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Presentació
Aquest primer any de presidència del Patronat
de Collserola m'ha donat l'oportu nitat de
conèixer tots els vessants del treball de cadascun
dels àmbits implicats en la gestió i en
l'organització de l'entitat i del Parc. A més de la
tasca diària, és important destacar el trebal l de
recerca que ens permet establir actuacions
científicament fonamentades. Fruit d'aquest
trebal l ha estat, enguany, l'organització de les
Jornades de Recerca en els Sistemes Naturals de
Collserola. Aplicacions a la gestió del Parc, que
han significat un èxit important tant de
participació com dels treba lls i les ponències
presentades que, properament, quedaran
recollides en una publicació.
Però, sens dubte, el més significatiu d'aquest
any, ha estat la nostra participació en la creació
del Consorci del Parc de Collserola, que s'ha
concretat en el conveni signat entre la Diputació
de Ba rce lona i la Mancomunitat de Municipis de
l'Area Metropolitana de Barcelona i que integra
el Parc de Col lserola a l'Anella Verda. Amb la
creació del Consorci ampliem el marc estratègic
de protecció.
Coincidint amb la celebració popular del Dia de
Col lserola, aquest any hem presentat un
interessant treball que es recu ll en la guia
d'itineraris A peu per Collserola, edició que ens
permet promoure la passejada, l'excursió i
l'activitat de lleure pel Parc.
El 1999 recollirem el fruit d'accions iniciades
aquest any. ts el cas, per exemple, de la posada
en funcionament de l'Estació Biològ ica de Can
Balasc i de la nova exposició permanent del Parc.
Aquestes i altres actuacions quedaran reflectides
en la propera Memòria de Gestió que ja serà la
del nou Consorci de Collserola integrat a l'Anel la
Verda.
Fer que el Parc sigui de tothom i afrontar
conjuntament aquest gran projecte, continua
essent un dels objectius de la nostra tasca en
favor del medi i de la natura.

Ramon lópez i lozano
President del Consell d'Administració
del Patronat Metropolità del Parc de Collserola
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Junta del Patronat
President
Excm . Sr. Joan Clos i Matheu

Sr. Josep Giralt i Dols (10)
Sr. Enric Garriga i Elies (11 )

Federació Catalana de Caça
Sr. Josep Jordà i Barreras

Cap de Gabinet de Presidència de l'Entitat Metropolitana

Secretari General
11m. Sr. Francesc Lliset i Borrel l

de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus

Federació d' Entitats Excursionistes
Sr. Josep Barberà i Suqué

Membres del Consell d'Administració
11m. Sr. Antoni Pérez i Garzón (1)
11m. Sr. Lorenzo Palacín i Badorrey (2)

Gerent de la Mancomunitat de Mun icipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Unió de Pagesos
Sr. Jaume Garriga i Pujol

Alcalde de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Rafael Vinyals i Maymó
Sr. Serg i Alegre i Calero
11m. Sr. Lluís Tejedor i Ba llesteros
Sra. Maria Vila i Florensa
Sr. Josep M. Vegara i Carrió

Cambra Agrària Provincial
Sr. Josep Riera i Porta

Sr. Jaume Vendrel l i Amat

Sr. César Romero García (9)
Regidor de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

11m. Sr. Ramon López i Lozano (3)
Alcalde de l'Ajuntament de Sant Just Desvern

Sr. Germà Català i Torras (8)
Regidor de l'Ajuntament de Sant Just Desvern

Sr. Alfonso Montoro Martos (4)
Sr. Manuel Borrel i Mas (5)

Generalitat de Catalunya
3 representants, pendents de designació

Regidor de l'Ajuntament de Montcada i Reixac

Diputació de Barcelona
Sr. Anton i de Maza Ramoneda

Sr. Antoni Morral i Berenguer (6)

Cap de Servei de Parcs Naturals

Regidor de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

lima . Sra . Cristina Real i Masdeu (7)

Universitat de Barcelona
Dr. Josep Vigo i Bonada

Alca ldessa de l'Ajuntament de Cerd anyola del Vallès

Catedràtic de Botànica. Facultat de Biologia

Sr. Daniel Bou i Fau ra

Universitat Politècnica de Catalunya
Dr. Manuel Torres Capell

Tine nt d'Alcalde de l'Ajuntament del Papiol

Vicerector de Patrimoni

Cambra Oficial de la Propietat Urbana
Sr. Lluís Terradas i Soler
Associacions de propietaris
vinculades a la Serra de Collserola
Sr. José Carlos Sanz
Associació Administrativa de Col·laboració
del Polígon del Baixador de Vallvidrera-Les Planes

Sr. Miquel Àngel Ros i Bara ldés
Associació de Propietaris de Sant Cugat del Vallès

Associacions de veïns
vinculades a la Serra de Collserola
Sr. Salvador Ferran Raubert
Associació de Veïns de Mont d'Orsà, de Vallvidrera

Sr. Juan José Gómez Garcia
Associació de Veïns de Can Cuiàs, de Montcada i Reixac

Sra. Maria Comellas i Doñate
Presidenta de l'Àrea d'Urbanisme i Promoció Econòmica
i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Jaume Terrades
Catedràtic d'Ecologia. Facultat de Ciències

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

Universitat Pompeu Fabra
Dr. Daniel Serra de la Figuera

Sr. Joan Sàbat i Brucart

Professor d'Econòmiques

Regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei

11m. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Reg idor-PreSident del Districte Sè

Observadors
Sr. Ramon Seró i Esteve
Mancomunitat de Municipis de l'AMB

Sr. Lluís Boada i Domènec
Ajuntament de Barcelona

Sr. Jaume Sanmartí Argelich
E.M.D. de Valldoreix

Consell Superior
d'Investigacions Científiques
Dr. Joan M. Esteban i Marqu illas

de Barcelona: Sarrià - Sant Gervasi

Sr. Jordi Sisquella i Cussó

Institut d'Estudis Catalans
Dr. Oriol de Boiàs i Capdevila

Gerent del Districte 7è de Barcelona: Horta - Guinardó

Sr. Daniel Cando i Cando

Entitats conservacionistes
Sr. Manuel Gimisó i Conejero

Gerent del Districte 8è de Barcelona: Nou Barris

DEPANA

Sr. Jordi Bertran i Castellví

Sr. Juli Fontoba

Coordinador de l'Area d'Espais Naturals

Associació Cultural i Ecologista Col·lectiu Agudells

de la Diputació de Barcelona
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(1) fins al 19 d'abril
(2) des del 19 d'abril fins al l S de juliol
(3) des del 13 de maig
(4) fins al 26 de març
(5) des del 26 de març
(6) fins al 25 de setembre
(7) des del 25 de setembre
(8) fins al 13 de maig
(9) des del 15 de juliol
(10) fins al 15 de juliol
(11) des del 15 de juliol

Consell d'Administració
President
11m. Sr. Antoni Pérez i Garzón (1)
Ajuntament d' Esplugues de Llobregat

11m. Sr. Ramon Lopez i Lozano (2)
Ajuntament de Sant Just Desvern

Sr. Manel Gavaldà i Cabana
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Sr. Joan Sàbat i Brucart
Ajuntament de Molins de Rei

Sr. Jaume Ciurana i L1evadot

Secretari General
11m. Sr. Francesc L1iset i Borrell

Ajuntament de Barcelona (Distri cte Sè: Sarrià - Sant Gervasi)

Sr. José M. Gómez Gonzalez

Ajuntament de Barce lona (Di stricte 7è: Horta - Guina rdó)

Sr. Jordi Sisquella i Cusó
Secretari delegat

Sr. Daniel Cando i Cando
Membres
Sr. Alfonso Monto ro Martos (3)
Sr. Manuel Borrell i Mas (4)
Ajuntament de Montcada i Reixac

11m. Sr. Loren zo Palacin i Badorrey (5)
Sr. Cesar Romero Garcia (6)
Ajuntament d'E splugues de Llob regat

Sr. Antoni Morra l i Berenguer (7)
lima. Sra. Cristina Rea l i Masdeu (8)
Ajuntamen t de Cerd anyola del Va llès

Sr. Daniel Bou i Faura
Ajuntamen t del Papiol

Sr. Germà Català i Torras (9)
Ajuntament de Sant Just Desvern

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

ol

Ajuntament de Barcelona (Districte Be: Nou Barris)

Sr. Jordi Bertran i Castellví
Diputació de Barcelona

Sr. Jaume Vendrell i Amat

Mancomunitat de Municipis

de l'Àrea Metropol itana de Barcelona

Sr. Josep Gira lt i Dols (10)
Sr. Enric Garriga i El ies (1 1)
Àrea Metropolit ana de Barcelona

Sr. Ramon Seró i Esteve
Àrea Metropolitana de Barcelon a (Observado r)

Sr. Lluís Boada i Domènec
Aj untament de Barce lona (Observador)

Sr. Jaume Sanmartí Arqelich
E.M.D de Valldoreix (Observaóor)

(1) fins al 19 d'abril
(2) des del 13 de mai g
(3) fins al 26 de març
(4) des del 26 demarç
(5) des del 13 de ma ig fi ns al 15 de jul iol
(6) des del 15 de Julrol
(7) fins al 25 de setembre
(8) des del 25 de setembre
(9) fin s al 13 de maig
(10) fi ns al 15 de juliol
(1 1) des del 15 de juliol
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Serveis Tècnics
Director Gerent
Marià Martí i Viudes

Francisco Galvez Pérez, conductor
Julio Domínguez Laconte, operafl agricola

Cap del Gabinet de Presidència
Anton i Verdaguer i Viapla na

Guardes del Parc
Joan Maria Cabañeras Arantegui
Angel Mateo Maldonado
Jordi Piera Nieto
Juan Carlos Sobrino Ruiz

Secretari General
Francesc Ll iset i Borrell
Interventor
Fran cesc Arta l i Vidal
Tresorer
Josep Ca rdó i Serram ià
Servei d'Administració i Gestió
José Manuel Gómez Gon zalez, Cap de servei i secretari
general delegat
Antoni Puigarnau i Puigarnau, resp. recursos humans i
contractació

Susana Romero i Vi la, secretària de direcció
Allan Alexandre Backlund Gonzalez, administratiu
Esther Jordi Lavilla, auxiliar administrativa
Marta Pi ca Roca, auxiliar administrativa
Núria Vil lena García, auxiliar administrativa
Montserrat Gómez Sa ucedo, auxiliar administrativa
Virg ilio Juez Coca, auxiliar administratiu arxiu
Montserrat Fructuoso Olesa, administrativa
Antoni Sedó i Gil. vigilància i manteniment edifici
Manuel Buixadera i Canelles, masover de Can Coll (2)
Neus Miró Escuer, masovera suplent de Can Coll (3)
Ma José Arias Cabello, administrativa (7)
Servei de Medi Natural
Lluís Cabañeros i Arantegui, Cap de servei
Anton i Farrera i Compte, Cap de secció (9)
Fran cesc Ll imona i Llovet, tècnic de fauna
Joan Capdevila i Solà, dispositiu prevenció d'incendis
Joan Vi lamú Viñas, tècnic auxiliarl
Joaqu im Hernandez i Nú ñez, tècnic auxiliar
Jordi San chez Ru iz, oficial de primera especialista
Equip de Manteniment i Gestió Forestal
Francesc Calomardo i Orti z, capatàs forestal
Àlva r Gonzalez i Picañol, capatàs forestal
Joan Maria Ca bañeros Arantegui, capatàs forestal (6)
Eduard Pozo i Navarro, capatàs
Franci sco Garcia Zamora, capatàs (10)
José Montora Monrostra, capatàs
José Muñoz Medina, capatàs
Carmelo Pa lau Pérez, capatàs
Rafael Valve rde Cid, capatàs
Nicolas Palomares Ada n, capatàs
Fernanda Tamayo Terrón, capatàs
Miguel Rosas Mancebo, capatàs
Miguel Angel López Zapater, capatàs
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,5)

Vigilants Prevenció Incendis
Eduardo Alva rez García (1)
Rafael Blanca Gadeo
Jord i Díaz León
Pedra Fern andez de la Cruz
Servando Fernandez López
Pilar Flores Riol
Francisco Javier García Gutiérrez
Jua n López Lozano
Con cepci ón López Porcel
José Matorrales Aren as
Jordi Nadal Can ovas
Alberto Pal au García
Rafael Parra Sot illo
Francisco Pérez Fernandez
Francisco Pozo Díaz
José Rod ríguez Llamas
Montserrat Ramera Mudarra
Juan José Rondón Herrerías
Juan Antonio Sanchez Barreda
Dolares Sanchez Parra
José Miguel Seg ura Tamayo
José Antonio Silgüe Hervas
Franci sco Torres Vallej o
Miguel Vilchez Ramírez
Ramon Vives Carcasona
Joaquin Vives Carcasona
Servei de Projectes i Obres
Josep Mascaró i Català, Cap de servei
Teresa Sardà Am ills, cap de secció
Antoni Ard èvol i Fernandez, tècnic auxiliar projectista
Pere Mayoles i Mallol, tècnic auxiliar dissenyador
Joaquim Calafí i Rius, tècnic mig SIG
Màxim García i Gonzalez, projectista
Joan Gómez de la Tia i Vall és, tècnic auxiliar delineant
Amadeu Bernaus Ribes, tècnic auxiliar delineant
Isidra Félix Ve ran o Jiménez, tècnic auxiliar delineant

Servei de Promoció, Divulgació
i Educació Ambiental
Isabel Raventós i Gastón, Cap de servei i tresorera delegada
Albert Torras i Pérez, cap de secció d'educació ambiental (4)
Heleni Munujos i Vinyoles, responsable divulgació
Cecília Cardús, responsable Centre d'Informació (11)
Miquel Palau i Casanovas, responsable voluntaris
Silvia Davins i Enrich , responsable relacions externes
Centre d'Informació del Parc
Lourdes Alsina Kirchner, atenció al públic
Imma Joseph i Munné, atenció al públic
Anna Pla Ad raver, atenció al públic caps de setmana
Manel Casademunt Blay, atenció al públic caps de setmana
Joan A. Lorente Matea , atenció al pú blic caps de setmana
Centre d'Educació Ambiental Can Coll
Albert Torras i Pérez, responsable del Centre (4)
Roser Armenda res i Calvet, tècnic d'educació ambiental
Cecília Cardús i Ros, tècnic d'educació ambiental (12)
Sebastià Duñó i Esteve, tècnic d'educació ambiental
Si lvia Mampel i Alandete, tècnic d'educació ambiental
Montserrat Ventura i Cab ús, tècnic d'educacióifl'telt¡j
Centre de Documentació i Recursos Educatius
Teresa Cañellas i Isern , responsable
Centre d'Educació Ambiental Mas Pins
Marian Navarro i Navarro, responsable del Centre
Glòria Arribas i Muñoz, tècnic d'educaCiÓ ambiental
Alfons Raspa ll i Campabadal, tècn ic d'educació ambiental
Mari a Molins i Guil lemí, tècnic d'educació ambiental

(1) fi ns al 4.09.98
(2) f ins al 31.03 .98
(3) fin s al 16 .12.98
(4) f ins al 30. 06 .98
(5) f ins al 8 02.98
(6) des del 9. 02 .98
(7) des del 2. 02. 98 f ins 1'1 1. 12. 98
(8) des del 14.09. 98
(9) des de 1'1 .03 .98
(1 0) f ins al 7.03.98
(11) des del 12 .03.98
(12) f ins al 12 .03.98

Pressupost 1998
_-:at d 'Ingressos 1998
: :-t'racions Corrents

-OL III. Taxes i altres Ingressos
Vendes
Preus Serveis Culturals
Preus ocupació temporal
eSQais Qúblics
Preus utilització area
acamQada Can Coll
Reintegraments P.T
Altres ingressos ImQrevistos
AnunCIS d'ofertes
i concursos
-Jtal Capítol III

:_piTOL IV Transferències corrents
Transferències MMAMB
-:000
0Qeracions corrents
Transferències altres
-"200
entitats locals
--000
Transferències d'empreses
Qrivades: Patrocinis
-otal Capítol IV

:ilpíTOL V Ingressos eatrimonials
02000
Interèssos de dipÒSits
en bancs i caixes
55000
Concessions administratives
Total Capítol V

Total Operacions Corrents

S.operacions de capital
Consignació
definitiva
3.000.000
13.450.000

Contret
2.863.829
12016.483

Excés
Ingrés
(136171)
(1 .433517)

2.779.889
11.968.483

100.000

56.250

(43750)

56.250

75.000
75.000

1.242.875
27.077
662.918

1.167.875
27.077
587.918

1.242.875
27.077
662.918

1.056.301
17.756.301

1.133.409
18.002.841

77.108
246.540

1.133.409
17.870.901

O

Reca~tat

608.320.000

608.319.999

(1)

608.319.999

7.787.000

7.700.000

(87000)

7.200.000

5.093.000
621 .200.000

6700.000
622.719.999

1.607.000
1.519.999

6.200.000
621 .719.999

3.000.000
3.000.000
6.000.000

2.709.229
2.459.515
5.168.744

(290.771)
(540485)
(831 .256)

2.709.229
2.262.425
4.971 .654

644.956.301

645.891 .584

935.283

644.562.554

Consignació
definitiva

Contret

150.000.000

150.000.000

3.000.000
5.000.000

3.000.000
5.000.000

7.000.000

7.000.000

2.000.000
167.000.000

1.000.000
166.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
8.568.386

Total Operacions Capital

167.000.000

166.000.000

1.000.000

8.568.386

CAPITOL VIII. ActiUS financers
87001
IncorQoració romanents
87002
Romanents liguid. Tresoreria
Total capítol VIII

132.937.719
5.170.966
138.108.685

O

Pressupost 98

817.127.267

811.981 .584

1.935.283

653.130.941

Romanents 98

132.937.719

Total pressupost

950.064.986

811 .891 .584

1.935.283

653.130.941

CAPITOL VII. Tranferències de caeital
70000
Tranferències MMAMB
oQeracions de caQital
76200
Tranferències Ajuntament
Cerdan~ola del Vallès
76201
Transferències Ens Local
Transferències Ajuntament
76202
Montcada i Reixac
77000
Transferències empreses
Qllvades
Total Capítol VII

Excés
Ingrés

Reca~tat

3.000.000
4.568.386
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Estat de despeses 1998
Estat
execució

A. Opêracions corrents
CAPíTOL I
130001210
131001210
160001210
160051210
162051210
163001210
Total
Romanents
Total Capítol
CAPíTOL II
204001210
205001210
210005330

212004320
214001210
220001210
221001210
222001210

Consignació
Remuneracions del personal
definitiva
Retribucions de personal laboral fix 309.124.127
Retribucions de personal laboral eventual 41.983.707
Seguretat Social
96.611.974
fons social
15.650.000
Assegurances del personal
225.000
1.025.000
formació del personal
464.619.808
7.051.591
I
471.671.399
Adgulsició de béns i serveis
3.981.412
lloguer vehicles. leasing
Arrendament fotocopiadores
900.000
Reparacions,manteniment i conservació
vinculats a la millora del medi natural 51.750.000
ReparaCIOns, manteniment
conservació edificis
6.500.000
Reparacions i manteniment
vehicles de servei
3.500.000
4.250.000
Despeses oficina
Subministraments
16.918.588
ComUnICacions
4.800.000

Contret
309.124.127
41.983.707
96.611.091
15.1 08.819
200.067
1.025.000
464.052.811
6.485.205
470.538.016

Executat
309.124.127
41.983.707
96.611.091
15.108.819
200.067
1.025.000
464.052.811
6.485.205
470.538.016

%
100,00
100,00
100,00
96,54
88,92
100,00
99,88
91,97
99,76

3.949345
900.000

3.949345
900.000

99,19
100,00

51.420.777

51420.777

99,36

6459.713

6.459.713

99,38

3.411.684
4.234370
16.878.220
4.422.693

3.411.684
4.234370
16.878.220
4422.693

97,48
99,63
99,76
92,14

Consignació
defínitiva

Contret

Executat

Estat
execució
%

100.000
100.000

16.704
16.704

16.704
16.704

16,70
16,70

450 .000
315.000

308.610

308.610

0,00
97,97

4.085.000
4.850.000
5.225.664
10.075.664

4.084.392
4.393.002
5.193.572
9.586.574

4.084.392
4.393.002
5.193.572
9.586.574

99,99
90,58
99,39
95,15

Total

652.301.67

648.086.656

648.079.636

99,35

Romanents

45.868.175

40.484.528

40.484.528

88,26

698.169.442

688.654.480

688.564.164

98,62

84.826.000

84.826.000

67.030.669

79,02

601005330
601014320
601024320
625001210
Total
Romanents
Total Capítol VI

13.000.000
57.000.000
3.000.000
5.000.000
2.000.000
164.826.000
87.069.544
251 .895.544

12.983.720
49.999.144
3.000.000
5.000.000
822.875
156.631.739
87.064.56
243.696.265

12.983.720
48.999.144
3.000.000
5.000.000
822.875
137.836.408
87.064.526
224,900.934

99,87
85,96
100,00
100,00
41,14
83,63
99,99
89,28

Total Operacions de Capital

251.895.544

243.696.265

224.900.934

89,28

Pressupost 98
Romanents 98
Total pressupost

817.127.267
13.937.719
950.064.986

804.718.395
17.549.054
932.350.745

785.916.044
17.549.054
913.465.098

96,18
95,95
96,15

CAP[TOlIII Despeses financeres
342001210 Interessos de demora
349001210 Despeses gestió bancà lla
Total Capítol III
CAP[TOlIV. Transferències corrents
410001210 Transf. cor. instlt
462011210 Can Pasqual, Can Balasc
470005330 Trans. cor. empr. privo
489005330 Trans. millora Medi Natural
Total
Romanents
Total Capítol IV

Total Operacions Corrents

223001210 ---"Tr"'an"'s"'po"'rt"s'--'im"'is"'sa:::.tg""e""ria'----_ _ _ _--'5"'0"'
0.""00'"0'-----__4"'6.:. :7."52'"'1_ __4"'6.:..:7."'52"'1_----0:9"'3,"'50'224001210 Assegurances
1.950.000
1.822.410
1.822.410
93,46
226001210 Despeses diverses
2.814.080
2.703.962
2.703.962
96,09
226011210 Representació i protocol
1.000.000
999.955
999.955
100,00
226021210 Anuncis d'ofertes I concursos
2.756.301
2683.626
2.683.626
97,36
226024510 Despeses diverses divulgació
99,23
i educació ambiental
30.650.000
30.421 .202
30.414.182
227001210 Treballs de netela
12.251.912
12 .251.912
12.251.912
100,00
19334.008
100,00
19334.008
19334.008
227011210 Treballs de vigilànCia
227061210 Estudis i treballs AG
4.725.808
4.023.596
4.023.596
85,14
1.174.000
1.174.000
100,00
1.174.000
227064320 Estudis i treballs de Projectes i Obres
4.054384
4.054384
4.054.384
100,00
227065330 Estudis i prolecte Medi Natural
98,33
227504320 EstudiS prolectes i
2.250.000
2.212381
2.212.381
100,00
227515330 Estudis medi natural
2.570.966
2.570.966
2.570.966
84,00
230001210 Dietes consellers
825.000
693.000
693.000
1.350.000
1.281.224
1.281.224
94,91
230011210 Dietes personal
231001210 locomOCió I trasllats
1.925.000
1.253.190
1.253.190
65,10
98,30
182.731.459 179.624.139 179.617.119
Total
33.590.920
28.805.751
28.805.751
85,75
Romanents
96,35
Total Capítol 11.
216.322.379 208.429.890 208.422.870

B. Operacions de capítal
CAPíTOL VI
601004320

601004510

InverSions reals
Obres àrees de lleure, vialitat
i edificaCions
Inversions en divulgació
i educació ambiental
Inversions en Medi Natural
Restauració fonts pa
Reconst. esterics ho
Inversions en mobiliari

Valoració econòmica dels recursos externs aplicats a activitats del Patronat
Treballs forestals Pla d'OcupacIó de "Barcelona Ativa" (INEM)
Serveis i productes diversos aportats per empreses patrocinadores
Total recursos externs:
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12.000.00_
64.173.4,
76.773.43

Pressupost 1999
::ressos
::leracions corrents
-:lllll. Taxes i altres ingressos
Vendes
Taxes ocupacIó privativa espais públics
Serveis Culturals
Utilització temporal instal·lacions del Parc
Altres ingressos
Anuncis d'ofertes i concursos
""" Capítol III

-- -OL IV. Transferències corrents
Transferències CONSORCI operacions corrents
Transferències corrents d'entitats públiques: patrocini
jO
Altres transferències entitats locals, operacions corrents
-:<Xl
Transferències corrents d'empreses privades:patrocini
-~I capítol IV
_' !TOL V. Ingressos patrimonials
_)(){)
Interessos de dipòsits en bancs i caixes
Concessions administratives
- tal capítol V

-otal Operacions Corrents

B. Operacions de capital

3.000.000
75.000
11.600.000
1.500.000
75.000
650.000
16.900.000

637.500.000
50.000
5.000.000
1.000.000
643.550.000

CAPíTOL VII. Transferències de capital
70000
Transferències CONSORCI operacions de capital
72400
Transferències capital d'entitats públiques: patrocinis
77000
Transferències capital d'empreses privades: patrocinis
Total capítol VII

162.500.000
100.000
500.000
163.100.000

Total Opera cions de Capital

163.100.000

Total pressupost 1999

827. 150.000

500.000
3.100.000
3.600.000

664.050.000
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Despeses
A. Operacions corrents
CAPíTOL I. Remuneracions de personal
130001210 Retribucions de personal fiX
131001210 Retribucions de personal temporal
160001210 Seguretat Social
160051210 Fons Social
62051210
Assegurances Personal
163001210 Formació de personal

Total Capítol I
CAPíTOL 11. Adquisició de béns I serveis
204001210 Lloguer de vehicles
205001210 Arrendament fotocopiadores
210005330 Reparacions, manteniment de millora del medi natural
212004320 Reparació, manteniment PO
214001210 Reparacions i manteniment vehicles del Parc
220001210 Despeses oficina
22001 1210 Llibres, revistes i butlletins
221001210 Subministraments
222001210 Comunicacions
223001210 Transports i misatgeria
224001210 Assegurances
226001210 Despeses diverses A.G.
226011210 Representació i protocol
22602 1210 Anuncis d'ofertes i concursos
22602451 0 Promoció, divulg. I educació ambiental
22603 1210 Advocats i procuradors
227001210 Neteja edificis
2270112 10 Vigilancia edifiCIS
227061210 Estudis i treballs AG .
227064320 Estudis i treballs P i O
227064510 Estudis I treballs POA
227065330 Estudis I treballs M.N.
227065410 Centre Gestió Fauna
230001210 Dietes Consellers Patronat
23001 1210 Dietes personal Patronat
231001210 LocomOCió i trasllats

Total Capítol 11
CAP[TOL III. Despeses financeres
342001210 Interessos demora
34900 1210 Altres despeses financeres
Despeses de gestió bancària
Total Capítol III
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315.512.600
41.500.000
108.190.400
16.000.000
230.000
1.200.000
482.633.000

4.000.000
1000000
54.641.903
4.960.000
3075000
4.500.000
750.000
16480.000
8.154.000
500.000
2.191.947
500.000
1.200.000
1.350.000
26.150.000
500 .000
13.000.000
20.000.000
1725.000
1000000
750.000
6.739.150
3.500.000
1000000
1.000000
2.500.000
181.167.000

100.000
100.000

CAPlTOL IV. Transferències corrents
470005330 Transferències corrents a empreses privades per la millora del med i natural
480001210 Tranferències corrents a entitats públiques
489005330 Transferències corrents a entitats diverses per
la millora del medi natural
Total Capítol IV

Total Operacions Corrents

50.000
50.000
50.000
150.000

664.050.000

B. Operacions de capital
CAPíTOL VI. Inversions reals
600001210 Adquisició sòl
601004320 Obres de condiClament i millora àrees lleure, vialitat i edificacions
6010045 10 InverSions en promoció, divulgaCIÓ i educació ambiental
601005330 InverSions en Medi Natural
625001210 Inversions en equ ipaments per al funcionament del Serveis Tècnics
625001210 Inversions en mobiliari i equipament PO
Total Capítol VI

10.000.000
86.750. 000
3000.000
60.600.000
750.000
2.000.000
163.100.000

Total Operacions Capital

163.100.000

Total pressupost 1999

827.150.000

Gestió jurídica administrativa
bjectius estructurals
el Servei

Gesti ó de recursos humans

Àmbits de la gestió:
objectius materials

Durant l'any 1998 i per diversos motius
-reforços de servei, substitucions, noves
incorporacions etcètera- varen formalitzar-se 24
contractes laborals de diversa naturalesa amb
20 persones.

Gest ió eco nòmi ca
_ :ervei d'Administració i Gestió té atribu"rdes
:5 <u ncions estructuradores del funcionament
~ Patronat, que s'articula en un sentit central=~ al d'organització on el servei central és el
~d ministració i Gestió, que canalitza les seves
-cio ns vers l'assoliment de les funcions
-alistes dels serveis de destinació. Això es
:...-¡pleta amb l'esforç per conten ir i
"1ensionar adequadament el número
efectius del Servei, de tal forma que amb
:Jmés dos lletrats supervisors de la gestió, un
2stor de nòmines i personal, un de
~::m ptabilitat, quatre suports adm inistratius als
-,,!Veis fina listes, un gestor d'arxiu, i un suport
_" règim interior, pot comp leta r-se la gestió
::dm inistrativa de tot l'Ens, que compta amb una
: antilla propera al centenar de treballadors, i un
::'essupost que supera els vuit-cents mi lions de
:essetes . La càrrega del Servei en re lació amb la
: antilla tota l és aproximadament del 10%.

Estructura Servei
Tècn ics Superiors
Tècn ics Auxil iars
Auxiliars Administratius
Auxil iar Règim Interior

TOTAL

2
4
4
1
11

Execució del pressupost
El pressupost per a l'any 1998 reflecteix, com és
lògic, la dependència f inancera de la nostra
entitat respecte la Mancomunitat de Municipis
de l'Area Metropol itana de Barcelona, que
aporta el 94,55% dels recursos.
5%

Reincorporacions procedents
d'excedència voluntària
Trasllats a l'Area Metropolitana
de Barcelona

2

Plantilla funcional consolidada
a 31 de desembre de 1998

Els ingressos propis provenen, entre d'altres, de
la rea lització d'activitats d'educació ambiental
(1,68%), del programa de Patrocini (0,88%), de
l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona pel
funcionament de Mas Pins (0,9 1%), d'interessos
dels dipòsits en bancs i caixes d'estalvis (0,37%),
de les concessions administratives (0,37%) i de
les vendes de publicacions i articles (0,37%)
o Activitats Educació
Ambiental

20%

_organització de la gestió ens serveix de f il
:onductor per a l'exposició de les realitzacions
:ie l'any basant-nos en l'estructura següent:

Moviment contractació laboral de 1998
Altes
24
Baixes
33

o Patrocinis

8%

Laborals indefinits
Funcionaris
Treballadors temporals
Treballadors fixes discontinus
(abril-desembre):
Altres contractats tempora ls
(reforços al marge de la planti lla)

Total :

53
5
2
23
6

95

Els costos de persona l reals de l'any vénen
reflectits amb les dades d'execució del Capítol I
del Pressupost -remuneracions de personal- de
l'estat de despeses del pressupost de 1998,
exposat al principi de la Memòria.

Ajuntament Barcelona

alnteressos bancaris

Gest ió de rec ursos materials

8%

QConcessions
Adinistratives
g Vendes publicacions

Pel que f a a les despeses previstes en el
Pressupost de 1998, el 31 de desembre l'estat
d'execució del mateix era del 81,76%.
El quadre següent recull l'activitat comptable de
l'any:
Així, l'àmbit de gestió es refereix als següents
àmbits : econòm ic, recursos humans i materials,
gestió administrativa, contractació, coordinació
jurídica admin istrativa, usos i activitats tutelades
al Parc, patri moni i organització del govern de
l' Ens.

Es continua actuant sota l'òptica de
l'optimització dels recursos disponib les per tal
de contenir la despesa co rrent en determinats
aspectes, com en els subministraments generals
- companyies de serveis i material fungible- i la
neteja i vigilància dels edificis dels Serveis
Tècnics. El control s'ha intensificat en aquells
punts dels serveis finalistes que denotaven
determinades febleses.

Documents comptables 1998 Nombre

Gest ió ad m inist rat iva

Autoritzacions i disposicions
de despesa
Factures comptab ilitzades
Manaments de pagament
Manaments d' ingrés
Relac ions de pagament

Pel que fa a la tramitació administrativa, el
nombre d'expedients incoats al llarg de 1998 va
ser de 489, amb un increment de 16 expedients
(3 per cent més respecte l'any anterior, 473
expedients). Aquest petit augment no resul ta

5.879
3.762
6.767
460
157
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es pecialment sign ificat iu i reflecteix
l'estabil ització del marc de gestió de l'Ens,
consolidada des de fa anys al voltant de
l'activitat administrativa exposada, ta l com es
reflecteix al quadre següent:

ab..

.%

Assegurances

",

SiJlministrament

30"_

~ ,-----------------~---------,

500
Coosultoriai

asslst(mcia
21%
300

Nombre d'expedients. Evolució per mesos

Proporció dels diferents tipus de contractació.

200
100

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1996

Evolució número d'expedients anys 1987- 1998.
L'act ivitat administrat iva varia substancialment
en funció del Servei i del seu caràcter. El Servei
d'Administració i Gestió va t ramitar 216
expedients al ll arg de l'any, segu it de Medi
Natural amb 109, de Di vu lgació amb 86 i de
Projectes i Obres amb 78. L'evolució de les
tasques administrat ives al ll arg de l'any co ntinua
una línia no uniforme. Es detect en pics
d'acum ulac ió en determinats mesos, encara que
aquesta ten dència és menys acusa da pe r al
1998 que en anys ante ri ors, conseqüència de
l'esf orç de programació que es rea litza des del
Servei a la resta de Serveis finalistes. El Servei
amb major uniformitat és el d'Administració. La
rest a de Serve is esta n subjectes a l'endegament
de prog rames est acionals i a l'inici i tancament
de l'exercici a començaments i f inals d'any.
Aquest fenòmen l'any 1998 reflecteix l'activitat
administrativa conforme es destaca en els
quadres següent s:

La gesti ó d'arxiu requere ix, hores d'ara, d' un
increment de medi s i espa i per poder t ractar
adeq uadament l'enorme qua ntitat de
documentació que es genera any darrere any.
No obst ant això, enguany s'ha avan çat en
l'actua lització de l'a rxiu administratiu, que
com ptava amb un retard acu mulat per
inexistència de gestió ent re els anys 1987 i
1992, de manera que avui es troba degudament
t ractada el 100% de la documentació
adm inistrativa, registrada i class ificada
informàticament.

Contractació administrativa
El caràcter prestador de se rve is i gestor pú blic
del Pat ronat, fa que la major part de l'activitat
admin istrativa t ingui un contingut contractual.
La contract ació adm inistrativa ha suposat el
34% dels exped ients tram itats al llarg de l'any
1998, el que impl ica un in cre ment del 9%
respect e l'exercici anterior en relació a uns
recursos sim ilars. L'activit at de contractació
admin istrativa s' ha repa rtit al ll arg de 1998 de la
seg üent manera.
Nombre d'expedients de contractes i tipus
Tipus

500

450
400
350
300
250
200
150
' 00
50
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Aquest àmbit de gestió, a més de comportar les
tasques corresponents a la tramitació
admin istrativa en general, contractació i
persona l i àrea econòm ica, destaca en dos
vessants d'especia l transcendència, la defensa
dels interessos del Patronat dava nt els t ribu nals
de justícia i la forma lització de co nve nis de
col laboració amb entitats i part iculars per tal
d'optimitza r la gest ió del Pa rc, obtenir fon ts de
f inançament noves i desenvolupar prog rames
de f ormació i investigació adients a l'execució
de les previsions programàtiques de l'ens gestor.
A més, el Ca p del Serve i d'Administra ció i
Gestió té encomanades, per delegació, les
funcions de la Secretaria General. Les t asques
fonamenta ls desenvolupades són les que
corresponen pe r imperatiu estatuta ri i lega l a
l'assessoria ju rídica preceptiva a l'entitat, i la
tut ela i assistència del òrgans de govern del
Patronat a més de l'assessoria en matèria de
reclamacions adm inistratives i co ntenciosa
admi nistrativa. Durant l'a ny 1998 l'activitat
d'aquests òrgans del Patronat va ésser la
següent:

Menor Negociat Concurs Total

Subm inistrament
Submin istrament
amb fàbrica
Consultoria
i assistència
Patrimon ial
Serveis
Obra
Assegura nces
Total

Nombre d 'expedients. Tramitació per Serveis

Coordinació jurídico administrativa

46

2

8
28

6
4

38
10
130

3

51

3

12

2

35
6
48

9
3
15

21

13
166

Assessoria jurídica general
La defensa jurídi ca del Pat ronat està
encomana da a la Secretaria General, que
exerce ix les funcions d'assessoria ju rídica al
President del Conse ll d'Administració, a la
Gerència i al Conse ll d'Administració. Aquest
àmbit d'assessoria comport a la redacció i
preparació d'i nformes específics, amb ca ràcter
previ a moltes qüestions i prob lemàtiq ues que
cal afrontar des dels òrgan s de govern del
Patronat. En altre ordre t emàtic, s' han t ram ita~
12 recursos per via admin istrativa i 2 per via
laboral, en defensa dels int eressos generals i ce
mateix Patronat a més dels contenciosos que e:
detall en a continuació.

-o '1tenciosos
'ant l'any 1998, l'assessoria ju rídica ha
òcticat el seguiment dels assumptes
,tenciosos que s'exposen en el quadre, els
ilis a 3 1 de desembre es trobave n en l'estat
- trà mit que s'assenyala .
~o n venis

larg de l'any 1998 han co nti nuat els
og ra mes de co l·laboració amb institucions,
-'tats pú bliques i privades per a l'execució
estud is i desenvolupament d' investigacions
~ reçades a la protecció i conservació del Pa rc,
~1l ta mbé a la ca ptaci ó d'a porta cio ns
~on ò mi ques per al desenvolupament de
oject es i alt res vies de col·laboracion s
stitucionals dins del marc de cooperació
:erad mi nistrativa

Sestió d'u sos i act ivitats al Parc

Recursos en tràmit
Número recursl
Any d'inici
947/90
202 8/96
22 1/97

Número recursl
Any d'inici
1296/94
5017/95
5024/95
951 4/95
0231/96
23 57/96
36 19/96
50 14/96

Tipusl contingut
Urba nístidExp ropiació f inca forestal
UrbanístidExpropiació finca fo restal
Admin istratiu/Reclamació responsabi litat
patrimon ial
UrbanístidLl icència activitats

Estat de tramitació
Formu lades al· legacions
Pendent t ràmit de prova
Contestada la demanda
Compareguts

Tipusl contingut
Estat de tramitació
Urban ístidActivitats extractives
Admès recu rs / En t ràmit
Urban ístidActivitats extractives (Patronat) Admès recurs / En trà mit
UrbanístidActivitats extra ctives
Admès recurs / En tràm it
Urbaníst idPla Especial de Sant Medir
Pendent de Sentència / En trà mit
UrbanístidSanció per infracció urbanística Pendent de Sentència / En t ràmit
Urban ístidPla Especial de Sol i Aire
Pendent de Sentència / En tràmit
UrbanístidDecla ració de ruïna ed ificac ió Pen den t de Sentència / En tràm it
Administrat iu/Modificació dels Estatuts
del Patronat
Pendent de Sentència 1 En t ràmit

Control i tutela d'activitats
quest vessa nt de la gestió del Parc comporta el
:ontrol i tute la de les activitats i usos promoguts
er part icu lars i entitats que asseguri n la
~ap ac i tat d'oferta lúdica i la preservació dels
al ors naturals de la serra.
::, control d'activitats diverses sotmeses a la
\.ltela del Patronat ha suposat la tramitació de
63 expedients al llarg de l'any 1998, el que
comporta el 13,5 % dels expedients anua ls. La
'laturalesa de les act ivit ats més nom broses és
esport iva, seg uida de l'educativa i els
enregist ramen ts cinemat ogràfics amb f inalitats
co merci als. La t utela del Patrona t ha
d'entendre's sense perjudici de les competèn ci es
que corresponen a les alt res admin istracions i
entit ats amb compet ències concurre nts . La
co nsolidaci ó del Patronat com a ens gestor
destaca pel f et que com ença a e stabilitza r~se el
paper que j uga en aq uest àmbit de gestió.
Aquest a tasca de t utela és cada dia més
assu mida pels usua ri s del Parc. L'any 1993 va
'l ave r~hi un increment del 160% d' expedients
tramitats respecte a l'any 1992. Des del 1993
fin s el 1998 s'ha estabilitzat la tasca de control
tal i co m es ref lect eix el quadre seg üent

Entitat
Edicions Primera plana SA
Serveis Fu nera ri s de Barce lona, SA
Sony España SA
San Miguel SA
Citroén Hispania
Ferrocarrils Genera litat de Cata lunya
Parc d'Atraccions Tibidabo SA
Torre de Collserola SA
Fecsa/Enher
Societat General d'Aigües de Barce lona

Projecte associat
Difusió del Parc de Co ll serola
"Mant en iment de la Sa lut al Bosc "
Equipament audiovisua l del Centre d'Inf ormació del Parc
Co patrocin i en l'edició de la guia d' iti neraris a peu
Cessió d' un veh icle per a t asques de conservació del Parc
Expos ició permanent del Centre d'Informació
Exposició permanent del Centre d 'i nf ormació
Exposició permanent del Centre d 'Informació
Col laboració en el soterrament d'u na línia elèctri ca
Perll ongament de la Carretera de les Aigües

Caixa d'Estalvis de Catalunya
Cobega SA
Torrespapel SA
Sr. Jordi Hu rtado
Vale nciana de Cementos, SA
Caja de M adrid

Subvenció an ual de publicacions d'educació ambienta l
Edi ció de la guia d'itineraris a peu pel Parc
Su bministra ment de paper per ed icions i publicacions
Per al suport d'activitats de divu lgació i ed. ambiental
Const rucció d'una bassa per bombers a Sant Fel iu de LI
Col·laboració en la ca mpanya de seguiment de rapi nyai res
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Evolució del nombre d 'autoritzacions

Projecte
Fundació Bosch Gimpera (UB)
Estudi asseca ment pa rcial de les ca pçades de les alzi nes.
Unive rsit at Pompeu Fabra (UPF)
Elaboració de l'ordenança de reg ulació de l'ús públic al Parc.
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Pràcti ques d'alu mnes de la llice nciat ura de Dret.
Institut d' Educació Contínua (UPF)
Pràctiques d'alum nes de Dret Públic i Admini stració Loca l.
Uni versitat de Barcelona (U B)
Estudi del te ixó.
Uni versitat Aut ònoma de Barcelona (UAB)
Realització d'u n prog rama d'educaci ó i rece rca a la Ri era
/Aju ntament de Cerd anyola del Val lès
de Sant Cuga t.

Gestió del patrimon i púb li c
Continua la línia de gestió indirect a mitjança nt
co ncess ions administrat ives en determinats
serveis del Pa rc, f onamenta lment a les àrees de
lleure. Directament el Patronat co ntinua
desenvol upant actuaci ons de gestió i millora
forestal del patrimon i públi c, sense descuidar la
polít ica d'i nce ntius per al desenvolupa ment de
plans de promoció pri va da, mitjançant
subvencions.

Activitats dels òrgans
de govern
Consell d'administració
La peri odicitat de les sessions ordi nàries ha est at
bimestra l. En total va ren celeb rar-se cinc sessions
ordi nàri es els dies 18 de març, 13 de maig, 15
de juliol, 13 d'octubre, 25 de novem bre, en
l'ordre del dia de les quals es tractaren 200
pu nts (172 reso lut ori s i 28 info rm ati us). El 84 %
dels temes debatuts pel Con sell correspo nen a
actes de t ràm it i reso lutoris relatius a l'activitat
administrativa del Patronat. Això implica que
quasi el 40% dels expedients tramitats al llarg
de l'any han compt at amb qüestions debatudes
dins el màxim òrgan de gove rn de la nostra
entitat.
Junta del Patronat
La Junt a General es convoca ordinàriament un
cop a l'any. L'any 1998 va celebrar-se el dia 14
d'a bri l. En aquesta sessió s'exposa la memòria
d'actuacions de l'any anteri or i se sotmet a
debat el programa de l'exercic i in iciat, amb les
previ sions pressupostàries. Tam bé és el fòrum de
debat de les qüestions amb major controvèrsia i
actualitat que afecten o poden afectar el futur
de la conse rvació del Parc i es ca nalitzen
propostes als òrgans de govern de l' Entitat per
ta l que promogu in act uacions concretes.
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Grup Cata là d' Ane llament
Ajunta ment de Cerdanyola del Va llès
Patronat M unicipal del Museu
de Granol lers

associat
Programes d'anellament sistemàtics i reg ulars.
Elaboració de l'ordenança de reg ulació de l' ús públic al Parc.
Col ·laboració per endegar i coo rdinar project es
d'investi gació.

Altres convenis de col·laboració

'

Entitat
Projecte associat
Aj untament de Sant Feliu de Ll obregat Cessió de la finca" La Sal ut" .
Ajunt ament d' Esplugues de Llobregat

Cessi ó de l'exposició iti nerant "C oll serola una realitat
co mpartida " .

RG Publicitat i Edicions SL

Cessió de l'exposició iti nerant "C ollserola una rea litat
comparti da" .

Patronat Flor de Maig

Coordi naCió que duen a terme ambdu es entitat s.

t

Conservació dels sistemes naturals
troducció
'ant l'any 1998, el Servei del Medi Natural ha
:envolupat els programes que se li van
:omanar a través del pressupost anual aprovat
Consell d'Administració del Parc. Pel seu
;sò exterior, i com a fet singular de l'exercici,
aca l'organ ització d'unes jornades de recerca
-b la participació dels principals estaments
ersitaris i científics de Catalunya. En
Jestes jornades es van presentar els principals
~ balls de recerca efectuats al Parc durant els
-rrers deu anys i que han servit d'orientació per
a gestió.
~s

actuacions desenvolupades enguany són:

* Horts i magatzems a la Vall del Cerdanet
(Sant Feliu de Llobregat).
* Abocament d'aigües residuals d'un restaurant
a Torre Baró (Districte Nou Barris, Barcelona).
* Bòbila sense llicència ni mesures de seguretat
al paratge de Can Costa (Cerdanyola del Vallès) .
* Rehabilitació d'un edifici fora d'ordenació i
acondiciament com a taller, a la Font de l'Alba
(Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona).
Dins de les activitats de vigilància mereix una
especial consideració el seguiment de les
activitats cinegètiques. En aquest sentit, la
guarderia del Parc porta un control sobre les
zones de caça i estadístiques de les espècies
cinegètiques abatudes i aixecades.

Els dies 22 i 23 d'octubre es van celebrar les
Jornades de Recerca sobre els Sistemes Naturals
de Col lsero la i la seva apl icaci ó en la gestió del
Parc. En aquestes jornades van participar els
principals estaments universitaris i científics de
Catalunya, amb un total de 125 assistents. Es
van presentar 34 t rebal ls de rece rca i 21 pòsters
que es publicaran durant el 1999.

Jigilància i control del
compliment de la normativa
del Pla Especial
_a vigilància és realitzada per la Guarderia del
::arc de Collserola. Les infraccions urbanístiques i
"'1ediambientals detectades pels guardes es
-amiten a les administracions competents per
art dels serveis tècnics.

Plantaci ó de vegetació de ribera
i altres obres de restauració

~, llarg de 1998 es varen detectar 49 incidències
s gnificatives, 32 de les quals ja estan resoltes i la
esta estan en procés de resolució per part de les
administracions. Seguidament enumerem les
-nés sign ificatives:
~ Ocupació d'una barraca al Pas del Rei (Districte
-lorta -Guin ardó, Barcelona), que es va arranjar, a
més d'ampl iar i talar arbres de l'entorn.
~ Instal·lació d'una barraca i un hort al peu de la
muntanya de Sant Pere Màrtir (Esplugu es de
" obregat).
~ Moviment de terres i construcció d'una petita
edificació i una bassa a la Va ll de Sorgues
Molins de Rei).
* Moviment de terres i construcció de quadres
Der cavalls al Turó Mulei (Molins de Rei).
• Obres d'ampl iació i millora d'una ed ificació
fora d'ordenació a la carretera de l'Arrabassada
BP1417 (Districte Gràcia, Barcelona).
• Obres d'ampliació i millora d'una edificació
fora d'ordenació a la urbanització Sol i Aire (Sant
Cugat del Vallès)
* Obres d'ampliació i millora d'una edificació
fora d'ordenació a la carretera de Sarrià BV 1462
Districte Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona).

Campanya de col·locació i seguiment co l·lectiu
de caixes niu
Determinació de les comunitats vegetals
Corologia d'espècies indicadores singulars
Estudi de la població de seng lar
Continuació estudi pluridisciplinar de la geneta
Coneixement de la mostela
10a campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires
Estudi de la biologia i ecoetologia del toixó
Campanya d'anellament
Estudi dels heteròpters
Estudi sobre la predació i dispersió de llavors
Estudi sobre l'assecada de les capçades de les
alzines

Gestió i restauració del medi
natural
Estudi s i activitats de recerca
Enguany s'han efectuat estudis per un valor de
10.710.000 PTA. Els temes abordats han estat
els següents:

Monitoring de l'avifauna
Cinquè any consecutiu de seguiment de
papallones diürnes a la xarxa de monitoring
Estudi ecològic i faunístic dels ortòpters
Actual ització del catà leg de
rapinyaires diürns

L'any 1998 ha estat el tret de sortida al
programa de recuperació de la vegetació ripícola
als torrents de la Serra de Collserola. Aquest
tipus de bosc existeix en molts pun ts del Parc de
Collserola en diferent s estats de conservació,
però en molts torrents, sobretot a les vessants
Besòs i Barcelona, la seva degradació per
diverses causes (horts il·legals, barraquisme,
incendis, etc.) l'ha fet desaparèixer totalment,
trobant-se aquests espais ocupats per un estrat
de vegetació arbustiva -h erbàcia-lianoide,
bàsicament esbarzer, roldor i canya .
En base a això, durant aquest any s'han realitzat
i executat projectes de restauració de la cobe rta
vegetal dels torrents, que han consistit en
plantacions d'espècies pròpies d'aquests
ambients en diferents zones del Pa rc, adreçant
aquesta primera fase als tor rents de la vessant
barcelonina, concretament els de la Font del
Bou, Almirall, Escola Judicial, Bellesguard i Frare
Blanc, dins el distri cte de Sarrià-Sant Gervasi, i el
torrent de la Font de Santa Eu làlia o de Magret,
al districte de Nou Barris.
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En total s'han plantat 2.000 metres lineals de
torrents amb una gran diversitat de tipus de sòl,
pe ndent, orientació, humitat i amplada, per la
qual cosa s'han uti litzat diferents espècies
vegetals. Entre les utilitzades destaquen el
pollancre, el salze, el freixe de fulla petita, el
cirerer, el roure, l'arç blanc, l'auró negre,
l'avellaner, el saüc, el teix, el magraner, l'aloc i
l'aranyoner.

TM Sant Just Desvern
Sant Pere Màrtir
Les Fatjones
Can Baró

mesos d'estiu: des de la primera quinzena de
juliol fins a primers d'octubre, enregistrant-se un
nombre de captu res similar als anys anteriors en
totes les zones estudiades. S'han rea litzat
tractaments amb motxilla i màquina
pulveritzadora en les repob lacions, àrees de
lleure i a les vores de carreteres i camins més
afectats.

1 ha
1 ha
21 ha

TM Vi ladecans
Manso Ratés

4 ha

Les tasques silvícoles de repoblació s'han
efectuat en un total de 57 ha, i han suposat un
cost aproximat de 8.550.000 PTA (51.386,53
Euros). Els treballs s'han real itzat sota la direcció
dels tècnics de Medi Natural i amb personal de
camp propi, amb l'ajuda de plans d'ocupació de
Barcelona Activa. Els treballs han consistit en:
-

Escardes a l'entorn dels arbres
Esporga de branques inferiors
Reposició de marres
Tractaments fitosanitaris

Recuperació d'antigues repoblacions
Enguany el Patronat ha abordat un ambiciós pla
de delimitació i assumpció de gestió de totes les
repoblacions que s'havien fet a la serra abans de
la creació del Patronat. Aq uestes repoblacions
s'afegeixen al programa de tractaments silvícoles
i millora global dels boscos. Les repoblacions són
les següents :
Can Cuiàs Mort

Nom

A banda, cal destacar l'actuació duta a terme en
l'àmbit de Can Cuiàs Mort a Montcada i Reixac,
on en aquesta primera fase s'ha procedit a la
reconfiguració topogràfica de l'antiga zona de
barraques i horts il·legals en una àrea
d'aproximadament 35 ha. AI mateix temps s'ha
proced it a repob lar els torrents amb vegetac ió
ripíco la i també els prats de gramínies amb pins
blancs esparsos ocupant, aproximadament, 2 ha.
Dins de la restauració de zones cremades,
destaca la neteja de la vegetació cremada i
arranjament dels drenatges a la zona de l'incendi
de la Serra de Vilana, que va afectar un total de
22 ha i en què es van extreure 370 TM de fusta
cremada (troncs).

Tractaments silvícol es
Aquestes actuacions han estat realitzades a les
següents plantacions:
TM Barcelona
Font del Bacallà
Turó dels Alcaldes
Font de Canyelles
Torre Baró
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1 ha
1 ha
1 ha
27 ha

Municipi

Turó d'en Cors
Parc del Tibidabo
S. d'en Rabassa
Sant Pere Martir
Montbau
Can Masdeu

Barcelona/Sant Just
Barcelona
El Papiol/Molins R
Esplugues/Barcelona
Barcelona
Barcelona

Can Colomer
Parc Cinc Roses
Total

Sant Climent de LI.
Sant Boi de LI.

Any

Ha

1982
25
1942/47 81
1982
122
1979
25
1964
20
1979
40
1982
162
1982
5

480

Lluita con t ra pl agu es i malures
Durant el 1998 s'ha continuat el programa de
lluita contra les plagues. Enguany ha consistit en
el control de l'escarabat perforador dels pins,
Tomicus destruens, centrat en dos aspectes: el
seguiment visual de les poblacions i la seva
eliminació mitjançant punts esquer. Per a la
construcció d'aquests punts s'han utilitzat els
troncs dels pi ns abatuts en la construcció de
franges de baixa combustibil itat
Pel que fa a la processionària del pi,
Thaumetopoea pityocampa, s'ha rea litzat el
control anual de vol de mascles adults,
mitjançant trampes de feromones, durant els

La importància dels danys que poden provocar
les plagues descrites dema na una atenció
constant
A més de les citades, s'està estudiant de manera
particular la caparreta de l'alzina i les malures
provocades pels fongs Diplodia quercinea,
Cytospora phoma, Coryneum, entre altres.

Manteniment de les àrees de
lleure i altres infrastructures
del Parc
Mante nim ent d'à rees de ll eure
Consisteix en la realització de les tasques de
neteja de deixalles, bu idat dels contenidors,
segues, esporgues, regs i tractaments
fitosanitaris. Les tasques es real itzen amb
personal propi a excepció de la recoll ida de
brossa que s'efectua amb una contracta externê
Aquestes tasques de manten iment s'efect uen er
29 àrees de lleure, fonts i miradors que ocupe"
un total de 20,5 ha. Els treballs es realitzen so' o
la direcció tècnica del Servei de Medi Natural.
Les neteges ord inàries de deixa lles cons isteixer
en la reco lli da periòd ica de la brossa de les 29
àrees de lleure, fonts i mi radors i els marges de
45 quilòmetres de carreteres. El vo lum de
deixa lles recol lit en les diferents èpoques de
l'any es pot veure en la següent tau la:

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Bosses

Pes kg

504,1
605,7
908,8
712,8
1104,0
677,9
752, 1
728,3
660,3
736,1
666,5
423,7

6200,0
8226,0
13148,0
9849,0
15183,0
8770,0
8300,0
8257 ,0
8352,5
9482,0
8545,0
4888,0

8480,5

10920 1,0

:otal s' han reco llit 109.201 kg de brossa.
Jest servei suposa un cost aproximat de 20
ons de pessetes.
,,: neteges extraordi nàries consisteixen en la
-:eja d'abocaments puntua ls. Aquest any s'han
2ctuat els serve is que s'expose n al quad re
_ Jnt i que han suposat en total un cost
~'ox imat de 2 m ilions de pessetes

1ante nim ent dels iti nerari s,
~2n ya l ització i mob iliari del Pa rc
::onsiste ix en la neteja de la vegetació i repàs
els itine raris, l'inventariat i reposició de la
¿nyalització deteriorada o desapareguda i
arranjament, reparació o reposició del mobi liari
el Parc. Les tasques s'efectue n amb pe rsona l
• 'opi sota la d irecció del Servei del Med i Natural.
::: cost aproximat del personal directe que es
"edica a aquestes tasques és de 10 m ilio ns de
:J€ssetes.

Gestió del Dispositiu de
Prevenció d'Incendis Forestals
de la MMAMB
_a p revenció dels incendis foresta ls s'ha
desenvo lupat segons els models del Patronat
que es basen en el següent esquema:

Prevenció d'incendis f orestals

/
Prevenció activa

J
Prevenció passiva

Dat a

Pes en K9

5/03/98
11/03/98

745
1.205

16/03/98
18/03/98
23/03/98

1.800
2.920
3.640

25/03198
6/04/98
8/04/98
22/04/98

1.280
300
640
400

29/04/98

1.800

4/05/98
6/05/98

1.200
1.400

11 /05/98

2.100

13/05/98

870

18/05/98
30106/98
1/07198
14/10/98
21/10/98
28/10/98
2/11198

980
580
680
500
280
1.980
2.820

3/11/98
4/11/98
5/ 11/98

2.620
900
2.000

6/ 11/98
9/1 1/98

2.560
2.140

18/11/98
23/11/98
25/11/98
30/1 1/98
2/12198
7/12198
9/12/98
12/12/98
14/12/98
16/12/98
21/12198
23/12/98

6.720
2.480
2.680
1.060
760
1.000
2.880
940
1.240
760
1.200
1.380
61.440

20104/98

Lloc
Darrera guarderia Baloo-Font de Can Canyelles
Serra d 'en Julià, revolt de la Paella
(L'Arrabassada)
Cami de Can Ferris a la riera de Sant Feliu
Cam i de la Sa lut a Can Gelabert
Torrent de la lletera (La Maña)
a accés Torre Carles
Neteja riera de Sant Fel iu
Neteja riera de Sant Feliu
Neteja riera de Sant Feliu
Ctra . Molins de Rei davant de la presa
(Can Castellví)
Netej a esplanada entre la riera
Sant Feliu i Camí Ferris
Riera Sant Fe liu (Antics Horts)
Neteja accés sa lt d'aigua
(entre rierada, Sant Bertomeu)
Neteja accés salt d 'aigua
(entre Rierada, Sant Bertomeu )
Neteja esplanada entre la riera
Sant Fel iu i Camí Ferris
Neteja riera de Sant Feliu (talús de la riera)
Neteja Can Born i
Neteja Can Borni
Revo lt de la Pae lla (L'Arra bassada)
Can Coll (Esplanades)
Camí d'accés a la Penya del Moro
Camí acccés riera Sant Feliu
al Parc del Molí Groc
Esp lanada d 'accés al camí de Can Gelabert
Esp lanada d 'accés al camí de Can Gelabert
Parc d'Europa (Molí Groc), a
horts camí Penya del Moro
Accés antic horts a la Penya del Moro
Can Coll (Esplanades), Sant Feliu,
Sta.Creu d'olorda
Ctra.Alta de Roquetes,Urb los Pirineos
CI Pa lafolls-Camí Vallvidrera
CI Palafolls-Camí Vallvidrera
CI Palafolls-Cam í Vallvidrera, Camí Pas del Re i
Camí Pas del Rei
Camí Pas del Rei
Cam i de Can Ferris a la riera de Sant Feliu
Forat del Vent
Neteja riera de Sant Feliu
Pedrera de Can Caste llví, Fo rat del Vent
Camí dels Caçadors darrere Forat del Vent
Camí dels Caçadors darrere Forat del Vent

73 pneumàtics Ctra.Molins de R. davant de la presa (Can Castellví)

Iniciativa
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Voluntaris
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patron at
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat
Voluntaris
Patronat
Patronat
Patronat
Patronat

Pat ronat

Vehicles abandonats
Preve nció pass iva

1 11103/98
21/05/98

Seat 600 groc. Cru"tll a entre entrada M ichael i la Salut del Papiol Patronat
Patronat
Diane 6 verme ll. Recollit al torrent de la riera de Sant Feliu

Es defineix com aq uell conj unt de mesures
encami nades a la consecució dels següents
object ius:
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* Disminuir la vu lnerabilitat del territo ri enfront
dels incendis foresta ls
* Facilitar als bombers les tasq ues d'extinció
* Possibilitar la compartimentació i aïl lament de
sectors del te rritori en el cas de grans incendis
Prevenció activa
Consisteix en la preparació d'uns efectius que
detectin els sinistres i donin suport als serveis
d'extinció des de l'i nici de l'incendi fins a la
f inal ització tota l.
Els objectius són:

* Detectar els incendis al més ràpidament
possible
* Identificar l'indret i orientar els serveis
d'extinció per arribar-hi ràp idament.
* Coordinar els diferents efectius que hi ha al
territori gestionat.
Prevenció passiva .

Plan ificació
El PPIF del Parc de Collserola s'ha anat
desenvolupant en sectors que coincideixen amb
els termes municipals. Durant el 1998 s'han
aprovat pel Consell d'Administració els següents:
Sant Feliu de Llobregat
Cerdanyola del Val lès
Esplugues de Llobregat
El Papiol
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Sant Just Desvern

les lín ies elèctriques que travessen el Parc de
Collserola i que s'exposen en el quadre.
Altres actuacions de millora del medi natural
efectuades per les companyies elèctriques:
ENHER:
- Sant Feliu -Rubí 66 KV: canvi de suports de
formigó per torretes metàl ·liques en els termes
de Molins de Rei i El Papiol .

- Soterrament de 1.500 m de lín ia a la Serra
d'en Jul ià.
- Retirada del suport de fusta i seccionador
d'enllaç amb les instal· lacions de TABASA
- El iminació de restes de les antigues línies de
comunicació abandonades a:
Serra de Na Joana
Torrent de les Tres Serres
Turó d'en Lleva llol

Companyia

KV Línia

Expedient Mts. Act.

FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

SANT BARTOMEU
CAN SECREST
VALLDORE IX
DERIV LA RIERADA
DER. CAN PORTELL ET288
DER. CAN PORTELL ET289
VALLVIDRERA
PEDRALBES
VALLDAURA 11
VALL HEBRON III

284/98
284/98
280/98
359/98
359/98
359/98
130/98
130/98
130/98
130/98

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

MONTFLORIT 1-11
TIB IDABO I
ROQUETAS
MONTBAU I
MONTBAU II
SANT CUGAT 1-11
CIMENTS SANSON
DERIV CAN MESEGUER
PAPIOL-l
SANT CUGAT II
DER. LA RIERADA

048/98
132/98
132/98
132/98
132/98
280/98
359/98
359/98
313/97
130/98
312/97

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

18790

TOTAL

FECSA
ENHER
ENHER
EN HER
ENHER
FECSA
FECSA
FECSA
ENH ER
FECSA
FECSA

66
66

STA COLOMA-SANT JUST
SANT FELIU -RUBí

279/97 MN
262/97 MN

Mesures preventives desenvolupades
Entre altres, s'han efectuat les que a continuació
s'exposen:
Informació
- Ed ició de ful lets divulgatius i difusió de la
legislació vigent.
- Introducció de la prevenció d' incendis dins dels
continguts pedagògics dels Centres d'Educació
Ambienta l del Parc.

ENH ER
ENHER
FECSA
FECSA

110
110
110
110

MAS FIGUERES-HOSPITALET 379/98 MN
MAS FIGUERES-HOSPITALET 222/97 MN
RUBí -COLLBLANC
48/98 MN
DERIVACiÓ SANTA CREU
48/98 MN

220
220
220
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
66
66

BEGUES-COLLBLANC
RUBí-SANT JUST
RUBí-COLLBLANC
XARXA BT ccn 7528
EEn 3288 URBPIRINEUS
EEn 3361 VALLDAURA
EEn 1318 CAN FERRER
XARXA BT 594
URB . CAN PORTELL
SANT FELIU-RUBí
SANT FELIU -RUBí

459/98
222/97
222/97
132/98
131/98
131/98
131/98
284/98
359/98
262/97
262/97

PAPIOL-l

316/95 MN

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

Neteja bases i access
7750
6320
860

950
1110

25

1370

Control d'usos potencialment peri llosos

TOTAL

1370

- Informe i seguiment de tasques preventives en

TOTAL

69140
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Neteja bases i accessc
Neteja bases i acceS5_
Neteja bases i access
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Ba ixa
Canvis suports
Canvis suports

2060

TOTAL

EN HER

Neteja de bases
2060

14930

TOTAL

EN HER
ENHER
ENHER
ENHER
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
FECSA
ENHER
EN HER

Soterrament (ajorn at

2060

TOTAL

La redacció dels plans s'ha coordinat amb els
municipis i amb la Diputació de Barcelona
(Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis).

9390
1820
1450
1000
480
4490
3380
420
9370
1560

33360

TOTAL

ENHER
ENHER

Tipus d'actuació

3050
1580
4680
800
1250
320
510
600
4770
1230

Soterrament
Tala i poda

Camí de la Serra de Can Ferrer
a la Ctra. d'Horta
650 m,136.500 PTA
_::lm cada any, s' han comp letat i manti ngut els
2:01s dels cami ns de la xarxa bàsica, dels
drant s, dels punts d'aigua i s'han col· locat els
:;'tells informatius del risc d'i ncendi durant la

rranjament de camins
acord amb el pla de manten iment de camins
e la xa rxa bàsica, aquest any s'han ef ectuat els
,:,passos següents:
~M

Barcelona: (15.352 m)
~amí de Can Gravat a Ct ra. de
allvidrera(C02)
1.000 m,200.000 PTA
:amí del Pas del Rei al
-ortell de Valldau ra (B03)
400 m, 80.000 PTA
Camí de Can Gravat a
Jró de Miralluna (Cl0) 1 150 m, 230.000 PTA
Camí de l'escola Xipre r a
Can Rectoret (C 12)
1.537 m, 307 .400 PTA
~amí de Ctra. Arrabassada
ê Turó M iralluna (C07)
1000 m, 200.000 PTA
Cam í de l' Hospital de
ant Ll àtzer (A03)
1.000 m, 200.000 PTA
Camí de Ciutat Meridiana
- Tu ró Blau (A07)
1.800 m, 360.000 PTA
Camí de Can Ferrer (A04)1.750 m, 350 .000 PTA
Camí de Can Sauró a
;1as Guimbau
1. 150 m, 230.000 PTA
Camí Sagrada Famíl ia
800 m, 160.000 PTA
Camí de la Budellera
1.700 m, 340.000 PTA
Camí del Torrent de la
Budellera(C06)
865 m, 173.000 PTA
Camí de Font Muguera 1.200 m, 240.000 PTA
TM Cerdanyola : (16.225 m)
Cam í de la Riera de
Can Cod ina (A09)
300 m, 63.000
Cam í de Ca n Cat à al
2475 m, 519.750
Cementi ri (A08-A 12)
Camí de Can Codina al
Cementiri (AOS)
4. 100 m, 861.000
Camí de la Ctra. d'Horta
al Pas del Rei (A 10)
300 m, 63.000
Camí del Turó de la Torref era
a Torre Cendrera (B07)
2.700 m, 567.000
Camí de Can Coll
800 m, 168.000
I a Can Castelló (B09)
Cam í del Patronat
~Ior de Maig
1400 m, 294.000
I (amí de Can Fermí
800 m, 168.000
Ca mí de Can Catà a
2.000 m, 420.000
Ca n Ferrer
I Ka mí de Can Ferrer a
700 m, 147.000
a Ctra . d' Horta

I

II
I

I

TM Sant Just Desvern: (3.025 m)
Camí de Turó d'en Cors
a Sant Pere Màrtir (E02) 1.625 m, 325.000 PTA
Camí de Coll de Portell
a Can Baró
400 m, 80.000 PTA
Camí de la Font del Ferro 1 100 m, 220.000 PTA
TM Montcada i Reixac: (3.400 m)
Camí de Can Cuiàs
3.400 m, 714.000 PTA
TM Begues: (3.250 m)
Camí d'accés a la
torre de "Sierra"

TM Santa Coloma de Cervelló: (1 .000 m)
Camí d'accés a l'ermita
1.000 m, 210.000 PTA
de Sant Anton
44.452 m, 9.334.920 PTA

Total

Altres treballs de manteniment a la
infraestructura de prevenció d'incendis :
2.664.994 PTA

Franges de baixa combustibilitat
3.250 m, 682.500 PTA

TM Badalona: (1 .700 m)
Camí d'accés a la Torre
"Bravo"
1.700 m, 357.000 PTA

Execució de noves franges
Codi
Topònim
Camí de Ca n'Amigonet
Camí de les cases d'en Puig
fins a Can Planes
Gl0
Camí de les Cases de
Puig Madrona a
Doménec
24
Carrer Múrgola
Castelldefels
Pallejà
C051C 11 Viver Can BorniNall Parc
Carena Serra d'en Ferrer
A06-A07 Torre Baró!Turó d'en Cuiàs
G08
G06

e

Total

TM Torrelles de Llobregat: (500 m)
Camí d'accés a la
Torre "Romeo"
500 m, 105.000 PTA

AI PPIF es contempla l'execució i manteniment
de franges de baixa combustibilitat al voltant
dels camins de la xarxa bàsica. Dins d'aquest
concepte, durant 1998 se n'han realitzat les
següents:

Superficie (M2) Import (en PTA)

Import (en Euros)

34.144

1.703.103

10.235'86

54.000

2.693.520

16.188'38

37.420
4.720
15.210
41.250
39.250
71.660
43.670

1.866.510
235434
758.675
2.057.555
1.957.790
3.574400
2.178.260

11.217'95
1414'99
4.559'72
12.366' 12
11.766'55
21482'58
13.091 '60

341.324 m 2

17.025.241 PTA

102.323, 76 euros

PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
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M anteniment de franges

El manteniment dels punts d'aigua ha suposat
un cost de 2.500.000 PTA

Estassa da d'esbarzer i rebrots d'arbres i arbustos
en les àrees on s'han realitzat franges de
prevenció d'incendis forestals en anys anteriors .

A partir d'aquesta data el funcionament del
dispositiu de detecció va ser el normal fins al
dia 30 de setembre, en què es va donar per
acabada la campanya de vigilància :

Prevenció activa
Detecció i vigilància

TM Cerdanyola
Montflorit
Flor de Maig
Can Coll

4 ha
3 ha

Com és habitual s'ha posat en marxa el sistema
de vigilància i prevenció d'incendis forestals
constituït per un total de 32 persones
distribuïdes de la següent manera:

TM Barcelona
Can Totxo-Can Tano
Turó d'en Cors

2,2 ha
1,4 ha

- 26 per atendre els dos torns corresponents a
cadascun dels 13 punts de vigil ància.

3 ha

El total d'aquests efectius ha suposat una
despesa de 95.000.000 PTA. (570.961 '49
euros)
Coordinació
Des de la Central ubicada al Patronat i
gestionada per dos operaris especialitzats i un
tècnic de guàrdia, es coordinen les actuacions
del dispositiu.

Total: 13,6 ha amb un import de 2.040 .000 PTA
(1 2. 260,64 euros)

- 2 persones per atendre els dos torns de la Base
de Comunicacions de la Central del Patronat.

Enguany ja s'ha conclòs l'estudi de manteniment
de franges i repoblacions mitjançant pastura de
ramats d'ovelles, que ha desenvolupat el CREAF
Durant l'any 1999 ja es procedirà a l'execució
del pla, començant per la zona de Nou Barris i
Montcada .

- 4 persones per formar l' equip de suport
(Victor-1), que realitza diferents tasques

Punts d'aigua
Construcció de nous punts d'aigua
*8assa amb dipòsit d'alimentació per a la
càrrega d'helicòpter bombarder a Can Rius
-Esplugues, Sant Just i Barcelona-. (Import:
4.000.000' - PTA. (24.040'48 euros).
*Bassa senzilla per a helicòpters bombarders a
sota el Puig d'Olorda (Sant Feliu de Llobregat).
Manteniment de punts d'aigua
Com cada any, s'ha procedit al manteniment
sistemàtic dels punts d'aigua gestionats pel
Patronat, i que són :
* Si stem es de dipòsits d'aigua amb hidrants
normalitzats per bombers:
Santa Creu d'Olorda - Barcelona
Can Catà - Cerdanyola
La Salut - El Papiol
Flor de Maig - Cerdanyola PI. Mireia - Sant Just
* Basses per helicòpter bombarder:
Can Balasc - Barcelona
Can Rius - Barcelona
Vil ·la Paula - Barcelona
Caserna de Bombers de Vallvidrera - Barcelona
Ciutat Meridiana - Barcelona
Montbau - Barcelona
Can Planes - Begues
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Mes

relacionades amb el dispositiu, així com la
intervenció immediata en incendis gràcies al fet
que circulen amb un vehicle equipat per a
l'extinció. Com a novetat, aquest any s'ha dotat
l'equip de dues persones més per tal de poder
cobrir tot l'horari de Vigilància de les torres.

Dies

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Agost
Setembre

Ateses les condicions meteorològiques de
l'hivern, la campanya va començar el 6 d'abril.

25
31
30
31
16
15
30

Horari

Hores
Hores
jornada mes

10-20h
10-20h
11-21 h
11 -21 h
11 -21 h
10-20h
10-20h

10
10
10
10
10
10
10

250
31 0
300
31 0
160
150
300

1780

Total

Dades sobre els incendis produits al 1998 dins l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Àmbit
Collserola
Garraf
Marina
Vallès - Ordal

Total AMB

nombre d'incendis

superficie cremada arbrada superficie cremada tota

64
28
24
12

9,82
21,42
7,70
2,60

29,79
54,90
30,43
31,70

128

41 ,50

146,80

Obres i Projectes
ntroducció
. es act uacions dutes a terme l' any 1998 s'ha n
:entrat pref ere ntment en tres àrees de la
"1àxi ma im portà ncia per el bo n f uncionament
1el lleure al Parc.
on prim er lloc, el manten iment i les millo res de
-ots aque ll s elements i espa is de ll eure ja
exist ents. L' ús intens del Parc fa q ue aquest sigu i
n capítol prio rit ari ja que t ant el mobi liari com
altres elements pateixen d ' un fort desgast.
ón sego n lloc, la rec uperació del s elements de
patrimoni que estan vin culats a l' ús del ll eure
han t in gut preferència f ront a la creació de no us
eleme nts.
Per últim al f il de la po lítica començada f a un
pare ll d'a nys, s' ha incidit en les actuacio ns allà
on més deg rad at està el Parc, és a dir, la seva
pe rif èria . Aquesta és la qu e dó na la pri mera
Imatg e del Parc, i alh o ra, refren a i acu ll bo na
part dels se us visi tant s, mitiga nt l'ús intens
d'al tres ind ret s més sens ibles ubicats dedins.
S'han real itzat projectes de restaura nt- berenador
en àrees que, o bé no en tenien, o bé no
estaven prou dimen sionades.
Fi nalment, ca l apunta r q ue s' ha anat
desenvolupant el Siste ma d' Info rmació
Geogràfica (SIG) per ta l d'opti mitza r la gestió del
Pa rc en t emes com la prevenció d' incendis, la
protecció de la fa un a, el mant eni ment i d'altres.

Millores diverses
Arranjament de camins i moviments d e
terres en diferents indrets del Parc
S'ha realitzat el condicionament de les feixes i
t alussos resu ltants de l'eliminació d'horts
il·legals i l'enderroc de barraques a Can Cuyàs i
a To rre Baró, així com a la rectificació de rasan ts
i arranjament del ferm del camí de Can Balasc,
en col·laboració amb el Servei de Med i Natu ral.
Conservació de Can Coll
S'ha procedit al pintat de l'i nte ri or, exterior i
fusteries de la masoveria de Can Co ll i de la
"Casa dels Petits".

Recu peració de patrimoni
Execució de les obres corresponents a la
recupe ració del carni històric de Vallvidre ra
a Santa Maria de Vallvidrera (Carni de les
Nespreres) en el terme municipal de
Barcelona, Districte Sé Sarrià-Sant Gervasi
S'ha procedit a fer una neteja selectiva de la
vegetació dels marges del camí, amb un
t ractament amb rampa graonada de certs trams
del camí. Els itineraris han estat co nven ient ment
senyalitzats amb elements de d isseny del Parc,
procedint per últim a una plantació de reforç en
ce rts indrets . Amb aquesta intervenció podem
dir que actua lment està oberta la comunicació
de vianants de Vallvidre ra a Santa Maria de
Vallvidrera.

Presa i vas del Pantà de Vallvidrera
Un cop elaborat l'estudi previ de la restauració
de la presa i el vas del pantà de Vallvidrera i
realitzats els assaigs i t rebal ls previs de t opog rafia
i geotècnia, s' ha procedit mitjançant concu rs a
l'adjudica ció de la redacció del projecte executi u
que ha de possibil itar recupera r-ne l'ús,
convertint-lo en un embassament perma nent
amb finalitat mediambienta l i de lleure.
Execució de les obres corresponents a la
recuperació de la Font de Sant Pau, al terme
municipal de Cerdanyola del Vallés
S'han recuperat els elements origina ls del recinte
abans soterrats (banc i font) i el to rrent ara es
creua mitjançant una passera. L' itinerari en
aquest indret ha estat tra çat en func ió de la
font, on s' han executat les ob res necessàries per
tal de dot ar d'aigua pot ab le la f ont. Amb
aquesta int ervenció s' ha aconseguit comu ni car
amb Can Co ll, amb Flor de Maig i amb l'àrea de
lleure de Can Col l.
La Font de Sant Pau en f'actualitat

Camí de fes Nespreres

M anteni ment i millores
Senyalització i mobiliari
Es continua amb la substitució dels senyal i la
nova impl antació de les ban dero les de fosa
d' alumin i i de les papereres i ba rba coes de f osa
de fe rro de disseny pro pi dels serve is tècnics del
Patro nat. Quant a reposicions, noves
se nyal itzaci ons i substitu cions dels elemen ts de
senya lització, seg uint el criteri d' unif icació
d' imatg e dins l'à mbit del Pa rc, s' han ef ectuat al
voltant d'unes 1.200 intervencion s.
Els se rve is tècn ics, en co l·laboració amb el se rve i
de divul gació i edu cació ambien tal, han procedit
a dissenyar 29 nous itineraris en ca mi ns ja
existents dins l'à mbit del Parc i a senyal itzar- los
amb indica dors específics.

Execució de les obres de rehabilitació de
Can Balasc, 2 a f ase. Creació de l'estació
Biològica (Centre de Recuperació de la
Fauna) del Parc de Collserola
S'han iniciat les obres corres ponents a la f ase
fi na l de la reha bi litació de la masia de Can Balasc
que s' ha de convert ir en el Centre d ' Est udi i
Recuperació de la Fauna del Parc de Col lsero la.
El centre d'assistència de Collserola ha de
mostrar-se autosuficient i alhora ha de solventa r
els problemes inherents als pri mers auxi lis i
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atenció posterior a la fauna de l'àrea. Per aquest
f i s'ha dot at la masia d'una sala de tractament
clínic, d'una sa la d'hospitalització, una sa la de
preparació i neteja i a l'ext erior i, entre d'a lt res,
dues gàbies voladores per a passeriformes.
Aprofitant un nivell intermedi s'habi litarà l'arxiu
històric del Patronat i a la planta sota sostre un
espa i diàfan servirà de sala polivalent i a la
vegada d'espai de t reball per al personal gestor
del centre.
Vista frontal de Can Balasc finalitzades les obres

Actuaci ons perifèriques
Direcció de les obres corresponents a la 2a
f ase de la riera de Sant Cugat del Vallès
Un cop executada la primera fase del projecte
de restauració de la llera del Riu Major, es van
iniciar els treba lls de la segona fase consistents
en l'adequació dels seus entorns. S'ha procedit a
il· luminar la zona, senyal itzar les àrees de
Cana letes i Guiera, col·locar el mobiliari urbà, de
les que vu itanta papereres de fosa són de
disseny dels mateixos serveis tècnics d'aquest
ens i es va procedir a la neteja i adequació de la
riera dels Gorgs. L'estratègica ubicació
geogràfica del Turó de Ca n'Olivé, a 200 m de la
riera, així com la seva altitud relativa de 66 m
respecte aquesta, el convertia en un àmbit
privi legiat d'observac ió de la riera, de
Cerdanyola, del Val lés, de Montserrat i del
Montseny. A f inals de juliol es van para litzar les
obres, atès que encara s'estava treballant en la
recuperació de les restes del poblat ibèric situat
al turó de Ca n'Olivé (any 525 a de C) però a la
fi el Turó de Ca n'Olivé s'ha convertit en el
mirador de la riera i en l'embrió d'un futur Parc
arqueològ ic per gaudi dels ciutadans.
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Execució de les obres corresponents als
Miradors del Besòs i de la vall del torrent de
la Font Muguera, en el terme municipal de
Barcelona (Dte. de Nou Barris) i al Mirador
de Can Candeler en el terme municipal de
Sant Just Desvern
Aquestes tres intervencions s' emmarq uen en la
lín ia d'intervencions en les àrees frontereres del
Parc mitjançant un tractament acurat per tal que
la ciutat s'hi relacioni i connecti. S'ha netejat de
runes, brossa i biomassa morta l'indret,
procedint a l'adequació topogràfica de l'indret,
col·locant elements de mobiliari adequats als
seus usos, tal com pilons d'intercepció i
cadenats, baranes, bancs, taules, papereres de
fosa i fonts i implantació d'elements
d'identif icació física i senyalització, tal com
plafons d' informació i explicatius, banderoles
d'avisos i cartells de recomanacions. Per últim,
s'ha dotat l'espai d'un muret de repeu i
plantació i sembra d'essències vegetals arbòries,
arbustives i entapissants .
Estudis de viabilitat de parcs agrícoles dins
l'àmbit del Parc de Collserola
S'ha procedit a l'elaboració d'un estudi de
viabilitat per a la implantació de parcs agrícoles i
horto frutícoles, en especial a la zona de la Font
dels Casats. en el terme de Molins de Rei, i a la
vall del Cerdanet a Sant Feliu de Llobregat.
L'objectiu és la transformació d'àrees
degradades (extracció d'àrids, zones denudades,
etc.) existents en els fonda ls de les perifèries
urbanes properes al Parc, per tal de convertir-les
en àrees d'horts familiars sustentats amb el
màxim aprofitament de les aigües pluvials, la
qual cosa fomentaria el desenvolupament d'una
agricu ltu ra comunal utilitzant sistemes i
Parc de Canaletes

Miradors de Can Candeler, Besós i Ciutat Merid -

tècniques no contaminants. Amb aquesta
experiència es proposa donar forma i sortida
la demanda social de la pràctica agrícola el"
l'àmbit familiar i a la vegada afavorir l'aplica_
difusió dels cultius biològics a nivell popula

Elaboració del projecte de la porta del Pa
àrea d'estada del Terral al terme mun icipa
de Molins de Rei
El Pla Especial de Collserola contempla la
realitza ció d'unes portes del Parc a les so~
de les poblacions limítrofes que tenen corobjecte servir d'element simbòl ic que indlq
l'entrada en un espai protegit en el qual Cil
comportar-se amb cura. En aquests espais poden organitzar petites àrees de lleure arn
seus estacionaments corresponents i que
possibilitin la ubicació d'un quiosc d'infor
d'aspectes del Parc i de la vil· la més prope
l'entrada. A la sortida de la vil·la de MOl ~_
Rei i a la vora de la carretera BV-1468 ¡,

espai que acompleix de manera òptima els
' equ isits per ubica r-hi una àrea de les
característiques descrites anteriorment. Aquesta
àrea es troba enfront el Terral, amb una
su perfície d'uns 6.000 m 2

Reconstrucció topogràfica de l'àrea dels
antics esfèrics d'Horta

Després de l'enderroc, l'any 199 1, dels dipòsits
de gas ubicats a la carretera d'Horta a
Cerdanyola, es va veure la magnitud de
l'impacte provocat pels murs que permetien
l'assentament d'aquests dipòsits en una
plataforma. Aquest Patronat, d'acord amb les
determinacions del Pla Especial proposà la
rest itució de la morfolog ia d'aquell tros de
muntanya, recuperant sensiblement els pendents
originals. Aquesta restitució morfològica
permetrà disposar d'una plataforma a peu de
carretera d'uns 120 m de llarg per uns 20 m
d'ample en el punt de major dimensió.
Posteriorment, es col·locarà el mobiliari adient i
una plantació de pins pinyers i d'a rbusts
autòctons per ta l de colonitzar el ta lús i acabar
de donar-li el grau de naturalitat desitjat.

Porta del Parc: Mirador d'Horta
El projecte de restauració topog ràfica dels
terrenys on estaven ubicats els antics esfèrics
d'Horta -actuació descrita en aquesta Memòriacontempla la conformació d'una explanadamirador en forma de sector circular pensada per
ser uti litzada com a porta del Parc així com la
futura implantació d'un quiosc-punt
d'informació per atendre els visitants del Parc de
Collserola. Les característiques f ísiques del
terreny, així com la ubicació estratèg ica i la

significació històrica confereixen a l'indret un
valor afegit que ha estat cons iderat en el
projecte redactat i que contempla les correccions
necessàries en el traçat viari així com el disseny
complet de la superfície superior - plana que
servirà de mirador- per ta l d'optimitzar-ne !'ús i
alhora reduir el peri ll derivat del pas per l'indret,
de la carretera d'Horta a Cerdanyola.

Projecte de carni per a vianants en paralolel
a la Carretera Alta de Roquetes
La utilització al llarg dels anys dels via ls que
creuen el Parc com a vies de pas, ha generat
unes costums per part dels vianants que
comporten cert peri ll en alguns punts, motivat
per l'increment d'accés rodat en aquestes vies. El
tractament de certes carreteres situades dins
l'àmbit del Parc, per tal de reconvertir-les
progressivament en vials mixtes de vehicles i de
passejada és un dels object ius d'aquest Patronat
per tal de fer compatible el lleure i la circulació
de vehicles. La tradició de circulació de vianants
a la Carretera Alta de Roquetes ha impulsat la
redacció d'un projecte bàsic que contemp la la
rea lització d'un camí en paral· lel a la Carretera
Alta de Roquetes que permeti la passejada en
aquest sentit i amb connexió amb les àrees
annexes.

fan necessària la realització d'unes actuacions
imprescindibles per tal de poder executar el
projecte de modificació del restaurant ubicat a
la planta baixa. Els t reballs de consolidació de la
masia abasten un total de 751,60 m 2 .
L'increment de la presènc ia de ciutadans en
aquests darrers anys a l'àrea de lleure de la
Salut, on s'ubica la masia de La Gleva, que acull
entre 900 i 1500 persones cada cap de setmana
fa necessari, un cop executades les obres de
consolidació, ampliar el restaurant existent, per
tal de donar resposta a la petició dels ciutadans i
atès que l'equipament ho permet. En aquest
sentit, s'ampliarà el restaurant utilitzant altres
dependències de la masia. Així mateix, es crearà
un jardí-terrassa a la zona posterior, en
substitució de l'existent en front de l'ermita, que
donarà uns serveis complementaris, espai molt
adient en època de bon temps. La superfície
aproximada de la intervenció és d'uns 1.150 m 2

Elaboració del projecte del restaurant
berenador a l'àrea de lleure de Santa Creu
d'Olorda
L'à rea de lleure de Santa Creu d'Olorda és J
potser la de més antiga trad ició familiar dins la
serra de Collserola. L'an}' j 986 Ii!S va executar un
projecte consistent en la construcció d'una
edificació de fusta que ha estat fent la funció de
qu iosc-berenador i on també es troben ubicat s
uns sanitaris públics.

,

E/ quiosc-berenador es traslladarà

a

La Sa/ut

r

Àrees de lleure
Projecte de consolidació de la masia de la
Gleva de l'ermita de la Salut de Sant Feliu i
projecte d'ampliació del restaurant ubicat
als baixos de la masia
La masia de La Gleva de l'ermita de la Salut
pateix una sèrie de patolog ies estructurals que

Aquest element entenem que ha complert amb
escreix la seva funció, però transcorreguts més
de deu anys i atesa l'afluència de públic existent
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actualment, ha de ser substituH per un
equ ipament de restauració més adequat tant pel
que fa als serveis de cu ina com per a l'absència
d'un espai tancat i aixop lugat on s'hi puguin fer
els àpats. El projecte contempla l'execució d'un
restaurant-berenador de nova planta que
compleixi amb els requisits sanitaris, de seguretat i
d'ús adients. El quiosc-berenador existent es
reubicarà a fi de no perd re la inversió realitzada, a
una altra àrea de lleure del Parc, concretament a
l'à rea de lleure de la Sa lut de Sant Feliu de
Llobregat on les condicions d'ús són les
adequades.

Projecte d'a rranjament de l'entorn de l'ermita
de la Salut del Papiol
Aquesta bella ermit a romàn ica del segle XII,
situa da al peu de Puig Madrona, és un dels
elements arquitectònics i històrics més importants
i més ben conservats de la Serra. Lloc t radicional
d'aplecs, trobades i excursions, convertit els
darrers anys en àrea d'estada i pícnic per als
ciutadans, es aconsellable ordenar-la, així com
arranjar tota l'àrea per tal de poder-ne gaudir i
alhora preservar-ne la pineda i l'entorn
característ ic. El projecte co nsisteix en una act uació
tova que endreça l'espa i, organitzant petites àrees
d'aparcament a la carrete ra, reforestant i arbrant
talussos, estructurant el passos i instal·lant-hi
tanques, taul es ¡ bancs.

Projecte d'adequació de l'entorn de l'ermita de
La Salut del Papiol

~

Sist ema d'Informació
Geogràfi ca (Sig Parc)
Durant l'any 1998 el SigParc (Sistema
d' Informació Geogràfica per a la gestió del Parc
de Collserola) ha consolidat la fase d'expansió
vers els usuaris dels Serveis Tècnics,
compartimentant les aplicacions en les àrees
funcionals prioritàries, que han estat:
Dispositiu de Prevenció d' Incendis:
Anàlisi de superfícies cremades i resums
setmanals de la Campanya del Dispositiu de
Prevenció.
Alarmes:
Loca lització i control de les alarmes del centre
de control del dispositiu de prevenció
d'incendis.
Cadastre:
Localit zació i identificació dels propietaris del
Parc i de parcelles en un àmbit determ ina t
(fra nja de protecció contra incendis, camí de la
xa rxa bàsica, etc .. ).
Fauna :
Ubicació d'observacions de fauna d'acord amb

els protocols de! Parc.

Incidències de la Guarderia:
Ubicació de denúncies i post erior segu iment.
S'ha incorporat la informació cadastral cedida
pel Centre de Gestió Cadastral i Cooperació
Tributària (CGCCT) del Ministeri d'Economia i
Hisenda i la informació urban ística elaborada
pels mateixos Serveis Tècnics amb la supervisió
de l'oficina de seguiment del Planejament de la
MAMMB.
L'oficina Sig ha col·laborat en la redacció del
Projecte Bàsic del Perll ongame nt del PasseigMirador de les Aigües.
Ha donat suport cartogràfic per a la realització
del llibre d'itineraris a peu, per a la confecció
dels Pòsters de les Jornades sobre Recerca, i er>
l'elaboració de l'est udi de la pastura en les
franges de prot ecció.
Durant l'any 1998 el projecte Sigparc ha estat
presentat al Congrés Anual de l'Associació
Espanyola de Sistemes d'Informació Geogràfica
(AESIG) a Va llado li d i es va presentar una
comun icació a les" Jornades sobre la Recerca er
els Sistemes Natura ls al Pa rc de Co ll sero la", a
Can Coll. La base de dades urban íst iques ha
estat un important suport per a la realització
dels treba lls de modificació del PGM.

Gesti ó urba nísti ca
El Patronat com a òrga n gest or del Parc té
encomanat vetllar per l'acompliment del Pla
Especial evitant qualsevol transgresió de la
legalitat urbanística. Atesa la pressió a què estê
sotmès aquest espai, aquesta línia de treba ll és
de la màxima importància i compta amb el
suport del Servei de Guarderia per a la detecc :
d' infraccions.
L' any 1998 van se r incoats 17 expedients
urbanístics directament vinculats a l'execució
Pla especial d'Ordenació i Protecció del med
Natural a Col lserola.

==-

Aq uests expedients varen generar l'elaborac e 14 informes preceptius, a més d'altres inforr=-:
vinculats a expedients d'anys anteriors, i als
propis de la tramitació dels projectes del
Patronat.
S'han atès un tota l de 150 co nsu ltes, ta nt ces
de l'àmbit privat com de l'admi nistració púb :-
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Promoció, divulgació i educació ambiental
Introducció
Des de la co nstitució del Patronat Metropolit à
del Parc de Co llserola, la t asca de divulgació i
educació ambient al ha est at una líni a de treba ll
deci siva per ga rantir un ús públic de la Serra
compati ble amb els objecti us de conse rvació que
esta bleix el Pla Especial d'Ordenació i Protecció
del Medi Natu ral del Parc de Co llsero la.

varen participar prop de 2.500 persones.
L'activitat proposada va ser la real ització dels
diferents itineraris senyalitzats als voltants de les
àrees de lleure i guiats pels Voluntaris del Parc.
Les àrees de lleure en què es van concentrar les
activitats van ser les següents : Can Col l, la Salut
de Sant Feliu, Santa Maria de Vallvidrera i Santa
Creu d'Olorda.

manera prioritària de desplaçar-se en un espai
natural, és un dels missatges principals del
Patronat.
D'altra banda, dinamitzar els usuaris habituals de
les àrees de lleure perquè coneg uin l'ento rn del
lloc on dinen cada diumenge i comp lementin la
seva estada, coneixent una mica més Collserola.

El Project e Educati u del Parc, en funció dels
dest inataris, escolars o públi c en general, se
centra en els seg üents objecti us:

* descobrir l'ent or n en un primer contacte
* pote ncia r actituds posit ives envers el medi
* donar a conè ixe r els va lors natura ls i de
patrimoni

* acost ar el ci utadà al fu ncionament de la gestió
del Pa rc
Els equ ipa ments per mitjà dels quals es coo rdina
i dinamitza aquest t rebal l són :
- el Centre d'Informació
- Can Coll, Centre d 'E ducació Ambi ent al,
dest inat a escolars d'ensenyament Infa ntil i
Primari
- Mas Pins, Ce ntre d' Edu cació Ambi ental, pe r a
alu mnes d'ensenyament Secundari i
universita ri .
- el Centre de Documentació i Recursos
Educat ius (C DRE)
Tanm at eix, el Pat ron at co mpta amb una
organització de Voluntaris i un Programa de
Patrocini, per ta l d'af avorir la pa rticipac ió
ciutadana i d'altres sectors de la societat en les
tasques de co nservació del Pa rc.

El Voluntaris van guiar els recorreguts del Dia
Els objectius de la jornada es proposaven, d'una
banda, sensibil itzar el ciutadà de la necessitat de
manten ir una actitud respectuosa amb l'entorn
natural per tal de garantir-ne la pe rdurabilitat
davant el fet que genera la cre ixent pressió
humana sobre el medi . L'anar a peu, com a

Amb l'objectiu d'aplegar i donar a conè ixer els
trebal ls i iniciatives desti nats a mi ll ora r el
cone ixeme nt i la gestió del patri moni nat ural del
Parc, el Pat ronat va promoure les prime res
Jornades sobre la Recerca en els sistemes
naturals de Collserola . Les sessions es van

DIA DE COLLSEROLA 1998

Jo r n a d e s
Recerca en ..I

Durant l' any 1998 hem de destacar l'edició
d'una publicació molt esperada, la guia
d' itineraris: A peu per Collserola, un recurs a
l' abast de t ot s els visitants per co nèixe r i gau dir
del Parc t ot passejant. Aq uesta gu ia of ereix la
possibi litat de contempl ar la riqu esa del
pat rim oni natural i cultural, a pa rt ir de 29
recorregut s se nya litzat s al voltant de les àrees de
lleure i d'estada, i de 5 itineraris que travessen
diferents sectors de Collse rola.
La presentació d'aqu esta pu blica ció es va fe r
coin cidir amb la celebració del Dia de
Collserola el 8 de novem bre. En guany, aquest a
jorn ad a es va desenvolupar sota el lema Mou-te
pel Parc ... a peu!, un món per descobrir, i hi
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celebrar els dies 22 i 23 d'octubre a Can Coll, i
van congregar prop de 125 participants entre
especial istes, estudiants i naturalistes.
Tots i cada un dels temes que es van presenta r
tenen el seu ressò en la gestió del medi i per
tant a l'hora de prendre decisions que poden
afecta r l'equi libri natural, el Patronat Metropol ità
del Parc de Col lserola necessita de tots aquests
coneixements per dur a terme la gestió.
Ara fa 10 anys que es va inaugurar la primera
activitat d'educació ambienta l organitzada pel
Patronat i ha co incid it, enguany, amb l'edició del
Projecte Educatiu del Parc.
Ta mbé, per segon any consecutiu, i amb la
col· laboració del Servei del Medi Natura l, es va
rea litzar durant el mes de juliol a Mas Pins, el
curs Tècniques d'estudi de la fauna de Col/serola.
Cal destacar el fet que des del Parc s'han
potenciat les actuacions adreçades directament a
educadors pel seu efecte multiplicador, la qua l
cosa ha comportat l'augment de les activitats, i
per tant del nombre de participants,
emmarcades en els programes Aprofundir i
Difondre del Projecte Educatiu del Parc.
En el capíto l de co l laboracions amb d'altres
adm inistracions, hem de ressaltar el treba ll
continuat en les activitats educatives vincu lades a
la restauració de la Riera de Sant Cugat. S'ha
coordinat el curs per a monitors que es rea li tza
conjuntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona i s'ha elaborat un vídeo divu lgatiu de
la riera patrocinat per La Ca ixa .
S'ha participat, també, en la consultoria tècnica
de l'Assessoria d'Educació Ambiental a fi de
redactar l'Agenda 2 1 de Barcelona. També s'ha
col laborat en el grup de treball d'educació
ambienta l que està definint el Projecte Educatiu
de la Ciutat, a Barcelona; així com en el Consell
de Coordinació Pedagògica.
En l'àmbit de publ icacions, enguany s'ha signat
un conveni amb Parcs i Jardins de l'Ajuntament
de Barcelona per tal de co l·laborar en la revista
Barcelona Verda, que aquesta entitat publica de
forma bimensual. La col· laboració es concreta en
la presència del Patronat al Consell de Redacció
de la revista i l'aportació de diversos articles
sobre el verd forestal del municipi de Barcelona .
Pel que fa a les relacions d'àmbit nacional i
internacional, els dies 27 i 28 de ma ig es va
celebrar, a Aix-en -Provence (França) l'Assemblea
anual de FEDENATUR (Federac ió Europea
d'Espais Natura ls Periurbans) amb la presentació
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d'un document sobre l'educació ambiental en
els espais protegits.

passejades a peu . Aquestes activitats són
conduïdes per monitors especialitzats.

A més, es va participa r en els següents fòrums:

L'horari d'atenció al públ ic al Centre
d'Informació és de 9:30 a 15 h tots els dies de la
setmana.

* Conferència Aprendre en àrees protegides.
Com ava lua r-ho qualitativament. Organitzada
pe l Comitè Europeu per a l'Educació Ambiental
de la UICN (The World Conservation Union), al
Parc Naciona l de Neusiedlersee - Seewinkel Ferto Hansag, a cavall d'Àustria i Hongria.
* III Jornadas Nacionales de Educación
Ambienta l. Organitzades pel Ceneam, a
Pamplona, el desembre .
* VI Cong reso de Psicología Ambiental, a A
Coruña, el desembre.

* Curs de metodologia Internacional
d'Ecopedagogia: Train the Eco-traine, organitzat
pel Fons de Patrimoni Natural Europeu, el març.
En un altre gènere de recursos, s'ha impulsat la
web del Parc, amb la seva renovació i
manten iment amb la dedicació d'un expert.
També s'ha millorat el software, la qua l cosa ha
permès millora r-ne la interactivi tat, la qual itat de
les imatges i l'actualització de la informació.

El Centre d'Informació
El Centre d' Informació del Parc és el punt
d'acoll ida del visitant i des d'on es coord inen i
dinam itzen les activitats educatives i de
pa rtic ipació dels ciutadans relacionades amb el
Parc. Els objectius principals són oferir una
informació general bàsica i pràctica (indrets,
possibi litats, transpo rts, serveis, etc.), suggerir
activitats encaminades al cone ixement del Parc i
dels seus valors i promoure'n l'ús educat iu i
respectuós.
Les tasques del Centre d' Informació són:
l'atenció al públic, personal i telefònica, la
difusió de les activitats que es promouen des del
Patronat a través de la premsa i d'altres mitjans
d'informació ciutadana, l'actualització del
directori de subscriptors del Butlletí del Parc i la
venda de les pub li cacions del Patronat.
L'oferta del Centre d'informació es comp lementa
amb la possibilitat de fer, per part del vis itant,
itineraris gu iats que inclouen, a més de la visita
al centre, la realització d'activitats de descoberta
del medi, com són els itineraris a l'entorn del
Centre d' Informació, o bé un recorregut en
autocar pel Parc que es combina amb petites

El Centre d'Informació
els dies feiners
Els usuaris del Centre d'Informació entre
setmana són principalment els grups escolars.
Aquí es realitzen activitats de primer contacte
amb el Parc; per tant, són activitats en què no
cal una preparac ió prèvia amb el mestre o
educador del grup . Les activitats que s'ofereixe r
són adequades als diferents grups d'edats, però
sempre amb continguts generals sob re el Pa rc
dels valors naturals que conté.
Enguany han visitat el Ce ntre d' Informació més
de 17.749 persones en grups organitzats, dels
quals ga irebé 14.000 han realitzat alguna de e:
activitats de descoberta que ofereix el Centre .

Grups organitzats
amb inf ants
amb nens i nenes
amb joves
amb adu lts
Collserola Tours
Nits d'astronomia
Visites no guiades
Total

nombre de visitants
861
8680
2376
1279
3 12
368
3873
17749

Activitas per a escolars al Centre d'lnformaeo

El Ce nt re d' Inf ormació
els dies festi us
Els visitants més habituals els dissabtes i dies
festius són famílies, principalment amb nens
petits, i excursionistes. Uns vénen cercant
informació, amb ganes de gaudir de l'entorn
que se'ls presenta, i amb la intenció de passar el
matí; d'altres, els més caminadors, vénen
sobretot cercant novetats en itinerari s, a peu i en
bicicleta, noves àrees arranjades, tot per
descobrir, cada cop, nous indrets a la serra.

Visites els caps de setmana
hivern
primavera
estiu
tardor

Total

5276
4603
3578
5337
18794

'::.LII!:l

46
10
31

També, per a grups organitzats i per fer activitats
relacionades amb l'entorn, hi ha la possibi litat
d'utilitzar l'àrea d'acampada de Can Coll durant
els caps de setmana.

Can Coll,
centre d'educació ambiental
Durant el mes de novembre de 1988 s'iniciaren
les activitats amb escolars al centre d'educació
ambiental Can Coll, enguany, doncs, fa ja deu
anys que el centre va obrir les portes.

Des del Centre d'Informació es promouen
diverses activitats per al públic en general: les
anomenades Conèixer el Parc de prop s'adrecen
sobretot a grups familiars els dissabtes al matí.
Amb aquestes activitats es pretén donar a
conèixer els valors naturals del Parc i sensibilitzar
la població sobre la importància de conservar-lo.

Conèixer el Parc de prop
Nits d'astronomia
Acampades

Les nits d'astronomia es desenvolupen dos
divendres al mes. Són activitats d'iniciació a
l'observació del cel i els cossos ce lests. Encara
que Collserola no és el millor lloc per a
l'observació dels estels, sí que és una bona
manera de connectar amb el Parc i els seus
valors .

1078
743
745

La programació del centre va dirig ida
bàsicament als escolars d'educació infantil i
primària. Diversos programes, adaptats per
nivells, apropen els nens i nenes a les
peculiaritats del Parc de Collserola .
Durant el curs 97 -98 s'han realitzat un total de
466 activitats amb escolars, a les quals s'han
acollit 10.952 infants i joves, acompanyats pels
seus mestres. Per tal de poder preparar
adequadament la jornada de treball, s'han
realitzat 40 reunions, que han comptat amb la
participació de 194 mestres.
Complementària ment a les activitats amb
escolars, el prog rama del CEA Can Coll ofereix
activitats i serveis dirigits a l'ensenyament
superior, tant als alumnes com als mestres i
professors. Enguany s'han fet 17 presentacions
del centre i del Parc de Collserola en què han
pa rticipat 44 1 professionals o futurs
professionals del món de l'educació ambiental o
de la gestió d'espais naturals. S'han real itzat 12
sessions especials de didàctica que han acollit
482 alumnes de magisteri i de didàctica de les
ciències naturals o socials. S'han portat a terme
alguns programes de col·laboració entre els
quals destaquen les re lacions mantingudes amb
l'Ajuntament de Ce rdanyola del Vallès per mitjà
dels Serveis de Dinàm ica Educativa, de Medi
Ambient i del Servei Local de Català.

Nit d'astronomia per a tothom

supervisió d'un tutor que vetlla pel seu
aprenentatge i integració.
Per primer cop, s'ha organitzat un curs de 25
hores de coneixement del medi a Collserola, per
alumnes de l'Escola de Capacitació Agrària
Eqüestre del Departament d'Agricu ltura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya .
AI llarg del curs s'ha treballat en l'edició del
dossier del mestre de l'activitat Experimentem el
bosc i també en l'edició del Projecte Educat iu del
Parc de Collserola . S'ha edit at una nova
col·lecció de diapositives Flors i fruits en el medi
natural de Collserola, que serveix com a material
comp lementari per a les aproximacions a la
vegetació. Pel que fa a la col·lecció de carpetes
temàtiques, enguany s'han editat noves
addendes de les Carpetes de fauna i vegetació.
La carpeta de vegetació ha in corporat un capítol
de recursos titulat Adornem el Nadal. La Carpeta
de Fauna ha incorporat un capítol informatiu
sobre L'estudi i protecció dels rapinyaires de
Collserola, i dos capítols de recursos titulats Jocs
sobre els animals i Basses i aigüeroles.
Els dies festius, Can Coll es const itueix en punt
d' informació del Parc. Durant l'any s'han acollit
2.522 visitants que han visitat la masia i les
exposicions acompanyats per voluntaris. Durant
els mesos de més fred, des de novembre fins a
març, un grup de vo luntaris ofereix visites
guiades a l'observatori d'ocells hivernants. Disset
voluntaris han cobert aquest servei atenent al
vo ltant de 300 persones, en general grups
fami liars. S'han realitzat 45 hores d'observació a
la Feixa dels Ocells .
Reunió amb els mestres a Can Coll

Novament diferents universitats i escoles de
capacitació professional han acceptat l'oferta de
dur a terme estades de pràctiques al CEA Can
Coll. Enguany 17 estudiants han rea litzat 858
hores de pràctiques en el nostre centre sota la
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Mas Pins,
centre d'educació ambiental
El programa d'activitats del centre s' ha vist
ampliat, aquest any, amb una nova proposta
anomenada Descoberta de la geologia, ad reçada
als alumnes de segon cicle d'ES~. Actualment,
es compta amb vuit propostes de t reball
concret es sobre as pectes de veget ació, geolog ia
I geog rafi a.
Com a f et remarcab le, cal citar l'impuls dedicat
a propostes de t reba ll concretes, adreçades a
alu mnes univers ita ri s, que s'ajustin a la
prog ramació acadèmica de Biologia i Geografia.
Tècniques d'estudi de
la f a u na a Coll serola
Cur~ de formació pr actica i wl ·laboradó
e n ta sque s de recer,,' i g es tió

de setmana i èpoq ues de vacances escolars .
Durant l'any s'han acol lit 18 estades, am b un
tota l de 467 persones .

Prést ec
Les consu ltes han impl icat 347 docu ments en
préstec i 72 donacions de pu blicacions del Parc.

Centre de Documentació
i Recursos Educatius (CDRE)

Materials itinerants
L'expos ició Verd entre gris va estar a l'escola de
Formació d'Adul ts Can Batlló (Ba rce lona) de la
Diputac ió de Ba rce lona du rant el mes de febrer.

Del curs 97-98, s'assenyala que ha augment at el
nombre de co nsultes, especialment les
provinents de centres de recursos pedagòg ics i
d'ajuntamen ts de l'àrea d' inf luència de
Collserola. També ha crescu t el nomb re de
sessions de present ació col·lect iva del centre
adreçades a ed ucado rs.
Aq uest cu rs s'ha aprovat, en Consell
d'Administració, el reglamen t de funcionament.
Es t racta d'una normativa que regula bàsicament
temes d'accés al centre i a la informació, i de
rep roducció i prést ec dels documents.

Informaci ó i documentació
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Tam bé ca l citar la formació d'un grup de t rebal l
de professors de sec und ària pe r a l'elaboració
del treball de recerca El foc, element modelador
del paisatge, per als alumnes de Batxillerat.
En tot al, du rant l'últ im curs escolar s'han f et 205
activit ats en les quals han pa rt icipat 4 .102
pe rso nes. Atès el t ipus de propostes del centre,
les sess ions de t reball prèvies am b els professors
es f an pe r sepa rat a part ir de sego n cicle d'ESO,
la qual cosa ha suposat un t ota l de 52 reunions.

Serve i d 'i nform ació
L'horari d'atenció al públic ha estat de 10 a 14 h
els dies fei ners. Ta mbé s'ha obe rt el ce ntre a
hores convi ngues i durant les reu nions de
mestres de Can Co ll . Hi ha hagut dema nd a de
consultes, f ora d' horari habitua l, en 5 ocasions.
El CDRE ha atès 360 cons ult es. Respect e el curs
passat, signi f ica un augment del 22 %. En
aq uestes da des no f iguren les consu ltes del
pe rsona l del PM PC. ni les dels estu diants en
pràctiqu es. Pel que fa a la tipolog ia dels usua ris,
es ma ntenen les proporcions del cu rs passat,
amb augment de les consu ltes provinents de
ce ntres de recursos pedagògics i aju ntaments.
Les consu ltes s'han fet vis itant el centre
(un 60%) o s'han resolt pe r telèfon, fax,
corre u I e-ma il (un 40 %). Per correu electròn ic
s'han re but 14 consultes.

Com a novet at, pel que fa a materials di dàctics
s'ha publ icat el doss ier del mestre de la
'
Descoberta de la geografia.
Dins el ma rc del conveni establert amb l' URL
du rant tot el curs 98-99, es tutelen des de Mas
Pi ns les pràct iques de dos alumnes de la
diplomatura d' Edu cac ió Social.
El centre continua acollint grups de t reba ll que
porte n a terme el seu propi prog rama, els caps
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IcooSIJttes el CD RE I
L'Exposició itinerant "Collserola, una realitat
compartida" al Centre Comercial Sant Cugat

L:expomóbil i la Bibl iomòbil, com a elements del
programa "Cu idem la Te rra, cuidem Collserola "
va estar a:
Escola d'EP Isabel de Villena (Esplug ues)
Centre de formac ió d'adults Mestre Esteve (Sant
Feliu del Ll obregat)
Escola d'EP Sant Martí (Cerda nyola del Vallès).
Escola d'E P Madrid (Barce lona). Sense
Bibl iomò bil.
Aquesta exposició, independentment del
prog rama "Cu idem la Terra, cuidem Col lserola
va estar ta mbé a l' lES Severo Ochoa i al ce ntre
d'esplai de Masq uefa.
També s'han deixat 11 plafons de l'exposició
"L home i el medi a Collserola" (expos ició iniCia
de Can Coll) a l'escola d' EP Carles Buigas
(Cerdanyo la).
Ca l destacar l'exposició "Collserola una realita:
com partid a" que, després d'esta r exposa da a ::
Sala El Vienès (Ba rcelona) a f inals de l'any
passat, s'ha t raslladat a diversos mu nicipi s de a
serra.
- Centre soc iocu ltural Molí-Cadí d' Esplugues C,o
Ll ob regat (febre r-març 98, aprox. 2.500 visita r
visites de dues escoles)
- Centre comercial Sant Cugat (abril, 98)
- Mirador Torre de Col lserola (juny-agost 98,
dins prog rama de pat rocin i del PM PC)

=

Bibli ot eca
La Bi blioteca de Can Coll constitueix el fons
documental del CD RE. Actualment compta amb
3. 521 documents, 4 53 més respect e l'any
passat.

Materials nous
Documents de t reball i experiències didàctiques
Aquests són els t íto ls de les dues col·leccions
que recop il en inform ació diversa :
Documents de Treball rec ul l mat eria ls de temes
ambientals diversos.
Experiències didàctiques es ded ica a les
propostes que genera l'activitat de la secció
d'educació ambiental. Un títo l nou és Tu sí, Atila
no vist amb ul ls de nens, que recu ll pe rcepcions
d'escolars que han visitat Can Coll relacionades
amb el comport ament que cal ten ir en un medi
nat ural.

Vídeos
A partir de les activitats de divu lgació del Parc,
aquest any el CDRE ha disposat d' un nou t ítol,
es tracta de Treballar a Collserola, víd eo que
rec ull dive rses opin ions de persones implicades
am b el Pa rc. Un altre vídeo nou és El follet de
Can Coll rea litzat per estu diants en pràcti ques;
aquesta cinta és un material de suport a la
presentació de les activitats am b escolars que es
real itzen habitualment a Can Col l.

La Bibliomòbil
Aq uest és el nom d'una peti ta biblioteca
itinerant, previst a pel prog rama "C uidem la
Terra, cu idem Col lserola" que es deixa en
préstec a les escoles. És un armari amb rodes
que cont é llibres i materi al àudiovisual de temes
re la cionats amb la conservac ió del pl aneta.
En gu any s'ha augment at el nombre de llibres
adreçats a infants de 9 a 12 anys i s' ha preparat
la vers ió per a centres de f ormació de pe rso nes
adultes.

Difusió i coordinació
Amb educadors
S'ha conti nuat amb la col laboració del CDRE en
les reunions trimestrals de mestres de Can Col l
amb l'explicació dels se rve is que s'ofereixen i
exposició de mat eri als didàti cs.
Tam bé es va n fer cinc sess ions de presentació
del CDRE i de rec ursos en educació ambi ent al
pe r a un curs d'educadors ambienta ls de la
Fu ndació Pere Tarrés, pe r a estudi ants
d'educació social, per a dos semin ari s del Pla

d' Educació Am bi enta l de l'IME de Barce lona i
per al CRP d'Horta-Gu inardó .
Es destaca també la tertú lia que es va fer dins
del programa d'act ivitats complementàries a
l'exposició "Collserola una realitat compartida"
a la Sala El Vienès (Barcelona).

Amb serveis municipals d'educació
Una línea important pel CDRE és la de t reba llar
conj unt ament amb els mun icipis del Parc,
concretament amb els serve is mun icipa ls
d'educació. Aq uest curs el CD RE ha at ès 11
consu ltes per pa rt d'aj unt aments de l'àrea
d'inf luència del Parc.
Amb Centres de Recu rsos Pedagògics
Aquest cu rs el CDRE ha atès 23 centres de
recursos pedagògics. El 14 de maig de 1998 es
va fer una nova trobada de ce ntres de recursos
pedagògics . Va n assistir- hi represent ants de 14
CRP i 2 de serveis de coord inació. Es va informar
de l'experiència assolida amb el programa
"Cuidem la Terra, cu idem Co llse rola" i es va
presentar l'ed ició experimenta l de la publicació
Collserola: Recursos per a l'educació ambien tal .
A rran d'aquesta trobada es mantenen co ntact es
per tal que els CRP interessats en el Pa rc op ini n
sobre la util itat d'aq uest i altres publicac ions de
divu lgació relacionades amb Collserola.
Amb Centres de documentació i
Bibliot eques (de pa rcs naturals, medi ambient i
educació)
S' han atès 5 consultes provinents d'altres cent res
de documentació o biblioteques. S' ha participat
en la "Quarta Sessió de Treba ll de Centres de
Document ació d'Espais Natu rals Proteg its"
(Granollers, 30.1.98). Enguany la sessió de la
jornada es va centrar en el t ractament d'arxiu s
fotog ràfics i en la in co rp oració de bases de
dades document als en pàg ines Web. També es
va continuar tre ballant en l'elaboració d'un
document marc per al funcionament comú dels
diferents centres de documentació existent s als
espais naturals protegits de Cat alunya. Van
assistir-hi representants de 15 espais.

Materials divulgatius

En guany s'han ed itat les seg üent s publi cacions:
- Ll ibre d'itineraris: A peu per Collserola
- El curs al Parc: Petita publicació desti nada a les
escoles i entitats, que explica tot es les
possibi litats educat ives i de lleure que of ereix el
Parc
- Díptic Campanya Observació M igració
Rap inyaires
- Butlletí (39, 40, 41 i 42)
- Memòria de Gestió 7997
- Tríptic sobre la recuperació de la Font de San t
Pau
- Ca rtel l, programes i enganxin es del Dia de
Col lsero la, amb el lema "Mou-te pel Parc a pe u! "
- Dins la Col·lecció Dossiers del Mest re:
*Descobe rta de la fa una (ESO).
*Descoberta de la geografia (ESO)
- Opuscle: "El Projecte d'Educació Ambienta l del
Parc de Collserola"
- Reedició del fu llet del Parc de Collserola (versió
cata lana)
- Reed ició del Plànol-Guia del Parc de Col lsero la
(vers ió catalana)
- En co l·laboració amb Fedenatur, s' ha ed itat el
trípti c expli catiu d'aquest a associació.
- Samarretes amb el lema: " Recerca a Collserola.
L est udi del t oixò Meles meles"
En l'apartat d'exposicio ns, s' han rea litzat les
següents exposicicions temporals al Centre
d' Inf ormació.
* "Construir naturalment. Obres i project es al
Parc de Coll serola" del 12 de desembre de 1997
al 18 de gener de 1998. Exposició que explica els
crit eris que es t enen en compt e a l' hora de
projecta r i dur a te rme una ob ra al Parc.

CONS T RUIR NATURALMENT
Obres i projectes al Parc de Collserola
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Facilit ar una millor relació d el ciutad à amb la natura és

El Butlletí del Parc apa reix t rimestralment. És
l'eina de difus ió bàs ica que reflecteix t ant les
actuacions del Patronat com els dif erents
esdeveni ments o notícies que fan referència a
Collserola. És de su bscripció grat uïta i
act ualment es fa arri bar a prop de 17.000
ad reces, entre persones interessades i
organ ismes i institu cions.

l'objectiu dels projectes proposats
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* " Inte rvencions so bre el Pant à de Va ll vidrera"
del 23.0 1.1 998 al 23.02. 1998. Rec ull de
treba lls dels alumn es de l'Escola Tècni ca Su peri or
d'A rquitectura del Va llès, so bre possi bles
interve ncions al Pantà de Val lvid re ra.
* " Una alt ra relació entre els ci uta dans i la
natura. Vo luntaris al Parc de Col lserola" del
4.07. 1998 f ins al 1. 1 f 1998. Orig en, tasques,
drets i deures dels Vo lunta ri s del Parc.

Campanyes participatives
* Desena Campa nya de rapinyai res de 12 de
set embre a 1'1 1 d'octu bre. Aq uesta em bl emàtica
campanya de segu iment i obse rvació de la
migració de rapi nya ires confirma l'interès dels
ci utadans pe r pa rticipar en el cone ixement del
Parc. Eng uany han est at més d' un mi ler els
pa rti cip an ts, entre co l laborado rs act ius i
interessats.
* Ca mpanya de co l·locació de ca ixes-ni u, Ja
t radicional al Parc. Ca l reco rd ar que es t racta de
la campanya pionera en co mptar amb la
co l·laboració de co l·lecti us i pa rticulars.

Els voluntaris del Parc
A ny re re any les actu acions dels vo luntaris tenen
més acceptació. La dif usió del Pa rc per mitjà dels
it ineraris guiats i la pa rti cipació en f ires i sess ions
de debats i tau les rodo nes i mitjans de
co municació, han propi ciat que la difu sió de
l'org anitzac ió pe r part dels vol untaris i del Pa rc
hag i estat cre ixe nt.

Divulgació
Itineraris guiats i interpretats a peu
A l'entorn del CI de Val lvidrera: 2 sorti des cada
dia festi u. Grups forma ts al moment (m itjana de
5 usuaris per itinerari ). Sortides concertades
prèviament.
Can Co ll Mas ia: Normalment s' han fet dos/t res
itineraris (mitjana de 12 usuaris pe r itine rari)
ca da dia f estiu .
Can Co ll Ocells: Activitat només hivernal. Es fa
l'activitat segons la demanda. Promig de 10
usuari s ca da dia. 17 voluntaris especialistes.
Itinerari s de mitja jornada: Una trentena de
vol untaris en gru ps de 7 equ ips ha n fet els
següents itineraris:
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- Sa nt Just Desvern - Molins de Rei
- Volta al Tibidabo
- Ba rcelona als peus
- Masies de Co ll se rola, vessant Ll ob regat
(temàtica)
- Sant Fel i u del Llob regat - Va ll doreix
- Ruta de les ermit es (temà t ica)
- La Val l de Sant Just (temàtica)
- Cerdanyola - Serra d'en Fotxà - Horta
- Col lsero la arqueològ ica 2 (temàti ca)
- El f oc i Collsero la (temàtica)
- Val l de Sant Medir (temàtica)
- Ruta de les fo nts (temàti ca)
- Va ll vidrera - Sant Cugat
- La Fl oresta - Va llvi drera pe l torre nt de les Tres
Serres
- La Va ll de Va llvidrera (temàtica)
- Els masos del Va llès Occi denta l (temàtica)
Han preparat les sortides 35 vo luntaris i 450
usuaris hi han participat
Itineraris de tota la jorn ada
- Puig Mad ro na - Torre Baró
- GR - 92
- Coll se rola Arqueo lògica 1
12 vo lunta ris pa rtic ipant s i 65 usuaris
Passejades pe r a ge nt gran:
- La Va ll de Sa nt Iscle-Can Catà
7 vo luntaris i 27 usua ri s

Itineraris en bicicleta:
S' han fet molt pocs itinerari s dels anunciats als
butllet ins, at ès que aq uesta activitat ja està molt
impl anta da entre el co l·lectiu de cicl istes.
Dia de Collserola
98 vo luntari s pa rt icipants: 70 en itinerari s gu iats
i interpretat s, 18 en tasques info rmat ives i de
su port general
Fira d'entitats de voluntaris i associacions
36 vo lunta ri s va n inform ar als ci utada ns, a la
terce ra f ira d'entitats i associacions ubicada a la
Plaça de Catal unya, durant les festes de la
Mercè.
Exposició : "Els Voluntaris del Parc de
Collserola, una altra relació entre la natura i
la gent"
Part icipació en els continguts dels àmbits de
t reball. Preparació en 3 re unions .
Divulgació a entitats i col ·laboracions
Xerrades a dues entitat s, sobre l'organ ització
dels volunt aris. Col·laboració a les jorna des de

formació: Voluntarios verdes, de San Sebastia n
de los Reyes.

Gesti ó
Inventari forestal
32 vo luntaris en grups de 5, han fet unes 35
parcel· les a la zona de Va ll vid rera.
Repoblacions
13 vo luntaris en gru ps de 3, han fet el
seg ui ment dels t ransect es de: To rre Baró,
Mont ba u, Roq uetes i Sant Pere Màrtir.
Seguiment d'ocells a Can Coll
Activitat hive rn al. A més de fe r observa r el s
ocel ls, els vo lunta ri s quantif iquen les espècies
observades i en prenen dades per als serveis
tècnics.
Neteges de brossa
Forat del Ve nt (a mb la co l laboració del
vo lunta ri s forest als)
Forat del Ven t
Montbau
Cam í Font de ca n Mal lol
Torre Baró
Pa rtici pació mitj ana: 20 vo lunta ri s
Altres activitats
8a Promoció: L'ab ril es va n incorporar 33 nOL:
vo luntaris.
Formacions
S'ha fet la f ormació bàsica inicial per als de a':'=
promoc ió (6 sess ions des d'a bril a j uliol)

Formacions específiques (Can Col l, abri l)
- Inventan foresta l
- Ocells
- Repoblacions
- Tècniques d'interpretació
- Formaci? pe rmanent (Can Col l, octubre)
- FormaClo herbes (Can Coll, abril)
- Formació destinada als voluntaris que
t reballaran a Canaletes
Part icipació en les jornades de formació
(Tècniques d'interpretació i Agenda 2 1 de
Barcelona) per a vo luntaris, organ itzat per Torre
Jussana, Agència d'Associacions. Participació de
14 vo lunta ri s.
Participació a tres reunions de preparació del Dia
de Collserola
Revisió d'itineraris pe l lli bre A peu per Collserola

Equip de gestió
L'equ ip de gestió ha col·laborat en:
- Preparació Expo Vo lunta ri s
- Disseny d'enquestes de motivació del
voluntariat i tractament de resu ltats
- Nou ful l d'avaluació dels itineraris des del C. I.
Confecció de l'arxiu fotogràfic

Club de Voluntari s
Sortides
A iguamoll s de l'Empordà i Cap de Creus
Delta de l'Ebre
A igüestortes-Sant Maurici
Zona Volcàn ica de la Garrotxa
Montseny
Edicions
Ed ició de 3 números del butlletí l'Erola
Edició del monogràfic El Casino de l'Arrabassada
Festes
Organització de 3 festes i 1 verm ut fotogràfic
Altres
Legalització dels estatuts
Tramitació de NIF propi
Renovació de càrrecs del Consell
10 reunions mensuals del Conse ll
In ici cicle conferè ncies mensuals" Dissabtes al
loca l" .
Octubre: Xerrada sobre els ocells
Novembre: Gestió de la biodive rsitat
Desembre: Alternatives a la gestió de residus

Programa de Patrocini
El Patronat Metropolità del Parc de Collserola
desenvolupa des de l'any 1993 el Programa de
~atroc!nl del Parc amb la finalitat d'apropar
I Interes general de conservació i mi ll ora de
Collserola a l'actitud de respecte vers el medi
ambien t que .Ia majoria de grans empreses han
començat a Introduir en els seus objectius
estratègics a finals del segle XX.
L'existència d'un espai natural com Col lserola
amb 8.000 hectàrees d'ecosist emes diversos al
bell mig de la regió metropol itana de Barcelona
representa una font de riquesa i de qualitat de
Vida molt Important per a més de tres mil ions de
Ciutadans que hi viuen. No s'escapa a ningú,
pero, la fragilitat d'aquest espai i la necessitat
d'in icia t ives per a la seva conservac ió. Es aquí on
les empreses i entitats que col·laboren amb el
Patronat de Col lserola aporten i complementen
els recu rsos necessaris pe r endegar projectes de
millora del Parc.

Activitats del Programa el 1998
Disset entitats i empreses han signat el 1998
conven is de patrocini i col·laboració amb el
Patrona t de Collserola els quals han permès
donar suport l, continuïtat a diferents projectes
de conservaClO, millora I promoció del Parc.

Amb l'.objectiu que es faci ressò dels projectes
patrocinats I fer arrrbar als ciutadans de
Barcelona i la seva àrea metropolitana la
Identitat de les entitats col·laboradores del Parc
el.Patronat compta amb l'important suport del;
mitjans de comunicació.
En aquest sentit, la principal eina de difusió
duran t 1998 ha estat la pàgina mensual, "La
Ventana de Collserola", publicada per El
Periódico de Catalunya, on es tracten temes
d'actualitat del Parc, s'ofereixen els serveis del
Centre d'Informació i es difonen els projectes i
les entitats patrocinadores .
Per la seva part el Butl letí trimestral del Parc ha
explicat el desenvolupament de cadascun dels
projectes en la seva secció dedicada al Programa
de Patrocini.
Els programes temàtics dedicats al medi ambient
i els informatius de les televisions han dedicat
e,spa is al Pa rc de Collserola i als projectes que
s hi desenvolupen, apropant d'aquesta manera
la identitat de les empreses col·laboradores al
conj unt de la societat.
En el capítol de les relacions públiques, el
Patronat de Col lsero la va ofe ri r el mes de j uny
una recepció al Mirador de la Torre de Collserola
amb assistència del President de la Junta del
Patronat, Exc. Sr. Joan Clos i els principals
responsables de les empreses col·laboradores.

A l'hora de valorar les aportacions de les
empreses ca l diferenciar les econòmiques de les
realitzades en obres, productes i serveis.

Programa de Patrocini 1998
Aportacions econòmiques
Aportacions en productes
i se rveis

9.900.000 PTA
54.273.431 PTA

Total absolut

64.173.431 PTA

Activitats de comunicació del Programa de
Patrocini
En el marc del Pla de comunicació del Patronat
de CO,l lse rola, el Prog rama de Patrocini té un pes
especlflc molt Important, acompanyant l'objectiu
prrnclpal del Pla: la difusió dels valors
naturalíst ics, soc ials i educatius del Pa rc.

Pla d'acció. suport i conservació

.a....... Parede
" " ColIserola
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Convenis de patrocini i col ·laboració signats
durant l'any 1998
El contingut dels convenis fa referència a
project es que promou el Pat ron at de Collserola
en els diferents àmbits de conservació del medi
natura l, millora d' infrastructures i difusió del s
va lors del Parc.
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Enher

Torre de Collserola, S.A.
Parc d'Atraccions del Tibidabo
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Copat rocini de la nova exposició permanent del
Pa rc al Centre d' lnformació
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
Tract aments fi tosanitaris pe r al control de
plagues forestals
Túnels i Accessos de Barcelona (Tabasa)
Projectes de millora del bosc

e?) FGC
.(~VALENCIANA

I.'~DE. CE.MlNTOS

Caixa d'Estalvis de Catalunya
Publ icacions per als programes educatius dels
Cen t res d' Educació Ambiental del Patronat
Caja de Madrid
Campanya anual d'observació de la migració
d'aus rapinyaires
Coca Cola Cobega - San Miguel
Edició de la guia d'It ineraris A peu per Collserola
Valenciana de Cementos
Instal·lació d'una bassa per l'extinció d'incendis
Jordi Hurtado
Donació per al Parc de Collserol a
Ediciones Primera Plana (El Periódico de
Catalunya)
Campanyes de difusió del Parc de Collserola
i del Programa de Patroci ni
Societat General d'Aigües de Barcelona
Perl longament de la Ca rretera de les Aigües a
Sant Pere Màrtir
Fecsa-Enher
Reducció de l'impacte ambiental d'algunes línies
elèctriques de distribució
Sony España
Equipaments audiovisua ls del Centre
d' Informació del Pa rc

CAJA MADRID

•

SONY
LÍihI~

SERVE IS FUNERARIS
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Citroen Hispania
Cessió d'un ve hicle per al Servei de Medi Natura l
Torrespapel
Donació de paper per a les publ icacions del Parc
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Tabasa
Tune ls
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Acc essos de Barcelona
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