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sentació
Presentació

Estem convençuts que no és possible una bona
gestió sense garantir la participació cívica.

En presentar novament la memòria de gestió,
per tercer any consecutiU, haig de de1xar
consttlncia de forma destacada. que el Consorci
ha iniciat una línia de col·laboració molt rmportant amb els Ajuntaments que formen part del
nostre Parc, i que en bona manera reflecteix un
nou compromís i implicació d'aquests Ajuntaments amb Collserola.

Finalment. vull'er un punt i apart per deixar
palès un fet transcendent com és que el6 d'Octubre del 2000 van aprovar-se les Ordenances
del Parc de Collserola. text articulat que hauna
d'haver-se aprovat en el termini dels dos anys
següents a l'aprovació de les normes urbanístiques del Pla espec1al.

Em refereixo al desenvolupament d'Infrastructures 1eq~ipaments del Parc de forma conjunta
1compart1da entre Consorci i els MunicipiS.
Més enllà de la coHaboració econòmica 1tècnica, indispensable per poder fer realitat aquelles actuacions que ens permeten configurar i
formalitzar et nostre parc, és de remarcar et
convenciment i el compromís que possibiliten la
creaoó d'àmbits d'acollida que ens ajuden a fer
compatible el lleure amb la conservació de la
natura. tan essencial en un Parc de les nostres
característiques, que possibiliten recuperar àrees
degradades, fins 1tot marginals, en atractives
àrees de passejada i de contacte amb la natura.
A1xí, cal destacar el conveni signat amb
l'Ajuntament de Montcada i Reixac per desenvolupar el Parc de Can Cuyàs, antany una espai
de barraques i horts marginals, i avui una àrea
de lleure amb molts rt1neraris de passejada,
o també et conven1 establert amb et Districte
d'Horta - Guinardó de Barcelona que ha permès
crear un atractiu mirador - porta de parc, on
abans varen emplaçar-se dos enormes dipòsits
esfèrics de gas. Aquesta Unia d'actuació, la de
ta cot-laboració sinèrg1ca. la de sumar esforços
entre el Consorci i els Ajuntaments és probablement la que caractentzarà el present mandat.

~s ben segur que amb la co1.laboració dels
Ajuntaments així com de les entitats que configuren la societat civil i que en bona part partlci ~e~ a.l parc, podrem fer conèixer i divulgar els
pnnop1s cont1nguts a lers Ordenances, imprescindibles per garantir la conservació dels sistemes naturals del nostre Parc i possibilitar de
forma compatible el seu gaudi per als 3 milions
de persones que l'envolten.

Finalment només hem queda que animar-vos a
llegir les pàgines que vénen tot seguit, a través
de les quals podreu copsar les nombroses
actuacions menades pel nostre òrgan gestor.
per poder fer realitat el difícil equilibn que
constitueix Collserola.
Ramón López Lozano

Vicepresident executiu del
ConsorCI del Parc de Collserola

D'altra banda és també necessari esmentar
com a fet destacat que hem estrenat un nou
òrgan consultiu i de participació, el Consell
Consultiu, molt mes obert que l'antenor Junta
Consult1va del Patronat, i en el que h1 part1open
més de seixanta ent1tats. Aquest nou organisme. que es va reunrr ordinàriament dues
vegades, ens ajuda a aproximar a la nostra
administració i percebre els anhels i les sensibilitats de la societat civil v1nculada a eollserola.

7

Consell Consultiu
•

:r:t

-

Vudes
=-=e DE COLLSEROLA

~

-~ ._.¡..;r~ Maranges
- ::: 3.:. RCELONA

Sr. Llurs Terrades i Soler
CAMBRA OFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA
Sra. Eva Mas i Trepat
CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS (CEPA)
Sr. Ignasi Forcada i Salvadó
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DE NATURA
Sr. Jordi Roca i Buron
CENTRE EXCURSIONISTA DE MOLINS DE REl

: -

!_enas

Sra. Mercè Frigola
CLUB D'AMICS DELS ARBRES PER LA TERRA
Sr. Josep Closas i Solà
CLUB VELERS COLLSEROLA

.:a Gemma Moren i Abad
- :: : OL...SEROLA
.,_ :Oamundi i Pages
=: _:. 3CI
~ Sogas
- C G CULTURAL I ECOLOGISTA
- :--IJ AGUDELLS

"" ~nge Ros i Baraldés
~

- C O D!: PROPIETARIS DE SANT CUGAT

_=:s

=erran 1 Raubert
-'"'CiO DE VEÏNS DE MONT D'ORSA-

Sr. Daniel Espejo Fraga
DEPANA

~E

=:stevadeordal i Flotats
(),' <A CAMINA- ASSOCIACIÓ
i\~S DEL VIANANT

Sr. Josep Ma Espelta
INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL
Sra. Virgínia Del Arco Gimenez
PLATAFORMA CiVICA DEL PAPIOL
Sr. Manuel Carracedo Escudero
SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Albert Torras i Pérez
SOCIETAT CATALANA D'EDUCACIÓ
AMBIENTAL (SCEA)
Sr. Roberto Saez Rodrlguez
SOCIETAT CATALANA D'HERPETOLOGIA
Museu de Zoologia

Sr. Carles Manel Barnés Garcia
ECOS DE SARNA

Sr. Josep Pujolar i Faure
U.E.C GRÀCIA

Sr. Ricard Pie Ninot
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA
DEL VALLÈS

Sra. Montse Lligadas Sorribas
UNIÓ DE PAGESOS

Sr. Josep Vigo i Sonada
UNIVERSITAT DE BARCELONA
FACULTAT DE BIOLOGIA
Josep Jordà i Barreres
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

o ~ópez Parras

Sr. Domènec Miquel1 Serra
GRUP D'ESTUDIS LOCALS

Sra. Maria Antonia Grifols Monpel
ECOMEDITERRÀNIA

=-.:~.A

- :.~10 VEÏNS CANYELLES

Sr. Jordi Domènech i Gimeno
GRUP CATALÀ D' ANELLAMENT
Museu de Zoologia

Sr. Jaume Roca i Boguña
UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA D'HORTA
Sr. Jaume Terrades i Serra
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Dr. Daniel Serra de la Figuera

Sr. Bernat Clapella
FEDERACIÓ ENTITATS EXCUSIONISTES DE
CATALUNYA

Institut d'EstudiS Territorials

Sra. Anna Romeu i Ripoll
FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

Se<:ció de C1ències Biològiques

Sr. Jordi De Dios Tejedor
GRODEMA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Sr. Oriol De Bolòs
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Sr. Xav1er Losantos i Antich
CLUB MUNTANYENC DE SANT CUGAT
Sr. Roger Caballe Sasot
COORDINADORA VIA VERDA DE CERDANYOLA

9

Sr. Manuel Pérez Benzal
AJUNTAMENT DE BARCELONA- Dte. 8è Nou
Barris
Sr. Jordi Sisquella Cusó
AJUNTAMENT DE BARCELONA- Dte. 7è Horta
Guinardó
Sr. Albert Duran i Escnbà
AJUNTAMENT DE BARCELONA- Dte Sè SarnàSant Gervasi
Sr. Víctor Puntas Alvarado
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REl
Sr. César Romero Garcia
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Sr. Jord1 San José Buenaventura
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Sr. Rafael Viñals Maymó
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL~S
Sr. Joan Borràs Alborch
AJUNTAMENT DE EL PAPIOL
Sr. Alfons Remo Domingo
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXACH
Sr. Jordi Ferrés i Valcarce
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Sr. Eduard Saurina Maspoch
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE l'ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA
Sra. Màx1ma Rubio Garcia
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

10

Asse m blea del Consorci del Parc de Collserola
lm. Sr. Francesc Martos i Aguilera
=~es
~

• Vila

Diputació de Barcelona

Barc¿.Jona

lm. Sr. Antoni P. Fogué i Moya
D•putació de Barcelona

:::~

\tlaiheu

lm. Sr. Francesc Castellana i AregaU
Diputació de Barcelona

:s>~• ~ecutiu

Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez

_:-oez LOZano

Diputació de Barcelona

:..O.·~m

Sr. Joan Recasens i Guinot

Diputació de Barcelona

lm. Sr. Juan Carles del Río Pin
Diputació de Barcelona

goMoli

lm. Sr. Jesús Maestro i Garcia

-~

..a ;;.a~'lch Montasell

Diputació de Barcelona

lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer
~
~

Diputació de Barcelona

:>estaña i Rodríguez
· t.• ncipis de I'ÀMB

_ _s -ejedor Ball~steros
1_

• • lun!Cip!S de I"AMB

e

: ¿ ~• no orbacho i
:lE 11uniopis de I"AMB

Sr. Jordi Sanjosé Buenaventura
Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

ehaves

a .~anuela de Madre Ortega

_

Sr. Víctor Puntas Alvarado
Ajuntament Molins de Rei

Sr. Rafael Viñals i Maymó
Ajuntament Cerdanyola del Vallès

lm. Sr. Albert Vila Badia

=·de Muniopis de I"AMB

Ajuntament de El Papiol

.lanel Abad Navarrete

lm. Sr. Cesar Arrizabalaga Zabala

• de Municipis de l'ÀMB

A¡untament Montacada i Reixach

~:mc Uorca i lbañez
·r.: de Muniopis de l'AMB
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President
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Representants dels Ajuntaments
lm Sr. Manuel Pérez Benzal

Alcalde de l'AJuntament de Sant Just Desvern

AJuntament de Barcelona D•strKte Sé

Secretari
lm. Sr. Josep Ma. Esquerda i Roset

Ajuntament de Barcelona. D•stncte 7è

Secretari delegat
Sr. Francesc Bartoll i Huerta

Ima. Sra. Immaculada Moraleda 1 Pérez
lm. Sr. Carles Martí i Jufresa
Ajuntament de Barcelona. D1str1cte Sè

Sr. Víctor Puntas i Alvarado

Ajuntament de Mohns de Ret

Representants de la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona
Sr. Jaume Vendrell 1 Amat
Sr. Santiago Juan i Lluís (hns 16 OOl
Sr. Eduard Saurina Maspoch (des de 21 6 oo¡
Sra. Carme F1gueres i Siñol.
Sra. Màxima Rubio i Garcia
Sr. Jordi Menéndez i Pablo

Sr. Jordi San,osé i Buenaventura

Ajuntament de Sant f<!lou de llobregat

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

Sr. Joan Borràs 1Alborch
Ajuntament de El Papiol

Sr. Alfons Romo i Domingo
Ajuntament de Montcada 1 Re•xac

Representants de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Echaniz i Sans. (f1ns 11 11 20001
Sr. Carles Anglada 1 Casas (des de 11 11.20001
lm. Sr. Francesc Martes i Aguilera
lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer
Sr. Jordi Bertran i Castellví
Sr. Ramon Terricabras Maranges (fins 16.6.00)
Sr. Martí Domenech i Montagut (des de 16 6.00)

lm. Sr. Lluís Recoder i Miralles (fins 16.6 OOl
Sr. Jordi Farrés 1 Valcarce (des det6 6.00)
A¡unlarnent de 5ant Cugat del Vallès

Sra. Isabel Fernandez 1Massons (f•ns 31.3 001
Sr. César Romero Garcia (des de 31.3.00>
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
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Se

ei d'Assessoria Jurídica
Gomez Gonzfllez, cap de serve•(t)

Se<:ciò d'Administració
Contractació
garnau i Puigarnau, cap de secció (2)
1-'...Z<andre Backlund Gonzfllez. técnic aux•liar
•d ~avilla, aux•har admtniwattva
r'ICa Roca, aux11tar admm•strahva
ena García, té<noc aux1ltar
::;errar Gómez Saucedo, comptabilitat
-.~ez Coca, awol.ar admtmstrat•u anou
:5efl'a: Fructuoso Olesa. adm1n•wativa
Sedó I Gil, Vlgtllmcia 1mantentment edifici
=<!S Rodríguez Martínez, administrativa
Devesa Pereiro, aux1har admimstratiu (10)
"lclús Majó, técnic auxihar (11)

Servei del Medi Natural

Jordi Piera Nieto
Carles Sobrino Ru1z
F. Javier Garcia Gutiérrez
Joan M. Cabañeros Arantegui capat~s EP/ER
José Muñoz Medina capatàs
Alvar Gonzalez Picañol capatàs
Carmelo Palau Pérez capatàs
Eduard Pozo Navarro capatàs
Miguel Rosas Mancebo capatàs
José Miguel Segura Tamayo capat~
Rafael Valverde Cid capatàs (3)
Julio Dominguez Laconte operan agrícola especiahsta
Fernanda Tamayo Terron operari forestal
Vigilants prevenció d 'incendis
Rafael Blanca Gadeo
Jordi Díaz León
Pedro Fernàndez de la Cruz
Servando Fernàndez López
Pilar Flores Riol
Juan López Lozano
Concepció López Porcel
Jordi Nadal Canovas
Carlos A. Palau Garcia
Rafael Parra Sotillo
Francisco Pérez Fernflndez
Francisco Pozo Díaz
José Rodríguez Llamas
Juan José Rondón Herrerias
Montserrat Romero Mudarra
Juan A. Sanchez Barreda
Dolores Sànchez Parra
José A. Silgüe Hervàs
Francisco Torres Vallejo
Miguel Vilchez Ramírez
Joaquim Vives Carcasona
Ramóm Vives Carcasona
Isabel Ribells Bach <4>
Joaquma Lupia Rebollo <4>
Pere Fàbregas Margarit (4)
Carles Pelejero Bou (4)
Daniel Díaz Diethelm (4)
Albert Ginesta Per (4)
José Luis Sanchez Garcia (4)
Lluls Riaño Molina (4)
Juli Prieto Pisa (4)
Jord1 Gimisó Conejero (4l

- Cabañeros Arantegut cap de SeM!•

re e Llimona Llovet técniC de fauna

Capdevila Solà técnte prevenció d'incendis
amú Viñas cap de QIUP
;:p Oriol Soler Casas cap de grup
"" Hernandez Núñez cap de grup
·..e Calomardo Ortiz tècnic aux ¡umor
Sa"''chez Ruiz OfiCial 1• esp. (SIG)
1ateo Maldonado

Servei de Projectes i Obres
Josep Mascaró i Català, cap de servei
Teresa Sardà Amills, cap de secció
Antoni Ardèvol i Fernandez. técntc auxiliar pro¡ect•sta
Pere Mayoles i Mallol, técnoc aux1har d•ssenyador
Maximo Garcia i Gonzalez,
treballador des~gnat en m.1tena de seguretat i salut (9)
Joan Gómez de la Tia i Vallés, tecnoc aUXJitar de!1neant

Amadeu Bernaus Ribes, técmc auxiliar dehneant
lsidro Félix Verano Jiménez, técnic aux1har del•neant (Sl
Roger Marin Fornells, técnic auxiliar delineant (12)

Servei d'Ús públic, Divulgació
i Educació Ambiental
Isabel Raventós 1 Gastón, cap de sen.e.
Heleni Munujos i Vinyoles, coord•nadora comuniCació
Sebastià Duñó 1Esteve, coordinador de voluntans
Alfons Raspall i Campabadal, coordinador d•vulgacoó·
publicacions
Centre d'Informació del Parc
Cecília Cardús i Ros, coordtnadora centre d'tnformac•ó
lmma Joseph i Munné, atenció al públiC
Juan José Montero Marquez, atenció al públoc
Anna Pla i Adrové, atenció al públiC caps de setl'ndna
Manel Casademunt Blay, aten<oó al públiC c. de setmana
Joan A. Lorente Matea, atenCió al públic e de setmana
Olga Alcaide Ardanaz, atenoó al púbhc c. de sctmana(7)
Centre d'Educació Ambiental Can Coll
Roser Armendares i Calvet. coordinadora del centre
Sílvia Mampel i Alandete, técnic d'educació amb•ental
Montserrat Ventura 1Cabús, tecnte d'educació arnble<ltal
Miquel Palau i Casanovas, tecnoc d'educ.aoó ambiental
Centre de Documentació i Recursos
Educatius
Teresa Cañellas i lsern, coord1nadora
Centre d'Educació Ambiental Mas Pins
Marian Navarro i Navarro, coordinadora del cenue
Glòria Arribas i Muñoz, técnte d'educació ambtental
Maria Molins i Guillemí, tecniC d'educactó amb•ental
Isabel Ma Da Silva Cruz Alves tecnocd'eWc.aoó
ambiental (8)

Àrea d'Informació territorial
i informàtica
Joaquim Calafí i Rius. técniC mig SIG
Raimón Reventós Rov1ra, técn.c mig tnformatiC SIG
(1) ftns 28.02.00
(1) des de 13.07.00
(3) fins 28.02.00

(4) contracte temporal ( 6 mesos)
(5) f1ns 18.04.00

(6) fins4.02.00

(7) des de 16.09 00
(8) des de 18.09.00

(9) des de O1.06.00
temporal (5 mesos)

(10) contracte

(li) des de 01.04.00

(11) contracte tempo<al (5

mesos)
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ssupost 2000
- ;ressos 2000
~e:~rir:s

IL

Corrents

-....es

1 altres

B. Operacions de capital
ingressos

~
~ ocJpació privativa

espais públics
Serveis Culturals
P<aJs Pubhcs utilització temporal
lfl5U! laoons del Parc
~l'Oblics

Consignació definitiva
2.000.000
150.000
11600.000

"'êS 'l<Jressos
:'UlOS d'ofertes i concursos

Transferències corrents
-, 'lsferències Ens consorciats
- ·ansferències d'entitats públiques: Patrocini
" :res transferènoes entitats locals.
Transferències corrents
d empreses privades: Patroam
c:..r:.:d rv
Ingressos patrimonials
r.teres.sos de dipòsits en bancs i caixes
Conce5SIOns administratrves
~v

coeracions corrents

1.150.000
1.621 .180
450.000
16.896.180

647.500.000
50.000
5.000.000

CAPÍTOL VIl
Transferències de capital
D'Ens consorciats
70000
76200
D'Ajuntaments
72400
D'entitats públiques: patroonis
77000
D'empreses privades: patrocinis
Total Capítol VIl
Total Operacions de Capital

Pressupost 2000
Romanents 2000
Total Pressupost 2000

Consignació definitiva
152.900.000
31.000.000
50.000
50.000
184.000.000
184.000.000

870.321.180
158.088.196
1.028.409.376

12.400.000
664.950.000

500.000
3.975.000
4.475.000

686.321.180
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Estat de despeses 2000
A. Operacions Corrents
Remuneracions del personal
CAPITOLI.
130001210
Retnbucions de pe150nal fix
Retribucions de pe~nal temporal
131001210
Seguretat Social
160001210
162051210
Assegurances Personal
Formació de personal
163001210
165001210
Fons Social
Total Capítol I
CAPITOLI!.
204001210
215001210
210005330
212004320
214001210
220001210
220011210
220021210
221001210
221011210
221021210
221031210
221041210
221051210
222001210
222051210
223001210
224001210
226001210
226011210
226021210
226024510
226031210
227001210
227011210
227061210
227064320
227064510
227065330
227065410
230001210
230011210
231001210
Total Capítol li
CAPITOLIII.
342000200
349000200
Total capítol 111
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Adquisició de béns i serveis
Lloguer de vehicles
Manten1ment. consum i asSJst fotocopiadora
Reparacions, manteniment de millora
del medi natural
Reparació d'edifkis i installacions
Reparacions i manteniment vehicles
Despeses d'oficina
Llibres, revistes i butlletins
Consumibles informàtiCS i altres matenals
Consum electricitat
Consum aigua
Consum gas
Consum combustible
Vestuari treballadors MN
Productes alimentaris
5etvei telefonia fixa i comumcacions
Servei telefonia mòbd
TranspCl(tS 1m1ssatgeria
Assegurances
Despeses diverses Servei d'Assistència Jurídica
Representació i protocol
Anuncis d'ofertes i concursos
Despeses de promoc•ó. d1vulg. i educació ambiental
Advocats i procuradors
Neteja edificis
Vigilancia edificis
Estudis i treballs AJ-AC
Estud1s i treballs l'O.
Estudis i treballs PDEA
Estudis i treballs MN
Centre Gestió Fauna
Dietes Organs de Govern
Dietes personal
Locomoció i trasllats

Despeses financeres
Interessos demora
Altres despeses financeres
Despeses de gestió bancària

Consignac.i ó
definit iva
306.112.286
43.127.846
110.683.558
230.000
1.224.000
16.320.000
477.697.690

4.000.000
830.000
49.893.329
6.t48.050
3.430000
3.400.000
650.000
1.100.000
4.500.000
5.125.000
1.238.588
5.590.000
1.400.000
1.000.000
6.100.000
3.580.000
500.000
1.795.000
500.000
1.200.000
1.200.000
28.781.900
522.000
12.750.000
20.519.623
2.950.000
2.400.000
5.050.000
14.950.000
4.600.000
800.000
1.950.000
5.920.000
204.373.490

50.000
50.000
100.000

CAPITOLIV.
470005330
480001210
Total capítol IV

Consiganació
definitiva

Transferències corrents
Transferències corrents a empreses pnvades
per la millora del medi natural
Transferènciesa instituciOns

50.000
1.100.000
1.150.000

Total Operacions Corrents

683.321.180

B. Operacions de capital
CAPÍTOL VI.
600001210
601004320
601004510
601005330
611014520
625001210
625004320
625005330
632011210

Inversions reals
Adquisició sòl
Inversió nova en infrastructura
i béns destinats a l'ús general
Inversions en Promoció, Divulgació
i Educació Ambiental
Inversions en Medi Natural
Inversió de reposició en béns destinats a l'ús general
Inversió nova associada al funcionament operatiu
dels serveis (equ1p. Informàtic 1altres)
Mobiliari i equipament SSTI
Inversions en mobiliari 1estris
Inversions de reposiCió assooada al funciOnament
operatiu dels serveiS (fotocopiadora 1eq.inform.)

10.000.000
84.450.000
2.000.000
62.850.000
17.000.000
2.000.000
2.000.000
3.700000
3.000.000

Total capítol VI

187.000.000

Total Operacions Capital

187.000.000

Pressupost 2000
Romanents 2000
Total Pressupost 2000

870.321.180
158.088.196
1.028.409.376

ssupost 2001
~corrents

B. Operacions de capital

Taxes i altres ingressos
tendes
2.000.000
~ax.es ocupació privativa espòis públics
150.000
»reus públics serveis culturals
11 .600.000
::>reus públics utilització temporal instal·lacions del Parc 1.100.000
A.·.res mgressos
150.000
.:.~uncis d'ofertes i concursos
450.000
15.450.000

Tranferències corrents
Transferències Ens consorciats
-ransferències d'entitats públiques: patrocini
Aittes transferències entitats locals
-,anferències corrents d'entitats privades: patrocini

C..--o<::DIIV
~-\'

Ingressos patrimonials
Interessos de dipòsits en bancs i caixes
Concessions administratives

~oiV

0:leracions Corrents

655.935.000
50.000
13.500000
4.000.000
673.485.000

Pressupost 2001

CAPÍTOL VIl.
Transferències de capital
70000
D'Ens consorciats
76200
D'Ajuntaments
72400
D'entitats públiques: pòtrocini
77000
D'empreses privades: patrocinis
Total Capítol VIl

138.130.000
20.000.000
50.000
1.000.000
159.180.000

Total Operacions de Capital

159.180.000

Total pressupost 2001

863.313.257

2.500.000
6.979.469
9.479.469

698.414.469
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Despeses
A. Operacions corrents
CAPÍTOL I.
130001210
131001210
160001210
16205121 0
163001210
165001210
Total capitoli

Remuneracions de personal
Retribuoons de per500al fix
Retribuc1ons de personal temporal
Seguretat Social
Assegurances personal
Formaoó de personal
Fons Soc&al

CAPÍTOl li.
204001210
215001210
210005330
212004320
212005330
214001210
220001210
220021210
220011210
221001210
221011210
221021210
221031210
221041210
2210512 10
222001210
222011210

Adquisició de béns i serveis
Lloguer de veh1cles
Manteniment. consum i assistència fotocopiadores
Reparacions, manteniment millora del medi natural
Reparac1ó d'ed1ficis i d'instaHacions
Mantemment material mobiliari àrees
Reparació i manten1ment vehicles
Despeses ofic1na
Consum1bles 1nformàtics 1altres materials
Llibres, rev1stes 1butlletins
Consum electncatat
Consum aigua
Consum gas
Consum combustable
Vestuari treballadors meda natural
Productes alimentaris
Servei telefonia ftxa
Postals
Telegràfiques
Servei telefonaa mòbil
Transports i mtssatgeria
Assegurances
Tributs
Despeses diverses Secció AC
RepresentaciÓ protocol
Anuncis d'ofertes i concursos
Servei d'Ús Públic, Divulg. i Educació Amb.
Advoc<Jts, procuradors i notaris
Neteja edifacis
Vigilanda edifaos
Estudis i treballs AJ-AC
Estudis i treballs P í O
Estudis i treballs PDEA
Estudis i treballs MN
D1etes Consellers
Daetes per500al
Locomoct6 1trasllats

222021210
222051210
223001210
224001210
2250012 10
226001210
226011210
226021210
226024510
226031210
227001210
227011210
227061210
227064320
227064510
227065330
230001210
230011210
231001210
Total Capítol 11

Despeses financeres
CAPÍTOL lli.
Interessos de demora
342000200
Altres despeses financeres
349000200
Total Capítol lli
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313.290.629
49.057.816
108.275.844
1.800.000
1.224.000
16.181.332
489.829.621

4.340.000
706 720
51.600000
17.270.000
4.500.000
2.650.000
3.470.000
1.550.000
680.000
4.800.000
2.900.000
1.100.000
5.550.000
1.500000
1.000.000
5.350.000
1.650.000
25.000
3.200.000
500.000
2.900.000
1.050.000
160.000
1.200.000
1.500.000
25.500.000
600.000
13.079.103
20.952.910
2.950.000
2.000.000
100.000
9.600.000
1.200.000
2.200.000
5.704 000
205.037.733

50.000
75.000
125.000

CAPITOLIV
470005330
489001210
489005330

Transferències corrents
Tranferències corrents a empreses privades
per m11lora del meda natural
Transferències <errents a institucions
Transferències corrents a tnstitucions i entitats
diverses per la millora del medi natural

Total Capítol IV

50.000
3.025.000
6.065.903
9.140.903

Total Operacions Corrents

704.133.257

B. Operacions de capital
CAPÍTOL VI.
600001210
601004320
601004510
601005330
611014520
611015330
625001710
625004320
625005330
632011210

Inversions reals
AdqUISICió sòl
Invers!() nova en infrastructura
i béns destinats a l'ús general
Inversions en ús públic, Drvulgactó
i Educació Ambiental
Inversions en medi natural
lnverstó de repoSICIÓ en
béns desllOats a l'ús general
Inversió de reposaoó en béns
desttnats al medi natural
Inversió nova associada al funcionament
operatiu dels serve1s (Informàtica i altres)
Mobthari i equipament ssn
lnvefSlons en mobiliari i estris
Inversions de repOSICió associada al func1onament
operatiu dels seNeis (equip.informàtic)

10.000.000
61.000.000
2.000.000
45.950.000
27 530.000
2.000.000
2.000.000
2000.000
3.700.000

Total Capítol VI

3.000.000
159.180.000

Total Operacions de capital

159.180.000

Total pressupost 2001

863.313.257

~-·· ó

juridicoadministrativa
'?""'Ofe de 1999 l'Assemblea

Secció d'Administració
i Contractació

- ::;;: Parc de Collserola va
_ de Patronat del Parc de
.:-:7!!5 a partir de 1'1 de gener
e aqveSla data tots els béns,
- ~e1 Patronat del Parc de
rr a Consorci del Parc de
.a -..a:e~xa situació i règim que
- ~ ~ oa¡a de l'extinció.

Els àmbits de gestió són els següents:

- nar a de data 5 d'abril de
¿a General del Consorci del Parc
a i>(ordar la incorporació dels
-"i.S com a ens consorciats:

- Econòmic, gestió de recursos humans
i contractació.
- Acció jurídica i administrativa.
- Gestió del patrimoni públic.

A la Secció d'Administració i Contractació li
corresponen les funcions estructuradores del
funcionament de l'ens gestor del Parc, amb
l'objectiu de facilitar el procediment per tal que
es puguin assolir les funoons fmallstes de la
resta de serveis .

L'aspecte econòmic té com a finalitat principal
gestionar el pressupost.

- --:::orporació de l'ajuntament de
-;:ma un nou ens consorciat de

.a

ateixa sessió es va ratificar el

-= ~dència d'aquest Consorci, dictat
.:. :::e JUliol de 2000 d'aprovació definiarticulat de les Ordenances del
:" lserola, que varen entrar en vigor a
: ::; o octubre del 2000. Aquestes orde.Es¿o;olupen la regu lació de l'ús, la !re- a recol·lecció de diferents matenals
_ egetals o minerals), per part de
!:'""'" e1 Parc, no previstos en les Normes
-~::-

-ques.

La major part dels recursos provenen de les
entitats consorciades: La Mancomunitat de
municipis de l'Àrea Metropolitana de Ba~celona
i la Diputació de Barcelona. amb aportac1ons a
parts iguals al voltant del 95% d'ingressos. La
resta prové d'activitats d'educació amb1ental. de
la venda de publicacions i articles, d~l programa
de patrocini, de les concessions admm1strat1ves
o dels interessos dels dipòsits en bancs 1 ca1xes
d'estalvi.
Plantilla funcional consolidada (31.12.2000)

Laborals indefinits
Funcionaris
Treballadors temporals
Treballadors fixes discontinus
(abril-desembre):
Altres contractats temporals
(reforços al marge de la plantilla)
Total:

Acció juridicoadministrativa
Aquest àmbit de gestió, destò:ca en dos ves·
sants d'especial transcendèncta, la defensa dels
interessos del Consorci davant els tnbuna ls de
justícia i la formalitza~ió de convenis de
coHaboració amb entitats 1parttculars per tal
d'optimitzar la gestió del pa re. obtenir fonts de
finançament noves i desenvolupar programe~
de formació i investigació adients a l'execuoo
dels objectius de l'ens gestor.

Econòmic, gestió de recu rsos
humans i contractació

~<aordinària de data 5 de desembre
= _~da Assemblea General va

(contractes de nou mesos per any), l'entitat no
pot executar el pressupost en la seva integritat.
Per això, tenint present el caràcter prestador de
serveis i gestor públic de l'ens gestor del Parc, la
major part de l'activitat administrativa té . .
caràcter contractual; així, es concerten pn nopalment contractes de submi~istr,ament d; serveis, de consultona 1ass1stènc1a tecn 1ca 1d obra.

51
3
4
22
7

87

Amb una plantilla funcional que el 31 de
desembre de 2000 constava de 87 efectius. dels
quals 22 són vigilants de prevenció d'incendis,
indefinits fixos discof'itinus o a temps paroal

Les tasques fonamentals desenvolupades són_
les que corresponen per imperatiu. estatutan t
legal a l'assessoria jurídica precepttva a l'entitat
i la tutela i assistència del òrgans de govern del
Consorci a més de l'assessoria en matèria de
reclamacions administratives i contenciosa
administrativa. Durant I"any 2000 l'activitat
principal va ésser la següent.
Assessoria jurídica general

Aquest àmbit comporta la redacció i preparació
d'informes específics, amb caràcter prev1a
moltes qüestions i problemàtiques que cal
afrontar des dels òrgans de govern del Consorci. En altre ordre temàtic, s'ha tramitat un
recurs en via laboral al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en defensa dels interess?s
generals i del propi del Con.sor~i, amb sentènoa
favorable als interessos de I entttat, a més dels
contenciosos que es detallen a la taula adjunta.
Convenis vinculats a l'administració

Al llarg de l'any 2000 han continuat els.
programes de col·laboració amb 1nst1tuoon:.
entitats públiques i privades per a l'execuoo
d'estudis i desenvolupament d'investigacions
adreçades a la protecció i conservació del pa~c.
com també a la captació d'aportaoons economiques per al desenvolupam:nt
~rojectes i
altres vies de col·laboraoons tnstttuoonals d1ns

?e
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VInculats a expedients d'anys anteriors, i als
propis de la tramitació dels projectes del
Consorci.
Número recurs/
Any d'inici
Tipus/ contingut
947/90
Urbanfstid Expropiació finca forestal
360/92
Urbanístid Activitats extractives
402/92
Urbanrstid Activitats extractives
12 11/92
Urbanfstid Declaració de ruïna edificació

1292/92
1341/92
656/93
836/93
2028/96
221/97
072/98

Urbanfstid Pla Especial de Sant Medir
Urbanístid Pla Especial de Sol i Aire
Administratiu/ Modificació del
Estatuts del Patronat
Urbanrstid Sanció per infracció
urbanfstica
Urbanfstid Expropiació finca forestal
Administratiu/ Reclamació
responsabilitat patrimonial
Urbanfstid Llicència activitats

Número recurs/
Any d'inici
Tipus/ contingut
1296/94
Urbanístid Activitats extractives

5017/95
5024195

Urbanístid Activitats extractives
Urbanfstid Activitats extractives

9514/95
0231/96

Urbanístid Pla Especial de Sant Medir
Urbanfstid Sanció per infracció
urbanística
Urbanístid Pla Especial de Sol i Aire

2357/96
3619/96
5014/96

Estat de tramitació
Formulades al·legacions
Sentènc1a favorable I En tràm1t al T. S.
Sentència favorable/ En tràm1t al T. S.
Sentència parcialment
favorable/ En tràmit al T. S.
Sentència favorable/ En tràmit al T. S.
Sentència favorable/ En tràm1t al T. S.
Sentència desfavorable/ En tràmit al T. S.
Sentència favorable/En tràm1t al T.S.
Pendent Sentència
En fase de conclusions
Pendent Sentència

Estat de tramitació
Interlocutòria declarant acabat el recurs
per desaparició de l'objecte
Sentència desfavorable/ Ferma
Presentat escrit d'oposició al recurs/
En tràmit
Pendent de sentència
Pendent de sentència

Presentat escrit d'oposició al recurs/
En tràmit
Urbanístid Declaració de ruïna edificació Pendent de sentència
Administratiu/ Modificació dels
Presentat escrit d'oposició al recurs/
Estatuts del Patronat
En tràmit

del marc de cooperació interadministrativa.
Bona part dels resultats d'aquest àmbit de
gestió queden reflectits en els capítols de Conservació i gestió dels sistemes naturals, i de
Promoció, divulgació i educació ambiental, en
les taules dels convenis establerts.

Especial evitant qualsevol transgressió de la
legalitat urbanfstica. Atesa la pressió a què està
sotmès aquest espai, aquesta línia de treball és
de la màxima importància i compta amb el
suport del Servei de Guarderia per a la detecció
d'infraccions.

Gestió urbanística: Planejament
i aplicació del Pla Especial

l'any 2000 van ser incoats 23 expedients urba·
nístics directament vinculats a l'execució del Pla
especial d'Ordenació i Protecció del medi
Natural a Collserola.

El Consorci com a òrgan gestor del Parc té
encomanat vetllar per l'acompliment del Pla

Aquests exped1ents varen generar l'elaboració
de 14 informes preceptius, inclosos els informes
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PLA ESPECIAL
l'any 1999 amb la Modificació del PGM
a l'àmbit del Túnel de Vallvidrera al sector de
Collserola, aprovada definitivament pel Conseller de Polít1ca Territorial i Obres Públiques, s'ha
reactivat la tramitació del Pla Especial del Parc
de Vallvidrera (Vil·la Joana - Santa Maria de Vallvidrera) que ha estat definitivament aprovat
el 27.10.00. Aquest Pla Especial té com a
objectiu ordenar les actuacions que configuren
el Parc de Vallvidrera com a àrea de tractament
específic prevista pel Pla Especial d'Ordenació
i de Protecció del Medi Natural del Parc de
Collserola.
Aquesta figura de planejament contempla la
restauració dels sistemes naturals i la configuració d'una estructura de funcionament coherent amb l'esmentat Pla Especial d'Ordenació
i de Protecció del Medi Natural del Parc de
Collserola, a més de permetre una metodologia
exemplar per al desenvolupament de les diferents àrees de tractament especrfic del Parc de
Collserola i definir una hipòtesi de futur del parc
de Vallvidrera que orienti les actuacions i concreti els usos i edificabilitats admissibles.

~ de cooperació científica i tècnica

Projecte associat
Pràctiques alumnes llicenciatura de Dret
Annex conveni 4a fase estudi frugivoria
Pràctiques alumnes Mestratge Dret Públic i Organització
Administrativa.

~

Cerdanyola

e-::a
:-sseny i Art EINA
- _:J~::: de Coloms

Projecte associat
Realització activitats educatives al Centre d'Educació Ambiental
Can Coll.
Realització col·laboracions manteniment CEA Can Coll
Col·laboració de suport institucional.
Pròrroga instal·lació camp de vol de coloms finca de Can Baró.

- ...nrament de
Annex conveni Grup Català d'Anellament
d Anella ment
Annex col·laboració tasques gestió Mòdul de recuperació
oa·a el Estudio y
-:., de la Flora y Fauna de la fauna autòctona de l'Estació biològica de Can Balasc.
as de Collserola 1O

--

I

~

qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posada en marxa de les decisions
preses en l'Assemblea General. L'any 2000 van
celebrar-se cinc sessions ordinàries, els dies 1 de
febrer, S d'abril, 4 de juliol, 3 d'octubre i S de
desembre.
Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci del Parc de Collserola. Durant l'any 2000 van celebrar-se dues
sessions, els dies 5 d'abril i 5 de desembre.

Gestió del patrimoni públic
Continua la lfn ia de gestió indirecta mitjançant
concessions administratives en determinats serveis del parc, fonamentalment a les àrees de
lleure. Directament, l'entitat continua desenvolupant actuacions de gestió i millora forestal del
patrimoni públic.
L'any 2000 ha finalitzat el tràmit per a l'adquisició de sòl dins del Parc de Collserola corresponent a 1ha de terreny de la finca El Terral,
situada al terme municipal de Molins de Rei,
mitjançant expedient d'expropiació forçosa.

AJaes convenis de col·laboració
~dora

Via Verda

::::a
- ='1: d'Esplugues

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

Activit ats dels òrgans de govern
Consell Consultiu

El Consell Consultiu es configura com l'òrgan
de participació del Consorci del Parc de Collserola, al costat dels òrgans de govern i d'administració. Les funcions del Consell són, entre
d'altres, les d'informació, consulta i assessorament respecte al Pla d'actuacions del Consorci.
L'any 2000 varen celebrar-se dues sessions
ordinàries, els dies 31 de maig i 13 de
desembre.
Comissió Executiva

La Comissió Executiva del Consorci del Parc de
Collserola és un òrgan operatiu l'objecte del
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onservació dels sistemes naturals
~ u cció
- - de la conservació dels
-.:: s recau, en gran part, sobre

-

ec 'Jatural. Aquest s'organitza
_orogrames molt interrelacionats
~ ac-.n~itats diverses, com es detalla
~e aquest any ha comportat una
-..postaria global de 358.060.000

edacc ó de Plans i Projectes
- =:ecoó, vigilància i actuació immediata
.;. .KvClÓ i manteniment de mesures
~prevenóó

- - -:etd nació del dispositiu i anàlisi
~dades

: - : ~n<ro d'usos perillosos
~

2 Gestió Forestal i Agrícola
_:: - etes)

- "'¿.d.,-cció de Plans i Projectes
: - ; eo anteig, ordenació i treballs silvícoles
=.- ~.epoblacions, treballs de restauració
manteniment
--'=oment de l'agricultura i ramaderia

=3 Gestió de la Fauna, estudis

-Seguiment i anàlisi d'activitats cinegètiques
: - Gestió d'hàbitats i potenciació de la fauna
3 - Estació Biològica de Can Balasc
- - Estudis i seguiments sobre el Medi Natural

a-.a ~: Vigilància i control del planejament
- -:5 000,- ptes)
- nspecció guarderia
-""'"la 5: Manteniment infraestructures,
, senyalització (102.064.000,- ptes)

-=· • - Control i manteniment de la maquinària
,. 2 - Manteniment d'el mobiliari i la senyalització
~· 3.- Activitats agrfcoles a Can Coll
-=· .:. - llleteja Àrees de lleure
::,- 5.- Manteniment À rees de lleure

Les mesures que es prenen les diferenciem en:

Programa 1:
Prevenció d' incendis

Prevenció passiva

La Gestió del Disposi tiu de Prevenció d'Incendis
Forestals de la MMAMB se'n du una gran part
del pressupost. La finalitat és protegír el bosc
dels incendis forestals que, ateses les característiques del Parc i la freqüentació, es produeixen
en un nombre molt considerable.

Consisteix en aquelles actuacions que tenen per
objecte disminuir la vulnerabilitat del territori als
incendis forestals. Durant l'any 2000 s'han
executat les següents:

Sensibilització i Divulgació
Sector

Nombre
d'incendis
(Ha)

Sup.
total
(Ha)

Sup.
Sup
matoll arbrada
(Ha)
(Ha)

Collserola
Garraf
Marina
Valies

49
17
12
11

7,53
3,31
3,26
1,43

6,06
2, 11
3,23
1,30

1,47
1,20
0,03
O, 13

AMB

89

15,52

12,70

2,82

Com s'ha vingut fent en els darrers anys, s'han
distribuït fulletons informatius i s'ha introdUtt la
prevenció d'incendis forestals dins dels continguts
pedagògics dels centres d'educació ambiental.

Vigilància del compliment de la
legislació vigent
El Servei de Vigilància del Parc de Collserola
vetlla pel compliment de la legislació vigent en
matèria de prevenció d'incendis en les diferents
23

activitats que es realitzen dins del Parc, complementant les de la Guàrdia Urbana, Agents
Rurals. SEPRONA, Mossos d'Esquadra i Policia
Nacional.

Dins de l'àmbit del Parc de Collserola, el
Consorci assumeix el compromís de mantenirla en bon estat i efectuar les tasques de
manteniment necessàries.

Actuacions sobre la vegetació

Dins d'aquest capítol. durant el 2000 s'han
realitzat els treballs de manten•ment que és
reflecteixen en la taula inferior.

Aquesta actuació es basa en la tala selectiva
d'arbrat i desbrossada de matolls per tal de
rebaixar la quantitat de combustible, amb 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 on els bombers puguin
treballar amb seguretat i eficàcia.
la taula adjunta recull les dades de les franges
executades durant el 2000.

Arranjament i conservació de la xarxa
viària bàsica
Considerem xarxa viària bàsica aquell con¡unt
de camins aptes en tot moment per a la circulació dels vehicles dels bombers i altres mitjans
d'actuació.
Franges de protecció contra els incendis forestals.· noves franges realitzades durant el 2000

Franja

Tipus

Pineda ctra. Aigües
Mirador Torre Baró
Carrer Sant Feliu de Codines
Carretera. Aigües: C01
Passeig Mirador: E01r
Torre Baró - Meridiana A07
Camps de can llosses
EscletxesLa Salut G02
Can Ferriol
Sant Just
E09E12E15

bosc
camí
bosc
camí
camí
camí
camps

Amplada (m)

30
40
20
25
40

Superfície (m 2 )

Cost

15.000
9.663

708.750
168.541

47.540
50.048
56.574
3.560

2.673.121
168.210

camí
camps

40

72.000
6.750

3.402.000
318.937

camí

40

97.000

4 583.250

358.135

12.022.809

TOTAL

Franges de protecció contra els incendis forestals: Treballs de manteniment

Franja
Turó de l'Alzinar D07
Can Borni
Can Ferrer- Can Catà
Sta. Margarida E14
St. Feliu de Codines
TOTAL
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Tipus
Camí
Camí
Camí
Camí
Carener

Amplada (m)
40
40
40
20

Superfície (m 2)

Cost

29.907
41.450
114.960
35.960
6.096

408.231
565.792
1.569.204
490854
83.210

228.373

3.117.291

Senyalització
El 1995 es va 101ciar la senyalitzaCió sobre el
terreny de la Xarxa Viària Bàsica de Prevenc•ó
d'incendis Forestals del Parc de Collserola.
Desprès d'aquests cinc anys d'experiència,
l'opinió general és que la senyalització sobre el
terreny ha estat força útil, però que cal millorarla en alguns punts.
l'any 2000 s'ha iniciat una nova fase d'aquest
projecte de senyalització, en la qual s'instal·len
nous suports 1noves plaquetes, i es canvia la
posició d'altres, per tal de millorar i facilitar la
utilització de la cartografia de prevenció
d'incendis sobre el terreny.

Hidrants i basses per helicòpter
bombarder
Nous punts d'a1gua:
Durant l'any 2000 el Consorci ha construït una
nova bassa apta per a la càrrega d'helicòpters
bombarders a la carena de Can Castellví entre
Vallpineda.i la R1erada dins el terme de Molins
de Rei. Aquesta bassa s'alimenta d'una denvació de la canonada del dipòsit d'aigua de Can
Castellví, on ha calgut, a més, instal·lar un
comptador El cost total de la Bassa de Can Castellví ha estat de 1.969.596,- pts.
Manteniment:
Com cada any, també s'ha procedit al
manteniment sistemàtic dels punts d'aigua
gestionats pel Consorci, que són:
- Sistemes de dipòsits d'aigua amb hidrants normalitzats per bombers:
* Santa Creu d'Oiorda - Barcelona
* Can Catà -Cerdanyola
* la Salut - El Papiol
* Flor de Maig- Cerdanyola
* Pça. M1reia- Sant Just
- Basses per helicòpter bombarder, a banda de
les construïdes enguany:
* Can Balasc - Barcelona
.. Vil·la Paula - Barcelona

216 · can Secrest • amb suports de fusta
(1.300 mts).
* lnstaHació en traçat soterrani de 1.050
metres pel cami de Can Ribes des de la
ET de Can Portell.
* Mod1f1cació de la ET BY288 de
Can Portell.
* lnstaHació d'una nova ET a Can Ribes:
ET 25507.
* Subslrtució de la línia de mitja existent
des de Can Ribes a Can Farrés per una
línia de Baixa aprofitant suports existents.
- A la Hnia Mas Figueres - Hospitalet a 11 O kv
s'ha subst1tult el suport núm. 53 per un nou
suport d'amarratge del tipus BT 18, per tal de
modificar l'altura sobre el terreny dels cOI'lductors que era de 4,6 metres, molt infenor a la
reglamentaria, i amb un gran risc de proximitat
a la vegetació. D'aquesta manera els conductors han quedat a una distància mínima de 8,5
metres.

.:.;.x ..,a de Bombers de
drera - Barcelona
:.on:bau - Barcelona
:ar Rus- Cerdanyola
San~ Pere Màrtir- Esplugues del Llobregat
:-.<a: Meridiana - Barcelona
--·ó Pelat - Montcada i Reixac
~eo¡a del Moro - Sant Just Desvern
~>e<Jrera Puig d'Oiorda- Sant Feliu del
è

•

•
•
•
•

~obregat

-=-·11ment dels punts d'aigua ha suposat
- oe 3.000.000,- pts.
~tro l

d'usos perillosos

e ectriques:
e; eses de línies de transport i distribució
~a erèctrica representen un perill poten~rcl d'incendi forestal si no es mantenen
ancies de seguretat a la vegetació, aixi
e bon estat de les instal·lacions.
¿r ~aran tir aquests aspectes, el Consorci del
- - ·a un seguiment de totes les tasques pre- - es que han d'efectuar les companyies, 1
-e l'ta establert convenis de coHaboració
;¡ d'anar racionalitzant i reduint l'impacte
~ e-. nies que travessen el Parc.
~,

L'any 2000, a més de fer el seguiment de les
tallades que estableixen els plans triennals regulats pel Decret 268/1996 del DARP. s'han dut a
terme actuacions importants:
- Millores en la Xarxa de D1stribuc1ó de la línia
de Sant Bartomeu dins l'àmbit del Parc de
Collserola, en el terme de Molins de Rei:
a) Modificacions en la línia a 11 Kv Derivació
a PT 255 12 "Can !llescas consistents en:
* lnstaHació de 9 suports metàHics.
* Retirada dels 25 suports de fusta
existents.
* Substitució del cable en els 1.440
metres de l'actuació.
* lnstaJ.Iació d'un nou PT a Can
Campmany (25511 ) i un altre a Can
lllescas (2551 2).
* Acondiciament de les respectives xarxes
de Baixa Tensió.

- S'ha inioat la pnmera fase del Pla de millores
a la xarxa de distribució de l'Àrea del Vallès per
tal de millorar la qualitat del seNei, homogeneïtzar la tensió de distribució en mitja tens1ó a
25 KV (substituint les que encara treballen a 11
Kv) 1minimitzar l'impacte ambiental que produeixen aquestes lín1es.
D'aquesta manera es podran eliminar en la seva
totalitat els traçats aeris de la línia de Valldoreix
a 11 kv. que actualment causen un gran
impacte ambiental a la Serra de Can Julià i a la
zona de la Rierada.

\

b) Eliminació de la subderivació "Can Secrest"
i construcció d'una nova Hnia soterrada a 25 Kv
des de la ET de Can Portell: Derivació a ET
25507 "Can Ribes":
* Retirada de la subderivació existent al PT
25

b) Neteja dels marges de carreteres i abocadors
Les deixalles i brossa acumulades en les carreteres i camins poden ser l'origen d'algun
mcendi. Periòdicament. l'òrgan gestor del Parc
efectua la neteja dels marges en 45 km de
carreteres i camins També es realitzen neteges
extraordinàries cada cop que es produe•xen
abocaments puntuals Aquest any s'han efectuat un total de 34 serveis extraordinaris en
els que s'ha recollit un total de 25.903 kg
de brossa 1runa.

àmbit

2

Esquema lo(.:dltzOJci6 d'un punt d'intei

-·
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Prevenció activa
ts una de les claus per minimitzar la superfície
cremada per incendi i reduir al màxim el temps
d'arribada dels mitjans d'extinció.
El d1sposit1u adopta les mesures següents.

y

'V

* Sistema d'alerta meteorològica.
*Detecció.
* Descripció fiable de l'mdret i característiques
del foc.
* Collaboració dels mit¡ans d'extinCIÓ.
* Infraestructures de suport a l'extinció.
* Vigilància mòbil.
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Sistema d'Alerta Meteorològica

Ha seguit funcionant el dispositiu d'alerta
meteorològica que es va dissenyar conjuntament amb el Serve• de Prevenció, ExtinCió d'IncendiS i Salvament de l'ajuntament de Barcelona amb l'objectiu pnncipal de detectar les
situacions climatològiques més desfavorables,
per l'iniCI i propagació dels 1ncendis forestals a
la vessant d'aquesta ciutat. Cal tenir en compte,
que normalment es tracta d'incendiS que es
propaguen a molta velocitat, degut a la pendent 1al tipus de combustible.
Els valors es mesuren a l'estació s1tuada sobre
l'edifici annexa a la Torre de comun•cac1ons de
Collserola, pertanyent a la xarxa de control
amb1ental de la D1putac1ó de Barcelona.
Aquestes dades es reben en temps real a la
central de telecomunicacions del Consorci, on
s'efectuen consultes cada 10 minuts.
Es consideren les següents dades:
* Velocitat del vent superior a 4,5 mis quan té
components d'est a oest (dels 60° als 220°).
* Humitat Relativa (H.R.) inferior al SO%
* Temperatura m1tjana superior als 25 graus.
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Es decreta estat d'alerta quan comddeixen.
durant 10 minuts. dos dels tres valors límit.
Es decreta estat d'alerta critica quan comci·
deixen, durant 1O minuts, els tres valors I/mit.
La situació d'alerta es desactiva quan ja no
es donin les condic1ons establertes, durant 30
minuts o més.
L'activació 1desactivació de l'alerta es notifica
des de la Central del Consorci al Cap de
Guardia dels Bombers de l'Aj. de Barcelona per
tal de que aquest faci efectiva la mobilització de
vehicles de bombers establerta per cada situació:

Can R1us, Ctra. d'Horta a Cementin de
Collserola (X-6). procedent del Parc de la
Vall d'Hebron.
No obstant això. ambdós vehicles hauran
d'efectuar recorreguts de reconerxement de
camins i comprovació d'hidrants. corresponents
al terme mumcipal de Barcelona per tal d'acon·
seguir el màxim cone1xement de Collserola.
Horari: el mateix que el de les torres de
vigilància del Consorci.
Situació d'alerta meteorològica·

Situació normal: (Tots els dies de la campanya
de vigilància)

Mobilització de vehicles· 2 autobombes amb les
seves dotacions completes
• 1 autobomba en l'àrea del Collet de l'Es
pinagosa (Carretera BV-1468 i el camí
E-02). procedent del Parc de Vallv1drera.
• 1 autobomba s'ubicarà normalment a

Mobilització de Veh1cles: 4 autobombes amb les
seves dotaoons completes.
• 1 autobomba en el m~rador de Torre
Baró, procedent del Parc de Sant Andreu.
* 1 autobomba en el tram central de la
"Carretera de les Aigües" procedent del
Parc de la Vall d'Hebron.
* 1 autobomba en el Parc de Vallvidrera.

'Oa e" la calçada superior de la
= !Ja- en el tram de Can Caralleu
:=er: .i dels Agudells procedent
- -€ Eixampla.

n la sttuadó d'alerta.
- <:anca:
..a~

es donin simultàniament els

_ -¿s "'smemats a l'alerta meteorolò- ~ ~ns disponibles per part dels
- ~ Gel'eralitat estan dispersos en

·arestals.
d¿ l;ehicles: 6 autobombes amb les

_ :-s completes.
:>bomba en el mirador de Torre
PfOCedent del Parc de Sant Andreu.
oomba en el tram central de la
::-~~era de les Aigües" procedent del
- • 02 Etxampla.
.obomba a la zona del Coll de Can
: a: Cira. Molins de Rei a Vallvidrera,
,_ r,s 0..03 i D-04), procedent del Parc
-= 'OC xampla.
- -obomba en el Parc de Vallvidrera,
• eclent d'aquest.
"'.-.obomba en la zona del Portell de
a oaura- Forat del Vent (Ctrta. d'Horta
- :erdanyola), procedent del Parc de la
: d riebron.
?;_;obomba en la calçada superior de la
- :"Òa de Dalt, en el tram de Can Cara-- a Sant Genis dels Agudells procedent
:..: .,arc de Zona Franca.
,.,.en¡re duri la situació d'alerta
d'enguany s'ha decretat alerta
- ¡,gades, de les quals 9 han estat d'alerta
::~panya

,. landa Fixa
situats a les torres instal·lades en
estratègics per tenir la màxima cobertura
- SC" ta base per obtenir una detecció
:::-a:a de la presència de columnes de fu m
aes per l'existència d'un foc i determinars \Jacio exacta. Concretament, es disposa
:: ovnts, dels quals 12 estan ubicats en
;s :Je vigilància i un al santuari del Tibidabo.
a e1nes principals, s'utilitza l'alidada per
a neacions en graus, prismàtics, mapes a
_ ::r<S escales, i radiotransmissor.
_; IC"'ts

Els vigilants estan comunicats per ràdio directament amb els bombers de l'Ajuntament de Barcelona, amb Bombers de la Generalitat, amb la
Central del Dispositiu, ubicada a la seu del Parc,
i amb la resta dels organismes i entitats que
integren el dispositiu. Aquest fet facilita
l'actuació de tots els mitjans, ja que poden
demanar directament la informació que desitgin
a la persona que observa millor la situació de
l'incendi.
L'any 2000 la campanya de vigilància des de
les torres de guaita es va iniciar el dia 17
d'abril i va finalitza r el dia 29 de setembre.
Han estat gairebé 6 mesos de vigilància continuada, amb jornades de 10 hores. Per cobrir
aquesta tasca es disposa de 26 persones, dues
per torre.
Vigilància Mòbil

ConstitUida fonamentalment per: el Servei de
Vigilància del Parc i l'Equip d'Intervenció Immediata del Parc, les guàrd ies urbanes dels municipis del dispositiu, agents rura ls de les comarques corresponents, patrulles dels Grup Sierra
de la Generalitat, proteccions civils i les ADF
dels diferents municipis, patrulles del SEPRONA
de la Guàrdia Civil i patrulles muntades a cavall
de la Policia Nacional.
La seva actuació es basa en la vigilància i

dissuasió per tal de reduir al màxim les causes,
i en la intervenció immediata, perquè normalment algun d'aquests components de la
vigilància són els primers d'arribar a l'incendi
gràcies a la seva mobilitat. Un cop hi arriben,
els bombers passen a formar part del equip de
suport per facilitar l'extinció de l'incendi, l'organització de mitjans, els tancaments de carreteres, analitzar les causes, etc.
El personal contractat directament pel Consorci
de Collserola per a aquestes tasques es compon
de quatre persones en el cas del Servei de
Guardes i de quatre persones més en el cas de
l'equip d'intervenció immediata.
Coordinació

Com en anys anteriors, el CPC efectua la coordinació del dispositiu mitjançant la realització de
les tasques següents:
a) Adquisició i distribució d'emissores de ràdio
Per aquesta campanya, el CPC ha dotat al dis-

positiu amb més de 60 rad io-transmissors
portàtils i 12 bases fixes.
b) Establiment d'una central de coordinació a la
seu del Consorci.
Hi ha dues persones assignades a la "Central
Collserola" que són les encarregades principals
de coordinar tots els integrants del dispositiu,
tant a través de la xarxa de comunicacions com
per telèfon:
* Disposen d'un programa SIG per faci litar 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 nodreixen 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 administra tius, etc, del personal del dispositiu contractat pel Consorci
* Controlen tot el repartiment i recollida
d'equips personals i material.
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Programa 2:
Gestió forestal i agrícola

Manteniment de repoblacions
Durant l'any 2000 s'ha cont1nuat el programa
d'anys enrera, el qual consisteix en l'execució de
les següents tasques:

* Estassada d'esbarzers 1matolls a
l'entorn dels arbres.
* Esporga de branques 1nferiors.
w Reposició de marres i reg d'aquestes
* Tractaments fitosanitans.
Aquestes actuacions han estat realitzades a
les repoblacions següents:
TM Barcelona (11 ha)
* Forat del Vent 1 ha.
* Torrent del Generet 1 ha.
* Serra Vilana 1 ha.

Pas del Rei (Sant Cugat del Vallès)
Carretera de Molins de Rei a Sarrià
(Molins de Rei)
Carretera de les Aigües (Barcelona)
Vista Rica (Sant Cugat del Vallès)
Carretera de Vallvidrera (Barcelona)
Pantà de Vallvidrera (Barcelona)
Camí Antic de Vallvidrera (Barcelona)
Font de Sant Pau (Cerdanyola del Vallès)
Font de la Budellera (Barcelona)
Camí de Can Tano (Barcelona)
Ca N'Estisores (Barcelona)
Font Groga (Sant Cugat del Vallès)
Vall de Sant Just (Sant Just Desvern)
Sant Medir (Sant Cugat del Vallès)
la Salut (Sant Feliu de Llobregat)
Can Cuiàs (Montcada i Reixac)
la Salut (El Papiol)
Torrent d'en Tapioles (Montcada i Reixac)
Escola Xiprers (Barcelona)

Lluita contra les plagues

* Montbau 6 h<J.

* Torrents de la Ctra. de les Aigües 1 ha.
* Torrent de la Font de Santa Eulàlia 1 ha.

TM Montcada i Reixac (2 Ha)
* Torrents de Can Cuiàs 2 ha.

Realització de franges de prevenció d'incendis forestals

Durant el 2000 s'ha continuat el programa de
lluita contra els flagells forestals. Aquest ha consistit bàsicament, en el control de l'escarabat
perforador dels pins, Tomicus destruens. mitjantçant en el seguiment visual de les poblacions.
Pel que fa a la processionària del pi, Thaumetopoea pityocampa, s'ha realitzat el control anual

de vol de mascles adults mitjançant trampes de
feromones durant els mesos d'estiu, des de la
primera quinzena de juliol fins a primers d'octubre, i se n'ha enreg istrant un augment en el
nombre de captures en relació a l'any anterior
en la majoria de les zones estudiades. S'han
realitzat tractaments amb motxilla i màquina
pulveritzadora en les repoblacions, àrees de
lleure 1a les vores de carreteres i camins més
afectats.
l 'any 2000 vàrem observar una nova plaga que
va afectar sobretot la vinya existent en un dels
camps ubicats al centre d'educació ambiental
del CPC de Can Coll (al terme municipal de
Cerdanyola del Vallès). Aquesta nova plaga és
un msecte homòpter de la família Flatidae anomenat Metcalfa pruinosa. Originari d'Amèrica.
és polífag i actua tot picant sobre els branquillons i xuclant-ne la saba. El gran nombre d'aquest sobre la vinya de Can Coll ha produït l'assecament dels grans de raïm, la qual cosa n'ha
fet inviable la colhta. Atès que s'ha introduït al
territori recentment, realitzarem un seguiment
per conèixer quins poden ser els possibles predadors naturals i practicar la lluita química
exclusivament en aquells indrets on els danys
siguin molt significatius.
Altres tractaments realitzats dins el Parc són els
que afecten els arbres de jardineria de les àrees
de lleure 1miradors.

Selecció d'arbres 1tanys, estassada d'arbustos i
esbarzer a 25 metres a l'entorn de les torres de
vigilància de:
MIKEl, Puig Madrona, tm. El Papiol i Sant
Cugat del Vallès.
INDIA, Turó del Fumet, tm. Sant Cugat del
Vallès.
LIMA, PUig de la Guàrdia, tm. Cerdanyola del
Vallès.
ECO, Turó de Valldaura, tm. Barcelona i Cerdanyola del Vallès.

Aclarida i esporga sanitària
Tala d'arbres amb el tuste trencat, escapçats.
torts, secs, inclinats, sense possibilitat de recuperació i aquells que la seva densitat faci
inviable el desenvolupament normal. Esporga
de les branques seques i trencades. Aquesta
actuació es realitza normalment en indrets on hi
ha perill de caiguda d'arbres o branques sobre
persones o edificis, o en el cas de caiguda d'arbres en camins forestals.
28

Enderroc de barraques i horts il·lega/s al Torrent de Bauacs (E./ Papiol) per restaurar la vegetació de ribera

- - -....ama 3:
6estió de Ja fa una, estudis
esta< o biològica

(Merops apiaster) del Parc. Aquest treball s'ha
dut a terme als sectors de Can Parera (El Papiol)
Can Canaris (Molins de Rei). Can Rabella
'
(Molins de Rei) i la Vall de Sant Just.

p • ~.a. tzades les tasques
apar Cló del llibre recull dels
presentats a les Jornades
a: Parc de Collserola (Abril
- .30er tzat per una gran act1vitat
• gest1o de la fauna al Parc. que
• !1el patroc1ni per part de la
~

- Realització de les quadrícules del Parc de Collserola pertanyents a l'Atles Ornitològic de Catalunya.
- D1ns del projecte coordinat pel Grup Català
d'Anellament s'ha dut a terme per segon any
~onsecutiu el seguiment de les quadrícules UTM
1ncloses al Parc de Collserola. Les dades ornitològiques s'han pres en funció de la metodologia pref1xada pels coordinadors del programa.

.~drd.

- .... d de ,a població de
a a serra de Collserola

--

2 ~ GO s ha consol1dat el

la poblaCió de senglar a la Serra
ot.e es va iniciar al1998 i 1999.
'"'lent es basa pnncipalment en
~amp que permeten. d'una banda
:o•rnació sobre la població de •
::Ga per mitjà de recorreguts noc~
· de a peu, i d'altra banda de
•eaa mitJançant el control de
çarce les experimentals. Aquests
·-: ren dades sobre l'activitat dels
...s de 'hàb1tat i també sobre
-"' de ''espècie. També s'ha fet un
-de es batudes realitzades durant la
""de caça 2000-2001. i se n'han pres
10metria i mostres que s'han guardat
~ 010g1ca de Can Balasc per a l'anàlis
~ nformació obtmguda des de
oti.ldl està permetent una millor

comprensió del funcionament d'una població
de senglars que té uns requeriments de gestió
força singulars. Durant el 2000, també s'ha fet
un esforç important quant a la divulgació d'aquests coneixements, tant en l'àmbit científic
com entre el públic en general. El mes de
setembre es va fer una ponència sobre la
població de senglars de Collserola al 3r Simposi
Internacional sobre el Senglar que va tenir lloc a
Uppsala. Suècia. Posteriorment, es va redactar
un article b~sat en aquesta ponènc1a que està
prev1st publicar a la revista científica Wildlife
Biology.
D'altra banda. també s'han redactat dos art1cles
gen~rals sobre el senglar a Collserola que s'han
publicat al B~tlletl del Parc de Collserola al prinCIPI de 2001 1també al web del Parc.

2) Seguiment de l'avifauna
-.seguiment quantitatiu d'ocells nidif1cants i
~1vernants e~ les diferents unitats de paisatge.
L any 2000 s ha continuat amb els inventaris
ornitològics primaverals i hivernals realitzats als
d1ferents ambients naturals del Parc {conreus
prats sec~. deixius. màquia. pineda, alzinar a~b
roures 1nbera).
S'ha realitzat un treball de síntesi que ha estat
~rese~tat a las "Jornadas

3) 12a Ca mpanya de seguiment
de la migració de rap inyaires
La t~adicional campanya de seguiment i divulgaoó de la migració postnupcial de rapinyaires
ha arn bat al dotzè any consecutiu. L'any 2000
el nombre total d'observacions ha estat de
1.782 ~cell~ corresponents a 16 espècies de
rap1nya1res 1a una ogonya negra (Ciconia
mgra). amb especial protagonisme per part de
l'aligot vesper (Pernis apivorus). 798; el xoriguer
(Falco tmnunculus), 265; l'arpella (Circus aeruginosus), 229, i l'esparver (Accipiter nisus). 160.
CAMBIOSAVIFAUNrSTICOS GLOBAL ES EN El PARQUE DE
COLlSEit0lA(8ARCELONA) tN UNA SERIE DECENAL
APUCACIONESALA GESTIÓN
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Ornitológicas Espa-

nolas en format de pòster.
-Censos d'abellerols i control de l'activitat
dels seus nius.
En el decurs de la primavera del 2000 s'ha
~fectuatun seguiment específic per detectar
1quant1f1car les colònies de cria d'abellerol
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rosstnyol del Japó (Le1othryx lutea). del qual
s'han capturat polls nascuts a la zona.
-Campanya de seguiment de tardor a
Can Fernol
En el període comprès entre mitjan setembre
1 mitjan novembre, s'ha anellat a Can Ferriol de
manera irregular, a causa de la manca d'Infraestructura 1problemes d'ús de l'espai, però atxí
i tot s'han anellat més de 2.000 ocells, raó per
la qual podem dir que es tracta d'una de les
estacions amb millor percentatge de captures,
f1ns 1tot per sobre de llocs amb molt més nom
1prest1gi. Destaquen els més de 1.000 anellaments de tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
amb recuperacions d'anelles estrangeres, en
concret d'Holanda 1Eslovènia.

Atxí mateix, s'ha elaborat una stntesi amb
tots els resultats de les campanyes que s'ha
presentat a les "Jornadas Ornitológicas Españolas" organitzades per la S.E.O. a El Rodo
(Doñana).

4) Activitats d'anellament científic d'ocells a Collserola
Seguint la dinàmica iniciada l'any 1993, a
Collserola s'han dut a terme diferents proJectes
d'estudi d'ocells utilitzant com a mètode de treballi' anella ment científic. Aquestes activitats es
poden dividtr en 3 parts diferenciades.
- Constant Effort Site (CES) a Can Balasc
Es consolida l'estació més antiga 1regular
d'aquest programa monitontzat a Catalunya.
Es van fer les 15 sortides entre els mesos d'abril
i agost t les sortides corresponents als períodes
hivernals. tant de la campanya 1999-2000 com
de la 2000-2001. Una vegada més, les espècies
més capturades han estat: el pit-roig (Erithacus
rubecula), el tallarol de casquet (Sylvia
atricapilla) i la merla (Turdus merula). Per les
dades obtingudes amb unes 400 captures, la
temporada de cria de l'any 2000 ha estat de les
millors de les darreres ctne temporades, sense
que es detectés cap espècie amb clar caràcter
regress1u. Ha permès constatar la colonttzació
de la zona, per primera vegada, per part del

30

- Campanya de segutment de catxes niu
S'han anellat més de 300 polls dels diferents
membres del gènere Parus (mallerengues) predominant la mallerenga blava (Parus caeru/eus)
1la mallerenga carbonera (Parus major). Les
caixes nius estan col·locades en diferents sectors
del Parc (Can Balasc. Can Fernol, Santa Margaoda, Can Coll, Can Calopa) i el seu seguiment
proporciona dades molt valuoses sobre la biologia reproductora de les mallerengues 1pel
que fa al control de la mobilitat. en poder-lo
comb1nar amb les campanyes d'anellament.
A més a més, s'estan anellant rossinyols del
Japó -€ls úntcs anellaments d'aquesta espècie
que es fan a Europa-. especialment al nucli de
Can Ferriol. També s'estan començant a anellar
els ocells alliberats pel mòdul del centre de recuperació de Can Balasc, per tal de poder-ne tenir
una control posterior a l'estada en captivitat.

5) Estudi dels ortòpters
L'any 2000 s'ha dut a terme el quart any
d'estudi dels ortòpters dels prats sabanotdes
d'albellatge al Parc de Collserola. S'ha definit
un comportament ecològic caracterist1c d'aquest
tipus d'hàbitat t una correlació positiva entre
la presència de Brachycrotaphus tryxalicerus
t Hyparrhenia hirta. 1negativa amb l'augment
del llistó Brachypodium retusum. Els dos factors
associats a aquest ambient són el foc i la pastura. Com a conclusió, es recomana potenoar
la conservació dels prats sabanoides d'albellatge pel seu gran interès ecològiC 1faunístic.
A més dels treballs publicats al llibre de les Jornades de Recerca, s'ha publicat un article de
caire més divulgador a la revista Quercus,
d'àmbit estatal

f orc: JO$[' M• OtMC

6) Papallones diurnes
(Ropalòcers)
l'any 2000 s'ha realitzat la setena campanya
consecuttva del programa Butterfly Monitoring
Scheme de Catalunya (CBMS) al Parc de Collserola, que ha permes un segwment monitoritzat
de les 65 espècies que conformen la comunitat
de ropàlocers de l'area d'estudi En la campanya
anual s'ha prestat especial atenció al seguiment
d'una espècie de ntmfàlid Limenitís reducta.
típiC dels alzinars litorals. Paral·lelament s'ha

I

any de seguiment de la zona
de Fumet. Durant el darrer
:ta• anc noves espècies, de
_ ...d ment la comunitat de papae-sent a l'àrea cremada la
, ocers 1 2 z1gènids. Així materx,
crses variacions en les espè:lll uadores domrnants. El
10racró permet, així materx,
de recolonització de ropalòcers
:leS per incendis.
treball conjunt sobre la resposta
ropalòcers i ocells en l'incendi
o-Jb .ar al llibre de les Jornades.

dels toixons
• 000 !)han continuat els estudis
•.-teles me/es), tant en la vessant
captivitat a la instal-lació de

:JSPecte. s'ha aconseguit capturar
us a la zona de Sant Just Des.; oual el nombre d'animals captuP' t1ançant radio-telemetria ja és
'Tlent nocturn d'aquests animals
~erminar-ne l'àrea del territori, la
s resultats preliminars, varia en
e del anrmal i l'hàbitat on es
!a àrea és més petita en el cas de
" àrees de conreu. les tècniques
ent, combinades amb un control
• caus de cada territori, han
3r el nombre de toixons per terrirnrtJana dels 4 anys d'estudi d'a"l 2 ha. Actualment, ens trobem
J lSI frna de les dades per esbrinar
enerahtzació d'aquests resultats a
aCI6 de Collserola i per comparar
altres estudis d'arreu d'Europa.
~ ha estudiat el patró d'ús de les
-rb particular èmfasi en la determi¡¡naCions íntenndividuals i estacio'ld!VIdu té un cau preferit. emprat
tuvem r pnmavera. i d'altres de
q.;e empra tot l'any. Els canvis de
frequents i la cohabitació d'ani•orf·tori en un mateix cau es dona de
radrca. En general, les torxoneres
~tru es troben en rndrets més rnacesser humà que les emprades en
ons.
als estudis portats a terme a la
an.rfícíal de Can Balasc, la cria ha
l:> 'lormalrtat, amb petites variacions

causades per les condicions experimentals
rmposades per estudiar l'efecte de certs factors
ambrentals en les relacions sooals '· frnalment,
en la reproducció d'aquesta espècte.
l'alliberament al medr natural de Collserola,
1 postenor segurment d'individus joves ha continuat amb una segona experiència. a què els
animals s'han adaptat millor que a la pn mera
(novembre de 1998).
En aquests moments s'està posant molt èmfasi.
d'una banda, a afinar els resultats obtrnguts
mitjançant l'augment de la dimensió de la
mostra i, de l'altre, en l'estudr dels grups de toixons que es troben situats al límit del Parc, en
les zones de contacte amb possrbles corredors
brològrcs cap a altres espars naturals.

8) Estudi de la frugivoria
l'any 2000 s ha dut a terme una nova fase del
programa d'estudi sobre la zoocòna dedicada a
la millora del coneixement sobre els patrons de
disseminació-predació de llavors de les espècies
de Quercus amb la realització d'experiments de
predació de glans pre i post-dispersades. A més,
es contínua el monitoratge de les espècies
al·lòctones colonitzadores disseminades per animals frugívors.

9) Estudi de la geneta (Genetta
'genetta)
Aquest programa suposa la utilització de
diverses metodologres: Parany fotogràfic.
ràdiotrackrng, anàlisi de la dieta 1 control de la
població mit¡ançant el seguiment d'incidèncres
i de l'actrvrtat al voltant de les latrines. l'any
2000, a més de la contrnuïtat del treball en
diversos rndrets del Parc. s'ha posat especial
èmfasi en fer un segurment als sectors del Parc
que es poden veure afectats per la possible
construcció del túnel Horta-Cerdanyola.
A) Ràdíosegurment.
Durant aquest any, s'han realitzat trescampanyes de captures de geneta í mostela en tres
sectors del Parc. D'una banda, al sector del
Torrent de les Tres Serres. en continuïtat amb el
treball endegat l'any 1999, i fins aleshores es
tenien 6 genetes amb collar radioemissor
D'altra banda, s'ha realitzat una campanya de
captures en dos sectors que podrien veure's
afectats per la construccró del Túnel d'Horta
(boca sud 1 boca nord) Cada campanya de
captures ha suposat la col·locació dels paranys.
encebament, realització de les captures í retírada dels paranys. En total, s'han dedicat 41
dies per realitzar les tres campanyes de
captures:

Interior de la toixonera artificial de Can Ba/asc

Com a resultat d'aquestes tres campanyes. s'ha
aconseguit capturar i posar un collar radioemissor a quatre genetes en la primera, quatre
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en la segona i cap en la tercera. Pel que fa a la
captura de mosteles. el resultat ha estat negatiu
en les tres campanyes.
Durant tot l'any s'han realitzat localitzacions de
les genetes amb collar radioemissor als dos sectors amb mdividus marcats (Torrent de les Tres
Serres i boca sud del túnel d'Horta). El seguiment s'ha realitzat de dia 1de mt, durant tota la
franja hor~ria. De manera general, s'han realitzat dos seguiments diürns per setmana d'unes
tres hores cadascun i dos de nocturns d'entre
tres i cinc hores cadascun.

\~

* Torrent de les Tres Serres. Durant l'any 2000,
s'han dediCat 54 dies diferents al segu1ment de
vuit genetes fins al 19/06, moment en el qual
es completava el seguiment d'1 any, Ja que
aquest va començar el 30/06/99. D'aquesta
manera. tal com s'havia prev1st en el projecte
d'aquest estudi, s'ha obtingut els resultats
durant un cicle natural complert de l'ús de
l'espai d'una població de genetes en un sector
del Parc.

* Boca sud del túnel d'Horta. En aquest cas.
el radioseguiment es va endegar amb data
2/1 o. i fins a la finalització de l'any 2000. S'han
invertit 26 dies diferents en el seguiment de les
quatre genetes capturades. Actualment el
seguiment en aquest sector es continua realitzant de manera metòdica.
B) Trampeig fotogr~fic
les campanyes de trampeig fotogrtlfic també
s'han realitzat en les presumptes zones d'entrada i sort1da del Túnel. En aquest cas. aquest
mètode ha permès obtemr d1verses dades de

~

-••
•

•r
diferents espècies faunístiques presents als sectors. la zona d'estudi de la "boca sud" ha estat
el torrent de Fondenills, en un transecte situat
entre el parc del l aberint i Can Massó. l'~rea
d'estudi de la "boca nord" està situada en les
proximitats del torrent de Can Coll, a l'alçada
de Can Codina. S'han instaHat tres trampes
fotogràfiques en cada campanya . la penedícitat del trampeig en cada sector ha estat
d'un cop al mes.
les tasques que formen part de l'estudi del
trampeig fotogràfic són les següents:
- lnstal·lació dels equips de trampe1g en les
àrees d'estudi prèviament seleccionades.
- Ordenació i classificació dels registres fotogr~
fics obtinguts en les campanyes.
- Estudi detallat de cadascuna de les diferents
fotografies de geneta, per tal de trobar les
taques clau o alguna característica especial que
ens permeti diferenciar els individus.
- Arxiu de totes les fotografies i entrada dels
resultats en una base de dades.
Aquest estudi s'ha realitzat amb dos objectius
bàsics:
-D'un banda. mitjançant el trampeig fotogràfic,
hem obtingut diversos registres faunístics, indicadors de la riquesa biològica d'aquella zona i
de gran utilitat per tal d'elaborar un informe
naturalístic.
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-D'altra banda, l'obtenció de fotografies de
geneta ens ha permès la continuació de l'estudi
d'aquest carnívor ten1nt en compte uns paràmetres diferents.
-L'estudi de la geneta al Parc de Collserola
s'havia realitzat fins ara al sector del Torrent de
les Tres Serres (zona típicament forestal. catalogada com a Zona de Seguretat). Les zones de
trampeig que s'han seleccionat per dur a terme
l'estudi l'any 2000 tenen característiques diferents i complementàries; d'una banda. la zona
de la "boca sud" es caracteritza perquè presenta un ambient de vegetació arbustiva baixa
(màquia) i perquè es troba a la perifèna de la
ciutat, mentre que la zona de la "boca nord"
presenta característiques forestals, però en
canv1 es troba en una Àrea Privada de Caça
(APC); a1xí doncs, les campanyes de parany han
inclòs el període de caça.
Aquesta informació és de molta utilitat per contrastar les dades que teníem fins ara, obtingudes en una situació diferent pel que fa a
tipus de vegetació (Bosc-màquia), ubicació en el
Parc (Zona central-Perifèria) i situació cinegètica
(Zona de Seguretat- Àrea Privada de Caça).
Resultats:
Durant l'any 2000 s'han realitzat un total de 1O
campanyes de trampeig fotogràfic, 2 a la zona
del torrent de les Tres Serres. 4 a la "boca sud"

View SIG en funció de les necessitats del

mòdul de fauna del Parc. D'aquesta manera,
s'han creat projectes per als estudis de la
geneta (un per al torrent de les Tres Serres i un
altre per al túnel d'Horta), l'esquirol i el senglar,
cadascun dels quals adaptats a les seves necessitats i objectius fina ls

12) Realit zació d'inf ormes
nat u ralístes
Generalment s'ha tractat de donar suport a
l'elaboració d'informes naturalístics (com el de
les àrees de Can Rabella, El Terral i Can Graner,
a Molins de Rei) i de l'extracció de dades del
SIG com, per exemple, d'observacions faunístiques als sectors afectats per la possible construcció del túnel d'Horta, incidències d'atropellaments a les carreteres, observacions requerides pels coJ.Iaboradors del Servei, etc.

13) Elaboració del mapa
de vegetació
_ '-'ona i 4 a la "boca nord" . El dispo- -pe¡g ha estat instaHat una setmana
e- .:ontrol i seguiment de les trampes
-::5i cada dos dies.
de 'activitat i seguiment

- -es
&"<s'han anat a revisar les latrines
_ ~ conegudes al Parc. La finalitat
'e\ sió és determinar l'estat d'activitat
-- nes 1 recollir els excrements que s'hi
- .Quests han estat classificats i ordenats
OJe crocedir a la posterior anàlisi.
-:os de les latrines incloses dintre l'àrea
ce rrampeig fotogràfic, la periodicitat
;¡a dels excrements ha estat quinzenal.
o '"'lés, s· han realitzat diverses sortides
_ oer detectar noves latrines de geneta

: eguiment dels esquirols

metodologia ja emprada en aquest estudi,
s'ha realitzat un itinerari de 2 hores de durada
i d'uns 2 km de longitud total un cop al mes.
des de l'agost, moment en el qual es va reem prendre aquest treball. Els dies dedicats han
estat. doncs. el següents: 25/8, 8/9, 16/1 O,
17/11 i 20/12.
Entrada de resultats obtinguts amb els itineraris
de seguiment d'esquirols (ArcView SIG) i manteniment de la base de dades d'aquest estudi.
Aquesta tasca s'ha realitzat sempre en acabar
cada itinerari mensual. iniciats al mes d'agost.
dedicant en cada un d'ells aproximadament 2
hores.

11) Base de dades de les observacions de f auna (SIG-fauna)
i creació de project es específ ics
al SIG

: :; T
.;aCió del treball realitzat amb anterioritat
_ e de Medi Natural del Parc sobre la
:e o de les poblacions d'esquirols al Parc i
--;O d'aquesta espècie amb les pinedes de
. )'aquesta manera. seguint amb la

Posada al dia de les observacions pendents
i manteniment de les entrades actuals de les
diferents incidències de la base de dades del SIG
sobre observacions faun ístiques: visualitzacions
d'animals, caus, atropellaments, furtivisme, etc.
Desenvolupament de projectes específics d'Arc-

L'any 2000 s'ha realitzat un nou mapa de vegetació del Parc a partir de l'actualització de les
cartografies anteriors. S'han realitzat diverses
sortides de camp per diferents sectors del Parc,
per tal de comprovar l'estat actual de la vegetació i delimitar les àrees que ocupen les diferents categories a definir (conreu, prat, brolla,
màquia i garriga, ambient forestal, ambient de
ribera, àrees urbanes i zones denudades), d'ortofotografies, posada al dia dels shapes existents a la base de dades, revisió de treballs fets
sobre la vegetació del Parc, plasmar la informació obtinguda amb les sortides de camp, etc.

14) Activitats de d ivulgació
fauníst ica
L'any 2000 ha estat un any en què els programes faunístics del Parc han despertat un
gran interès per part dels mitjans de comunicació i d'altres col·lectius. En resposta a diverses
peticions, s'han realitzat les següents activitats;
- Participació en diversos reportatges de divulgació dels treballs faunístics que es realitzen al
Parc de Collserola, tant de premsa escrita com
de televisió.
- Participació en l'acte de presentació del programa de patrocini de la CAM (Caja de Ahorros
del Mediterràneo).
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-A petició dels professors de la Facultat de
Biologia (UB), s'han donat diverses xerrades
relacionades amb la gestió de la fauna que es
du a terme al Parc de Collserola. Aquestes sessions estan adreçades a alumnes de la Facultat
de Biologia que cursen l'assignatura de Zoologia aplicada de 4t curs. S'han realitzat en
quatre ocasions durant els mesos de novembre
i desembre de l'any 2000

15) Participació en jornades
1 congresos
* Jornada sobre Infraestructures de transport
Natura 2000. Organitzades per: IENE (lnfra Eco
Network Europe). Sitges 6 d'abril de 2000.
• Jornada sobre la restauració d'espais afectats
per incendis. Orgamtzades pel CREAF i celebrades a Bellaterra (UAB) el 21 de juny de 2000.

16) Publicació de treballs
*Tasques d'edició de la publicació del llibre
sobre les l Jornades de Recerca al Parc de Collserola.
Durant els primers mesos de l'any s'ha f1nalitzat
amb la totalitat de feines relacionades amb la
publicació del llibre sobre les l Jornades de
Recerca. Finalment, el llibre va sortir publicat a
pnmers d'abril. l Jornades sobre la Recerca en
els sistemes naturals de Collserola: aplicac1ons a
la gestió del Parc. (F. Llimona, J.M. Espelta, J.C
Guix, E. Mateos, J.D. Rodriguez-Te1je~ro, eds.)
Consorci del Parc de Collserola. 292 pp. Abril
2000.
Durant l'any 2000 s'han elaborat els següents
articles i pòsters:

* V Trobada d'Estudiosos del Montseny. Aiguafreda, 23 de novembre de 2000.
En aquesta jornada s'exposaven els treballs de
recerca desenvolupats els darrers anys al Parc
Natural del Montseny. Molts d'ells amb estreta
relació amb els projectes en curs que es duen a
terme pel Servei de Medi Natural del Parc de
Collserola.

- Pla, A; Llimona, F.; Raspall, A. & Camps, D.
Abril 2000. Aplicació de les tècniques de trampeig fotogràfic i fotoidentificació a l'estudi
poblacional de la geneta (Genetta genetta L.) al
Parc de Collserola. ln: l Jornades sobre la
Recerca en els sistemes naturals de Collserola:
aplicacions a la gestió del Parc (F. Llimona. J.M.
EsP.e.lta, J C. Guix, E. Mateos, JO. RodríguezTeiJelro, eds.). Consorci del Parc de Collserola.
292 pp.

• "XV Jornadas Ormtológicas, I Jornadas lbéricas de Ornitologia". Celebrades a Doñana (El
Rodo) del 6 al 1Ode desembre de 2000.
Treballs presentats:

- Gràcia, J; Cahill, S.; Gràcia, M.; Llimona, F. &
Pla, A Abril 2000. Primeres dades sobre la
població de senglar (Sus scrofa) a la serra de
Collserola obtingudes mitjançant observacions

- Cambios av1faunist1cos globales en el Parque
de Collserola (Barcelona) en una serie decenal.
AplicaCiones a la gestión.
- La campaña de control y divulgación de la
migración postnupcial de aves rapaces en el
Parque de Collserola (Otoño 1988-2000).

* "111 Wildboar Symposium" celebrat a Uppsala
(Suècia) del 22 al 25 de setembre de 2000.
Using novel methods to monitoring the wildboar populatlon 1n a metropolitan mediterranean Park En aquest treball es presentaven els
resultats dels estudis realitzats al Parc de Collserola sobre el senglar durant els darrers anys.

nocturnes. ln: l Jornades sobre la Recerca en els
sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la
gest1ó del Parc (F. Llimona, JM. Espelta, J.C.
Guix, E. Mateos, J.D. Rodríguez-Teijeiro, eds.).
Consorci del Parc de Collserola. 292 pp.
- Bonet-Arbolí, V.; Limona, F.; Pla, A; RafartPiaza, E.; Padrós, J. & Rodríguez-Teijeiro, J.D.
Abril 2000. Evolució de la cacera de porc senglar (Sus Scrofa) al Parc de Collserola. ln: l Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals
de Collserola: aplicaCions a la gestió del Parc (F.
Llimona, J.M. Espelta, J.C. Guix, E. Mateos, J.D.
Rodriguez-Teijeiro, eds.). Consorci del Parc de
Collserola. 292 pp.
- Llimona, F.; Prodon, R. & Pla, A. 2000. Carnbios avifaunísticos globales en el Parque de
Collserola (Barcelona) en una serie decenal.
Aplícaciones a la gestión. Presentat en format
pòster a les "XV Jornadas ornitológicas, l Jornadas lbéricas de ornitologia" celebrades a
Doñana (El Rocío) del 6 al 1O de desembre de
2000
- Pla, A; Llimona, F.; Raspall, A & Camps, D.
2001. Estudio de la gineta mediante foto-identiflcación. Quercus, 179: 20-24
- Cahill, S.; Llimona, F.; Gracia, J. & Pla, A Using
novel methods to monitoring the wildboar
population in a metropolitan mediterranean
Park. Journal of wildlife management. Wildhfe
B1ology (en premsa).
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ces del Servei de Vigilància

,.. "es del Servei de Vigilància del
" a és detectar les incidències
~ediambientals que es pro- Oli del Parc. En aquests casos, els
·en un informe en què detallen el
:oo a seva situació, que és lliurat
-ecr es. on es decideixen els tràmits
:Lar en funció del tipus d'incidència

a l'esplanada del costat de l'Autopista A-18
(Montcada i Reixac).
*Obres d'ampliació i moviments de terres en
habitatges fora d'ordenació al carrer Sanatori
(Sant Cugat del Vallès).
* Obres d'ampliació d'un habitatge en parc
forestal a Vallpineda (Molins de Rei).
*Obres d'ampliació en habitatges fora d'ordenació a Mas Fortuny (Sant Cugat del Vallès).
* Abocament de fustes i ferros a la carretera
Alta de Roquetes (Districte de Nou Barris,
Barcelona).
Dins de les activitats de vigilància cal destacar el
seguiment de les activitats cinegètiques i, en
especial, el fu rtivisme, amb la desactivació de 5
gàbies de captura il·legal de porcs senglars,
caça nocturna amb escopeta previ engraellat de
l'indret, caça amb vesc. etc. S'han cursat les
corresponents denúncies a la Generalitat de
Catalunya.
Enderrocament d'edificacions fora
d'ordenació

Durant el mes de juliol es varen enderrocar una
sèrie d'horts, juntament amb les construccions
annexes, a la part baixa del torrent de Batzacs,
en una zona qualificada de Parc Forestal de
Conservació pel Pla General Metropolita, dins el
terme municipal del Papiol.

PROGRAMA 5:
Manteniment d'infrastructures, lleure i senyalització
Manteniment de les àrees de lleure
i altres infrastructures del Parc

Consisteix en la realització de les tasques de
segues, esporgues, regs, tractaments fitosanitaris a càrrec del personal propi, i la neteja de
deixalles. i buidat de les papereres, que s'efectua mitjançant contracta externa (FCC).
Aquestes tasques de manteniment s'efectuen
sobre 29 àrees, fonts i miradors que ocupen
un total de 20,5 ha i en el marge de 45 km de
camins i carreteres de diferents zones del Parc.
Els treballs es realitzen sota la direcció tècnica
del Servei de Medi Natural.
Manteniment dels itineraris:
senyalització i mobiliari del Parc

Consisteix en la neteja de la vegetació i repàs
del ferm dels itineraris, l'inventari 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.

_es van detectar 74 incidències, 47

• s a s'han resolt, i la resta es troba en
esolució per part dels ajuntaments
ents. Seguidament s'enumeren

e les:
-~- ent d'aigües

residuals al torrent de
:atà provenint del restaurant Casa Juaco
_~yola del Vallès)
- ~cció d'un conjunt d'habitatges a
:-era que ocupa part de sòl forestal. i on
abocat terres i restes vegetals (Districte
_,.. a-Sant Gervasi, Barcelona).
_ barraques de fusta a Sant Genís dels
_...:1e ls (Districte d'Horta-Guinardó,
e ona).
·aments continuats de runes i deixalles
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bres i projectes
~ucci ó
es millores dels espa1s de

eq paments del Parc són accions
or tàries dins d'aquest capítol.
a què són sotmesos. Simultà·
es treballa activament en la lfnia de
tractament de la perifèria
per tal de configurar una franja con• "'!lS c1ó ciutaVnatura que faci les f un·
, amb la consegüent disminució
o urbana 1humana sobre els
í•êlgiiS.
"ef'S

s na dut a terme una tasca molt

• ¡a que s'han fet importants obres de
renovació en la millora de les àrees
aiX com d'ampliació dels equipa~ h podem trobar.
aquesta segona línia d'actuacions.
n~ cal destacar que s'ha donat un pas
• per desencallar la recu peració del
':le ,allvidrera amb l'obertura del carrer
1 as Sauró, la qual cosa fa possible allíe ··ànsit rodat el camí d'accés a la presa
:e~xa presa. Finalment. també hem de
a· que s'han conclòs. en la totalitat o en
de les seves fases. projectes tan imporom: Can Cuyàs. el Mirador d'Horta
--:a de Parc de Molins de Rei.

a'lteniment i millores
Obres de reposició i m illora d 'àrees de
eure, miradors, i a ltres equipaments

r. o.Js de les instaHacions produeix un dete.arnent que obliga a reposar els elements que
co'lformen. També, el mateix funcionament
s equipaments comporta replantejar-los per
ptar-los a les necessitats actuals. En aquests
?'"11eS cal destacar les àrees de lleure de la
• : de Sant Feliu i de Can Coll, en les quals
.an ampliat el nombre de taules i bancs per al
:-.,ic, s'hi han renovat les barbacoes. s'han
• ·pliat els tancaments de parterres. etc. A Can
;:oL, també s'han fet obres de millora d'imper·
- eabllització de l'edifici del restaurant i s'ha
-osat en marxa la planta de tractament d'ai:;;es residuals de tot el conjunt de la Salut (àrea
je leure 1masia).

Projecte de mòdul d e recupera ció de
f a una autòctona a l'estació Biològica
de Can Balasc
Per tal de completar les instal-lacions del reonte
destinat a la recuperació de la fauna autòctona,
s'ha projectat un nou mòdul de dos departaments per a cuina i necròps1es, separats per un
tancament d'obra. amb els quals es completa el
Mòdul de Recuperació de Fauna Autòctona de
l'estació biològica. S'ha construït, també, una
bassa per a amfibis al costat de la gàbia de
musculació, que farà dues funcions: la d'àrea de
recuperació i reintroducoó dels amfibis tractats
a l'estació, i la de zona de reproducció dels
amfibis dels entorns. Finalment, també s'ha
endreçat l'explanada de la zona de gàbies amb
la conducció de les aigües pluvials.

Millora i ampliació d 'equipaments:
adequació de l'arxiu i de l magatzem
del Consorci a Can Balasc
La masia de Can Balasc, restaurada recentment,
a més de complir les func1ons d'estació biolò-

gica és. també, un equipament per a l'expansió
dels serve1s tècn1cs, atesa la gran superfície de
què disposa. Així doncs, s'han pogut adequar
dos Importants espa1s per ubicar l'arxiu central
i el magatzem del Consorci, dotant-los de
l'equipament i condicions físiques adequades
per tal que d1sposin de les màximes garanties
de confort, seguretat i capacitat Ambdós espais
tenen un accés independent de la resta de
l'edifici.

Condiciona ment de Can Coll a la normativa d 'a ccessib ilitat i evacuació
Els elements pro¡ectats per tal de dotar el centre
d'educació ambiental i el centre de documentaCió i recursos educatius, ambdós ubicats a la
masia de Can Coll, han estat els següents:
escala d'emergència exterior. plataforma per
superar escales. rampa d'accés. rampa interior.
rampa terrassa, portes d'emergència i ordenació
del distribuïdor. Amb aquestes actuacions, la
masia queda actualitzada pel que fa a les
mesures de seguretat i accessibilitat.

Adequació de l'edifici annex al Centre
d 'Informació com a ce ntre del Dispositiu de pre venció i detecció d'incendis
forestals
Aquest petit edif1ci albergava fins ara els
vestidors i l'oficina dels guardes del Parc i el
despatx per als tècnics implicats en l'estudi de
la fauna, així com el despatx dels monitors del
Centre d'Informació. La resta de l'espai feia funcions de magatzem. Amb el trasllat de les activitats de recerca faunística a Can Balasc. s'ha
abordat una millora de l'edifici per ubicar-hi el
Dispositiu de Prevenció i Detecció d'Incendis
Forestals, que s'ubicava a la planta ·1 de l'ed1f1C1
dels ServeiS Tècn1cs Les obres han consistit a
refer la teulada amb l'aïllament i la impermeab1·
lització adequades, i la instaHació de l'aire condicionat. Amb aquesta nova ubicació es guanya
espai i es milloren les condicions de treball,
permetent unificar l'àrea dels guardes, la
patrulla d'intervenció immediata i el centre
de comandament d'ambdós.
Al mateix temps, i gràcies a la nova distribució
d'espais. es podrà disposar d'un despatx permanent per als monitors i un espai per a la seu
social del col·lectiu dels Voluntaris del Parc.
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Actuacions perifèriques
Projecte per a la peatonalització parcial
de la carretera Alta de Roquetes
(Barcelona)

La carretera Alta de Roquetes une1x dos barns
molt poblats, com són Torre Baró i Roquetes.
Aquesta conjuntura. sumada a la situació fronterera amb el Parc de l'esmentada carretera
comporta una alta freqüentació de v1anant; que
es desplacen en ambdues direCCions. Donat el
caràcter fronterer d'aquesta carretera. el Pla
especial¡a proposa la reconversió d'aquest vial
en una via mixta de vehicles i de vianants.
Enguany s'han realitzat els estudis per tal
de poder dur a terme aquest projecte.
Projecte de restauració dels entorns de
Can Cuyàs i realització d'una àrea d e
lleure, (2a Fase-a), al terme de Mont·
cada i Reixac

Recuperació del patrimoni
Avantprojecte del mirador de la Penya
del Moro: recuperació arque ològica del
poblat ibèric i la t o rre medieval de la
Penya del Moro a Sant Just Desvern

Conjuntament amb els serve1s corresponents
de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. s'han
començat a fer les gestions 1els estud1s que
han condUit a descobrir l'esmentada torre ubicada al cim. Pel que fa al poblat ibèric. s'està
estudiant la conveniènoa de deixar descoberts
únicament un o dos d'habitacles com a
exemple, ja que la llunyania del poblat de la vila
de Sant Just no garanteix una bona protecc1ó.
Per les tasques realitzades fins al moment, ja es
preveu que aquesta serà una de les actuacions
més importants que es durà a terme al llarg del
2001 . Aquesta actuació permetrà formalitzar
un mirador i un itinerari d'accés que volti la
Penya del Moro.
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El Parc de Can Cuyàs és un projecte en el
qual s'està treballant des de 1998. A la recuperació i neteja d'aquest terrenys, ocupats per

1nstal·lacions il-legals, com horts, tancats,
dipòsits, barraques. etc., van seguir les obres de
conformació topogràfica i la restauració forestal
de la zona amb la repoblació de les capçaleres
de t?rren~s i to~renteres amb espècies de vegetaCIO de nbera 1roures, i plantant pins esparsos
de ca~a. a const!tuir espais oberts de prats amb
gram1mes esqu1txats de pins. Per completar el
projecte i conferir-li el caràcter de Parc, s'ha
construït una petita àrea d'estada amb taules
i bancs i s'han senyalitzat diferents itinerans als
voltants per donar a conèixer els valors naturals
de la zona.
2a Fase de la Porta de Parc: Mirador
d 'Horta, als terrenys dels antics
esfèrics d'Horta. Barcelona.

El Mirador d'Horta, situat a l'indret on es
trobaven els anomenats "esfèrics d'Horta• ha
estat dissenyat d'acord amb la seva funció de
"porta" de Parc. Així, a més de configurar una
petita àrea d'estada per contemplar les
excel·lents vistes que ens ofereix s'hi han
instal·lat plafons informatius sobre el Parc. aixf
com plafons descriptius de la panoràmica de la
zona, i s'ha con format. mitjançant una petita

taules i bancs per conformar una àrea d'estada,
i s'ha habilitat una àrea d'aparcament amb
capacitat per a 29 vehicles. A més a més, s'hi
han incorporat els elements propis d'informació
del Parc. S'ha reservat. també, un espai per a la
1nstaHació d'un quiosc d'informació. Com és
habitual, per acabar d'arrodonir l'actuació s'ha
realitzat una plantació d'arbusts i de pins, vegetació pròpia de la zona. Ubicat a la carretera BV1468, de Molins de Rei a Vallvidrera, a la sort1da
de la vila de Molins. Amb aquest equipament es
personalitza, en aquest municipi, un dels principals accessos al Parc de Collserola.
Restauració paisatgística d'antigues
zones d 'extracció d 'argiles al Torrent
del Cerdanet. Talús de les Grasses, a
Sant Feliu de Llobregat

La urbanització del barri de les Grasses va comportar omplir amb terres del vessant esquerra de
la vall del Cerdanet. Aquest talús, mal conformat i inestable, creava també un greu
impacte paisatgístic. Els tècnics del Consorci, a
requeriment de l'Ajuntament de Sant Feliu, han
redactat un projecte de restauració paisatgística.
que executarà el mateix ajuntament, que inclou
l'estabilització del talús, els drenatges necessaris
de la carretera, una nova àrea
_a.<!lent. adossada al mirador. Més
~;. , per completar la funció de ·porta·,
_ srtuar-hi un punt d'informació. Fins al
--- a 1all de recordaton, les obres realitM rador han consistit en la restauració
""';))Qrafia, el trasllat de la carretera, la
!:1 accessos des de la carretera, la conford _na nova àrea d'aparcament, i la
;:CJó de la vegetació del vessant amb pi
PI p1nyoner i g1nestes. Una de les
a~ <ats d'aquest mirador és l'exceHent
rr ca del vessant nord dels turons del
de la Creueta del Coll i de la Rovira.
..ac ó ha permès, així mateix, disminw
~e de l'antiga pedrera amb la creació
t.SSOS revegetats.
---1()

il'orta de Parc de Molins de Rei:

Porta de Ponent

...::na de Parc és l'element s•mbòlic que
:a accés a un espai protegit. dóna la ben..oa al visitant i li ofereix informació sobre
= En el cas del Terral, s'hi han instal·lat
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La solució que s'ha adoptat per resoldre aquest
problema ha estat l'obertura d'un nou carrer
que faciliti l'accés a la part del barri que podia
quedar incomunicada. S'ha perllongat, així, el
camí baix de Mas Sauró, la qual cosa ha estat
avantatjosa per al barri i per a la presa. Les
millores aconseguides són les següents: pel que
fa al barri, els vehicles ja no han de donar la
volta passant pel davant de la boca del Mina
Grott per un camí d'un pendent del 20%, el
qual en dies de plu¡a o gelades es transformava
en un perill potencial. Pel que fa a la presa. s'ha
descarregat del trànsit de vehicles, preservant
així la seva estabilitat.

per evitar l'erosió i possibles esllavissaments,
i la definició d'una xarxa de camins que connecti el barri de les Grasses amb la vall del Cerdanet. En finalitzar el projecte, es durà a terme
la revegetació del talús per mitjà d'una hidrosembra, amb llavors d'arbusts i gramínies dures,
i la plantació d'arbrat amb p1 blanc, pi pinyoner
1roure.
Enguany s'ha realitzat la construcció d'un
mur d'escullera de 3.900 m3 i 3 metres
d'alçada sobre la rasant del terreny, amb les
obres necessànes per facilitar el drenatge del
talús. També s'ha tornat a perfilar el talús i s'han
compactat les terres de rebliment.

Vialitat
Connexió entre el camí del pantà de
Vallvidrera i el carrer Baix de M as
Sauró {Vallvidrera-Les Planes)

A més dels treballs que afecten la reparació de
la presa i la impermeabilització del vas de l'embassament, un dels principals esculls que imposSibilitava el començament de les obres jeia en
què l'únic v1al d'accés a la part alta del barri de
Mas Sauró passava per damunt de la presa.
Calia, doncs, buscar una solució, ja que una de
les principals exigències del projecte explicita la
necessitat d'eliminar el pas de vehicles per sobre
de la presa. Així, doncs, no es tractava de tallar
el trànsit d'una manera temporal, sinó
definitiva.
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Aquesta actuació està associada al projecte
de condicionament de l'espai del pantà per
destinar-lo al lleure dels veïns i usuaris del Parc;
així doncs, s'ha desmuntat l'antic berenador
i s'ha arranjat un nou espai en el qual també
s'han col·locat taules i bancs.
Obres de la 1a Fase del 2n tram d'obertura del passeig Mirador de les Aigües:
turó del Temple - Mirador dels Xiprers

Aquest tram travessa una finca de la companyia AGBAR en la qual hi ha emplaçat un

dipòsit subterrani. Per tal d'evitar problemes
al dipòsit amb l'ús mass1u d'aquest tram, ha
estat necessari crear un pas alternatiu (by-pass)
el qual s'ha projectat per damunt del talús. Les
característiques del talús (constituït per terraplè
i pedraplè) han estat la causa de la modificació
del projecte inicial i han forçat la col-locació
d'una plataforma on instal-lar-hi pilones
ancorades a la roca mare, que permetessin
la col-locació d'una passarel·la de 11 O metres
per al pas de vianants i ciclistes. Enguany els
treballs realitzats han estat els de la creació
de la plataforma.

111111:a:rio del projecte de l'itinerari de
~iT.

Adequació del camí de Can
11•~ a Sant Adjutori (1a Fase), Sant
......--.;;. del Vallès

oorta de Sant Cugat del Vallès
es o.m dels de més t radició de la
moment. diverses circumstàncies
~ ~ •a restauració. El camí transcorre
::f"'S biològicament molt fràgils i pa1sat_"1olt valuosos. La riera de Sant
.,panya en la seva traça, així com els
..e a manera de fites van puntuant el
~ e Pi d'en Xandri, Sant Adjutori,
e el pantà de Can Borrell.

e contempla la recuperació del camí
pas de 3m d'amplada, i creant els
conduccions d'aigua d'escolament
'lovament, la degradació. Es preveu
~a mínima senyalització i elements de
E'ltre d'altres actuacions, el projecte
~ eposició de vegetació allà on calgui.
cció d'aquest tram permetrà accedir
• a l'ermita de San Adjutori i al Forn
qual cosa facilitarà la conservació
monuments, actualment sotmesos
sme a causa del seu amament

Adequació de l'accés al camí de
Can Balasc

Per a la connexió de l'esmentat camí amb la
carretera BV-1418 de Vallvidrera a Sant Cugat,
ha calgut crear una llosa de formigó que impedeixi l'erosió del camí i l'arrossegament de
pedres i terres de la pista cap a la carretera,
ev1tant el risc que això sigmfJCa per a la
circulació.

Trebal ls diversos
Col-laboració en el projecte d'itinerari
"Vallès Natural", Promogut pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental

Redacció del Pla Director del Parc

Forestal a Mataró, en col·laboració
amb l'Àrea d'Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona

El Parc Forestal és una important pineda, a les
portes de la ciutat de Mataró, que ofereix lleure
i natura als veïns. Aquest Parc, però, estava fins
al moment mancat d'un pla de directrius que
organitzés el lleure tot fent-lo compatible amb
la preservació dels elements naturals. A pet1ció
del l'Ajuntament de Mataró, s'ha procedit a la
redacció del Pla Director seguint el model del
Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi
Natural del Parc de Collserola.

• .'1

4

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha
dut a terme un projecte. finançat per la Unió
Europea, amb l'objectiu de desenvolupar el
turisme rural com a element dinamitzador per
a la creació de llocs de treball. Aquest projecte
consisteix en la creació d'una xarxa d'itineraris
de passejada que enllaça les serralades Litoral
i Prelitoral travessant la plana del Vallès. El Parc
de Collserola ha col· laborat en el disseny del
traçat dels itineraris en els límits del Parc, a1xí
com en la senyalització necessària.
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s públic, Divulgació i Educació Ambiental
oducció

Comunicació i Relacions
Externes

=Co lserola, un gran espai natural,

~'la àrea força poblada, requereix una
; ~asca de divulgació dels seus valors

En aquesta àrea queda emmarcada una de
les línies de treball rellevant pel que fa a la
promoció i divulgació de les actuacions que es
duen a terme al Parc de Collserola, ¡a 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 arnbar al ciutadà les accions que des del Consorci es duen
a terme al Parc, amén de tot tipus de relació
mediàtica, i per relacions externes, els lligams
que mitjançant diferents t1pus de participaCió
s'estableixen amb els diversos segments de la
societat. Amb les empreses, a partir de convenis
de patrooni, amb les entitats o institucions
organitzant les activitats o establint els convenis
de col·laboració adequats, i, també, amb la participació dels serveis tècnics en diferents fòrums,
cursos 1seminaris.

per tal de garantir que l'us public de
gu, compatible amb els objectius de
ooó que estableix el Pla Especial d'Orde-mecció del Medi Natural de Collserola.
·aquest objectiu els tècnics del Servei
e, Divulgació i Educació Ambiental
amb un programa d'activitats emmar~ 'lS el Projecte educatiu del Parc, que
cada any a tots els cen tres escolars de
euopolitana de Barcelona a través de la
·o ·El Curs al Parc".
pamen ts en els que es desenvolupen
6 activitats son:
te d'Informació.
Coll Centre d'Educació Ambiental.
P ns Centre d'Educació Ambiental.
·e de Documentació i Recursos Educatius.

esdevemment del dia va ser la celebració del desè
aniversari de Mas Pins com a Centre d'educació
ambiental. La cloenda de la jornada va constituir
una festa amb l'acompanyament de músics,
gegants i bastoners, arribats de diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

I
-, -,ateix el Parc compta amb una organització
::.= .oluntaris i un Programa de Patrocini, per tal
~ a"avorir la participació de tots els sectors de la
_-ada nia en les tasques de conservació.
::_·ant l'any 2000 destaquem la celebració del
:¿de Collserola 2000: "Un espai viu, compar~10". La jornada va consistir en obrir les portes
:E>S tres equipaments del Parc dest1nats princlpal-.ent a la realització d'activitats d'educació
:"'1biental per a escolars durant els dies feiners,
:,¿r tal de divert1r-se tothom descobrint Collserola.
-~,bé es va aprofitar per fer l'estrena del nou
::-Jeo del Parc de Collserola, que contempla el
~a•c des de la seva dimensió metropolitana. L'altre

Un altre fet a destacar a estat l'important augment de participació dels escolars en les activitats que es duen a terme durant els dies feiners
al Centre d'Informació del Parc, a Vallvidrera.
Respecte a l'any 1999 s'ha produït un increment del 24%, xifra que demostra el gran
interès per part dels mestres i professors en
aportar amb els recursos que ofereix el medi
natural de Collserola, els coneixements que
capacitin als futurs ciutadans per actuar amb
una conducta mediambiental responsable.
Tanmateix, amb l'objectiu d'ampliar els receptors del nostre Pla de Comunicació, s'ha obert
uns nous canals de divulgació amb1ental amb
una campanya a Radio Barcelona en el programa "La Graderia" per tota la temporada
2000-2001. Altres accions de Promoció les relacionem tot seguit en el capítol anomenat
Comunicació i Relacions Externes.

Des de tots els Serveis del Consorci es participa
en promoure i facilitar la comprensió del Parc
i del Consorci pel ciutadà. Es vol donar una
imatge homogènia i coherent buscant i aprofitant les oportumtats 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 lfnia de treball.
La web del Consorci configura, també, un altre
canal de circulació d'informació en ambdues
direccions: Parc-c1utadà. La web, ultra la informació general sobre el Parc i les activitats
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 a la dels patrocinadors. La web significa també, la promoció del
Parc a nivell internacional amb la presència continuada del Parc de Collserola "on line" .

Comunicació
El ButlleU del Parc de Collserola, trimestral,
és l'eina de difusió bàsica de les actuacions del
Consorci. Reflecteix, també, els esdeveniments
o notícies que fan referència a Collserola. De
subscripció gratuïta, es fa arribar a prop de
17.000 adreces, en tre persones interessades,
organismes i institucions.
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ja sia amb la redacció d'articles o proporcionant informació per a la secció de " Noves realitzacions" .
* Can Coll, Centre d'educació ambiental,
col· labora habitualment amb el Servei Local
de Català de Cerdanyola del Vallès amb diferents articles per a la revista "Tot Cerdanyola " .

* S'ha obert una línia de comunicació i
promoció mitjançant la contractació d'espais
en diferents mitjans de comunicació:
* Anuari El Far.
* Sant Cugat Ara! (contractació de 12 articles
a pàgina completa).
* SER Catalunya: Ràdio Barcelona: contractació
de mencions en directe per tota la temporada
2000-2001 del programa • La Graderia".
* Descobrir Catalunya: contractació d'un espai
durant 12 mesos a la secció Guia Pràctica.
Mitjans de comunicació

Altres accions de promoció

* Enguany, a petició dels diferents mitjans (TV,
ràdio i premsa) s'han fet declaracions o proporcionat informació relacionada amb la
gestió del Parc en 57 ocasions.
* Es col·labora habitualment en les revistes
locals dedicades a la difusió d'activitats 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",

* Col·laboració amb la Festa Major de
Vallvidrera mitjançant una subvenció.
* Col·laboració amb la Festa Major de
Valldoreix, amb l'aportació de materials.
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Relacions externes: amb ent it at s
i instit ucions
Promoció

Pel que f a referència a les relacions externes
d'àmbit nacional i internacional que duen a
terme els diferents tècnics del Servei amb altres

institucions o entitats dins l'àmbit de
l'educació ambiental o la gestió d'espais naturals,
destaquem:

* Màster en Tecnologies de la Informació
Geogràfica, organitzat per I'UAB.
* e icie de conferències sobre Gestió de la

Fauna al Parc de Collserola, a la Facultat de
Biologia de l'UB.
* 111Trobada del Fòrum 2000 d'educació
ambiental. Cerdanyola. Febrer
* Postgrau en Gestió de la Fauna i els espais
Naturals, organitzat per I'IUSC Centro de
Estudies Superiores, a Barcelona, març.
* Curs d'Especialització en gestió de projectes
i manteniment d'espais verds, organitzat per
Fundació Politècnica de Catalunya, abril.
* Jornada Tècnica a Strasbourg, amb el lema La
freqüentació i la comunicació als Espais Naturals
Protegits, dins del programa lnterreg 11-c. Abril.
* Seminari Municipal del Parc Serralada litoral.
Maig.
* li Jornades d'educació per a una cultura científica. Maig.
* Curs Ecología Urbana: la búsqueda de la
sostenibilidad en las ciudades, organitzat per la
Sociedad de Estudies Vascos, a Bizcaia, juny.
* Conferència Internacional, organitzada per
Roma Natura, sota el lema: Ciutat metropolitana i territori agrícola: vincles i oportunitats
per a la durabilitat econòmica i ambiental.
Roma, setembre.
* Jornada Tècnica a Mataró, amb el lema Equipament destinats al públic: concepció i gestió,
organitzada per FEDENATUR, octubre.

=:o ns externes amb
·eses: programa de
- :;e ni
com en anys anteriors, l'exercici ha
~at per la continuïtat del suport de les
::x5 patrocinadores. Cal destacar, però,
~:l establert relacions amb l'Obra Social
:a a de Ahorros del Med1terraneo. que
,-; els estudis de recerca compresos al
·== ·cam'p per la Fauna·.
-- a de Collserola, espai publicat per El
_o de Cataluña i que realitza la difusió
~ectes patrocmats, comparteix l'espai
P'OJecte de l'Anella Verda.

ze entitats i empreses han signat o acordat
-:o'"K:Ions durant el 2000 amb el Consorci del
" Collserola. A l'hora de valorar les apers de les empreses cal diferenciar les
:..,1ques de les realitzades en obres, pro~~ serveis.

Aportacions al Programa de
Patrocini 2000
econòmiques
serveis
12.400.000 PTA 2.097.697

total
14.497.697

~CRm

Cojo de Ahorros

Convenis de patrocini, col-laboració
i subvencions de l'any 2000

del Mediterróneo

CAM, Caja de Ahorros del Mediterraneo Obra Social

Ta basa

Programa "CAM'p per la Fauna" estudis de
recerca sobre la fauna del Parc.
Túnels i Accessos de Barcelona, SA
Projectes de millora i gestió del bosc.

.dllb.

'9)(F
CAIXA CATALUNYA

Caixa d'Estalvis de Catalunya
Publicacions divulgatives i d'educació ambiental.
Caja Madrid

Xli Campanya de seguiment de la migració dels
rap 1 nya~res .

CAJA MADRID

Coca Cola, Cobega SA

Edició del fulletó-plànol general del Parc.
Torre de Collserola SA

Activitats de Cap de Setmana al Centre d'lnfor·
mació.
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

Suport al Dia de Collserola.
Espai natural
Condueix amb prudència
(b'IC)~f'¿.!)

I

._'fi¡""'

Serveis Funeraris de Barcelona SA

l

•

I!R.ïHHlllll!lll SA

~..FGC
o-.. ..

~-

c.-,.

Tractaments fitosanitaris pel control de plagues
forestals.

... CRII
El Periódico de Catalunya, Ediciones
Primera Plana

~ SERVEIS FUNERARIS

V

DE BARCELONA, SA

Col.laboració en espais publicitaris gratuïts per
al Dia de Collserola.
Hewlett Packard Española SA
Impressió cartells de les estacions del FGC al
Parc.
Sony España SA

Fj¡¡;. HEWLETT'
~e. PACKARD

Donació de material audiovisual i informàtic per
al SIG.

SONY
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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'aquí es coordinen 1dinamitzen
les activitats educatives i de participació dels
Ciutadans. Els objectius principals són ofenr una
informació general bàsica 1pràct1ca (indrets,
possibilitats, transports, serveis, etc.), suggerir
activitats encaminades al coneixement del Parc
i dels seus valors 1promoure'n l'ús educat1u
i respectuós.
També es fa el seguiment 1control de les activitats d'ús públic que es realitzen al Parc, iniciativa de diverses entitats cív1ques d'arreu de
l'àrea metropolitana, amb les autoritzacions
corresponents.
Les tasques del Centre d'Informació són:
* L'atenció al públic, personal i telefònica.
• La difusió de les activitats que es promouen
des del Consorci a través de la premsa 1
d'altres mitjans d'informació ciutadana.
• La reserva del grups i particulars a les act1vitats
del Centre i l'acolliment 1segu1ment de les
visites.
* La revisió dels continguts de les activitats que
s'ofereixen dels del Centre d'Informació.
* La Avaluació i valoració de les diverses
activitats.
• L'actualització del directori de subscriptors del
Butlletí del Parc.
• la venda de les publicacions del ConsorCI.
L'oferta del Centre d'informació es complementa amb la possibilitat de fer per part del
vis1tant, itineraris gUiats que comprenen •. a més
de la visita 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 comb.i~a
amb petites passejades a peu. Aques~es activitats són conduïdes per gu1es espeoahtzats.
L'horari d'atenció al públic al Centre d'Informació és de 9:30 a 15 h tots els dies de la setmana.
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El Cent re d'Informació
en dies feiners

Any 2000

Ets usuaris del Centre d'Informació entre set·
mana, són principalment ets grups escolars.
Aquí es realitzen activitats de primer contacte
amb el Parc, per tant, són activitats en que no
cal una preparació prèvia amb el mestre o edu·
cador del grup.
Les activitat que s'ofereixen són adequades als
diferents grups d'edats, però sempre amb continguts generals sobre el Parc i dels valors natu·
rals que conté.
Enguany han visitat el Centre d'Informació més
de 16.397 persones en grups organitzats, dels
quals gairebé 10.913 persones han realitzat
alguna de les activitats de descoberta q~~ ofereix el Centre. A banda dels grups que v1s1ten el
Centre, hi ha un gran nombre de visitants pun·

núm. grups núm. visitants

Passejar i Conèixer
Collserola Tour
Nits d'astronomia
ActiVItats especials
Activitats d'estiu
Visites no guiades
Vis1tes no concertades
Total en grups
Visites particulars
Total visitants

375
13
16
45
17
80
7
553

8.563
506
379
1.039
426
5. 148
336
16.397
5.000
21.617

1er trimestre
2on tnmestres
3er trimestre
4rt trimestre
Total

dies Visites els caps de
setmana i festius
24
30
30
31

4.653
4.462
3.167
6.010

114

18.292

tuals dels quals no s'ha fet el recompte. Podem
estimar la seva afluència amb uns 20 visitants
diaris, és a dir un total de 5000 persones l'any
aproximadament.
El total de visitants al Centre entre setmana és
de 21.617.

El Centre d'Informació els dies
festius
Els visitants més habituals els dissabtes. diumenges i festius són famflies, principalment
amb nens pet1ts, i excursionistes Uns venen
cercant informació, amb ganes de gaudlf de
l'entorn que se'ls presenta i amb la intenció de
passar el matí; d'altres, els més caminadors:
venen sobretot cercant novetats en 1t1nerans, a
peu i en bicicleta, noves àrees arranjades, tot
per descobrir cada cop, nous indrets a la s~rra
Aquestes xifres fan una mitjana de 160 VISitar·_
al Centre d'Informació per dia festiu.

~ obertes

::rel Parc de prop
- 0a Tour

--~

dies

nombre de
participants

39
8
16
6

1.117
158
556
147

69

1.978

:ats obertes

l'any 2000 se n'han fet una al més de gener a
juny. Aquestes xerrades obertes al públic en
general no tenen inscripció prèvia i són gratuïtes.
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:

La caça al Parc
Recuperar les fonts
Ser voluntan al Parc
Contes per a nens i nenes
La fauna al Parc
La prevenció d'incendis

Nombre aproxim at de visitants totals
d el Centre d ' Informa ció: 39.909.

- :::entre d'Informació es promouen
e:; activitats per al públic en general:
_menades Conèixer el Parc de prop
_:en sobretot a grups familiars els
es al mati. Amb aquestes activitats es
donar a conèixer els valors naturals del
:;ensibilitzar la població respecte la
a'lcia de la seva conservació.
nits d'astronomia es desenvolupen dos
Jres al mes. Són activitats d'iniciació a
e'Vació del cel i els cossos celests. Encara
Collserola no és el millor lloc per a l'ob"' 6 dels estels, si que és una bona manera
..,nectar amb el Parc i els seus valors.

Dissabtes amb experts. Xerrades realit~ a la sala d'actes del Centre d'Informació,
•ec d'algun coJ.Iaborador o tècnic del Parc.
~ta activitat es va mic1ar la tardor del 1999
a intenció de donar a conèixer diversos
etes del Parc i de la seva gestió. Durant

Actuacions de millora del
Centre d'Informació durant
l'any 2000
Setembre del 2000:
* lnstal·lació de dues v1tnnes expOSitores de
cartells al vestíbul del Centre d'Informació.
Oct ubre del 2000:
* Actualització dels dos plafons metacrilats del
vestíbul, a causa del canvi de Patronat a
Consorci.
* Compra i instaJ.Iació de noves cort1nes per a la
Sala d'actes del Centre d'Informació.
* Manteniment dels equips de projecció de la
sala d'actes.
* Actualització de la retolació de la porta de
ferro de l'entrada al Centre.

Can Coll,
centre d'educació ambiental
La finca de Can Coll està situada al Parc de
Collserola, dins el terme munic1pal de Cerdanyola del Vallès. És una finca de titularitat
pública. administrada des de l'any 1987 pel
Consorci del Parc de Collserola.
Des de l'any 1988, Can Coll és un centre
d'educació ambiental del Parc de Collserola,
i des de 1993 acull el Centre de Documentació
i Recursos Educatius (CDRE). Els matins dels dies
festius. la masia és un centre d'informació obert
a tothom. La gestió del centre la realitzen c1nc
educadors adscrits al Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci del
Parc de Collserola.
El programa educatiu de Can Coll s'adreça
principalment als escolars d'educació infantil
i primària 1el seus objectius són: apropar als
escolars els d1ferents aspectes naturals de la
serra, l'experimentació personal en contacte
directe amb el medi, la transmisió de valors de
respecte vers la natura i la presa de consciència
ambiental Es dissenyen programes especials per
als col.lectius que requere1xen una atenció diferenciada (escoles o grups d'educació especial,
d'inserció de joves o d'ensenyament d'adults).
També es realitzen sessions de didàctica dirigides a estudiants universitaris. a alumnes de
cursos especialitzats i a educadors en act1u.
Durant el curs 1999/2000 s'han realitzat un
total de 547 activitats educatives, que han
comptat amb 10.985 participants. acompanyats pels seus mestres o professors. Per tal de
preparar adequadament les activitats. els educadors del centre han realitzat 62 reunions de
formació, amb l'assistència de 297 mestres.
Al llarg d'aquest curs. s'han realitzat 14 presentacions del cent re. a les quals han assistit
149 persones. Destaquem, entre aquestes presentacions, les realitzades amb tècnics d'altres
parcs naturals, com ara del Parc-Nature des lles
de Miribei-Jonage, del Servei de Parcs Naturals
de la Generalitat de València o del Centro de
Estudios Ambienta les de V1toria. També se
n'han fet amb tècnics d'a¡untaments. com els
de Sant Boi del Llobregat o de Barcelona. En
aquest mateix context. s'ha realitzat una reun ió
ordinària de directors i directores de centres de
primària de Nou Barris. a petició de la Delegació
Territorial Barcelona del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat.
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la Diputació de Barcelona i amb el Servei Local
de Català de Cerdanyola.
Com a activitats destacades de l'any,
remarquem l'organització de Collserola,
conta contes, exposició de llibres d'educació
ambiental per a nens 1nenes de 3 a 12 anys,
que durant la primavera, i en col.laboraoó amb
el CDRE, s'ha realitzat al CEA Can Coll. L'expoSICió, que entre setmana ha sigut visitada pels
mestres i alumnes que desenvolupen activitats
al centre, els diumenges ha restat oberta als
visitants de la masia.
Aixf mateix, 1atenent la proposta del Centre
de Recursos Pedagògics d'Horta-Guinardó, s'ha
dissenyat i realitzat un curset sobre didàctica de
la botànica i descoberta del medt. S'ha comptat
amb la presència de 1O mestres d'escoles de
primària de l'esmentat districte.
També s'han atès 21 gru ps en sessions de
didàctica, amb la presència de 403 alumnes,
que provenien bàsicament de les facultats de
ciències de l'educació i de geografia, i també
amb grups de mestres, en cursos de reciclatge,
i amb grups de llicenciats, en cursos d'especialització.
D'acord amb els convenis de col.laboració signats amb l'Escola Umversitària d'Educació Social
de la Universitat Ramon Llull i amb la Divisió de
Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, 3 alumnes han realitzat estades al
centre, fent més de 250 hores de pràctiques.
Així mateix, col.laborant amb la Facultat de
Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'han acollit, durant una
jornada laboral, quatre estudiants estrangeres
del programa Erasmus.
Durant aquest curs, s'han atès 14 grups amb
necessitats educat ives especials, amb més
de 200 alumnes amb deficiències psíquiques o
físiques.
S'ha signat un conveni de col.laboració amb el
Centre de Dia de Salut Mental de Cerdanyola,
de manera que els seus usuaris, unes 15 persones, col.laboren mensualment amb el CEA
Can Coll per al manteniment de l'equipament
i dels seus recursos educatius.
S'ha continuat col.laborant amb el Servei de
Dinàmica Educativa de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb el Patronat Flor de Maig de
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Amb la finalitat de donar eines de divulgació
que permetin conèixer 1entendre la dinàmica
del bosc de Collserola, s'ha treballat en el disseny i realització d'un CD adreçat a infants d'El
1CI.
Els dies festius, Can Coll es converteix en un
punt d'informació del Parc de Collserola. Durant
l'any s'ha acollit un total de 3.500 visitants, els
quals, acompanyats per voluntaris del Parc, han
fet 11 3 itineraris dins la masia i 15 passejades a
la Font de Sant Pau. Com a activitat complementària de l'exposiCió "Collserola conta
contes" s'ha organitzat una sessió domin1cal de
narració de contes de la mà d'un expert que ha
comptat amb l'assistència de 75 persones.
Destaquem, com a activitat espec1al de l'any,
la celebració del Dia de Collserola, que sota
el lema «Un espai viu, compartim-lo» ha ofert
una mostra de les activitats educattves que
s'organitzen als centres del Parc. El CEA Can
Coll ha comptat amb la presència de més
de 600 visitants.

Mas Pins,
centre d'educació ambiental
Mas Pins és el centre destinat a l'organització i
dinamització d'activitats adreçades a l'ensenyament secundari i als umversttaris. Les activitats
es dissenyen tenint en compte els continguts
que fixen les programacions escolars i, per una
altra banda, les possibilitats que ens ofereix la
Situació pnvilegiada de la casa, enmig d'una de
les grans zones boscoses de Collserola.
Emmarcat en el projecte d'educació ambiental
del Parc, el programa de Mas P1ns té com a
finalitat posar a l'abast de les institucions educatives i el professorat. recursos didàctics per
promoure la reflexió sobre l'ús, conservació i
gestió del territori.
Enguany, hem celebrat el 1Oè aniversari de
funcionament de Mas Pins, com a centre d'educació ambiental. Amb motiu de la celebraoó,
que es va fer coincidir amb el Dia de Collserola,
es va poder visitar una exposició sobre la tasca
feta durant aquests temps i participar en una
petita mostra d'adiv1tats relacionades amb els
temes i la manera de treballar del centre. Més
de cinc-centes persones van assistir a la festa
i vam poder retrobar-nos amb molts dels
professors amb els que hem treballat.
Durant el curs 99/00, els educadors de Mas Pins
han treballat directament amb 227 grups, amb
un total de 3.883 partiCipants. A més s'han de
comptabilitzar les 56 sessions de treball prèvies
amb 91 professors. Com ha passat els últims
anys, no s'ha pogut atendre la totalitat de la
demanda 1molts centres s'han quedat en llista
d'espera. Molt abans de finalitzar el primer trimestre acostuma a omplir-se el calendari de
reserves de tot el curs. Els dies festius el centre
acull grups d'adults que fan estades de treball,
aquest any s'han fet onze estades de dos o més
dies, amb un total de 224 participants.
Durant tot el curs, s'ha continuat la tasca amb
el seminari de professors iniciat el curs anterior,
amb la preparació de possibles temes per a treballs de recerca que trien els alumnes de Batxillerat. Aquest any, hem organitzat la primera
jornada de presentació dels treballs que
alumnes de diferents Instituts han fet sobre: "f¡
foc, element modelador del paisatge".
En la valoració dels professors es ressalta la
importància de la iniciativa per considerar-la

Activitats

grups participants

Educació especial
Ensenyament d'adults
Treballem el bosc
mediterrani
Descoberta de la vegetació
Descoberta de la fauna
Descoberta de la geografia
Descoberta de la geolog1a
Investigació sobre el bosc
Investigació faunística
Sessions de didàctica
i específiques
Cursos i seminaris
Presentacions
i col·laboracions
Sessions de treball amb
educadors
Estades dies festius
Total

1
4

18
29

1
89
23
31
22
34

8
1.829
367
694
266
450

4

34

7

2

126
64

11

62

56
11

91
224

296

4.262

..; ...ona v1a d'introducció a la divulgació
el'tlfica i motivació a la invest1gaoó. alhora
:: suposa un interessant intercanvi entre
,.,nes de centres diferents.

ques de millora del nivell de coherència
amb1ental dels centres educatius i motivar l'alumnat a participar activamen t en la vida de la
comunitat educativa.

aquesta mate1xa llnia de treball, s'ha orga;zar el curs: "Els líquens i el seu valor com a
ganismes indicadors" . adreçat als professors
secundària. dins el marc de col·laboració que
ateix entre el Consorci i la Universi tat de Bar. ona. El curs ha estat l'inici d'un projecte de
eac1ó d'una xarxa de centres coHaboradors
..e facilitin dades sobre la distribució d'espèes indicadores del mvells de contaminació.

Com és habitual, el centre acull alumnes universitaris en pràctiques d'empresa. Aquest any han
fet les pràctiques tres alumnes de la Diploma-

tura d'Educació Social. de la Universitat Ramon
Llull, amb un total de 250 hores cadascun d'ells.
També s'han pogut realitzar algunes activitats
docents fora del centre, en concret:
- Jornada formativa en el Parc Natural de la
Zona VolcàniCa de la Garrotxa, adreçada als professionals de l'educació ambiental que treballen
dins l'àmbit del Parc.
- Dues sessions dedicades als recursos didàctics.
en el marc de la la. Setmana Catalana d'Educaoó Ambiental. organitzada per la Fundació
d'Estudis Superiors d'Olot i la Societat Catalana
d'Educació Ambiental.

nivell de personal. hi hagut canvis
.,portants en l'equip d'educadors del centre.
:)urant el primer semestre de l'any, una persona
a substituir un dels educadors que per motius
je reorganització interna, va passar a fer altres
:.asques dins del Servei. El mes de setembre, un
:op finalitzat el procés de selecció mitjançant
:oncurs públic, es va contractar una nova tèc~ ca. Per una altra banda i arra n d'altres canvis,
e mes d'octubre es va incorporar una altra persena nova a l'equip. En resum. de les quatre
persones que formen l'equip actualment, dues
s'han incorporat l'últim trimestre del 2000.
Malgrat els canv1s, s'ha portat a terme el programa previst i s'ha pogut avançar en el disseny
d'una nova proposta de treball, anomenada:
'Cuidem la terra, construïm el futur". La procosta pretèn ajudar el professorat en les tas..l
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Centre de Documentació
i Recursos Educatius (CDRE)
Enguany destaquem algunes tasques relaCionades amb la difusió del centre: s'ha treballat
per tal que es pogués consultar el fons documental del CDRE des del web del ConsorCI, i a
la primavera, amb el nom de «Collserola Conta
Contes», es va organitzar una exposició de llibres infantils sobre la natura 1el medi amb1ent.

Informació i documentació
Serve i d 'informació

L'horari d'atenció al públic ha sigut de 10 a 14 h
els dies feiners, també s'han atès consultes
els dies de reunions de mestres de Can Coll.
En total, 320 consultes.
Pel que fa a la tipologia dels usuaris, es mantenen les proporcions d'anys anteriors:
dominen els professionals de l'educació, especialment de l'educació formal, segu1ts dels d'estudiants universitaris. Aquest any ha augmentat
el nombre d'estud1ants de Secundària. especialment dels que preparen treballs de recerca.
Vegeu en el quadre següent els percentatges
de les persones que han adreçat consultes al
CDRE.
Les consultes s'han fet mitjançant v1sita al
centre (un 80 %) o s'han resolt per telèfon,
fax, correu i e-mail (un 20 %)
Usuaris CDRE curs 1999-2000

Educado~: m~stres 23 %, professors 16%
1•ltres (ed ambletals, ed ~n el lleure .. \ 17%
Estudiants. unive~•tar•s I $,5 %,
ESO' bavcillerat 12.5%
l""'n Tècnl(s (tè<nKs munK•pals, documentalistes)
C§J I altres (voluntar~s)

D
D
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Préstec

Procedència documents curs 1999-2000

Les consultes han implicat 920 documents en
préstec i 55 donacions de publicacions del Parc.
S'han enviat reemborsaments en 3 ocastons. Els
usuaris del CDRE han fet 570 fotocòpies. Els
vídeos s'han deixat en 90 ocas1ons.
Hi ha hagut préstec de col.leccions de diapositives en 38 casos.

Compres 58%

Materials itinerants

L'exposició «Cuidem la Terra» i la B1bliomòbil,
com a elements del programa «Cu1dem la Terra,
cuidem Collserola», van visttar els centres:
- Escola Liceu Sant Jordi (Barcelona).
- Escola Fontetes (Cerdanyola). I una
maqueta de Collserola.
- Escola Pràdiques (Barcelona). Només
Bibliomòbil.
- Escola Zunch (Barcelona). Només
Bibliomòbil.
Aquests materials, independentment del programa «Cuidem la Terra, cuidem Collserola>>,
també s'han deixat a:
-Escola Institució Miranda (Barcelona). Per
a nivells d'ESO.
- Casal Tic-Tac (Cerdanyola). Per a casals
d'estiu. Només Bibliomòbil.
L'exposició «Collserola una realitat compartida»
s'ha traslladat a diversos llocs, concretament ha

Oonaoons de
paniCulars 4 %

IntercanVI i donaCions
1nstitucoonals 38 %

estat a:
-Complex esportiu La Plana, per l'AJuntament d'Esplugues. Durant el mes de maig.
-Ateneu (Cerdanyola), per I'AA.W de
Mont florit en representació de la Plataforma
Cívica contra túnel d'Horta. El mes de juny.
També s'han deixat 20 plafons. sense text nt
imatges. per al Fòrum 2000 de la Societat
Catalana d'Educació Ambiental. celebrat el 26 1
27 de febrer d'enguany.
Biblioteca

La biblioteca de Can Coll constitueix el fons
documental del CDRE. Actualment compta amb
4.2 11 documents, 377 més respecte de l'any
passat.

- 3

s nous

~te m àtiques

"' reimprès exemplars de Fauna de
'Ç}etació de Collserola.
~nts

ac.iiCt

d e Treball i Experiències

ques
els títols de les dues col.leccions
;;~ r¡formaoó diversa.
:> " ha tres nous reculls:
o a cuida la Terra: matenal de suport
~parats per a les reunions de mestres
del primer 1 segon trimestre del

- ..serola conta contes: material de
~ssier preparat per a l'exposició «Coll- ta Contes» i per a les reunions de
e Can Coll del tercer trimestre del
-:;~-es web i recursos a lnternet d'in-.:> un centre de documentació d'un

a:<Jral protegit (aquest matenal és fruit
~0oilació feta durant la 6a Sessió de
~ espa1s naturals proteg1ts de Catalunya).

omòbils

~

es el nom de petites biblioteques itine-

...e van començar arran del programa
~

a Terra. cuidem Collserola». Aquest
n t)a preparat una adreçada a
llà'la, pensada com a material de treball
c'edlt de síntesi per a 4t d'ESO.
~

curs també s'han organitzat bibllomò-

- o els llibres exposats a «Collserola
ConteS>>. Contenen llibres, bàsicament
e.:>, relacionats amb la natura i el medi
~ :. Hi ha els següents:
- ''ns a 6 anys (35 llibres)
- De 6 a 8 anys (32 llibres)
De 8 a 1O anys (37 llibres)
- De 1O a 12 anys (33 llibres)
. 4 és de 12 anys (41 llibres)

=:.. . sió i coordinació
-'<mb educadors

- e 'ltinuat amb la col.laboració del CDRE
~s

reumons trimestrals de mestres de Can
"lb l'explicació dels serveis que s'ofe¿ - exposició de materials didàctics.

També es van fer dues sessions de presentació
del CDRE 1de recursos en educació ambiental
per a un curs d'educadors ambientals de la Fundació Pere Tarrés.

Amb centres de documentació d'espais naturals protegits i de medi
ambient
S'ha participat en la Sisena Sessió de Treball de
Centres de Documentació d'Espa1s Naturals
Protegits (Paratge natural d'interès nacional
de l'Albera, Espolla, 19 de maig del 2000).
Enguany la sessió es va centrar en el tema
dels recursos a lnternet d'interès per als nostres centres i es va conè1xer l'experiència de
les biblioteques de la Universitat Autònoma
de Barcelona per obten1r la Norma ISO 9002.
També s'ha treballat en la redacció final de la
ponènoa presentada a les 7es. Jornades Catalanes de Documentació, amb el títol Centres
de documentació d'espais naturals protegits
de Catalunya: una experiència de treball
conJunt.
Des de febrer d'enguany, existeix la base de
dades Directorio de centres de documentación
ambientales, promoguda pel Centre Nacional
d'EducaCI6 Amb1ental (CENEAM), en el qual
està inclòs el CDRE.

Collserola Conta Contes
Arran d'una proposta de la llibrena Robafaves.
del 25 de març al9 d'abril s'ha organitzat a
Can Coll una exposició de llibres de natura 1
medi ambient per a nens i nenes de 3 a 12 anys
i una sessió d'explicar contes.
l'exposició es va presentar a la reunió de mestres de Can Coll del tercer trimestre. Va restar
oberta a les escoles habituals de Can Coll i els
diumenges corresponents al públic en general.
Van ser 200 llibres exposats en cinc apartats
segons edats. Durant les reunions de mestres
i entre setmana la van visitar unes 25 persones,
i durant els caps de setmana, unes 50. La
majoria de mestres es van mostrar interessats
en poder disposar del dossier de l'exposició i
alguns manifestaren interès per poder disposar
dels llibres exposats en préstec.
Amb aquestes activitats es va participar en la
Campanya «Operació 2000» de promoció de
la lectura, organitzada per l'associació «Projecte Ele» de Cerdanyola. Durant el temps que
va durar l'exposició, hi hav1a a Can Coll informació de la campanya i una urna on es recollien
paperetes amb informació de llibres lleg1ts pels
vis1tants a l'exposició. Es van recollir 40 paperetes.

Al Butlletí del Parc
S'elabora periòdicament un article per a l'òrgan
informatiu del parc, amb el títol genèric de «El
CDRE suggereix... » En aquest curs s'ha fet:
-Collserola Conta Contes.

Fullet de difusió
És bàsica la difusió dels serveis i materials que
són a l'abast dels centres docents i els serveis
d'informació. Aquest curs s'ha editat novament un fullet d'Informació específic del
CDRE que. a l'inici del proper curs, s'enviarà
aproximadament a 700 centres de recursos
pedagògiCS, biblioteques i centres de documentació, escoles, equipaments d'educació
ambiental, etc.

A les pàgines web del Parc
A més de l'habitual notícia bimensual de les
noves adquisicions del centre, aquest curs s'ha
1ncorporat al web del ConsorCI la possibilitat de
fer consultes al catàleg del CDRE.
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Els Voluntaris del Parc

Gestió del programa
Revisió del programa de Voluntaris.
A principis d'any es plantejaren les línies de tre·
ball de l'organització, en els àmbits: gestió,
organització formació i tasques i projectes.
Relacions amb altres entitats
S'ha participat un any més en el catàleg d'enti·
tats ambientals de la UNESCO. També han
arribat demandes d'informació de diversos centres d'atenció primària i d'algun casal juvenil.

Despeses del Programa de voluntaris
Total: 1.967.544 ptes
Funcionament de
les tasques
27%

Trobades
La vida associativa del Voluntari té dues fites
importants a l'any: les trobades de renovació.
Aquest any han estat el 6 de maig i el 4 de
novembre d'octubre. S'ha donat a les trobades
el caire formatiu i a l'hora festiu que tenien
anys anteriors. L'assistència ha estat força nombrosa ratllant el 75o/o de Voluntaris.
Atenció personal
S'ha detectat que un dels aspectes a reforçar
era l'atenció personalitzada a Voluntaris i grups
1la dinamització del col·lectiu. Es valorà que
calia una persona que reforcés aquests aspectes
durant els caps de setmana. S'ha estat treballant per definir les feines d'aquest possible
coordinador , la seva relació contractual i perfil
del professional de qui hauria de fer aquesta
feina.
A finals d'any s'incorporà un tècnic amb dedicació.
Equipament bàsic del Voluntari
S'ha reeditat un document històric: el Xuletari
del Voluntari. A aquesta nova ediciós'hi ha
afegit un full on es detallen els punts d'interès
de la Serra.

alues

4%

Organització
Estructura de l'organització
Es continuà amb el procés de consolidació de
grups de treball com a peça clau per a l'organització per a la realització de les tasques. Amb
aquest objectiu s'ha 1nsistit en que cada persona centri el seu compromís en la realització
d'una tasca concreta, s'han reforçat petits
nuclis de treball allà on no existien. i s'han dissenyat feines complementàries que permetin
tentr un programa anual als grups amb tasques
estacionals.
Es realitzà una trobada de coordinadors de grup
el primer trimestre per reforçar la comunicac1ó i
reflexió entre els diversos grups.
Flux de Voluntaris
Han participat en el procés d'incorporació a
Voluntaris 13 persones de les 20 entrevistades.
Cinc persones han deixat el procés abans d'acabar-lo. El més d'octubre signaren definitivament 7 persones.
S'han donat de baixa a 20 persones per
diversos motius, entre els que predominen
raons de tipus laboral 1familiar.
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Comunicació
S'ha treballat per mtllorar els canals de
comunicació entre Parc i Voluntaris. S'han realitzat 11 fulls informatius mensuals, amb infor-

maCJons de caire generaL S'han realitzat més de
20 trameses específiques convocant a trobades
generals, reumons o sessions de formació.
La Reunió anual de Voluntaris (que es du a
terme a la trobada de tardor) aquest any s'ha
centrat en la preparació del dia de Collserola i
s'ha proposat de realitzar un debat dins el
col-lectiu el primer trimestre del 2001 .

Tasques i Projectes
Planificació i seguiment de les tasques
Durant els mesos de juny i juliol s'han realitzat
6 reunions especifiques de seguiment per a les
diverses tasques amb la participació dels tècnics
que les supervisen.
Els Voluntari s i l'atenció al visitant
als centres
S'ha equipat a les persones que realitzen
aquestes tasques amb una bossa, anomenada
cartera d'interpretació, amb materials i recursos
per a fer el treball de guiatge.

Hi ha hagut 40 dies amb Voluntaris al Centre
d'Informació que han atès 530 persones en 62
itineraris. A can Coll hi ha hagut 43 diumenges, amb l'aSSIStència de 2 o 3 Vo1untans.
S'han fet 129 visites a la casa atenent a 2.181
persones.
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:.:~enció als visitants
1: ~ h ivernants.

a la feixa

brós grup de Voluntaris durant els
e •11Vern s'ha dedicat a promoure l'obserd aus a la feixa dels ocells de can Coll.
rea tzat 22 dies de servei amb 2 o tres
·ar s cada un. S'ha atès un total de 294
~-

··eballat en el disseny dels plafons per al
nformació on es reben els visitants de la
~ Per tal de completar el cicle anual de
-e d'aquest grup que es dedica a l'atenció
, tants, s'ha completat la seva tasca amb la
:xació i seguiment de caixes niu als entorns
.a~ Coll.
E:S itineraris a peu conduïts per
-otuntaris
• :e'1er a juny s'ha tancat el programa d'acti- "' del curs 99-00 realitzant les sortides pla.ades. Durant aquest període es realitzaren
- - neraris acompanyant 229 visitants.
es de maig es començà a treballar en el
ograma Matins a Collserola que proposava
b1nar els itineraris temàt ics amb altres acti·a:s complementàries. Per poder elaborar
~est programa a fons es proposà que d'oc·e del 2000 fins al març del 2001 es realit~ ,., sortides seguint les que proposa el llibre
• neraris del Parc.
:: .....,es de novembre es van anuHar alguns itine-~ després de valorar que calia evitar els lliaris que discorrien per zones de caça.
Col·laboració en l'inventari forestal
: ·ant el primers 6 mesos s'ha continuat amb
= ·eball de l'inventari general de la serra.
- m t¡ans d'any es replantejà la tasca, centrant
n.-entari en una zona de repoblacions a la que
;, a fer un tractament silvícola. S'inicià aquesta
o;a feina amb la realització dels plànols de
"'POSició forestal per, després, iniciar l'invende les 11 parcel·les que hi ha a la zona. El
-=ball s'acabarà a mitjans del 2001 .

Col·laboració en activitats no habituals
El col· lectiu de Voluntaris ha participat activament en el dia de Collserola de l'any 2000. La
seva coHaboració ha estat Important per tal de
fer funcionar la gran diversitat d'actiVItats proposades.
Durant 2 caps de setmana, el Voluntans han
donat suport a l'exposició de llibres Collserola
conta contes instal.lada a Can Coll.

Formació
Formació inicial
Aquest any s'ha posat en marxa el pla de formació inicial per a futurs Voluntaris, molt cen trat en capacitar-los per atendre als visitants a
Can Coll. Han seguit les sessions de formació
Inicial 13 persones. El coneixement general de
la serra i el Parc (una sessió i una sort1da), el
coneixement de Can Coll i l'apropament a la
feina d'atenció al públic (2 sessions, una activitat de treball de camp i dos dies de treball
amb els Voluntaris experts) han conformat
aquest pla de formació inicial.
Formació bàsica
En la línia de millorar els seus coneixements
com a Voluntaris ambientals s'ha iniciat l'anomenada formació bàsica Per als voluntaris de la
1a a la Sa promoció, enguany s'ha realitzat el
programa anomenat Sostembilitac i participació
que ocupava 2 sessions. El pn mer dia de treball
s'abordaven temes ambientals i es relacionaven
amb la sostenibilitat, a la segona es treballaven
casos pràctics de participació i es feia una
reflexió sobre les possibilitats d'intervenció dels
ciutadans en la resolució de temes ambientals.

El programa s'ha realitzat 4 vegades (8 sessions) amb la participació d'uns 50 Voluntaris
que, majoritànament, n'han fet una valoració
positiva.
Els Voluntans de la 9a promoció realitzaren una
sessió de formació entorn la figura de protecció del Parc i la seva vegetació, per aprofundir en el coneixement de Collserola.
Formació específica
La formació específica s'ha realitzat a les dues
trobades generals de l'any.
A la t robada de primavera sota el títol Eines per
al treball a Collserola es realitzaren 6 sessions de
formació en les que es van tractar els següents
temes: interpretació del patrimoni històric,
socorrisme, Interpretació al medi natural, eines
de comunicació, apropament a la classificació
de plantes, reviSIÓ de tècniques d'inventan
forestal i anellament de pollets.

A la trobada de tardor és feren tallers de revisió
de tècniques d'inventari, d'interpretació del paisatge, es debaté el programa Matins a Collserola i s'analitzà el treball al punt d'informació
de la feixa d'observació d'ocells.
Puntualment s'han fet sessions formatives sobre
interpretació de can Coll per a Voluntaris de la
9a que s'havien integrat recentment a la tasca
(25/3) i una sessió d'introducció a la col·locació
i seguiment de caixes niu (5/2).

Participació en el seguiment de
repoblacions
: '1a cont.nuat amb el seguiment mensual de
o repoblacions de Montbau, Sant Pere Màrt1r
la •ont de la Beca. amb la col·laboració de 8
::; untaris organitzats en 3 equips.
Neteges realitzades per Voluntaris
_ '1a continuat treballant en la consolidació
.. ,., grup estable de neteges que pugui
~::ordar treballs de qualitat. és a dir de millora
Oé' paisatge o d'Intervenció en zones delicades.
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