris guiats a l'exterior de la
masia i als voltants de Can Coll.
L'acollida del públic va ser excel·lent. Entre el 15 de març i finals de juliol van visitar
el centre un total de 3.390 persones. A finals d'any el nombre era ja de 7.219.
Una part dels visitants venien amb la intenció de visitar l'exposició d'obres infantils
del Dia de Collserola de 1992 (1000 imatges per Collserola), dedicat a plasmar les
diferents visions dels usuaris de la Serra.

Mas Pins
El curs 91-92 ha estat el segon curs de funcionament de Mas Pins com a Centre
d'Educació Ambiental.
Les modificacions que s'han introduït al programa d'Investigació sobre el bosc
respecte al curs anterior han estat bàsicament qualitatives.
Durant la primavera es va posar en marxa la Investigació sobre la fauna que, com
la proposta anterior, es dirigeix als alumnes de secundària i universitat. L'objectiu
principal de l'activitat és iniciar els alumnes en l'estudi científic de la fauna i induirlos a reflexionar sobre alguns aspectes de la seva gestió .
Geografia als Turons de Can Pasqual.

El tractament dels temes faunístics presenta connotacions pròpies. Cal un mínim
d'entrenament que permeti la identificació d'espècies. És per això que la primera
fase del treball consisteix bàsicament en activitats de reconeixement de les espèc ies més representatives. A la segona fase es realitza l'estudi del poblament
d'ocells d 'una zona concreta en, relació a la vegetació del lloc i s'analitzen els
aspectes de gestió que se'n deriven .
Fins a finals del curs 91-92 es van seguir organitzant des de Mas Pins els Circuits
guiats i el Collserola-tour, dirigits a un públic més ampli que incloïa des dels alumnes de cicle superior d'EGB fins el públic adult. Aquestes activitats tenen per
objectiu aconseguir una visió global del Parc i conèixer les característiques general
del relleu, la vegetació i la fauna.
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El nombre total d'alumnes que han participat en les activitats durant el curs 91-92
és de 3.462 , distribuïts de la manera següent: 1.032 a les Investigacions sobre el
bosc i sobre la fauna, 441 als Circuits i 1.989 al Collserola-to ur. Tot això repartit en
98 activitats i 109 dies, distribuït segons els següents nivells: Secundària, 74%;
EGB, 26%. Tenint present els dies lectius del curs escolar i que els dilluns es reserven a reunions i preparació de materials, l'ocupació ateny el 95%.
L'equip del centre és format per dues persones fi xes. Durant l'últim trimestre del
curs es va incorporar una persona a l'equip coincidint amb la posada en marxa de
la nova activitat sobre la fauna. Per atendre totes les demandes de monitoratge (en
els Circuits i Collserola-tour) s'ha comptat també amb la col ·laboració puntual de
quatre persones més, que són de l'equip d 'atenció al públic del Parc els dies festius i caps de setmana.

Cursos per a professors
Seguint la línia de treball iniciada l'any anterior es programaren dos cursos:
- " La geologia de Collserola" els dies 4 i 5 d 'abril. Fou dirigit per Vicente Morales,
geòleg i professor d'institut. Hi assistiren 19 persones.
- "Collserola a l'abast", del 29 de juny al 2 de juliol (28 hores de durada). Dirigit
per l'equip tècnic d'educació del Parc. S'anul·là perquè coincidia amb l'inici de
l'Escola d'Estiu per a mestres.

Altres activitats
Mas Pins ha seguit obert els caps de setmana i dies festius per a grups que hi vulguin fer estades de treball . El total d 'estades real itzades ha estat de 32, amb 987
partici pants i 59 dies d'ocupació.

Mas Pins, 4 i 5 d'abril de 1992

Curse t a Mas Pins.

També Mas Pins ha estat seu de les sessions de formació de voluntaris, d'algunes
activitats adreçades al públic en general com "Les nits d 'astronomia" , de diversos
actes del Dia de Collserola i d'un camp de treball d'estiu .
Aquest camp de treball es va realitzar en col·laboració amb l'Institut Català de Serveis a la Joventut de la Generalitat de Catalunya, de 1'11 al 24 de juliol de 1992, i es
va plantejar com una activitat de coneixement del Parc de Collserola i no només
com la realització d'unes tasques. Es va creure interessant que fos internacional i
adreçat a persones d'edats compreses entre 18 i 25 anys. El nombre d 'assistents
va ser de 19 persones, vuit noies i onze nois. L'equip de tècnics del Patronat es va
encarregar del disseny del projecte tècnic, així com de la direcció i coordiriació de
les activitats durant la realització del Camp i de la infrastructura.
Des del 15 de març de 1992, tots els diumenges i festius el centre està obert al
públic. Dues persones es fan càrrec de la informació i atenció al públic, es poden
veure els vídeos del Parc i fer algun itinerari pel voltant guiats per algun dels Voluntaris del Parc.
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Programes d'intercanvi del Servei de Divulgació i
Educació Ambiental
Per segon any consecutiu s'organitzà un programa d'intercanvi de treball i experiències entre el Parc de Collserola i altres parcs naturals de l'Estat. Enguany
l'intercanvi es realitzà amb el Parc Natural de S'Albufera d'Alcúdia i el Parc Natural
de Cabrera (Mallorca).
.
Durant els mesos de juliol i agost, dos educadors de Collserola s'incorporaren a les
tasques del Servei d'Informació del Parc de Cabrera i dos més als camps de treball
de S'Albufera.
Així mateix, durant el mes de juliol dos educadors de S'Albufera formaren part de
l'equip tècnic dels camps de treball de Mas Pins i Can Coll. Posteriorment, durant
el mes de febrer, dos educadors de Cabrera participaren en les tasques d'acolliment d'escolars a Can Coll.

Dia de Collserola
El Dia de Collserola d'enguany se celebrà el diumenge 4 d'octubre amb un lema
molt concret: "1 .000 Imatges per Collserola". Sota aquest lema s'organitzà un concurs popular de pintura, dibuix i fotografia amb la intenció que els participants se
sentissin protagonistes de la jornada al mateix temps que es posava èmfasi sobre
el comportament dels visitants. Dedicat a les actituds es va establir un premi especial , "Tú si, Atila no", per expressar els continguts del fullet amb el mateix nom.
Es va implicar en la tasca a artistes destacats, que varen estar presents en els
Centres, on dibuixaven davant del públic. Fou una de les notes més atractives de
la Jornada. També va resultar molt exitosa l'actuació dels mims i titelles que es
varen contractar per animar el Dia.
Dia de Collserola 1992.

La difusió del Dia es va fer per mitjà d'un cartell i un tríptic on constaven les bases
per a participar en el concurs.
Per causes meteorològiques es varen fer alguns canvis en la programació i en la
ubicació prevista de les activitats. El nombre d'assistents globals va pujar a 2.700
persones de les quals 1.051 es varen inscriure en algun dels apartats del concurs.
El nombre de persones que col·laborà activament en el dia fou de 260. En aquesta
xifra està inclòs el personal del Parc, els il ·lustradors i prop de 150 voluntaris.

Els Voluntaris del Parc
L'any 1992 ha estat l'any de la consolidació del grup de Voluntaris del Parc. Amb la
incorporació, el mes de febrer, d'un nou grup de voluntaris, les tasques que aquest
col· lectiu assumeix al Parc s'han anat· ampliant.
En total aquest any han actuat a Collserola un centenar de voluntaris, que amb el
seu compromís de dedicar un diumenge al mes al Parc han desenvolupat tasques
d'atenció al públic al Bus del Parc, atenció al públic als diferents Centres del Parc
oberts els diumenges i guiatge d' itineraris al voltant d'aquests Centres.
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Durant el 1992 s'han anat fent Jornades de Formació adreçades als voluntaris, en
les quals tècnics del Patronat i especialistes d 'altres entitats, iniciaven els voluntaris en les diferents tasques que el Patronat duu a terme a la Serra de Collserola.
El dia de Collserola hi van col ·laborar gairebé tots . Van fer tasques d 'atenció al
públic, informació, acolliment del bus, guiatge de camins, venda de materials editats pel Patronat, vigilància ...
En resum els serveis realitzats pels voluntaris del parc durant l'any 1992 han estat
1.216, que es distribueixen de la següent manera:
Atenció al Públic i Guiatge als Centres del Parc:
- Mas Pins: 128
- Can Coll: 256
- Centre d'Informació: 192
Acolliment al Bus del Parc:
- dins del Bus: 512
- a terra: 128

Un grup amb vida pròpia
A més a més dels serveis a què es van comprometre, el grup de voluntaris de Collserola té una vida pròpia, la qual s'expressa en la participació i en l'organització
d 'activitats afegides a les obligades segons el compromís adquirit.
Així s 'han fet les feixuges, però alhora animades, matinals de neteja; la participació a la campanya de seguiment i col ·locació de cai xes-niu; l'assistència molt nombro sa- a la jornada sobre Educació Ambiental per tenir-ne uns coneixements bàsics que ajudin a centra r el sentit dels serveis quotidians ;
l'assistència a les sessions comentades de les exposicions temporals amb les
sortides complementàries que ajuden a conèi xer la Serra. Una altra mena d'activitats , més lúdiques, són les festes que periòdicament animen la vida del grup :
la castanyada, coincidint amb l'exposició dels fruits del bosc; la celebració del
Nadal a Mas Pins amb excursió i festa ; o l'animat ball amb què acabà la jornada
del 29 de febrer.
També es va fer una sortida al Parc dels Aiguamolls de l'Empordà i al Parc del Montsant amb la finalitat de conèixer la realitat d'altres espais naturals del nostre país.
En totes aquestes activitats el retrobament dels companys anima, engresca i ajuda
a obrir nous camins per a l'estima del Parc en concret i de la natura en general.
El penúltim dissabte de febrer es van trobar una trentena de voluntaris en un dels
indrets més significatius de Collserola: el salt d'aigua de la Rierada, al terme de
Molins de Rei. El motiu era la neteja d'aquell indret; s'hi van recollir més de tres
tones de plàstics, pneumàtics, vidres, ferralles ,.. .

Fes-te Voluntari del Parc.

Altres activitats dels voluntaris
Col ·laboració amb el Movibaix. Aquesta entitat va demanar la presència dels
Voluntaris en una trobada a Fontmartina (Montseny). L'objectiu era informar (conjuntament amb altres organitzacions en defensa de la natura) uns cinquanta nois i
noies sobre qui eren i què feien els voluntaris de Collserola i, a partir d'aquí, motivar-los i engrescar-los per tal de desnvolupar Projecte Verd de Movibaix.
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Així mateix els voluntaris van acollir a dos grups de ciutadans amb disminució física: un de l'Agrupació Braille de Gràcia i un altre d'una institució de Sabadell. També es van ocupar de mostrar els bells indrets del voltant del Centre de d'Informació
de Vallvidrera a un grup de magrebins -ciutadans de Les Planes- que volien conèixer el seu nou lloc de residència.
Es van organitzar diverses sortides per diferents punts geogràfics catalans: seguiment del GR-10 per l'Albera, del 10 al 12 d'octubre; una sortida a la fageda de
Santa Fe del Montseny i la travessia per Collserola seguint el GR-92.

El Bus del Parc
Els busos del Parc -servei inaugurat el Dia de Collserola de 1991- han recorregut la
Serra de Collserola per les carreteres d'Horta-Barcelona i de Molins de Rei-Barcelona. Aquest servei , creat per apropar el ciutadà a la Serra, ha funcionat tots els
dies festius de l'any 92 amb el següent balanç:
Bitllets venuts durant l'any (els bitllets són d'anada i tornada): 10.730 (4.995 a la
línia de Molins i 5.737 a la línia de Cerdanyola). Això fa una mitjana de 173 bitllets
venuts per dia en les dues línies durant els quatre recorreguts que fa cada línia.
Cada autobús ha comptat amb el servei de dos voluntaris que acullen, informen i
suggereixen a l'usuari com pot gaudir del Parc.

Patrocini
Aquest any 92 s'ha iniciat des del Patronat una tasca d'aproximació a empreses de
diferents sectors amb l'objectiu d'aconseguir col ·laboracions econòmiques que
permetin realitzar un seguit de projectes previstos en les diferents àrees de gestió
del Parc.
Aquest plantejament, força habitual en els espais naturals dels paisos més avançats,
s'adreça a les empreses que volen establir un lligam, no només amb el Parc de Collserola, sinó també amb les idees de conservació i respecte per al medi ambient.
Com a contraprestacions, el Patronat disposa d'un conjunt d'instruments per a la
difusió de l'activitat en qüestió i de l'empresa que la patrocina o que col ·labora en
la seva realització . En aquest sentit, és prevista la col ·locació de rètols del Patronat
en els quals consti el nom del patrocinador d'una determinada actuació, així com
la difusió dins del Butlletí del Parc, els catàlegs de les exposicions, la Memòria de
gestió, etc. Tot això al marge de la pròpia difusió que l'empresa faci al voltant del
seu suport al Parc de Collserola.
Els primers fruits d'aquesta tasca varen possibilitar la realització del Concurs de
Pintura, Dibuix i Fotografía celebrat el propassat 4 d'octubre, Dia de Collserola. El
principal patrocinador de la diada va esser Tibidabo, la muntanya màgica. També
amb diferents aportacions econòmi€lues contribuïren les empreses d'autobusos
Soler-Sauret i Sarbus i l'empresa Forestal Marín. Altres firmes col ·laboraren
aportant materials, com fou el cas de:
- Texidor Belles Arts, amb materials per als premis de dibuix i pintura.
- Diari de Barcelona i Diari Avui, amb anuncis gratuïts.
- Guarro Casas, amb paper de dibuix per als concursants i il·lustradors.
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- Editorial Cruïlla i Editorial Altea-Grup Promotor, amb llibres per als premis
infantils.
- Agfa, amb rodets fotogràfics per a la parada del Voluntaris de Collserola.

Totes aquestes empreses foren esmentades en els fullets, pósters i postals editats
al voltant del Dia de Collserola i també en els anuncis insertats als principals diaris
de la ciutat.
Aquest primer objectiu aconseguit ens encoratjà a realitzar un Catàleg de Projectes
de Patrocini que a la vegada ha estat patrocinat per les empreses Copisteria
Miracle, Centre de Reproducció Color i Papeles Manipulados Barcino que hi
han aportat els materials i el servei d'edició.
Aquest catàleg , que conté 21 projectes de diferents àmbits del Parc, es farà arribar
als Presidents i Directors Generals o Gerents de 250 empreses seleccionades per
la seva importància, la seva afinitat sectorial i el lligam amb patrocinis anteriors ja
siguin culturals, esportius o ecológics.
Les possibilitats de col ·laboració amb les empreses resten obertes a molt diferents
plantejaments el resultat del quals ha d 'ésser la conservació del Parc. Res millor si
en aquest objectiu s'hi troba implicada la societat en conjunt i per tant també el
món empresarial.

Publicacions
- Reed ició actualitzada del plànol-guia en català
- Catàlegs de les Exposicions Temporals abans esmentades
- Aproximació Geogràfica 3r-4t, 7è-8è. Continua la col ·lecció "Dossier del Mestre" , iniciada el 1991
- Full naturalístic (número 2)
- Itineraris Bicicletes (1 , 2 i 3). S'inicia la col ·lecció d'itineraris recomanats per a les
bicicletes a Collserola
- GR92 Mediterrani: Del Besòs al Llobregat, per la Serra de Collserola. Fragment
d 'aquest gran recorregut europeu que discorre per la Serra de Collserola.
- El curs al Parc. Petita publicació destinada a les escoles i entitats que explica
totes les possibilitats educatives i de lleure que ofereix el Parc
- Selecció Punt-Guia. Recull classificat per temes de tota la informació que conté
el Punt-Guia
- Videos : "El misteri Can Coll " , " El Bosc Canviant", "Seguint la petjada", "Més
enllà de la costellada"
- Àudiovisual del Parc de Collserola per a nens
- Póster Campanya Observació Migració Rapinyaires i adhesiu
- Calendari per als voluntaris del Parc
- Cartell Dia de Collserola i programes
- Butlletí (15, 16, 17 i 18)
- "Pin" del Parc de Col lserola
- Llapis del Parc de Collserola
- Memòria de Gestió 1991
- Cartell Campanya de Prevenció d'Incendis.

El "Pin" de Collserola.
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El Pressupost de l'any 1993, en el marc de dificultats pressupostàries generals, respecte a exercicis anteriors, suposa
una reducció considerable en les inversions.
No obstant això, cal destacar, en un altre sentit, l'increment
substancial de les despeses corrents que es deriva, fonamentalment, de la incorporació a la plantilla dels vigilants de
prevenció d 'incendis (30 persones).

L'estructura d'ingressos té unes característiques semblants
a la d 'anys anteriors (l'aportació més important és la de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona) però presenta una novetat: la incorporació d 'un concepte d ' ingrés que reflecteix
l'endegament d'un programa de patrocinis que pretén captar recursos per a desenvolupar nous projectes del Parc.
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Estat d 'ingressos
A. Operacions corrents

B. Operacions de capital

CAPíTOL III. Taxes i altres ingressos

CAPíTOL VII. Transferències de capital

300.00

Vendes

343.02

Preus serveis culturals

352.00

Preus ocupació temporal espais públics, activitats
cinematogràfiques o si milars

100.000

352.01

Preus utilització privativa o aprofitaments instal·lacions
públiques del Parc

100.000

399.00

Altres ingressos imprevistos

Tolal Capílollll

3.000.000

700.00

Transferències MMAMB operacions de cap ital

10.500.000

770.00

Transferències capital d'empreses privades: patrocinis

Tolal Capílol VII

1.000
13.701 .000

Transferències MMAM Boperacions co rre nts

462.00

Altres transferències d'entitats locals per·operacions corre nts

470.00

Transferències corrents d'empreses privades: patrocinis

Tolal Capítol IV

4.750.000
100.000
460.599.000

520.00

Inte ressos de dipòsits en caixes i bancs

2.500.000

550.00

Concessions administratives

2.000.000

Tolal operacions correnls
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Bestretes al personal

Tolal Capílol VIII

1.000.000
1.000.000
96.000.000

455.749.000

CAPíTOL V. Ingressos patri monials

Tolal Capílol V

100.000
95.000.000

CAPíTOL VIII. Variació d'actius financers
830.00

Tolal operacions capilal

CAPíTOL IV. Transferències co rrents
400.00

94.900.000

4.500.000
478.800.000

Tolal pressupost

574.800.000

Estat de despeses
B. Operacions de capital

A. Operacions corrents

CAPiTOl VI. Inversions reals

CAPíTOL I. Remuneracions de personal
130-12.1

Retribucions de personal laboral fix

131-12.1

Retribucions de personal laboral eventual

43.400.000

160-12.1

Seguretat Social

92.200.000

Tolal Capíloll

212.600.000

601 -43.2

Parc Vallvid rera (2a fase):
- Segona anualitat29.400.000
- Increment amidaments + IVA10.00a.00a
Completat àrees de lIeure1.aaO.00a
Masoveria Can Coll:
- Segona anualitat12.600.000
- Increment amidaments + IVA5.000.000
- legalització3.000.000
Can Balasc, Can FerrioI2.000.000

348.200.000

CAPiTOl 11. Adqu isició de béns i serveis
204-12.1

Lloguer vehicles (leasing)

7.200.000

205-12.1

Arrendament fotocop iadores

3.000.000

210-53.3

Reparacions, manteniment i conservació vinculats
a la millora del med i natural

26.500.000

212-43.2

Reparac ions, manteniment i conservació edificis

2.1 00.000

214-12.1
220-12.1

Reparacions i manteniment ve hicles de servei

2.500.000

Despeses d'oficina

6.000.000

221 -12.1

Subministraments

12.600.000

222-12.1

Comunicacions

223-12.1

Transports i missatgeria

4.900.000
1.000.000

224-12.1

Assegurances

2. 100.000

226-12.1

Despeses diverses

4.800.000

226-45.1

Despeses diverses de promoció i difusió cultural,
exposicions, divulgació i educac io ambiental

29.500.000

227-12.1

Treballs realitzats per altres empreses (Serve is generals)

23.000.000

227 -53.3

Estudis, projectes i treballs tèc nics vinculats a la millora
del medi natu ral

2.000.000

230-12.1

Dietes

231-12.1

l ocomoció i trasllats

Tota l Capílol ll

Obres d'acondiciament i millora: Àrees de lleure, vialitat i edificac ions

601-45.1

Inversions en divulgació i educació ambiental

601-53.3

Inversions en medi natural

63.000.000
4.000.000

Prevenció ince ndis3.000.000
Manteniment àrees de lleure i repoblació forestaI25.000.000

28.000.000

Total Capítol VI

95.000.000

CAPiTOl VIII. Acti us financers
830.00

Bestretes

Total Capítol VIII
Tolal operacions capital
Tolal pressupost

1.000.000

1.000.000
96.000.000
574.800.000

800.000
2.100.000

130.100.000

CAPiTOl IV. Transferències corrents
470-53.3

Altres transferències co rrents a empreses privades per
a la millora del medi natural

Total CapílollV
Total operacions corrents

500.000

500.000
478.800.000
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15 Conservació dels sistemes naturals
Introducció
Prevenció
Gestió dels sistemes naturals
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Elements construïts
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