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Centres del Parc
Serveis Tècnics del Consorci
del Parc de Collserola (1)
Centre d' Informació del Parc (2)
Ctra. de l'Església, 92
(Ctra. Vallvidrera- St. Cugat, km 4,7)
08017 Barcelona
(1) tel.: 93 280 06 72 fax: 93 280 60 74
(2) tel.: 93 280 35 52 fax: 93 280 60 74
E-mail: cpcollserola@amb.es

Can Coll, Centre d'Educació Ambiental (1)
Centre de Documentació i Recursos
Educatius (2)
Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2
Apartat de correus 121
08290 Cerdanyola del Vallès
(1) tel.: 93 692 03 96 fax: 93 580 76 54
(2) tel.: 93 692 29 16 fax: 93 580 76 54
E-mail: cancoll@bcn.servicom.es

Mas Pins, Centre d' Educació Ambiental
Ctra. de Molins de Rei a Vallvidrera, km 8
08017 Barcelona
tel.: 93 406 95 60 fax : 93 406 84 52
E-mail: maspins@bcn.servicom.es
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Presentació
En la Memòria d'enguany hi ha un fet cabdal a
destacar: la integració del Parc de Collserola en
el projecte de l'Anella Verda, de la Diputació
de Barcelona, a partir de la creació del
Consorci del Parc de Collserola el 19 d'abril de
1999.
Aquesta visió més global de la protecció del
territori i la necessària connectivitat ens obliga
a reflexionar sobre la configuració dels límits
del Parc i la seva prolongació més enllà, en
vista a configurar àrees de transició. Per això,
una de les lfnies d'aduació que ha pres major
protagonisme és la recuperació natural i
l'estructuració d'aquestes àrees.
Així, cal emfasitzar la inauguració del Parc de
Canaletes -Porta de Parc a Cerdanyola del
Vallès-. i el desenvolupament de l'àrea de Can
Cuiàs, a Montcada i Reixac. a enllaçar. en un
futu r, amb el Turó de Montcada.

En el nostre Pla de gestió, és una constant, la
necessitat de mantenir un equilibri entre la
protecció de la natura i l'oferta d'activitats d'ús
públic per tal de contribuir a millorar Ja qualitat
de vida dels ciutadans i garantir la sostenibilitat
de l'entorn. És de remarcar el paper que en
aquest sentit juga l'educació ambien tal en la
promoció dels valors del Parc, treballant des de
els centres d'educació ambiental i el Centre
d'Informació. Aquest any, el dia 10 d'abril, es
va obrir al públic la nova exposició permanent
del Parc, "Collserola, un lloc en el món" que
ens aporta un nou recurs per continuar la tasca
de sensibilització ciutadana. eina bàsica per a la
conservació d'aquest estratègic enclau natural.

Ramon López i Lozano
President de la Comissió Executiva
del Consorci del Parc de Collserola

Un dels reptes constants és el de progressar en
l'àmbit de la gestió del Parc; en aquest sentit,
hem donat un impuls als treba lls de recerca
necessaris per aplicar noves pautes de gestió.
Entre les actuacions realitzades. i lligant amb el
que acabo de comentar, s'ha inaugurat
l'Estació Biològica de Can Balasc. centre que
ens ha de permetre articu lar tots els estudis de
l'àmbit naturallstic que es duen a terme al Parc
i també, des del mòdul d'atenció a la fauna
salvatge, actuar directament en la recuperació
de les espècies animals de Collserola.
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Junta del Patronat
C'os 1 'v1atheu

Borrell

Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Sergi Alegre i Calero
Sra. Maria Vila 1Florensa
Sr. Josep M. Vegara i Carnó

Unió de Pagesos
Sra. Gemma Muns Llosas (1)
Sra. Montserrat Lligades (2)
Cambra Agrària Provincial

Sr. Josep Riera i Porta
Generalitat de Catalunya
3 representants, pendents de des1gnac1ó
opez 1 Lozano
• d EsplugU< ' d< lloblegat
Mas
t de l-..1ontcclda 1 RellCclC

Diputació de Barcelona
Sr. Antoni de Maza Ramoneda
Cap de Senre; de Parcs Naturals

Sr. Jordi Bertran i Castellví

Cambra Oficial de la Propietat Urbana
Sr lluís Terradas i Soler
Associacions de propietaris
vinculades a la Serra de Collserola
Sr. José Carles Sanz

COO<d1nador de l'Aiea d'Espars Naturals
de la Ooputaoò de Barcelona

Assooactó Admonostrai!Va de Col·laboraciò
del Pollgon del Baoxador de Vallvtdrera-les Planes

Universitat de Barcelona
Dr. Josep Vigo i Sonada

Assocoaetó de Propoetaris de Sant Cugat del Vallès

Sr. Miquel Àngel Ros i Baraldés

Catedràtic de Botanica. Facultat de 81ologoa

Cnsdna Real1 Masdeu

:wnent de Cerdanyola del Vall~

Universitat Politècnica de Catalunya
Dr. Manuel Torres Capell

Associacions de veïns
vinculades a la Serra de Collserola
Sr. Salvador Ferran Raubert

Assoc1aetó de Veins de Mont d'Orsà. de Vallvidrera

Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Jaume Terrades i Serra
Catedr~tic

e

~

Gavaldà i Cabassa

· · 11~nt de Sant Cugat del Val ès

d'Ecologia. Facultat de Ciènetes

Universitat Pompeu Fabra
Dr. Daniel Serra de la Figuera
Professor d'Econòmiques

Sr. Juan José Gómez Garcia

ASSOCiació de Veins de Can Cuiàs, de Montcada 1Re•xac

Observadors
Sr. Ra mon Seró i Esteve
Mat\Comunttat de MuntCipis de l'AMB

Consell Superior
d'Investigacions Científiques
Dr. Jaume Josa i Llorca

Sr. llufs Boada i Domènec
AJuntament de Barcelona

Sr. Jaume Sanmartí Argelich
E.M.D de Valldore1x

Institut d'Estudis Catalans
Dr. Oriol de Bolòs i Capdevila
Entitats conservacionistes
Sr. Jordi Manuel Gimisó 1 ConeJero
DEPANA

e Garnga 1 Elies
•e·•090 tana de SeMIS H1drauTocs 1Tractament de
aume Vendrell i Amat
• & la Mat1Comun1tat dt> Mun1c1prs
-·ea Metropohtana de Barcelona

Sr. Juli Fontoba
Associac 6 Cultural i Ecologrsta Col·lect1u Agudells

Federació Catalana de Caça
Sr. Josep Jordà i Barreras
Federació d'Entitats Excursionistes
Sr. Josep Barberà i Suqué

(1) fins al16 d'abnl
(2) des del18 d'abril
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Consell d'Administració
President
ll-Im. Sr. Ramon lopez 1 lozano

Sr. Jordi Sisquella i Cusó (1)
Sra. lmma Moraleda i Pérez (2)

A1untament de Sant Just Desvern

AJuntament de Barcelona (Dosttocte 7è Hona • GuonardO)

Secretari
ll-Im. Sr. Francesc Lliset i Borrell (1)
ll·lm. Sr. Josep Ma. Esquerda i Roset (2)

Sr. Daniel Cando i Cando (1)
Sr. Manuel Perez Benzal (2)

Sr. José M. Gómez Gonzalez (1}
Sr Francesc Bartoll i Huerta (2)

Sr. Antonio Martínez i Flor (4} i (1)

Sr. Jordi Menéndez Pablo (2)

Mancomunotat de Munocopos Atea Metropolotana de Barcelona

Sra. Màxima Rub•o Garcia (2)

Secretari delegat

Regodor de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sr. Joan Borràs Alborch (4)

Membres
Sr. Manuel Borrell i Mas (1}
Sr. Alfons Romo 1 Domingo (2}
-" u~tament de Montcada oReoxa<:

Sr. Cesar Romero García
"J~

Ajuntament de Barcelona (Districte 8è: Nou Barns)

tament d'Esplugues de llobregat

Regodor de l'AJuntament de El Papool

Sr. Josep Ma. Sanchez i Bosch (4) t (1)
Regodor de 1· A¡untament de Sant Just Desvern

Sr. José Manuel Gómez i Díaz (4) i (1)
Regodor de l'Ajuntament de Sant Joan Despl

Mancomunotat de Munocopos Area Metropolitana de Barcelona

Sra. Carme Fiaueres Siñol (2)

Mancomunitat de Munocopos Area Mettopolitana de Barcelona

Sr. Jaume Vendrell i Amat
Mancomunitat de Munocopos Area Metropolitana de Barcelona

Sr. Santiago Juan i Lluís (4}
Mancomunotat de Munoeopos Atea Metropolitana de Barcelona

Sr. Enric Garriaa i Elies (3)

Mancomunotat de l.Auf1tCII)ts Aiea Metropolotana de Barcelona

Observadors
Sr. Ramon Seró i Esteve (3)

ll-Im. Sr. Francesc Martos Aguilera (4)

Atea Metropolitana de Bdrcelona (Observador)

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Diputat President de l'Atea d'Espais Naturals. Doputació de
Barcelona

Sr. Lluís Boada i Domènec (3)

Sr. Daniel Bou i Faura (1)

11·1. Sr. Antoni Morral i Berenguer (2)

·Ima. Sra. Cristina Real i Masdeu (3}
Sr. Rafael Vinyals i Maymó (4)

~~mamem

del Papiol

Sra. Maria Comellas i Doñate (1)
Sr. Jordi Sanjosé Buenaventura (2)

Portanveu IC·V. Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelon~ (Observador)

Sr. Jaume Sanmartr Arqelich (3)
E.MO de ValldoreiX (ObseiVaóor)

Sr. Juan Echaniz i Sans (4)
Doputa<:oó de Barcelona

;.¡ur tament de Sant Felou de llobregat

Sr. Jordi Bertran i Castellví
Sr. Manel Gavaldà i Cabana (1)
Sr. Uuís Recoder Miralles (2}
~.untament de Sant

Cugat det Vallès

Sr Joan Sàbat i Brucart (1}
Sr. Víctor Puntas i Alvarado (2}

Doputa<oó de Barcelona

Sr. Antoni Montseny i Domènech (4) i (1)
Drputacoó dc Barcelona

Sr. Frederic Linares i Aguilar (4) i ( 1)

;>.¡untament de Molons de Rei

Doputació de Barcelona

Sr. Jaume Ciurana i Ll eva dot (1)
Sr. Carles Martí i Jufresa (2}

Sr. Ramon Terricabras i Maranges (2)
Ooputació de Barcelona

.> untament de Barcelona (Dostrocte Sè: Sarrià • Sant Gervasi)

(I) fins al

22 de novembre

(2) des del 22 de novembre
(3) fins al 26 de mao~
(4) des del 26 de maog
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Assemblea del Consorci del Parc de Collserola
Sr. Josep Cardús i Roselló (3)
Mancomunitat de MuniCIPIS de I'ÀMB

ll·lm. Sr. Ramon Riera i Macià
Mancomun1tat de Mun•cip.s de I'ÀMB

ll·lm. Sr. Jordi Labòna i Martorell
Diputat pres•dent de l'Àrea de Cooperació. Diputació de
Barcelona

ll·lm. Sr. Francesc Martos i Aguilera

D1putat presodent de l'Àrea d'EspatS Naturals Diputació de
Barcelona

>=<retari

=·ancesc L.tset i Borrell (1)

5· Josep M Esquerda i Roset (2)
~ernbres

:· D dac Pestaña 1 Rodríguez
-~· de '.iun•<iPIS de I'ÀMB

u s Te1edor 1 Ballesteres

~

'

ll·lm. Sr. Antoni P. Fogué i Moya
Diputat pres•dent de Med• Amb•ent. D1putac1ó de Barcelona

ll·lm. Sr. Francesc Castellana i AregaU (4)

Diputat president de l'Àrea de Promoció EconòmiCa. Diputació de
Barcelona

ll-Ima. Sra. Immaculada Moraleda 1 Perez (4)
O.putada pres•denta de Serveos Socials. D•putac.O de Barcelona

~"pis de l'AMB

Sr Celestmo Corbacho i Chaves
.. O Munc1p1S de I'ÀMB

Sr. Joan Recasens i Guinot

DiputaCió de Barcelona

S·a Manuela de Madre Ortega
2" d<- '.1u~•apis de l'AMB

ll-Im. Sr. Juan Carlos del Río Pin (4)
D1putat Gnup PP. DiputaCió de Barcelona

ll·lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer
Portanwu Grup lC -V. D•putac16 de Barcelona

lC ~orca i lbañez
:a• de Munio pis de l'AMB

ll·lm. Sr. Jesús Maestro Garda
Vicepresident 3r. DiputaCió

Sra. lmma Mayol i Beltran (4)
~:a· <1. 1.1unoc•pis de I'ÀMB

"!' Sr Jaume Ciurana i Llevadot
O"'lUnrtat de Municipis de I'ÀMB

S• R card Pérez i Miró (3)
"lun'lat de Munoc•p.s de l'ÀMB

d~

Barcelona

ll-Im. Sr. Jaume Bosch i Mestres (3)
DipUtaciÓ de Barcelona

(4)

ll-Im. Sr. Antoni Marcet i Rocabert (3)
Diputació de Barcelona

ll·lm. Sr. Agustí Soler i Regàs (3)
D1putac16 de frarcelona

Sr Xavter Garcfa Albiol (3l

Ma ~munitat de Municipis de l'AMB

Sr Joan Josep Nuet i Pujals (3)
' 1ancomunitat de MUniCIPIS de l'ÀMB

(1) del 19 d'abril al 22 de novembre
(2) des del 22 de novembre
(3) fins el 30 de setembre
(4) des del 30 de setembre
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Comissió Executiva
Pres ident
ll·lm. Sr. Ramon Lopez i Lozano

Alcalde de l'Ajuntament de Sant Ju~t Desvern

Representants dels Ajuntaments
Sr. Dante! Cando i Cando ( 1)
ll·lm. Sr. Manuel Pérez Benzal (2)
Ajuntament de Barcelona. Distncte Sè

Secretari
Sr. Josep Ma. Esquerda i Roset
Secretari delegat
Sr. Francesc Bartoll i Huerta
Representants de la Mancomunitat de
Municipis de l' Àrea Metropolitana de
Barcelona
Sr. Jaume Vendrell i Amat
Sr. Santiago Juan i Lluís
Sr. Antoni Martínez Flor ( 1)
Sr. José Manuel Gómez Díaz ( 1}
Sr. Josep Sanchez i Bosch (1)
Sra. Carme Figueres i Siñol (2)
Sra. Màxima Rubío i García (2)
Sr. Jordi Menéndez í Pablo (2)

Sr. Jordi Sisquella i Cusó (1)
ll·lma Sra. Immaculada Moraleda i Pérez (2}
AJuntament de Barcelona Dostncte 7è

ll·lm. Sr. Jaume Ciurana 1 Llevadot (1)
ll·lm. Sr. Carles Martí i Jufresa (2)
Ajuntament de Barcelona D1str1cte Sè

Sr. Joan Sàbat i Brucart (1)
Sr. Víctor Punt as i Alvarado (2)
A¡ untament de Molins de Re1

Sra. María Comellas i Dol'late (3)
Sr. Jordi Sanjosé i Buenaventura (4}
Ajuntament de Sant fef1u de Uob<egat

Sr. Rafael Vinyals i Maymó
A¡untament de Cerdanyola del Vallès

Representants de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Echtmíz i Sans
ll·lm. Sr. Francesc Martos i Agutlera
ll·lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer (2)
Sr Jordi Bertran i Castellví
Sr. Anton1 Montseny i Domènech (1)
Sr. Ramon Terricabras Maranges (2}
Sr. Frederic Linares i Aguilar (1)

Sr. Daniel Bou i Faura (1)
Sr. Joan Borràs i Alborch (2)
A¡untament de El Papiol

Sr. Manuel Borrell í Mas (1)
Sr. Alfons Romo i Domingo (2)

Ajuntament de Montcada i Re..ac

Sr. Manuel Gavaldà i Cabasa (1)
ll·lm. Sr. Lluís Recoder i Miralles (2)
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Sr. César Romero Garda (1)
Sra. Isabel Fernandez i Massons (2)

Ajuntament d Esplugues de Llobregat

(1) fins al22.de novembre de.1999
(2) des del 22 de novembre de 1999
(3) f1ns al 30 de setembre de 1999
(4) des del 28 d'Octubre de 1999
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Serveis Tècnics
::r-ector gerent
- " ·ar Viudes
Cao del gabinet de Presidència
•
.'erdaguer i Viaplana
Secretari general
= ~""'(ê~ L11set i Borrell

Miguel Angel López Zapater, capatàs <SJ
Francisco Galvez Pérez, conductOf
Julio Domínguez Laconte, operari agrícola

Servei de Promoció, Divulgació
i Educació Ambiental

Guardes del Parc
Joan Maria Cabañeros Arantegui <S)
Angel Mateo Maldonado
Jordi Piera Nieto
Juan Carles Sobrino Ruiz

Isabel Raventós i Gastón, Cap de serve1
He!eni Munujos i Vinyoles. •esponsable comunicactó
Cecília Cardús 1 Ros, responsable centr~ d'tnfonmactó
Miquel Palau i Casanovas. 1esponsabte voluntans (6J
Sebastià Duñó i Esteve, responsable de voluntaris (7)
Silvia Davins i Enrich, responsable relacions externes
Alfons Raspall i CampabadaI, responsable web< 12>

nterventor

=a- cesc Artal i Vtdaf
--=sorer
-¡sep Cardó i Serramià

Servei d'Administració i Gestió
--= • anuel Gómez Gonzalez, Cap de servei
P garnau i Puigarnau, resp. recur= humans 1

x.:--a Romero i Vtla,

secretàrkl de d~tecoó
- · Alexandre Backfund Gonzalez, adm1n1strat1u
::.. -:è! Jordi lavilla, auXIliar adm1mstrat1va
=-ca ?Ka Roca, aux1ilar admin•strawa
ena Garcia, adm1n1Strawa
: •q. ra: Gómez Saucedo, uesorera delegada
uez Coca. auxiliar administratiUanuu
3errat Fructuosa Ofesa, adm1nostrativa
Sedo i Gil. v1gtlàncoa omantenoment ed1fio
A< as Cabello. admnistratova (1)
-:èS Rodríguez Martínez, adm•n1strat1Va

Servei del Medi Natural
-:c:waneros 1 Arantegui, Cap de serve•
•arrero i Compte, Cap de secció (2)
: 2. Cesc LdmOna j Llovet, tècniC dl' fauna
Cardevila 1 Solà, d•sposotiu pri'VI'ooò d'incendos
ê'"iu Jtñas, tecnoc atoollarl
- m "lernandez i Núñez,tècmc auXIIoar
- e Sàr chez Ruiz, ofocoal de primera especialista
Eauip de Manteniment i Gestió Forestal
~a-ce Ca omardo 1 Ortiz, capat~ forestal
- a Go11za.ez 1 Picañol, capatàs forestal
:,; ':fa ta Cabañeros Arantegui. capatas forestal (&)
E~ d Pozo Navarro, capatàs
.:¡os¿
on •oro Monrostro, upatàs <3>
-;.:; Muñoz Medina, capatàs
_·!'Me lo Palau Pérez, capatàs
~.a·ae Val1erde Cid. capatàs
:_ as Palomares Adan, capa~ (4)
~" "da Tarnayo Terrón, capat~
;;;el Rosas Mancebo, capatàs

Vigí/ants Prevenció Incendis
Rafael Blanca Gadeo
Jordi Díaz león
Pedro Fernandez de la Cruz
Servando Fernandez López
Pilar Flores Rtol
Francisco Javter García Guttérrez
Juan lópez Lozano
Concepción lópez Porcel
José Matorrales Arenas ( t)
Jordi Nadal Cànovas
Alberto Palau Garóa
Rafael Parra Sotillo
Francisco Pérez Fernandez
Francisco Pozo Díaz
José Rodríguez Llamas
Montserrat Romero Mudarra
Juan José Rondón Herrerlas
Juan Antonio Sanchez Barreda
Dolores Sanchez Parra
José Miguel Segura Tamayo
José Antonio Silgüe Hervas
Francisco Torres Vallejo
Miguel Vilchez Ramírez
Ramon Vives Carcasona
Joaquín Vives Carcasona

Centre d'Informació del Parc
Lourdes Alsina Ki rchner, atenoó al públic (Sl
lmma Joseph i Munné, atenció al públic
Juan José Montero Marquez. atenctó al públic (9J
Anna Pla 1 Adrover. atencoo al públiC caps de setmana
Manel Casademunt Blay, atenció al públic caps de setmana
Joan A. Lorente Matea, atenció al públic caps de setmana
Centre d'Educació A mbiental Can Coll
Roser Armendares i Calvet, responsable del centn!
Sebastià Duñó i Esteve, tècnoc d'educac•ó ambiental (JO)
Sílvia Mampel i Alandete, tècnic d'educaCió ambiental
Montserrat Ventura i Cabús. tècniC d'educació ambiental
Miquel Palau i Casanovas, tècnic d'educactó amblen ut on
Centre de Documentació i Recursos Educa tius
Teresa Cañellas i lsern, responsable
Centre d'Ed ucació A mbiental Mas Pins
Marian Navarro i Navarro, responsable del centre
Glòria Arri bas i Muñoz, tècnic d'educacoó ambiental
Alfons Raspall i Campabadal, tècnic d'educació ambtental (13)
Maria Moltns i Guillem f, tècnic d'educactó ambtental

Servei de Projectes i Obres
Josep Mascaró I Català, Cap de serve•
Teresa Sardà Ami lis, Cap de sec<ió
Antoni Ardèvol i Fernandez, tècniC auxoliar prOJectista
Pere Mayoles i Mallol, tècniC auxiloar dissenyador
Joaqutm Cala ff i Rius, tècnoc mog SIG
Màximo Garcia 1 Gonzalez, pro¡ectrsta
Joan Gómez de la Tia i Vallés, tècnoc aux•liar delineant
Amadeu Bernaus Ribes, tècn1c auxiloar deltneant
lsídro Félix Vera no Jiménez, tècnic auxohar dehneant
Jordi Sanchez, tecmc auxt~M SJG

(1) fms al 31.01 99
al 30.11 .99
(3) fins al 12.02.99
(4) fins al 31.03 99
(5) ftns al 30.09.99
(6) fins al 30.04.99
(7) des de 1'1.05.99
(8) fins al 31.01.99
(9) des de 1'1.02.99
(10) fms al 30.04.99
(11) des de 1'1.05 99
(12) des de 1'1.09.99
(13) f1ns 1'1 .09.99
(2) fins

9

;.ta~ operacions

corrents

500.000
3.100.000
3.600.000

985.468
3474.239
4.459.707

3.834.496

673.025.7311

687.087.850

677.252.738

985468
2849028
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Estat de despeses 1999
A. Operacions Corrents
Consignació
Executat (oblig.
Estat
CAPÍTOL I. Remtmeracions de !!!SOnal
deflnltira
Contret
reconesuda¡ execució
13tXXl1210 Relribucions de pe:sonallix
306.930.m 306930m
100.00
306930m
131001210 Relnboc1ons de ~·sonat temporal 45000.282
45000282
45.000.282
100,00
160001210 Se()urelal Social
108.190.400
104.549.511
104.549.511
96.63
160051210 fons Social
16 000.000
15552.991
15552.991
97.21
162051210 Asseouraras Personal
215.564
230.000
215 563
9372
163001210 Foonació de personal
1200000
774839
759.839
63.32
Total Capitoli
477.551.404 473.023.909 473.008.908
99,05
CAPiTOLI! Ad!J!!iSició de béns I serveis
3793.575
3793.575
204001210 I.JoQuer de vehicles
205001210 Man1emmen1. consum
I assist. fotoCOj)iadora
1.000.000
999.970
210005330 Reparations. manteniment de
m·rtoo del med1 natural
55771903
55 771903
212004320 R~rac1ó d'ediliCIS I installacions
6 460.000
6 460 000
214001210 Re~aracions i manteniment vehicles 3.075.000
3.073.394
220001210 Oes~eses d'olicina
4.500.000
4216.637
220011210 llibres. revistes í tx;tlletins
750000
650.688
221001210 Submmosltaments
16 809.987
16.697.545
222001210 Comunicacions
8154.000
8.081.184
223001210 Transeort i missatQetia
500.000
500.000
1959.972
224001210 AsseQurances
2068.385
226001210 Despeses diverses Se!ve1
O'Ass. JuríOica
500.000
496.327
226011210 Reeresentació i protocol
1200.000
1095055
226021210 ArunCls d'ofertes 1concursos
1450.000
1.367.226
226044510 Promoció. diwlg í
eduçac1ó ambiental
31150000
30.847.928
226031210 Advocats i procuradors
100.000
92.800
227001210 Nete¡a edificis
11.945.499
11.915 439
227011210 VogilallCla edífiClS
18499.949
18108884
227061210 Esl\Jd!S i lleba! ls AG
945.000
935.964
227064320 Estudis i treballs P.O.
1.000.000
996.960
227064510 Estudis llreballs PDEA
639375
639.375
227065330 Estudis i treballs MN
9239.150
9005 027
227065410 Centres Gestió Fauna
3500.000
3500.000
230001210 Dietes Consellers Patronat
700.000
471200
23001 1210 Dietes personal Patronat
1.000.000
961550
231001210 Locomoció i trasllats
2 500 000
2500000
Total Capítol 11
187.251.823 185.138.603
CAPÍTOL UI Deseeses financeres
342001210 Interessos de demora
349001210 ~gestió bancàr.a
Total Capítol lli
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8131.878
100.000
8.231.878

8 131878
84711
8.216.589

3617.530

100.00

610.800

100,00

47.685.799
6.031.572
2.938.980
4 003 488
599105
16 004.083
5.622.597
410.463
1.959972

10000
100.00
99,95
9370
8676
99.33
99,11
100.00
94.76

484769
I 095.055
1353.886

99.27
91,25
94.29

23 189.570
92.800
11.794.897
18107.356
701.819
833.762
639.375
6269.485
2141.667
471.200
961.550
2 469.949
160.091.609

99.03
92.80
99.75
97.89
99.04
99.70
10000
97 47
100,00
67,31
96,16
96.80
98,87

8131.878
84 711
8.216.589

100,00
84 71
99,81

CAPI TOl IV Transferències corrents
~1210 Transtereooes a mstitooons
Total Capítol IV
Total

Consignació
definitlra
1380000
1.380.000
674.415.105

Contret
840000
840.000
670.219.101

Executat (obllg.
reconegudes
840000
840.000
642.157.106

Estai
execucl6
60.87
60,87
98,93

o

o

0,00

B. Operacions de capital
CAPITOL VI. Inversions reals
600001210 AdQuiSiciÓ de sòl
10000000
601004320 Obres cfaoondicionament I m•IIOO
arees lle~re. Vléllitat i ed•ilcaclons 85.250 000
601004510 Inversions en Promoció. Divulgació
i Educació Ambiental
3.110.625
601005330 lnveJSionS en Medi Natural
60600.000
625001210 Inversions en equipaments per al
funcionament dels ServeiS Tècnics 2.750.000
Total Capítol VI
161.710.625
Total Operacions Capital

Pressupost 99
Total romanents 1999
Total pressupost 1999

65.107.801

27633 740

76,37

3.093 360
60.599999

2887360
28.120.792

100,00

2.073.396
130.874.556

743.985
59.385.877

80,93

161.710.625

130.874.556

59.385.877

80,93

836.125.730
173.580.136
1.009.705.866

798.093.657
159.558.177
957.651.834

701.542.983
150.912.174
852.455.157

95,45

99,44

75,40

91,92

94,84

Pressupost 2000
~ns

B. Operacions de capital

corrents
•re~

1ngressos

úo.tollll

Ens consorciats
d'entitats públiques patroc1nt
Al:res transferènCies entitats locals
- nlerènc1es d'entitats privades: patroc1n1
T-~erènoes

~·erenc•es

2.000.000
75.000
11.600.000
11 50.000
75.000
450.000
15.350.000

647.500.000
50.000
5.000.000
1.000.000
653.550.000

CAPITOL VIl.
70000
76200
72400
77000

Transferències de capital
Transferênoes d'Ens consorctats
Transferències d'A¡untaments
Transferècn1es d'entitats públtques: patroctni
Transferències d'empreses privades: patrocmis
Total Capítol VIl

152.900.000
7.000 000
50.000
50 000
160.000.000

Total Operacions de Capital

160.000.000

Total pressupost 2000

833.375.000

mqressos patrimonials
500.000
3.975.000
4.475.000

-o:a Operacions Corrents

673.375.000
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Despeses
A. Operacions corrents
CAPfTOL I.
Remuneracions de personal
130001210 Retribucions de personal fix
131001210 Retribucions de personal temporal
160001210 Seguretat Social
16205121 O Assegurances personal
163001210 Formació de personal
165001210 Fons Social
Total Capítol I

CAPfTOL 11. Adquisició de béns i serveis
204001210 Lloguer de vehicles
215001210 Manteniment fotocopiadores
210005330 Reparacions, manteniment millora medi natural
212004320 Reparació d'edificis i d'instal·lacions
214001210 Reparació • manten1ment vehicles
220001210 Despeses oftcina
22002121 o Consumibles inform~tics i altres materials
220011210 Llibres. rev1stes i butlletins
221001210 Consum electricitat
221011210 Consum aigua
221021210 Consum gas
221031210 Consum combustible
22 104121 O Vestuari treballadors medi n¡¡tural
221051210 Productes alimentaris
222001210 Comunicac1ons
222051210 Servei telefoma mòbil
223001210 Transports i missatgeria
224001210 Assegurances
22600121O Despeses dtverses Assesori¡¡ Jurídica
226011210 Representació i protocol
226021210 Anuncis d'ofertes i concursos
22602451 o Serve1s de promoció. d1vulgaoó 1educació ambien tal
226031210 Advocats i procuradors
227001210 Neteja ed1f1CIS
227011210 Vig1lànoa edif1cis
227061210 Estudis i treballs AJ·AC
227064320 Estudis i treballs P i O
22706510
Estudis 1treballs PDEA
227065330 Estudis i treballs MN
227065410 Centre de Gestió de Fauna
230001210 D1etes Consellers
230011210 Dietes personal
231001210 Locomoció i trasllats
Total Capítol 11
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319.452.000
42.330.000
11 0.354.000
230.000
1 224.000
16.320000
489.910.000

4.000.000
830.000
52.135.000
6.000.000
3.175.000
3.400.000
950.000
650.000
4.500.000
5.125.000
850.000
4.350.000
1.400.000
1.000.000
5.100.000
3.580.000
500.000
2.900.000
500000
1.200.000
500.000
23.750 000
500.000
12 750.000
19.250.000
2.950000
1 000.000
50000
7.000.000
4.600.000
1.200.000
1.200.000
5.920.000
182.815.000

CAPfTOLIII. Despeses financeres
342000200 Interessos de demor¡¡
349000200 Altres despeses f1nanceres
Despeses de gestió bancària
Total Capítol 111

50.000
100.000

CAPITOLIV TransferènCies corrents
470005330 Tranferències corrents empreses privades
per millora del medi natural
48000121 o Transferències a institucions
Total Capítol IV

50.000
500.000
550.000

Total Operacions Corrents

50.000

664.050.000

B. Operacions de capital
CAPITOL Vl. Inversions reals
600001210 Adquisició sòl
601004320 lnvel'5ió nova en infrastructura
i béns destinats a l'ús general
601004510 Inversions en Promoció, divulgació i EIA
601005330 Inversions en medi natural
611014520 InverSió de reposició en
b~ns destinats a l'ús general
625001210 Inversió nova associada al funcionament
operattu dels serveis (tnforrnàtica 1altres)
625004320 Mobiliari 1egu1pament SSTT
625005330 Inversions en mobiliari i estris
632011210 Inversions de reposició associada al
funcionament operatiu dels serveis
Total Capítol VI

3.000.000
160.000.000

Total Operacions de Capital

160.000.000

Total pressupost 2000

833.375.000

10.000.000
60.450.000
2.000.000
59.850.000
17 000.000
2.000.000
2.000.000
3.700.000

Gestió jurídico administrativa
troducció
-- • e:ropolità del Parc de Collserola es
'"' 25 d'abril de 1986 com a organisme

-'""' oe Entitat Municipal Metropolitana
~a CMB), en compliment de la
reco da a l'article 8 de les Normes
• t.es de Pla Especial d'Ordenació i
oe :0.1edi Natural.

oos:a."": això, amb la dissolució de la CMB i
uent çreac1ó de la Mancomunitat de'
s ae l' Area Metropolitana de Barcelona
·" <> Patronat es transformà en organisme
m de la otada Mancomunitat de
.:JPIS
- "aor• de 1999 se celebrà l'Assemblea
ec-a constitutiva del Consorci del Parc de
;em a entitat participada a parts iguals per
adi'T'InJStracions públiques locals: la
:3<:10 de B~rcelona i la Mancomunitat de
op•s de I'Area Metropolitana de Barcelona.
oa.'tll' d'aq~ella data. el Patronat va passar a

orgamsme autònom dependent del citat

:nso·o
_ 22 oe novembre de 1999, el Consorci celebrà
'Sê90na sessió de la seva Assemblea General
Qt.Jè, entre altres acords, es va aprovar
'
· 'lCió del Patronat amb efecte 1 de gener de
2000 amb la qual cosa, el Consorci es fa càrrec
de :otes les seves obligacions i de tots els seus
eiS. recursos humans i materials.

Servei d'Administració i
Gestió
.... Serv~1 d'Administració i Gestió li corresponen
as func1ons estructuradores del funcionament
de l'ens gestor del Parc. amb l'objectiu de
•aohtar el procediment per tal que es puguin
assolir les funciones finalistes dels altres serveis.
En aquest sentit, l'exercici de 1999 ha fet
poss1ble l'existència administrativa d'ambdós ens
gestors del Parc, si bé l'activitat productiva
ord1nàna es concentrà, en la seva major part, en
el Patronat

Els àmbits de gestió són els següents:

Acció jurídica i administrativa

• Econòmic, gestió de recursos humans i
contractació.
- Acció jurídica i administrativa.
- Gestió del patrimoni públic.
-Gestió urbanística: Planejament i aplicació del
Pla Especial.

Aquest àmbit de gestió destaca en dos vessants
~·especial transcendència. la defensa dels
!nter~ss~s de l'entitat davant els tribunals de
JUStioa 1la formalització de convenis de
c?l·la~o~ació amb entitats i particulars per tal
~ optimitzar la gest1ó del Parc, obtenir fonts de
f1nança.meryt no~es 1desenvolupar programes de
formaaó 11nvest1gació adients a l'execució dels
objectius de l'ens gestor.

Econòmic, gestió de recursos
humans i contractació
L' asp~cte econòmic té com a finalitat principal la
gest1o del pressupost.

La ':f'ajor part d~ls recursos provenen de les
entitats consoroades: la Mancomunitat de
Mu~icipis -~e l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
la D1p~taoo de Barcelona, amb aportacions a
parts 1guals al voltant del 95% d'ingressos. La
resta prové d'activitats d'educació ambiental de
la venda de. publicacions 1articles, del progr~ma
de patroc1n1, de las concessions administratives o
dels Interessos dels dipòsits en bancs i caixes
d'estalvi.
Plantilla funciona l consolidada (31 .12.1999)
Laborals indefinits
Funcionaris
Treballadors temporals
Treballadors fixes discontinus
(abril-desembre)
Altres contractats temporals
(reforços al marge de la plantilla)

so

Total

85

s

2

22
6

Amb una plantilla funcional que el 31 de
desembre de 1999 constava de 8S efectius dels
quals 22 són vigilants de prevenció d'incendis
indefinits fixos discontinus o a temps parcial '
(contractes de nou mesos per any), l'entitat no
pot executar el pressupost en la seva integritat
Por això, tenint present el caràcter prestador d~
se~eis i gestor públic de l'ens gestor del Parc, la
major part de la seva act1vitat administrativa té
caràcter contractual; a1xí es concerten
principalment contractes' de subministrament de
serve1s, de consultoria i assistència tècnica i '
d'obra.

Les tasques fonamentals desenvolupades són les
qu; corres~onen ~er imperatiu estatutari i legal
a I assessona Jurfdaca preceptiva de l'entitat i la
tutela i assistència als òrgans de govern der'
Consorc1 1del Patronat a més de l'assessoria en
matèria de reclamacions administratives i
~onte~ciosa_ a~m1nistrativa. Durant l'any 1999
I actJv1tat pnnc1pal va ésser la següent:
Assessoria jurfdica general
La defensa jurídica s'encomana a la Secretaria la
qual ~xerceix les funcions d'assessoria jurldica'
dels orga_ns_de gover~. Aquest àmbit comporta
la redaccaó 1preparaCió d'informes especffics,
amb caràcter prev1a moltes qüestions i
problemàtiques que cal afrontar des dels òrgans
de govern del Patronat i del Consorci. En un
altr~ ordre temàtic, s'han tramitat 2 recursos per
la v1a laboral en defensa dels interessos generals
1del mate1x Patronat, a més dels contenciosos
que es detallen a la taula de la pàgina següent.
Convenis vinculats a l'administració
Al llarg de l'any 1999 han continuat els
programes de col·laboració amb institucions
entitats públiques i privades per a l'execuoó'
d'estudis i desenvolupament d'investigacions
adreçades a la protecció i conservació del Parc
com també a la captació d'aportacions
'
econòm iq~es per ~I desenvolupament de
prOJectes, 1altres v1es de col·laboració
institucional dins del marc de cooperació
1nteradministrativa. Bona part dels resultats
d'aquest àmbit de gestió queden reflectits en els
capítols de Conservació i gestió dels sistemes
naturals, 1de Promoc1ó, divulgació i educació
amb1ental, en les taules dels convenis establerts.
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A la taula adjunta es relacionen els que s'han
gestionat des del seNei d'Administració i gestió.
Catalunya (TSJC)
Any d'inici
947/90
360/92
402/92
1211/92

Tipus/ contingut
Urbanístic/Expropiació finca forestal
Urbanístics/Activitats extractives
Urbanístic/Activitats extractives
Urbanístic/Declaració ruïna edificació

1292/92
1341/92
656/93

Urbanístic/Pla Especial de Sant Medir
Urbanístic/Pla Especial de Sol i Aire
Administratiu/Modificació
dels Estatuts del Patronat
Urbanístic/Sanció per infracció
urbanística
Urbanístic/Expropiació finca forestal
Administratiu/Reclamació responsabilitat
patnmonial
Urbanístic/Llicència act1v1tats

836193
2028/96
221/97
072/98

Número recurs/
Any d'inici
1296/94
5017/95
5017/95
5024/95
9514/95
0231/96
2357/96
3619/96
5014/96

Estat de tramitació
Formulades al·legacions
Sentència favorable/En tràmit al TS
Sentència favorable/En tràmit al TS
Sentència parcialment favorable/En
tràmit alTS
Sentència favorable/En tràmit al TS
Sentència favorable/En tràmit al TS
Sentència desfavorable/En tràm1t al TS
Sentència favorable/En tràmit al TS
Pendent Sentència
Fase probatòria
Pendent sentència

Tipus/ contingut
Urbanístic/Activitats extractives
Urbanístic/Activitats extractives (Patronat)
Urbanístic/Activitats extractives (contrari)

Estat de tramitació
Pendent sentència/En tràmit
Formalitzat recurs/Admès/En tràmit
Resolució declarant desert el recurs
del contrari/Ferma
Urbanístic/Activitats ext ractives
Formalitzat recurs/Admès/En tràmit
Urbanístic/Pla Especial de Sant Medir
Oposició a la demanda/En tràmit
Urbanístic/Sanció per infracció urbanística Oposició a la demanda/En tràmit
Urbanístic/Pla Especial de Sol i Aire
Oposició a la demanda/En tràm1t
Urbanístic/Declaració de rulna edificació Oposició a la demanda/En tràmit
Administratiu/Modificació dels Estatuts
del Patronat
Formalitzat recurs/Admès/En tràmit

at
Conveni pràctiques alumnes de llicenciatura de Dret.
Pràctiques d'alumnes Màster de Dr-et Públic i organització
Administrativa.
Estada en pràct1ques d'alumnes mestratge de Gestió
Pública.
Entitat
Asociación para la recuperación de
la flora y fauna autóctonas
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Institut Municipal de Parcs i Jardins
de Barcelona
16

Gestió del seNel de recuperació de la fauna autóctona
estació Biològica de Can Balasc.
Realització treballs complementaris a Can Cuiàs.
Realització programa " Cuidem la Terra, cuidem Collserola" .
Realització visites al Centre d'educació ambiental Can Coll.
Patrocini d'un espai espai a la revista Barcelona Verda.

Gestió del patrimoni públic
Continua la lfnia de gestió indirecta mitjançant
concessions administratives en determinats
seNeis del Parc, fonamentalment pel que fa a les
àrees de lleure. Directament, l'entitat continua
desenvolupant actuac1ons de gestió 1millora
forestal del patrimoni públic, sense descuidar la
política d'incentius per al desenvolupament de
plans de promoció privada, mitjançant
subvencions.
Durant l'any 1999 s'han incoat 3 expedients
relatius a l'adquisició de sòl dins del Parc de
Collserola corresponents: a l'àrea d'estada front
El Terral, a la zona compresa entre la BV-1468
(km. 0,500) i el Torrent de Sant Bertomeu (t.m.
Molins de Rei), a la finca situada al Mirador
d'Horta, al km 10,5 de la carretera BV-1415
(t.m. Barcelona) i a una parceHa situada a Santa
Creu d'Oiorda.

Urbanística: Planejament i
aplicació del Pla Especial
Tant el Patronat com el Consorci, com a òrgans
gestors del Parc, tenen encomanat vetllar per
l'acompliment del Pla Especral, per evrtar
qualsevol transgressió de la legalitat urbanística.
Atesa la pressió a què està sotmès aquest espai,
aquesta lfnia de treball és de la màxima
rmportàncra i compta amb el suport dels guardes
del Parc per a la detecc1ó d'infraccions.
L'any 1999 van ser incoats 21 expedients
urbanístics directament vinculats a l'execució del
Pla Especral d'Ordenació i Protecció del Medr
Natural a Collserola.
Aquests expedients varen generar l'elaboració de
13 informes preceptius, a més d'altres informes
vinculats a expedients d'anys anteriors i als
propis de la tramitació dels projectes del
Patronat. S'han atès un total de 163 consultes,
tant des de l'àmbit pnvat com de l'Administració
pública.
L'any 1999, amb la Modificació del PGM en
l'àmbit del Túnel de Vallvidrera al sector de
Collserola, s'ha reactivat la tramitació del Pla
Especial del Parc de Vallvrdrera (Vil·la Joana Santa Maria de Vallvidrera). Aquest Pla Especial
té com a objectiu ordenar les actuacions que

.1Jtres convenis de col·laboració
~

'-

.: Sa!l~ :..ndreu
• de Barcelona

Projecte associat
Col·laboració pràctiques de formació
Cessió de l'exposició itinerant ·collserola una realitat
compartida· .

Casa groga del
:a-Gvmardó

Cessió de l'exposició itinerant "Collserola una realitat
compartida·.

• • oe Sant Just Desvern

Cessió de l'exposició itinerant ·collserola una realitat
compartida·.
Pràctiques de formació ocupacional

el Parc de Vallv1drera com a àrea de
_ espect' 1c prevista pel Pla Especial
de Protecció del Medi Natural del
e·ola
-" • g:.sra de planejament contempla la
oe s sistemes naturals i la
:-aoó d'una estructura de funciona ment
• amb l'esmentat Pla Especial
_ ~oo de Protecció del Medi Natural del
• -o serola, a més de permetre aplicar
.,:ooolog1a exemplar per al
pament de les diferents àrees de
~r.; específic del Parc de Collserola, i
na r pótesi de futur del Parc de
e•a que orienti les actuacions i concreti
...505 edi+icabihtats admissibles.

a qOest1ó 1mportant és la de l'aprovació
• •a per part de l' A¡untament de
,..a del Pla Especial d'assignació d'ús
nal a la masia de Can Balasc. al Parc de
- ,.;:-·oia. promogut pel Patronat. Aquest
- · ment es troba situat en una finca de
~ ta· publica. 1la finalitat bàsica de la
:...."1.0 es la instal·lació. a la masia, de l'Estació
__.;ca de1Parc de Collserola

administrativa del Patronat. Això implica que un
gran nombre dels exped1ents tram1tats al llarg
de l'any s'han debatut dins el màxim òrgan de
govern de la nostra entitat.
Junta del Patronat
La Junta General es convoca ordinàriament un
cop a l'any. El dia 16 d'abri de 1999 va celebrarse la darrera sessió d'aquest òrgan de l'entitat.
En aquesta sessió s'exposà la memòria
d'actuacions de l'any anterior i se sotmeté a
debat el programa de l'exercici iniciat, amb les
corresponents previsions pressupostàries.
També ha estat el fòrum de debat de les
qüestions amb major controvèrsia i actualitat,
que afectaven o podien afectar el futur de la
conservació del Parc. Des d'aquest òrgan es
canalitzaven propostes a la resta d'òrgans de
govern de l'Entitat per tal que es promoguessm
actuacions concretes.

Consorci del Parc de Collserola
Assemblea General del Consorci

Activitats dels òrgans
de govern

:::::,.onat del Parc de Collserola

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de
deliberació i decisió del Consorci del Parc de
Collserola. Durant 1999 es van celebrar dues
sessions: els dies 19 d'abril i 22 de novembre.
Comissió Executiva del Consorci

::onsell d'Administració
.:;n; 1999 es van celebrar tres sessions
d '1àries els dies 17 de febrer, 26 de maig i 15
:~e desembre.

=ls ¡emes debatuts pel Consell corresponen a
c;ç;es de tràmit i ressolucions relatius a l'activitat

La Comissió Executiva del ConsorCI del Parc de
Collserola és un òrgan operatiu l'objecte del
qual és fer el seguiment i establir els
mecanismes de posada en marxa de les
decisions preses per l'Assemblea General. L'any
1999 es va celebrar una sessió ordinària el dia
15 de desembre.
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Conservació dels sistemes naturals
ància i control del
:.,pliment de la normativa
Pla Especial
o;:s 'asQues de la guardena del Parc de
a es oetectar les infraccions
--_es mediambientals que es puguin
-:: =n àmbit de competència del Patronat
_, Collserola. En aquests casos, els
- =~e~en un 1nforme en què detallen el
-··aec ó i la seva situació exacta, que és
~ Sel"ieís Tècnics d'aquest organisme
:eiS -esponsables dels quals decideixen
" ets tràmitS que cal fer en funció del
-.e dència detectada.

, 9 es varen detectar 94 incidències. 15 de
- s .a s'han resolt i la resta es troben en
-::e ressolució per part dels ajuntaments
ne'1ts. Seguidament s'enumeren
es o e les:

Dins de les activitats de vigilància cal destacar,
també, el seguiment de les activitats
cinegètiques. En aquest sentit, la guarderia del
Parc controla sobre les zones de caça, les
batudes i el furtivisme.

Enderrocaments d'edificacions
fora d'ordenació
El dia 13 d'octubre de 1999, coincidint amb
l'ordre judicial de desnonament de l'ocupant
d'una edificació en ruïnes. a la pista del Pas del
Re1, es va procedir a l'enderroc de la mateixa.
aixl com de totes les construccions annexes que
s'hi havien establert (barraques, horts. gàbies de
bestiar, etc.}. Una vegada enderrocada
l'edificació i ret1rats tots els residus a un

abocador controlat, es va procedir a la
restau ració topogràfica del terreny i a una poda
sanitària dels arbres existents a la zona
afectada.
Amb data de 17 de desembre, es va enderrocar
una caseta de planta ba1xa al Camr Ant1c de
Vallvidrera. Tant aquesta com l'anterior es
trobaven en finques de titularitat pública dins el
terme municipal de Barcelona
El dia 20 de desembre també es va enderrocar
un edifici situat a la urbanització Ciutat Jardf, al
Turó d'en Quirze. d1ns el terme mun1cipal de
Molins de Rei.
Les edificacions enderrocades es trobaven en
zones qualificades com a Parc Forestal (clau 27}
pel Pla General Metropolità

-- adó d'una torre d'antenes a la Ctra. de
·ssada (Districte Horta-Guinardó,
:>a.
mem de terres i instal·lació d'una barraca
- • o en Cuiàs (Sant Feliu de Llobregat).
ament de runes 1fustes sobre la
o·aaó a les Cases de la Mina Berta (Sant
.,. : del Vallès).
rnulació de restes vegetals seques en
e d'alt nsc d'incendi (Districte de Sarrià• Gervasi).
es d'ampliació i millora d'una edificació
.. ordenació a la carretera de l'Arrabassada
- · 7 (Districte Gràcia, Barcelona).
8 :assada de vegetació en la Reserva Natural
~ ~ont Groga per la instal·lació d'un recinte
a ammals exòtics a la urbanització Sol i Aire
· Cugat del Vallès).
:·a iació d'una torre d'antenes a la carretera
5;;rria BV 1462 (Districte Sarrià-Sant Gervasi,
·celona).
staHació de quadres per a cavalls en parc
estai a Can Fatjó (Sant Just Desvern}.
E:; f1cacions abandonades en parc forestal
ns de Rei).
ov1ment de terres, obertura d'un camí nou i
òòndonament de vehicles a Can Codonyers
Cerdanyola del Vallès).
• Ocupació de la llera del Torrent de Batzacs per
rts il·legals (El Papiol).

Enderroc a la pista del Pas del Rei
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Gest ió i restauració del medi
natural
Estudis i activitats de recerca
Les activitats d'estudi i de recerca tenen
l'objectiu de millorar el coneixement del
funcionament dels ecosistemes i de les espècies
indicadores per tal d'obtenir dades que ens
permeten portar a terme una gestió eficaç i
encertada del medi natural. Enguany s'han
contractat estudis per un valor de 12.820.921
PTA. La major part dels treballs s'han dut a
terme mitjançant convenis de coHaboració amb
universitats i entitats naturalistes.
Els temes abordats han estat ~ls següents:

* Estudi de la dinàmica poblacional d'ocells i les
seves relacions mediambientals (Constant Effort
Site).
• Estudi sobre la nidificació d'ocells rapinyaires al
Parc de Collserola.
* Sisè any de seguiment de ropalòcers
(papallones diümes) dins de la xarxa del Butterfly
Monitoring Scheme.
* Estudi sobre la població de genetes (Genetta
genetta) mitjançant trampeig fotogràfic i control
de les latrines.
* Primer estudi mitjançant ràdioseguiment de la
geneta (Genetta genetta) i mostela (Mustela
nivalis) al Parc de Collserola.
* Estudi sobre l'ecoetologia del toixó (Me/es
me/es) al Parc de Collserola.
* Estudi dels heteròpters de Collserola.
* Estudi sobre la flora vascular i vegetació del
Parc de Collserola.
* Seguiment de la processionària del pi.

• Estudi ecològic dels ortòpters dels prats
sabanoides d'albellatge al Parc de Collserola.
* Estudi sobre els efectes de les franges de
prevenció d'incendis en la comunitat de petits
mamífers del Parc de Collserola.
• Estudi i seguiment de la població de porc
senglar (Sus scrofa) al Parc de Collserola.
* 11 a Campanya de seguiment de la migració
postnupcial de rapinyaires pel Parc de
Collserola.

Restauració de zones cremades i
plantació de vegetació de ribera
Aquestes s'han dut a terme a la Serra de Vilana i
al Forat del Vent (Barcelona) en zones
repoblades anteriorment i que es varen cremar
els anys 1998 i 1999 respectivament En la
repoblació de Serra de Vilana (12 ha} es van
plantar 2.294 pins blancs de 40 cm, 333 pins
blancs de 150 cm i 15 pollancres d' 1 metre
d'alçada.
A l'àrea del Forat del Vent es va fer una neteja
consistent en la tallada de les restes vegetals
cremades en una extensió de 2, 5 ha, i es va
repoblar, a continuació, amb 190 pins blancs,
100 pins pinyoners, 28 pollancres i 12 salzes.
Dins el programa de recuperació de la vegetació
ripícola, o de ribera, s'ha actuat en els torrents
de la Serra de Collserola. La suma de les
actuacions representen 2 km linials.
L'any 1999 s'ha continuat aquest programa amb
la restauració dels torrents de Can Cuiàs
(Montcada i Reixac) en una zona ocupada
anteriorment per horts i barraques que el mateix
ajuntament va recuperar. En total es varen
plantar 70 pins blancs, 30 pins pinyoners, 440
pollancres, 40 salzes, 40 lledoners, 40 roures, 40
freixes, 40 arços blancs, 40 gatells i 40
avellaners.

Manteniment de repoblacions
Durant l'any 1999 s'ha continuat el programa de
manteniment de repoblacions, el qual consisteix
en I' execució de les següents tasques:
- Estassada de matoll i esbarzers a l'entorn dels
arbres
- Esporga de branques inferiors
- Reposició de marres i reg d'aquestes
- Tractaments fitosanitaris
Aquestes actuacions han estat realitzades a les
repoblacions següents:
Nom

Font del Bacallà
Turó dels Alcaldes
Can Rius
forat del Vent
Can Baró
Total

Municipi

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Sant Just Desvern

Ha
1
1
1

26,77
21

50,77

Entitat
Universitat de Barcelona
Fundació Bosch Gimpera

Projecte associat
Estudi sobre l'ecoetologia del toixó (Me/es me/es) al Parc de Collserola
fstudi dels heteròpters de ollserola

Entitat
Grup Català d'Anellament

Projecte associat
Estudi de la dinàmica poblacional d'ocells i les seves relacions
mediambientals (Constant Effort Site)
Estudi sobre els efectes de les franges de prevenció d'incendis en la
comunitat de
ts mamífers del Parc de Collserola

Museu de Granollers
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Torrent de Can Cuiàs

e

-:w acions de millora silvícola
~es actuacions es realitzen normalment en
:?~ or> h1 ha perill de caiguda d'arbres o
~es sobre persones o edificis, o en el cas

.:. o

ouda d'arbres en camins forestals. També
..: a t ala d'arbres caiguts en camins i en
::e ;.;.;rs per tal de recuperar el pas.
-

es·s tractaments han consistit en:
~ ·a,a d'arbres amb el tuste trencat,
7-'-'-";x;ats, torts, secs. 1nclinats i sense possibilitat
..; ecuperació. i també d'aquells que per la seva
:at es fa inviable el desenvolupament
a . 2) esporga de les branques seques i
~-ades.

E-s ,-,drets on s' ha actuat són els següents:
-

•e Baró (Barcelona)

:a"'lt de Can Lloses (Cerdanyola del Vallès)
.:ê~

de Sant Cebrià (Barcelona)
- o Pelat (Montcada i Reixac)
a Joana (Barcelona)
Car Coll (Cerdanyola del Vallès)
=or>t de Sant Pau (Cerdanyola del Vallès)
.:am1 de Sant Llàtzer (Barcelona)
a Paula (Barcelona)
-Jó de Montbau (Barcelona)
::enya del Moro (Sant Just Desvern)
Can Ferriol (Sant Feliu del Llobregat)
-b1dabo (Barcelona/Sant Cugat del Vallès))
Sant Medir (Sant Cugat del Vallès)
escola Xiprer (Barcelona)

Ll uita contra els flagells forestals
Durant el1999 s'ha continuat amb el programa
ce llurta contra els flagells forestals. Aquest ha
consistit en el control de l'escarbat perforador
dels pins, (T'omicus desrruens), mitjançant punts
esquer als boscos de Cerdanyola, i de la
processionària del pi, (Thaumeropoea
.oityocampa), mitjançant tractaments amb
motxilla i màquina pulveritzadora, a les
repoblacions, àrees de lleure i a les vores de
carreteres i camins més afectats. També s'ha
efectuat el tractament aeri de 400 hectàrees de
pineda amb helicòpter, bàsicament al vessant de
Barcelona i Sant Just Desvern.

Manteniment de les àrees de
lleure i altres infraestructures
del Parc
Àrees de lleure
Consiste1x en la realització de les tasques de
segues, esporgues, regs i tractaments
fitosanitaris, a càrrec de personal propi, i la
neteja de deixalles i buidat dels contenidors, que
s'efectua amb una contracta externa. Aquestes
tasques de manteniment s'efectuen sobre 29
àrees. fonts i miradors que ocupen un total de
20,5 ha, i en els marges de 45 km de carreteres
de diferents zones del Parc. Els treballs es
realitzen sota la direcció tècnica del Servei de
Medi Natural. El volum de deixalles recollit en les
diferent èpoques de l'any es pot veure a la taula
adjunta .
En total s'han recollit 105.046 kg de brossa. El
cost aproximat d'aquest servei és de 20 milions
de pessetes.

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

Bosses

Pes kg

434
588
843
829
872
733
764
654
782
861
729
544

5.576
8.372
11.875
10.952
10.785
9.044
8 917
7.147
8.102
9.898
8.297
6.081

8.633

105.046

Neteges extraordinàries
Consisteixen en la neteja d'abocaments
puntuals. Les actuacions d'enguany s'exposen al
quadre adjunt i han suposat en total un cost
aproximat de 2 milions de pessetes.
Taula de neteges extraordinàries

Data
20/01/99
25/01/99
27/01/99
1/02/99
3/02/99
8/02/99
10/02/99
15/02/99
17/02/99
22/02/99
26/02/99
1/03/99
3/03/99
8/03/99
10/03/99
15/03/99
17/03/99
22/03/99
24/03/99
26/03/99
29/03/99
28/03/99
29/1 1/99
1/12/99
13/1 2/99
17/12/99
20/12/99
22/12/99
Total

Pes en kg
1160
1380
540
240
340
880
640
120
320
580
1380
3000
1600
785
897
650
780
1580
1200
2440
9240
460
1600
400
640
780
340
480

Lloc

Tipus

Ctra. de les Aigües
Explanada Viver de Can Borni
Marges Can Rius i repoblació
Can Rius
Marges Can Rius i repoblaoó
Ctra. Alta de Roquetes
Riera de Can Rius
R1era de Can Rius
Ctra. Alta de Roquetes
Ctra. Alta de Roquetes i Torrebaró
Can Bornull
Ctra. de les A1gües
Ctra. de les Aigües
Ctra. de les Aigües
Ctra. de les Aigües
Ctra. de les Aigües. Zoonosi
Ctra. de les Aigües. Zoonosi
Ctra de les A1gües. Zoonosi
Vall de Sant Just
Can Cuiàs Mort
Can Cuiàs Mort
Can Cuiàs Mort
Explanada Viver de Can Borni
Mas Pins
Pas del Rei
Camr de Can Borrell
Riera de Sant Medir
Riera de Sant Medir

2 cotxes
Runes
Runes 1brossa
Vehicle
Runes i brossa
Barraca
Vehicle
Vehicle
Barraca i brossa
Runes
Runes
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes 1brossa
Runes i brossa
Runes i brossa
Runes 1 brossa
Runes 1brossa
Runes i brossa
Runes i brossa

34.452
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Manteniment dels it ineraris:
senyalització i mobiliari del Parc
Consisteix en la neteja de la vegetació i repàs del
ferm dels itineraris, l'inventariat i reposició de la
senyalització deteriorada o desapareguda i
l'arranjament, reparació o reposició del mobiliari
del Parc. Les tasques s'efectuen amb personal
del Servei de Medi Natural.

Gestió del Dispositiu de
Prevenció d'Incendis Forestals
de la MMAMB

els bombers puguin treballar amb major seguretat i eficàcia. Enguany s'han executat les noves
franges que s'indiquen en el quadre adjunt:
Noves franges

Sector

Camí G08 de Ca n'Amigonet
Camí G06 Can Puig - Can Planes
Camí E14 de Santa Margarida
Camí A 12 a la Serra de Na Joana
Zona Pantà Vallvidrera - Carrer Múrgula
Centre de Zoonosi
Can Calopa de Dalt

Collserola
Collserola
Collserola
Collserola
Collserola
Collserola
Collserola

Quantitat (en m2)

TOTAL

Consisteix en aquelles actuacions que tenen per
objecte disminuir la vulnerabilitat del territori en
relació als incendis forestals. Durant el 1999
s'han realitzat les següents actuacions:
Creació de franges de baixa combustibilitat
Aquesta actuació es basa en la tala selectiva
d'arbrat i desbrossada de matolls per tal de
rebaixar la quantitat de combustible, en una
amplada mitjana de 25 metres a l'entorn de
zones urbanitzades i a banda i banda de camins
principals de la xarxa bàsica, amb l'objectiu de
definir unes franges de baixa combustibilitat on
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1.703.103
1.666.940
1.793.685
2.325.605
249.400
498.800
498.800

175.147

8.736.333

Estassada d'esbarzer i rebrots d'arbres i arbustos (arboços, brucs, estepes, etc.) en les àrees on s'han
realitzat franges de prevenció d'incendis forestals en anys anteriors.
A més a més, s'han efectuat treballs de manteniment en:
Manteniment franges

Sector

Can Balasc
Can Castellví
Can Rectoret
Turó d'en Quirze
Camí AlO Serra d'en Fotja

Collserola
Collserola
Collserola
Collserola
Collserola

Arranjament i conservació de la xarxa viària
bàsica

Prevenció passiva

34.144
3341 9
35.960
46.624
5.000
10.000
10.000

Manteniment de franges

Quantitat (en m2)

Cost (PTA)

57300
32.130
35000
36.200
128 .000

853.197
478.416
52 1.150
539018
1.905.920

288.630

4.297.701

TOTAL

Incendi al Forat del Vent

Cost (PTA)

Considerem com a xarxa viària bàsica aquell
conjunt de camins aptes en tot moment per a la
circulació de vehicles dels bombers, altres
mitjans d'extinció i vehicles de servei. Dins de
l'àmbit del Parc de Collserola, el Patronat
assumeix el compromís de mantenir-la en bon
estat i efectuar les tasques de manteniment
necessàries. Dins d'aquest capítol, durant el
1999, s'han realitzat els treballs de manteniment
que es mostren a la pàgina següent.

d'helicòpters bombarders. les dues primeres
s'alimenten amb dipòsits de 30 m3, i l'alimentació
de la t ercera està pendent del projecte
d'embassament a la pedrera de la Sanson.
Denominació

Import (PTA)

Bassa i dipòsit del Turó Pelat
(Montcada i Reixac)
4 000.000
Bassa i dipòsit al Coll d'en Solanes
(St. Just Desvern)
4 .000.000
Bassa de Pedrera Puig d'Oiorda
1.000.000
(St. Feliu de Llobregat)

Senyalització
Com cada any, s'han completat i mantingut els
rètols dels camins de la xarxa bàsica, dels
hidrants i dels punts d'aigua, i s'han col·locat els
cartells informatius del risc d'incendi durant la
campanya.
Hidrants i basses per als helicòpters
bombarders
Nous punts d'aigua: Durant l'any 1999 s'han
construït tres noves basses aptes per a la càrrega

Com cada any, també s'ha procedit al
manteniment sistemàtic dels pun ts d'aigua
gestionats pel Patronat. que han suposat un cost
de 3.000.000 PTA. i que són els següents:
Hidrants normalitzats per a bombers:
* Santa Creu d' Oiorda - Barcelona
* Can Catà - Cerdanyola
* la Salut - El Papiol
* Flor de Maig - Cerdanyola
* Pça. Mireia - Sant Just

::-

Codi

Long.(m)

Cost (en PTA)

A08
A12
-e - Can Borrell - Crta. Horta
B02
-Turó Rodó
E07
la çont Beca
E08
• · Coll de les Tres Torres
E09
_ - E7 Turó Coscollera
E12
- Penya del Moro
E13
..a Salut de Sant Feliu- Penya del Moro ElS
E17
3 sbeaE16
s a Santa Creu d'Oiorda
F02
amp"nany al Turó d'en Quirze
F04
~..-.omeu al Turó d'en Quirze
FOS
ça - Can Vilagut
F06
ei.<es - la Salut del Papiol
G02
a mò- Can Domènec
G03
c~tellví a Serra d'en Julià
G04
de Can Castellví a Serra d'en Julià
GOS
Sd'tomeu - Can Planes - Les Escletxes
G06
Este e de la Font - Ermita de la Salut
G07
Coll de I'Amigonet
GOS
e Puigmadrona a Can Domenec
G 1O
:tomènec a Puigmadrona
G 11

1.000
1.3SO
2.800
1.84S
1.600
1.800
4SO
1.6SO
2.100
700
2.700
1.100
1.2SO
700
2.8SO
2.390
1.600
1. 100
2.800
1.700
2.300
1.200
200
800
1.200

220.400
297.540
617.120
406.638
352.640
396.720
99.180
363.660
462.840
154.280
595.080
242.440
275.500
154.280
628.140
526.756
352.640
242.440
61 7.120
374.680
385.700
506.920
264.480
44.080
176.320
264.480

40.935

9.022.074

• -Cementiri
>t

=

e~

H!rm - Cementiri Collserola
de MIKEL

-orAL

X
X
X

uso

e •reballs de manteniment de camins i xarxa viària bàsica realitzats e/7999
cer a helicòpter bombarder existents:
ba•asc - Barcelona
:a Daula - Barcelona
• .. 'la de Bombers de Vallvidrera-Barcelona
·bau - Barcelona
R1us (Barcelona)
• Pere Màrtir
- at M eridiana

Actuacions en línies elèctriques

-

Les esteses de línies de transport i distribució
d'energ1a elèctrica representen un perill
potencial d'inici d'incendi forestal si no es
mantenen les distàncies de seguretat a la
vegetació així com el bon estat de les
instal·lacions.

Per garantir aquests aspectes, el Consorci fa un
seguiment de totes les tasques preventives que
han d 'efectuar les companyies, i també ha
establert convems de col·laboració per tal
d'anar racionalitzant i reduint l'impacte de les
lfnies que travessen el Parc.
L'any 1999, a més de fer el seguiment de les
tallades que estableixen els plans triennals
regu lats pel Decret 268/1996 del DARP. s'han
dut a terme algunes actuacions importants,
gràcies als comprom1sos adquirits amb FecsaEnher mitjançant un conveni de coHaboració.

* Retirada total de la línia fora de servei
Collblanc-Casabarba: S'han retirat 33 vanos
d'una longitud total de 6.500 metres dins els
municipis de Barcelona, Sant Just i Sant Cugat
* Soterrament del tram T-12 a P-31 de la línia
Papiol 1 a 25 Kv: s'han retirat 20 vanos amb
una longitud total de 1.600 metres a la Serra
d'en Julià dins els mun1cipis de Sant Cugat i
Molins de Rei
* Retirada de la derivació al CT 4672, de la
lfnia de 25 Kv Santa Coloma-Sant Just: implica
la retirada de 20 suports amb una longitud
tota l de 1.500 metres dins el municipi de
Barcelona
* Retirada de la derivació al CT 4789 de la lfnia
Papiol 1 a 25 Kv: implica la retirada de 6
suports amb una longitud total de 563 metres
d1ns el municipi del Papiol. Aquestes
actuacions han estat fetes per Fecsa-Enher:

rada de línies elèctriques a/ Turó d'en Cors
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Prevenció activa

Coordinació

Renovació d'infraestructures

Com en anys anteriors, el Patronat del Parc de
C<,>l!serola efectua la coordinació del dispositiu
mitJançant la realització de les tasques següents:

Enguany s'ha procedit a la renovació de dos
torres de guaita. El model instaJ.Iat s'ha triat
especialment per la seva funcionalitat, comfort i
seguretat. Durant el proper exercici (2000) es
procedirà a la renovació de quatre torres més
dins el Parc de Collserola.
Detecció i vigilància
El Dispositiu de Prevenció d'Incendis Forestals de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona es basa
fonamentalment en un sistema de vigilància i
detecció composat per guaites permanents
situats en 13 torres, un equip d'intervenció
immediata i una central de comandament.
Per a la realització de les tasques que genera el
dispositiu, es precisa d'un total de 32 persones
distribuïdes de la manera següent:

* 26 guaites per atendre els dos torns
corresponents a cadascun dels 13 punts de
vigilància.
* 2 persones per atendre els dos torns de la
Base Central del Consorci.
* 4 persones per formar l'equip de suport, que
realitza diferents tasques relacionades amb el
dispositiu: la visita a tots els incendis que es
produeixin, intervenció immediata, revisió i
manteniment d'infraestructures de prevenció
d'incendis, etc.
L'any 1999 la campanya de vigilància a les torres
de guaita es va iniciar el dia 1 d'abril i va
finalitzar el dia 30 de setembre. Han estat 6
mesos de vigilància continuada, amb jornades de
10 hores.
Mes
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Agost
Setembre
Total

Dies

Horari

25
31
30
31
16
15
30

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

178

Hores
Hores
Jornada Mes
10
10
10
10
10
10
10

250
310
300
310
160
150
300

a) Compra i distribució d'emissores de ràdio: Per
a aquesta campanya, el Consorci ha dotat el
dispositiu amb més de 60 radiotransmissors
portàtils i 12 bases fixes.
b) Establiment d'una central de coordinació a la
seu del Patronat amb dos operaris especialitzats i
un tècnic de guàrdia:
• Són els encarregats principals de coordinar tots
els integrants del dispositiu, tant per mitjà de la
xarxa de comunicacions com per telèfon.
* Disposen d'un programa SIG per facilitar la
localització de l'incendi i disposar de totes les
dades informatives de forma automatitzada.
* Recullen totes les dades i incidències referents
als incendis i emplenen la base de dades.
* Controlen les estacions meteorològiques per
tal de donar avis dels estats d'alerta.
* Controlen els horaris, torns, baixes i altes,
permisos administratius, etc., del personal del
dispositiu contractat pel Patronat.
* Controlen tot el repartiment i recollida
d'equips personals i materiaL
Dades de la Campanya 1999
Sector
Collserola
Garraf
Marina
Vallès
AMB

W
Sup.
incendis total

Sup. no
arbrada

Sup.
arbrada

63
20
28
17

17,70
10,19
8, 10
6,23

14,14
9,23
7,80
5,41

3,56
0,96
0,30
0,82

128

42,22

36,58

5,64

Com a novetat, es va dotar a la web del Parc
d'una pàgina amb tota la informació referent al
dispositiu d'incendis així com d'un accés
restringit, a bombers i administracions locals, a la
base de dades de les incidències ocorregudes
(nombre d'incendis, nombre d'hectàrees, etc.).

I..._ Parede
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Dispositiu de prevenció

Obres i Projectes
.,troducció
¿~:Jons dutes a terme l'any 1999 s'han
a~ essencialment en actuacions de

: :dació de les àrees d'acollida als visitants i
eo.11paments existents, i abasten tant les
YeS com l'ampliació dels mateixos
- _ :;aments.

-:ens del

Parc fa que el manteniment i les
·es de tots aquells elements i espais de
·::.a existents siguin un capítol prioritari, ja
:e :ant el mobiliari com la resta d'elements
e; aateixen un fort desgast per part dels
_ _a is.

- .a continuat incidint allà on més degradació

=

~'"" el Parc. és a dir. a la seva perifèria.
- ..esta és la que ofereix la primera imatge del
~·e alhora, refrena i acull bona part dels seus
<ants, mitigant l'ús intens d'altres indrets més
s.=-r.s bles ubicats a l'interior.

::.;; destacar la finalització de la construcció
_ _.,a nova edificació, el restaurant-berenador
~Santa Creu d'Oiorda. aixf com la instal·lació
- wfl gran quiosc-berenador a l'àrea de lleure de
; Salut de Sant Feliu de llobregat.
- "!Vell intern s'ha començat un procés de

.-.g talització de tots els projectes antics que
~-.aven en sistema analògic i, alhora, s'aprofita
~est treball per actualitzar-los (as buildt)

:'OSant especial èmfasi en les instaJ.Iacions .
.:.quest treball acabarà a finals del 2000 i ens
.:;~rmetrà completar el projecte de manteniment
~el Parc.

Arranjament de camins i moviments de
terres en diferents indrets del Parc
S'ha procedit a realitzar petites obres
d'arranjaments de camins, tals com una baixada
a l'intern de l'àrea de Santa Creu d'Oiorda, i el
projecte d'encontre del nou camf de Can Balasc
amb la carretera BV-1 418, entre d'altres.
Conservació de Can Coll
Com ja és habitua l, s'ha procedit a efectuar
diverses actuacions de manteniment i reposició
en aquesta casa pairal-museu que acull el Centre
d'Educació Ambiental.

Recuperació de patrimoni
Font de la Budellera, situada a Vallvidrera
en el terme municipal de Barcelona,
Districte Sè. Sarrià-Sant Gervasi
Les fortes pluges de la tardor van provocar un
esllavissament de terres que va fer cedir el mur
de pedra situat a l'esquerra de la font. Aquest
era encara un dels murs originals construïts per
J.C.N. Forestier, l'any 1918. Amb una actuació
d'urgència, atès el risc que representava per a
les persones perquè és un dels itineraris més
concorreguts de la Serra, s'ha pogut reconstruir
íntegrament. d'una manera adequada i
reproduint els materials i les textu res oríginals.

Pantà de Vallvidrera
l'estudi d'enginyeria elaborat per tal de realitzar
la restauració i consolidació de la presa del pantà
de Vallvidrera ha determinat, entre d'altres
conclusions. que el pas de veh icles per damunt
de la presa pot arribar a malmetre aquesta
valuosa obra de l'arquitecte Elies Rogent. Per
això s'ha elaborat i aprovat el projecte de
construcció d'un nou camí de connexió de les
cases del pantà amb la resta de la barriada de
Mas Sauró, que evitarà definitivament el trànsit
rodat per la cota de coronació d'aquesta presa.
l'execució conclourà durant l'any 2000.
Obres complementàries en la rehab ilitació i
equipament de Can Balasc com a Centre de
Gestió de la Fauna del Parc de Collserola
S'han millorat el drenatge i la consol idació dels
talussos que delimiten l'esplanada que conté
l'àrea d'estabulació i, aixf rnateix. s'ha construït
la gàbia de passeriformes, el recinte més gran de
tots els que hi van, que ja ha tingut utilitzacions
diverses.

Vlanteniment i millores
Senyalització i mobiliari

:s continua amb la substitució de les antigues
banderoles de planxa per les noves banderoles
de fosa d'alumini i de les papereres i barbacoes
de fosa de ferro dissenyades pels Serveis Tècnics
del Patronat. Quant a reposicions, noves
senyalitzacions i substitucions dels elements de
senyalització, s'aplica el criteri d'unificació
d'imatge dins l'àmbit del Parc.

Mur reconstruït a la Font de la Budellera

Gàbia per a passeriformes
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Actuacions perifèriques

Elaboració del projecte de millores de les
canalitzacions d'aigua potable dels
equipaments del Parc, per a la gestió de la
Societat General d'Aigües de Barcelona
(SGAB)

Finalització de les obres corresponents a la
2• i última fase de la riera de Sant Cugat a
Cerdanyola del Vallès i Parc de Canaletes
L'aportació del Consorci de Collserola a aquesta
important realització metropolitana ha consistit
en la realització del pro¡ecte i la responsabilitat
en la direcció de les obres.

Consisteix en el dimensionat i l'estudi de les
modificacions necessàries de les xarxes
d'abastament que ha construït el Patronat al
llarg del temps, per tal de provetr
subministrament allà on la Companyia d'Aigües
no arriba. Mitjançant aquest projecte s'avalua el
cost d'inversió i les etapes i condicions que s'han
d'establir per a l'assumpció d'aquesta xarxa per
part de I'SGAB.

El pro¡ecte global consta de quatre actuacions
diferenciades però complementàries.
En primer lloc, s'ha netejat i restaurat la riera de
Sant Cugat i la riera dels Gorcs, en una longitud
aproximada de 6 km.
En segon lloc, s'ha habilitat com a parc
semiurbà el gran espai Situat entre els barns de
Canaletes i Guiera i la mateixa riera de Sant
Cugat. Aquesta àrea disposa dels elements de
pícnic, passejada i lleure de manera semblant a
les àrees de lleure de l'tnterior del Parc de
Collserola
En tercer lloc, s'ha adequat un espai central (el
que forma la intersecció del camí de Can Catà
amb la riera) com a porta de Parc. Aquest espai
organitzat i estructurat disposa d'un quiosc-punt
d'informació de Collserola, del Parc de Canaletes
i de la vila de Cerdanyola.
En quart lloc, i connectat a través d'un itinerari
amb el parc de Canaletes, s'ha adequat el
poblat ibèric del turó de Ca n'Oiivé,
convertint-lo en parc arqueològic. Aquest turó,
situat a 66 m per sobre de la riera, constitueix
alhora un mirador privilegiat d'observació de
tot I' entorn.
El total de les obres ha costat 530.000.000 PTA.
aportades amb fons Feder i de I'IMPSOL.
Porta del parc i àrea d'estada al Terral,
terme municipal de Molins de Rei
Aquest projecte no s'ha pogut iniciar atès que
al llarg de l'any s'ha contmuat, conjuntament
amb l'Ajuntament de Molins de Rei, amb els
tràmits de negociació amb la propietat, fins
que finalment s'ha hagut d'optar per
l'expropiació
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Àrea de lleure de la Salut de Sant Feliu de
llobregat
Punt d'informació al Parc de la Riera de Sant Cugat

Porta de Parc: Mirador d'Horta
Després d'haver conclòs la reconstruCCió
topogràfica de l'emplaçament dels esfèrics
d'Horta, la segona fase que implica el
desplaçament de la carretera, els accessos. l'àrea
d'estacionament i el condicionament de
mobiliari i paisatgisme, està a l'espera de la
conclusió dels tràmits d'expropiació d'una petita
zona de 2500 m2.

Àrees de lleure
Elaboració del projecte de millores d'àrees
·de lleure
El deteriorament progressiu de les àrees de lleure
provocat tant per la intensa utilització, com per
les inclemències meteorològiques, així com la
necessitat d'optimització de certs elements de
mobiliari determinada pel comportament dels
usuans en la utilització d'aquests elements, ha
portat a la necessitat de realitzar, després de cinc
anys, el projecte de millora de les àrees de lleure
i d'altres espais.
El projecte inclou els següents espais: àrea de
lleure del torrent de Can Coll; arranjament del
ferm de les explanades de la font Muguera;
mtrador del turó d'en Cors; Parc de VallvidreraVil·la Joana; àrea de lleure de la Salut de Sant
Feliu; àrea de lleure de Santa Creu d'Oiorda;
arranjament del recinte de la Font Groga;
miradors de la Font Groga i altres espais.

Enguany s'ha instal·lat el quiosc-berenador que
hi havia a l'àrea de Santa Creu d'Oiorda
dissenyat per l'arquitecte Xavier Vendrell l'any
1989. D'aquest manera, l'àrea de la Salut
millora notablement les seves prestacions, atès
que disposarà d'aquesta edificaCió per millorar
l'oferta de pícnic i també disposarà de nous
serve1s sanitaris, fins a la data situats molt
allunyats. Vinculat a aquesta actuació ha estat la
portada d'aigua i electricitat.
Una altra millora ha estat la 1nstaJ.Iació d'una
estació depuradora que optimitza el tractament
de les aigües residuals de la masia i del
restaurant i dóna servei al nou complex de
quiosc-berenador i sanitaris. L'aigua depurada,
que assole1x un alt nivell de qualitat, servir~ per
al rec de l'arbrat, amb la qual cosa la cobertura

arbòria (ombra), fins ara minsa, experimentarà
una important millora.
Restaurant berenador a l'àrea de lleure de
Santa Creu d'Oiorda
S'ha conclòs el restaurant-berenador, que té una
superfície edificada de 2 1O m2 i que aporta a
aquesta àrea una important millora tant en els
aspectes de restauració com de suport a l'àrea
de barbacoes, acomplint amb els requisits
adients: sanitaris, de seguretat i d'ús.
Àrea d'estada entorn de l'ermita de la Salut
del Papiol
S'han començat les obres d'adequació dels
entorns de l'ermita de la Salut. Aquesta bella
ermita romànica del segle Xli és un dels
elements arquitectònics i històrics més
importants i més ben conservats de la Serra.
El projecte consisteix en una actuació tova que
endreça l'espai, organitzant petites àrees
d'aparcament al camf. arranjant talussos,
estructurant els passos i instal·lant-hi tanques,
pilones. cadenats, papereres, senyalització,
taules i bancs.

Projecte de passaref.la en e/ Passeig de les
Aigües.
Amb això es crea una poligonal, amb pendents
màximes de l'ordre del 5%, que permet la
connexió exterior dels dos trams del passeig que
volem connectar.

Vialitat
Passeig-mirador de les Aigües. Sector Sant
Pere Màrtir

Vistes del nou restaurant a l'àrea de lleure de
Santa Creu d'Oiorda

Als inicis dels segon semestre es varen iniciar els
treballs d'obertura del passeig-mirador de les
Aigües, al sector Sant Pere Màrtir. Els treballs per
a l'explanació de la plataforma varen posar de
manifest que la manca de cohesió dels terrenys
feia gairebé impossible portar a terme el
moviment de terres a mitja vessant. A la vista
d'això es va procedir a encarregar un estudi per
determinar la millor solució per passar el camí a
la cota prevista pel projecte original. La solució
proposada consisteix en una sèrie de
passarel-les, de 3,2 m d'amplada, de fusta
tractada, d'uns 9 m de longitud, que es
recolzarien sobre uns daus de formigó, per mitjà
de dos perfils metàHics longitudinals i rematats
lateralment gràcies a unes baranes protectores.
Els daus de formigó son els encepats d'un grup
de tres micropilots de 150 mm de diàmetre, que
penetren travessant les capes de reblum
inestable i s'incrusten a la capa de roca inferior.
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Promoció, divulgació i educació ambiental
- ..educció

-= Collserola, un gran espai natural

-"'a àrea força poblada, requereix una
- tasca de divulgació dels seus valors
- oer tal de garantir que l'ús públic de la
• g... compatible amb els objectius de
¡;:'6 que estableix el Pla Especial
- ac ó i Protecció del Medi Natural de
- ·aquest objectiu, els tècnics del Servei
Divulgació i Educació Ambiental
_¿~ amb un projecte educatiu del Parc, que
_,. cada any a tots els escolars de l'àrea
::o rtana, i també de la regió metropolitana
_, celona, mitjançant la publicació El Curs al
e s quatre equipaments:

~ó,

=e 111formació
: o , centre d'educació ambiental
::'lS, centre d'educació ambiental
de Documentació i Recursos Educatius

=

Sr. Joan Clos, el president del Consell
d'Administració del Patronat, Sr. Ramon López, i
el diputat-president de l'Àrea d'Obres Públiques
de la Diputació de Barcelona, Sr. Josep Mayoral,
en representació del Sr. Manel Royes, President
de la Diputació.
Aquesta exposició, que ha comptat amb la
participació de tots els tècnics del Servei,
compleix una doble funció, d'una banda la
divulgació i comprensió de Collserola per part
dels ciutadans, i d'altra banda la d'oferir un nou
recurs educatiu per als escolars que visiten el
Centre d'Informació del Parc.
L'exposició està organitzada en tres àmbits:
"Collserola un món natural" que mostra
cadascun dels S ambients naturals dels Parc,
"Collserola un món per a tots" en què es fa un
breu repàs al que ha significat la presència
humana al llarg del temps a Collserola, en que
s'explica la gestió que es du a terme, i finalment
"Collserola un lloc en el món", on es mostren
les aportacions des del Parc per contribuir a la
política global d'espais verds. D'aquesta manera
es vol fer sentir als visitants que conservar el
Parc, com un primer pas cap un món més
habitable, és una tasca que ens implica a tots.
L'exposició intenta reproduir els diferents
ambients. amb els sons i la llum adequats.
Així, per fer arribar els missatges a tot tipus
d'usuari, l'exposició planteja tres lectures. La
primera es basa en la recreació visual dels
ambients, i per si sola transmet els valors
naturals del Parc; una segona lectura
aprofundeix en el coneixement dels diferents
temes exposats de gestió, incendis i
senyalització. El tercer nivell desafia al visitant a
implicar-se amb el Parc, amb frases que inviten a
la reflexió.

- 'Tiateix el Parc compta amb una organització
_: . oluntaris i un programa de patrocini, per tal
a·avorir la participació de tots els sectors de la
• cadania en les tasques de conservació.

Més de 35.000 persones han visitat l'exposició
durant els nou mesos transcorreguts des de la
seva inauguració.

:_·ant l'any 1999 destaquem la inauguració de
a 11ova exposició permanent del Parc de
:o serola, a la seu del Centre d'Informació.
- ::vesta exposició "Collserola un lloc en el
"!lón" es va inaugurar el dia 10 d'abril, en un
Kte presidit pel president de la Junta del Parc,

Diferents vistes de la nova exposició i els
Srs. Mayoral, López i Clos en el moment de
tallar la cinta.
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El Centre d'Informació
El Centre d'Informació és el primer lloc de
referència per al coneixement del Parc de
Collserola. Des d'aqui es coordinen i dinamitzen
les activitats educatives i de participació dels
ciutadans. Els objectius principals són oferir una
informació general bàsica i pràct1ca (indrets, .
possibilitats, transports, serve1~, etc.), suggenr
activitats encammades al cone1xement de Parc 1
dels seus valors i promoure'n l'ús educatiU 1
respectuós.
Les tasques del Centre d'Informació són,
l'atenció al públic, personal i telefòn1ca. la
difusió de les activitats que es promouen des del
Patronat a través de la premsa i altres mitjans
d'informació ciutadana, l'actualització del
directori de subscriptors del Butlletí del Parc i la
venda de les publicacions del Patronat.
L'oferta del Centre d'informació es complementa
amb la possibilitat que el visitant faci .i~1neraris
guiats que comprenen, a més de la v1s1ta al
Centre, la realització d'activitats de descoberta
del medi, com són els itineraris de l'entorn del
Centre d'Informació, o bé un recorregut en
autocar pel Parc que es combina amb petites
passejades a peu. ft.:questes activita ts són
conduïdes per mon1tors espeCialitzats.
L'horari d'atenció al públic del Centre
d'Informació és de 9,30 a 15 h tots els d1es de la
setmana.

El Cent re 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 preparació prèvia amb el mestre o
educador del grup.
Les activitats que s'ofereixen són adequades als
diferents grups d'edat, però sempre amb
continguts generals sobre el Parc 1sobre els
valors naturals que conté.
Enguany han visitat el Centre d'Informació
17.396 persones en grups orgamtzats, dels
quals gairebé 10.000 han realitzat alguna de les
activitats de descoberta que ofere1x el Centre.
Grups organitzats n• grups
amb infant
amb nens i nenes
amb joves
amb adults
amb diverses edats
Collserola Tours
Nits d'astronomia
Activitats especials
Sessions didàctiques
Visites no guiades
Total
Any 1999

Els escolars troben una variada oferta
al Parc de Collserola

52
143
66
19
4
7
10
3
2
187

n• visitants

3.116
3.252
1.380
411
89
310
202
55
55
8.526
17.396

Visites els caps de setmana

hivern
primavera
estiu
tardor
Total

3.769
5.918
3.027
4 .832
17.546

El Centre d 'Informació
els dies festius
Els visitants més habituals els dissabtes i dies
festius són famíl ies, principalment amb nens
petits, i excursionistes. Uns véne.n cercant
informació, amb ganes de gaud1r de l'entorn
que se'ls presenta i amb la intenció de passar el
mati· d'altres els més caminadors, vénen
sobr~tot cerq'uen novetats en itineraris, a peu i
en bicicleta, noves àrees arranjades, tot per
descobrir, cada cop, nous indrets a la serra.
Des del Centre d'Informació es promouen
diverses activitats per al públic en general:
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Les anomenades Conèixer el Parc de prop
s'adrecen sobretot a grups familiars els dissabtes
al mati. Amb aquestes activitats es pretén donar
a conèixer els valors naturals del Parc i
sensibilitzar la població sobre la importància de
conservar-lo.
Les nits d'astronomia es desenvolupen dos
divendres al mes. Són activitats d'iniciació a
l'observació del cel1 els cossos celests. 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.
Els Dissabtes amb experts. Xerrades realitzades
a la sala d'actes del Centre d'Informació, a càrrec
d'algun coJ.Iaborador o tècnic del Parc. Aquesta
activitat es va iniciar la tardor del 1999 amb la
intenció de donar a conèixer diversos aspectes
del Parc i de la seva gestió. La primera que es va
fer duia per titol "La migració de les aus
rapinyaires". Durant l'any 1999 no se'n va
,
realitzar cap altra, tot 1que a part1r del 2000 se n
preveu una al mes. Aquestes xe~rades, ??ertes al.
públic en general, no demanen 1nscnpC1o prèv1a 1
són gratuïtes.
Nombre de visitants totals del Centre
d'Informació: 35.500
Activitat

dies n• participants

Conèixer el Parc de prop
Collserola Tour
Nits d'astronomia
Dissabtes amb experts
Total

86

3
20
1

814
46

470
18

1.348

Els dies feiners també visiten el Centre
d'Informació grups de gent gran

Coll,

:rre d'educació ambiental
• a CEA Can Coll hi ha en
-= • l S programes diferents dingits a

=a ys, a nois i noies del c1cle superior
o mana, a 1nfants i JOves amb
ves especials. a l'ensenyament
10tud1ants umvers1tans. El calendari
de curs es completa cada any durant

ed:.~cat

estre
s ' 998/1999 han treballat a Can
de 460 grups escolars, amb la
"e 10.871 alumnes amb els seus
a de poder preparar
~ent es activitats, s'han realitzat 79
_"'5 ~ue han comptat amb la participació
-:: •estres
•

o

s a 101c1at una nova Unia de

-s de coneixement de Collserola que els
vden realitzar pel seu compte,
es equipaments i els recursos del
'l'egint el seu programa entre un
opcions que se'ls ofereix, són els
:;s anomenats Treballem. S'han preparat
• ·ames autoguiats: "Treballem
per educació infantil i primer cicle
·· a: "Treballem un bosc de solell i un
- nbera" per al cicle m1tjà i "Treballem el
"' per a cicle mitjà i superior de
.3 Aquestes noves propostes han suposat
de nous materials. tant pels mestres
_s alumnes, així com d1ferents canvis
~'uctura de l'equipament 1
:::ac1ons de l'entorn. L'oferta ha tingut
a rebuda, s'han atès 128 grups-classe
·otal de 3 .012 infants acollits 1amb la
;¡ac ó de 1SO mestres. La valoració f1nal és
pos uva 1destaca, per sobre de tot, una
ar 1mplicaoó dels mestres en els
s de es activitats.
o

•

o

-

en general, als centres difusors de cultura.
Enguany s'han fet 11 presentacions del
programa educatiu del centre, amb un total de
74 participants. S'han realitzat 17 sessions de
didàctica amb una assistència de 432 alumnes
universitaris provinents, sobretot, de les
facultats de Ciències de l'Educació, d'educació
social, de diversos cursos d'educació ambiental
i també educadors en actiu realitzant cursos de
postgrau. D'acord amb els convenis signats
amb diferents universitats i escoles de
capacitació professional, aquest any 8 alumnes
que provenen de les facultats de Pedagogia i
de Ciències de l'Educació, han realitzat estades
al Centre i han efectuat un total de 336 hores
de pràctiques.

o

a dada remarcable d1ns d'aquest curs ha

=conven1 signat amb les regidones

_ Jeació 1de Medi Ambient de l'Ajuntament
~ Just Desvern per a la realització del
a,..,a "Cu1dem la Terra, cuidem Collserola"
es escoles públiques d'aquest municipi del
e Collserola. L'Ajuntament ha
c1onat el programa als 776 alumnes de
.,a de Sant Just.
olementàriament a les activitats amb
• ars. el programa educatiu del cen tre
• ex activitats i serveis dirigits a
;enyament superior, als alumnes, als
-=: --es i professors. als centres de recursos. i,

Pel que fa a la cor-recció de carpetes temàtiques,
enguany s'han editat dues addendes per a la
Carpeta de Geografia, el capítol d'informació "El
paisatge de Collserola fa 100 anys" i el recurs
"Miradors de Collserola".
Els dies festius, Can Coll es constitueix en punt
d'informació del Parc. Durant l'any s'han acollit
2.668 visitants i acompanyats per voluntaris
s'han fet 161 itineraris dins la masia. Aixi
mateix, la Feixa del Ocells, durant la tardor i
l'hivern, ha acollit 200 persones, que junt amb
els voluntaris han realitzat 42 hores
d'observació d'ocells hivernants.

Desgranant ordi a Can Coll

Mas Pins,
centre d'educació ambiental
Les activitats amb grups escolars, durant el curs
1998/1999, van començar l'última setmana
d'octubre de 1998 i van finalitzar el 17 de juny
de 1999. Es van realitzar 243 activitats
escolars, ding1des totes per educadors del
centre, en què van participar un total de 4.245
alumnes de secundària.
Com en anys anteriors, el programa també ha
1nclòs act1v1tats i serveis específics dirigits al
professorat i a l'ensenyament d'adults. Les
sess1ons de treball amb professors han suposat
un total de 61 reunions, amb la participació de
102 professors. Aquestes sessions de treball no
es lim1ten únicament a la preparació de les
activitats que es realitzen posteriorment amb els
alumnes sinó que són una part fonamental de la
nostra tasca. ts la manera més directa de treball
amb el professorat i l'objectiu és proporcionar
recursos i plantejar metodologies per treballar
els continguts de l'educació ambiental als
centres escolars.
A més, hem de comptabilitzar les 8 sessions de
presentació del Projecte Educatiu del Parc de
Collserola i del programa del centre que s'han
realitzat i les 15 sessions de didàctica en què
han participat un total de 116 persones, entre
professors de secundària i estudiants
universitaris de Didàctica de la Biologia i de
Ciències de l'Educació.
S'han portat a terme diferents programes de
col-laboració, entre els quals cal assenyalar les
relacions mantmgudes amb I'IMEB de
l'Ajuntament de Barcelona, amb la
participació d'un membre de l' equip
d' educadors, en el grup de treball Educació i
ciutat sostenible, en la preparació de la
proposta per a l'audiència pública dels joves 1,
com Ja és habitual. en el Consell de
Coordinació Pedagògica.
Com a seguiment del Conveni de Col·laboració
amb l'Escola Universitària d'Educació Social, de
la Universitat Ramon Llull, s'han dut a terme
estades de pràctiques a Mas Pins. Dos
estudiants de tercer curs han realitzat un total
de 500 hores de pràctiques sota la supervisió
d'una tutora que ha vetllat pel seu aprenentatge
i integració.
S'han organitzat diverses activitats amb grups
d'alumnes universitaris de la Facultat de
Geografia de la UB i de la Facultat de Biologia
de la UAB. Aquestes activitats s'han inclòs en la
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programació de les seves assignatures
acadèmiques de cara a propers cursos.
Aquest any s'ha iniciat una nova línia de
treball consistent en l'organrtzació i
dinamització d'un grup de treball de professors
de secundària amb l'objectiu de dissenyar, per
als alumnes de Batxillerat, propostes de
"Treball de Recerca", al voltant del tema: "El
foc, element modelador del pa1satge". La
valoració per part dels participants ha estat tan
positiva que s'ha decidit ampliar el grup i
continuar treballant con¡untament en la
preparació d'altres temes.
Durant el mes de juliol s'ha realitzat, per tercer
any consecu tiu, el curs sobre "Tècniques
d'estudi de la fauna" consistent en una part
de formació pràctica i una altra de
col·laboració en tasques de recerca i gestió
que es porten a terme des del Servei de Medi
Natural del Parc. ts un curs adreçat a
estudiants universitaris 1reconegut per la
Universitat de Barcelona com a crèdits de lliure
elecció.
El mes de març es va fer un curset sobre
"Tècniques d'estudi dels ocells i aplicació
didàctica", amb l'objectiu de mostrar als
professors que aquestes activitats no presenten
més dificultats que les de vegetació i perquè
les incloguin en els programes curriculars.
Durant el curs s'ha treballat en l'edició d'un
CD rom que inclou la informació de les fitxes
d'identificació d'ocells i els cants d'aquestes
mateixes espècies amb un joc multimèdia que
facil ita l'aprenentatge d'aquests cants.

Materials itinerants
L'exposició "Cuidem la Terra" i la Bib/iomòbil,
com a elements del programa "Cuidem la Terra,
cuidem Collserola", van estar a:
- Escola Joan Roca (Barcelona). entre octubre 1
novembre del 1998.
- Sant Just Desvern (Casal de Joves. Escola
Montseny, Escola Canigó i Escola Montserrat),
de gener a març.
- Escola Liceu Sant Jordi (Barcelona), d'abril a
maig. Només Bibhomòbil.
-Escola Sant Martí (Cerdanyola). maig. Només
Bibliomòbil, i una maqueta de Collserola.

Centre de Documentació
i Recursos Educatius (CDRE)
Aquest curs ha incid1t especialment en temes
d'informació i documentació. Enguany s'ha
treballat en la millora de la gestió de les
consultes habituals del CDRE: atès que ja
disposàvem d'un reglament definitiu del CDRE
s'ha millorat la gestió informàtica del centre tot
organitzant interfícies més amigables, i també
s'han estès a tots els educadors de Can Coll les
feines d'informació i préstec de materials del
Centre. Un altre fet destacable ha estat
l'augment de materials Itinerants en préstec,
especialment del nombre de préstecs de
Bibliomòbils a centres docents d'educació
primària.

Aquesta exposició, independentment del
programa "Cuidem la Terra. cuidem Collserola",
va estar també a l'escola La Farga de Sant Cugat
del Vallès.

Informació i documentació

La Bibliomòbil, Independentment del programa
"Cuidem la Terra, cuidem Collserola", va estar
també a l'escola Monmany de Sant Feliu de
Llobregat.

Servei d'informació
S'han atès 337 consultes. Pel que fa a la
tipologia dels usuaris, es mantenen les
proporcions d'anys antenors: dominen els
professionals de l'educació, especialment els
d'educació infantil i primària, seguits dels
d'estudiants universitaris. Vegeu en el quadre
següent la tipologia de les persones que han
adreçat consultes al CDRE.

L'exposició "Collserola una realitat compart1da"
s'ha traslladat a diversos llocs. concretament ha
estat a
• Mirador Torre de Collserola (de juny fins al
novembre, dins del programa de patrocini).
* Centre Cívic Casa Groga (Barcelona) (al maig).
* Casal de Joves de l'Ajuntament de Sant Just
(maig i juny)
* Centre Cív1c de Sant Andreu (novembre)

Les consultes s'han fet v1sitant el centre (un
70%) o s'han resolt per telèfon, fax, correu 1email (un 30%).

Biblioteca
La Biblioteca de Can Coll constitueix el fons
documental del CDRE. Actualment compta amb
3.834 documents. 313 més respecte de l'any
passat. A més a més. cal destacar el fons de
publicacions periòdiques. S'han rebut 186 títols,
encara que han estat 40 les publicacions que
s'han rebut de forma continuada.

Usuaris CDRE curs 98-99
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Préstec
Les consultes han comportat la cessió de 600
documents en préstec i 34 donacions de
publicacions del Parc. Els vídeos s'han cedit en
68 ocasions. Hi ha hagut préstec de coHeccions
de diapositrves en 129 casos.
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_ òe premsa i buidat del Butlletí del Parc.
:-5 passat ja es va iniciar la classificació de
;¡¿ e 1nterès. Enguany s'han aprofundit en
--~ s temàtics de premsa de Collserola.

_ : :ament, es recullen i ordenen
-aoons segons 28 temes, que engloben 65
_:ors.
~s

ha continuat el buidat i el fitxer

a<IC dels tltols dels articles del Butlletí del
~rials

nous

.Ja'1Y s'han

exhaurit els exemplars
.., bles de les carpetes Fauna de Collserola i
'":•;radó de Collserola. Hi ha exemplars
_-:;.-.ibles en préstec al CDRE. S'han elaborat
:=ddendes corresponents al 1998 de la
- -::-eta Geografia de Collserola, corresponen a
_ capítols nous:
~ oaisatge de Collserola fa 100 anys
radors de Collserola

recursos en educació ambiental per a un curs
d'educadors ambientals de la Fundació Pere
Tarrés, per a estudiants d'educació social, per a
dos seminê!ris del Plê! d'Educació Ambiental de
I'IME de Barcelonêl.
Amb serveis municipals d'educació
Una línia important pel CDRE és la de treballar
conjuntament amb els municipis del Parc,
concretament amb els serveis municipals
d'educació. Aquest curs el CDRE ha atès 11
-consultes per part d'ajuntaments de l'àrea
d'influència del Parc.
Amb centres de documentació d'espais naturals
protegits
S'ha participat en la Cinquena Sessió de Treball
de Centres de Documentació d'Espais Naturals
Protegits (Parc Natural de les liles Medes,
Torroella de MontgrO. Enguany la sessió de la
jornada es va centrar en la utilització d'lnternet
en biblioteques i en la incorporació de bases de
dades a pàgines web.

::.--ocuments de Treball i Experiències
__;:aiques": Aquests són els títols de les dues
-~ eccions que recopilen informació diversa.
- ~ est curs hi ha un nou recull:
=. rractament d'imatges: tipologia,
-xumentació i conservació (Col. "Documents
:¿ - reball)". Aquest material és fru it d'una
ecooilació feta durant la 4a Sessió de treball
_ espais naturals protegits de Catalunya.

A les pàgines web del Parc
Des de les pàgines web del Parc ja es poden fer
consultes a la base de dades bibliogràfica.
També s'ha inclòs a les esmentades pàgines web
una notícia bimensual de les noves adquisicions
del CDRE.

Bíbliomòbil
- o.Jest és el nom d'una petita biblioteca
- - erant, prevista pel programa "Cuidem la
-c:rra, cuidem Collserola", que es deixa en
_•èstec a les escoles. Enguany s'han organitzat
es següents:

Materials divulgatius

...&.

- Bibliomòbil per a nivells d'El i EP (77 llibres i 10
deos)
- Bibliomòbll per a nivells d'El i EP, afegint més
1ocumentació relacionada la reducció,
·eutilització i reciclatge de deixalles (79 llibres i
· 1 vídeos)
- Bíbliomòbi/ per a El, afegint documentació
·elacionada amb la jardineria (34 llibres i 11
deos).
Difu sió i coordinació
Amb educadors
S'ha continuat amb la col.laboració del CDRE en
es reunions trimestrals de mestres de Can Coll
amb l'explicació dels serveis que s'ofereixen i
exposició de materials didàctics. També es van
fer quatre sessions de presentació del CDRE i de

Enguany s'han editat les següents
publicacions:
- El curs al Parc: Petita pubIicació destinada a les
escoles i entitats, que explica totes les
possibilitats educatives i de lleure que ofereix el
Parc
- Díptic Campanya Observació Migració
Rapinyaires
- Butlletí del Parc de Collserola (43, 44, 45 i 46)
- Memòria de Gestió 7998
- Reedició del fu llet del Parc de Collserola (versió
catalana, castellana, anglesa i nova versió en
francès)
- Reedició del Plànol-Guia del Parc de Collserola
(versió catalana)
- En col·laboració amb Fedenatur, s'han editat
una col·lecció de fitxes tècniques de cadascun
dels parcs que en formen part.
- Calendari: desembre de 1999 - gener de

Parc de
Collserol

Campanyes participatives
* Onzena Campanya de rapinyaires de 1'11 de
setembre al 10 d'octubre. Aquesta emblemàtica
campanya de seguiment i observació de la
migració de rapinyaires confirma l'interès dels
ciutadans per participar en el coneixement del
Parc. Enguany han estat més d'un miler els
participants, entre col laboradors actius i
interessats.
* Campanya de col-locació de caixes-niu, ja
tradicional al Parc Cal recordar que es tracta de
la campanya pionera, en comptar amb la
col·laboració de col-lectius i particulars.

La migració d'aus
rapinyaires al Parc
Onzena Campanya
d'observació i seguiment
de 1' 11 de setembre al 12 d'octubre
Tardor 1999

2001

- Reedició de les Fitxes d'Identificació: Ocells de
Collserola 1, i Plantes de Collserola 2.
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Comunicació i relacions
externes
En aquesta àrea queda emmarcada una de les
línies de treball rellevants pel que fa a la
promoció i divulgació de les actuacions que es
duen a terme al Parc de Collserola, ja sia en
l'àmbit natural o en el de les relacions amb el
ciutadà. Entendrem per comunicació la tria dels
continguts i dels mitjans per fer arribar al
ciutadà les accions que des del Patronat es duen
a terme al Parc, amén de tot tipus de relació
mediàtica, i per relacions externes, els lligams
que mitjançant diferents tipus de participació
s'estableixen amb els diversos segments de la
societat. Amb les empreses, a partir de convenis
de patrocini; amb les entitats o institucions
organitzant les activitats o establint els convenis
de coHaboració adequats, i, també, amb la
participació dels serveis tècnics en diferents
fòrums, cursos i seminaris.
Des dels Serveis Tècnics es participa en
promoure i facilitar la comprensió del Parc i del
Patronat pel ciutadà. Es vol donar una imatge
homogènia i coherent buscant i aprofitant les
oportunitats en els diferents àmbits, i, així,
garantir la recepció del missatge des de tots els
sectors de la societat. Aquest es l'objecte
d'aquesta línia de treball.
La web del Patronat configura, també, un altre
canal de circulació d'informació en ambdues
direccions: Parc-ciutadà. La web, ultra la
informació general sobre el Parc i les adivitats
adreçades als ciutadans, conté, també, pàgines
més específiques dedicades exclusivament a la
gestió, com és el cas de la pàgina del dispositiu
de prevenció d'incendis o la dels patrocinadors.
La web significa, també, la promoció
internacional del Parc amb la presència
continuada del Parc de Collserola on fine.

Comunicació
El Butlletí del Parc, trimestral, és l'eina de difusió
bàsica delies aduacions del Patronat. Reflecteix,
també, els esdeveniments o notícies que fan
referència a Collserola. De subscripció gratuïta,
es fa arribar a prop de 17.000 adreces, entre
persones interessades i organismes i institucions.
Mitjans de comunicació

* Enguany s'ha participat en 32 ocasions en
diferents programes de TV i Ràdio, essent
gairebé sempre, el Parc el protagonista de la
informació.
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* Es col· labora habitualment en les revistes
locals dedicades a la difusió d'adivitats en el
medi natural i s'ha col laborat, mitjançant
articles, en diferents revistes de difusió nacional i
de l'àmbit naturalístic.
* Des de 1997 es col·labora a la revista de
l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de
l'Ajuntament de Barcelona Barcelona verda amb
la redacció d'un article bimensual i formant part
del consell de redacció.
"També s'ha realitzat un article mensual per a
la revista TOT Cerdanyola.
* Iniciant una línia de promoció mitjançant
anuncis publicitaris enguany s'han inserit
anuncis a:
- Anuari El Far
- El Nou 9 del Vallès (inserció anunci pàgina
completa)
Exposicions
En l'apartat d'exposicions, s'ha participat en les
següents:
* Barcelona(s) 2004, els futurs de la ciutat.
* Parcs Naturals, més enllà dels límits (Palau
Robert).

Relacions externes: amb entitats
i institucions
Promoció
Pel que fa referència a les relacions externes
d'àmbit nacional i internacional que duen a
terme els diferents tècnics del Servei de PDEA
amb altres institucions o entitats dins l'àmbit de
l'educació ambiental o la gestió d'espais
naturals, destaquem:

* El Congrés "Barcelona, un espai i un projecte
educatiu", organitzat per l'Institut 'Educació de
l'Ajuntament de Barcelona, el 8 i 9 d'abril.
* Assemblea General de FEDENATUR.
"Orga nització de l'ús públic". Vitoria-Gasteiz.
Maig.
* " Congrés de la Ciència del Paisatge". Berga,
maig.
* Colloque international "Entretiens Jaques
Cartier. Les espaces naturels périurbains" . lyon.
*VI Congrés "Metropolis'99". Barcelona. Març.
* Conferència de la Comissió de Educació i
Comunicació de la IUCN (The World
Conservation Union), celebrada a Àustria.

Altres accions de promoció

* Realització d'un cartell de grans dimensions
per a la nova caserna de la Guàrdia Urbana del
Districte 7è.
* (o-organització amb el Rotary Club i el
Districte Sè de Barcelona d'una jornada de
neteja el dia del medi ambient (5 06.99).

Els voluntaris van donar suport a la neteja del
dia del medi ambient.
El calendari ha estat molt ben rebut.

::oons extern es amb
~ preses: prog rama de patrocini
==

999 ha estat un exercici marcat per la
tat del suport de les empreses
11adores. Les mateixes empreses que l'any
- s g'laren convenis de patroc1ni de
_ «:16 permanent del Centre d'Informació
;;;,•.:-Parc d'Atracoons del Tibidabo, Torre
: serola SA, Túnels i Accessos de Barcelona
=errocarrils de la Generalitat de Cataluny~
~ e'l enguany pel patrocini del nou vídeo
a del Parc.

e •estra de Collserola", espai publicat per El
xJ co de Catalunya i que realitza la difusió
_ ::·ejectes patrocmats, estrenà una nova
,-;;e en integrar-se a l'eix de comunicació de
-'1ella Verda. L'atenció informativa que els
a.,s de comunicació donaren al Parc de
5eola va ser especialment remarcable en
s dels projectes duts a terme per les
_·eses, com fou el cas de Fecsa-Enher i la
"' çda de les torres elèctriques d'algunes línies
.::esús que travessaven el Parc. segons
eni signat l'any 1998.
~ze entitats i empreses han signat o acordat

.encions durant el 1999 amb el Patronat del
·e de Collserola. A l'hora de valorar les
rcacions de les empreses cal diferenciar les
..;::'1òmiques de les realitzades en obres,
:-:;.ouctes i serveis.
Programa de Patrocini 1999
- ::ortacions econòmiques:

10.475.000 PTA
- :JOrtacions en productes i serveis:

23.352.000 PTA
33.827.000 PTA

Convenis de patrocini, col·laboració i
subvencions de l'any 1999

~~
"' Tabasa
,....,__ ....._

~I!.

"i\IF'
CAIXA DE CATALUNYA

--~

Túnels i Accessos de Barcelona sac. SA
Col·laboració en el vídeo general del Parc.
Caixa d'Estalvis de Catalunya
Publicacions divulgatives i d'educació ambiental.
Caja Madrid
Xl Campanya de seguiment de la migració dels
rapinyaires.

CAJA

/YIADitiO

Coca Cola, Cobega SA
Re-edició del fulletó-plànol general del Parc.

I

San Miguel SA
Ed1ció del calendari any 2000.

_l

Torre de Collserola SA
Manteniment i millora dels itineraris de la
Budellera.
Col·laboració en el video general del Parc.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Col·laboració en el vídeo general del Parc.

TORRf ll COUSBlOIA, SA

-~FGC
-

.. --~

Parc d'Atraccions del Tibidabo SA
Col·laboració en el video general del Parc.
~~

FCC Medi o Ambiente
Col·laboració en la divulgació del Parc.

~,.,.

I 'llr'llr MEDIO AMBIENTE, S.A.

Serveis Funeraris de Barcelona SA
Tractaments fitosanitaris pel control de plagues
forestals.

.dll\. SERVEIS FUNERARIS

'QY DE BARCELONA, S.A.

El Periódico de Catalunya, Ediciones Primera
Plana
CoHaboració en espais publicitaris gratu1ts.

s

Societat General d'Aigües de Barcelona
Obertura nou tram del Passeig de les Aigües.
Hewlett Packard Española SA
Donació d'una impressora de gran format.

Fj¡¡¡. HEWLETT'

j\gbar

~/:JI PACKARD

Sony España SA
Donació de material audiovisual i informàtiC.
Gi scosa
Donació de material aïllant per a basses d'aigua.

giscosa· SONY

Fecsa-Enher
Reducció de l'impacte ambiental d'algunes lfnies
elèctriques de distribució.
Valenciana de Cementos
lnstal·lació d'una bassa per l'extinció d'incendis.

[}E

enher
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Els voluntaris del Parc
Aquest any en el programa de Voluntaris del
Parc s'han començat a introduir alguns canvis
pel que fa al plantejament i funcionament. S'ha
considerat necessari crear les següents quatre
àrees ?e treball: Gest1ó del programa,
Orgamtzació, Tasques i projectes i Formació. Ha
estat, en general, un any de treball intens per
tal d'iniciar aquest canvis.

Gestió del programa
Revisió del programa de Voluntaris
~punt de fer els deu anys d'existènoa, s'ha

1n1oat un procés de revisió del programa que
comença amb la reestructuració i la revisió del
funcionament de l'organització. S'ha iniciat, així
mateix, el replantejament del objectius
començant amb els més específics relaoonats
amb tasques concretes.
Coordinació amb altres programes i serveis

S'estan establint les bases de coordinació amb
d'altres programes i serveis per ta l de fer més
efectives i útils les tasques que els voluntaris
duen a terme.
Estudi econòmic
A fmals d'any s'inioa un estudi econòmic per
conèixer el cost total del programa
Gestió interna
Cal destacar com a fet important la incorporació
a temps parcial d'un aux1liar administratiu per
donar suport al coordinador en aspectes
relacionats amb la comunicació amb els
Voluntaris. la gestió de material i la preparació
dels serveis. S'ha fet inventari dels materials que
s'utilitzen tant per als serveis com per a les
activitats del club. S'ha creat una base de dades
que permet recollir les informacions i poder fer
el segUiment del Voluntari tant pel que fa a
aspectes organitzatius, com a la seva assistència
als serveis o a les formacions.
Relacions amb altres entitats
Diverses entitats han mostrat interès per
l'organització (ràdio Esplugues, diferents punts
d'informació juvenil). S'ha participat un any més
en el catàleg d'ent1tats ambientals de la
UNESCO.
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Organització
Estructura
El procés de consolidació de grups de treba ll,
la peça clau per a l'organització, ha estat un
dels reptes importants. Aixf, s'ha intentat que
cada p~rsona formi part d'un grup i que
assume1x1 com a propi el compromís de dur a
t~rme _les _tasqu~s encomanades al seu grup.
S han IniCiat pet1ts nuclis de treball allà on no
existien (Can Coll i Centre d'Informació). Per
estabili tza r els grups de treball amb tasques
estacionals o puntuals, s'ha reorientat el
treball per tal que tinguin un programa anual
de feines.
Comuni cació
Per tal d'establir uns cana ls de comunicació
clars entre Parc i Voluntaris s'han dut a terme
diverses propostes. La confecció d'un full
informatiu mensual amb les corresponents
agendes i comunicacions de caire general.
S'ha establert una Reunió anual de Voluntaris
a la trobada de tardor per tal que el el Parc
don1resposta a les aportacions i preguntes
dels Volunta ris. S'ha treba llat en l'establiment
d'una reunió de responsables i portaveus de
grup per al primer trimestre del proper any.
Seguiment del compromís dels Voluntari s
El compliment del compromís per part dels
Voluntans es concreta en la realització de
tas~ues per al_Parc. El seu seguiment, per tant,
és 1mpresond1ble per al bon funcionament de
l'organització. La millora en l'equipament
informàtic i la creac1ó d'una base de dades
han facilitat aquest fet, tot i que encara
s'estan afinant els mecanismes de recollida de
dades.
Flux de Voluntaris
En aquest aspecte, els esforços s'han dedicat
sobretot a l'establiment d'uns nous cr1teris i un
nou procés per a la mcorporació de Voluntaris.
~urant_l'an~ s'han interessat 30 persones per
I organttzaoó, de les que s'ha entrevistat a les
20 que han retornat l'enquesta/sol-licitud que
se'ls ha tra més juntament amb una carta de
presentació. El procés continua amb cinc
sess1ons de formació que culminaran amb la
signatura el setembre del 2000. S'ha donat de
baixa a 1O persones per diversos motius, entre
els quals predominen raons de tipus laboral i
familiar.

Trobades
La v1da associativa del Voluntari té dues fites a
l'any Importants: les trobades de renovació.
Aquest any han estat el 24 d'abril i el 16
d'octubre. A aquestes trobades s'ha donat el
caire formatiu i a l'hora festiu que tenien anys
anteriors.
Atenció personal
La recollida d'aportaCions, la demanda
d'informacions o la comunicació amb els
responsa bles de grup comporten una mi tjana
d'unes 20 trucades setmanals, uns 5 missatges
de correu electrònic i unes 3 visites al mes.
Suport al Club de Voluntaris
El paper del Club de Voluntaris en la vida de
l'organització és bàsic. Així s'ha continuat
donant suport a les activitats i propostes que
habitualment duen a terme (sortides, el butlletí
l'EROLA, etc). S'ha iniciat la recerca d'una
fórmula que determini els compromisos del
Parc amb.aquesta associació estretament
lligada a l'organització de Voluntaris.
Durant aquest any, des del Club s'han
organitzat tres sortides a diferents parcs de
Catalunya i a diverses festes tradicionals.
Aspectes formals
Es crea la validació, document annex a la
credencial que es renovarà anualment
eliminant el complex procés d'actualització. Es
crea una carta d'agraïment i comiat per a
aguelles persones que deixen l'organització.
A1xí mate1x, s'ha creat una base de dades que
ha de permetre recuperar la informació sobre
els antics Voluntaris.

-:-: Jes i projectes
e-'natització de la informació i
__ ment de les t asques
~ -~at fulls de disseny, seguiment i
::; d'algunes activitats (fitxa de revisió
a-·s a peu. fitxa de valoració, fitxa
encia per als itineraris i inventari forestal,
ò aluació per a Can Coll) amb l'intent de
• tenir a l'abast la major part
'TT1ació. S'han realitzat 6 reunions
:e ' aues de seguiment per a les diverses
?.S

.=s Voluntaris i l'atenció al v isitant als centres
, ~at una de les tasques en què s'ha dedicat
esiOrços, intentant crear uns equips
es. dissenyant el paper del Voluntari en
·•s seNeis i creant materials de suport. La
'boració del responsable del Centre
·o•mació i del de caps de setmana a Can
a estat imprescindible. S'han realitzat tres
des amb les persones relacionades amb
estes tasques per tal d'assegurar la
encia d'un mlnim de persones a cada un
r entres (4 al CI i 3 a can Coll)
a atès al Centre d' Informació 623 persones
80 Itineraris acompanyats per 1 o dos
ntaris. A Can Coll s'han fet 11 O visites a la
atenent a 1788 persones.
_ servei d' atenció als visitants a la f eixa
.:: aus hivernants
nodri t grup de Voluntaris s' ha dedicat,
ant els mesos d'hivern, a promoure
bservació d'aus a la feixa dels ocells de Can
:.... Han realitzat 16 serveis atesos per dos o
• s Voluntaris cada vegada.
Eis itineraris a peu co nduïts per Vo luntaris
· .an previst i realitzat un nombre similar al
anys anteriors d'itineraris a peu, per això s'ha
·en si ficat l'oferta el darrer trimestre per tal
adequar-la un xic a la demanda. Així, s'han
t>alttzat 22 sortides amb una m1tjana de 26
ersones per sort1da. Col-laboren de manera
egular en aquestes activitats 35 Voluntaris.

Participació en e l seguiment de
repoblacions
S'ha continuat amb el seguiment mensual de
les repoblacions de Montbau, Sant Pere Màrtir i
la font de la Beca, amb la col·laboració de 10
Voluntaris organitzats en 3 equips.
Col·laboració en el seguiment de l' estat
sanitari dels boscos
Un grup dedicat al seguiment fitosanitari de
l'estat dels boscos han continuat amb les seves
tasques estacionals de tardor i hivern.
Net eges realitzades per Voluntaris
Esporàdicament s'han realitzat diverses
activitats de neteja en 5 punts del Parc en què
han participat uns 1 SO Voluntaris. S'ha
començat la reorgamtzació d'aquest grup i el
replantejament de la feina que es fa .
Col·laboració en acti v itats especi als
S'ha donat suport a l'activitat de neteja del
Rotary Club el dia 5 de ¡uny amb la
cof.laboració de 20 Voluntaris que varen
atendre prop de 50 persones.

Formació
Formació in1cial per a futurs Voluntaris.
S'ha dissenyat el programa per als futurs
Voluntaris i s'ha confegit la carpeta amb la
documentació necessària.
Formació bàsica
S'ha programat amb una formadora externa les
sessions de formació bàsica "Sostenibilitat i
participació·" destinada a tots el Voluntaris de
la 1 a la Sa promoció.
Formació específica
S'ha d1ssenyat el programa de formació
especifica per a Voluntaris que atendran el CEA
Can Coll.

Diversos aspectes de les activitats de formació
dels Voluntaris a Can Coll.

Formació de m anten im ent
Experts del Parc han fet 4 xerrades després de
les trobades de seguiment per ta l de mantenir
als Voluntaris informats de l'actualitat del Parc.

Col·laboració en l' inventar i forestal
~ t,an realitzat una mitjana de tres parcel·les
: nventari forestal al mes exceptuant els mesos
d est1u. Per a aquestes tasques comptem amb
a col·laboració de 30 Voluntaris organitzats en
5 equips.
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