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Serveis Tècnics del Consorci del Parc de Collserola (1)
Centre d’Informació del Parc (2)
Ctra. de l’Església, 9�
(Ctra. de Vallvidrera – St. Cugat, km 4,7)
080�7 Barcelona

(�) Tel: 93 �80 06 7� fax: 93 �80 60 74
(�) Tel: 93 �80 35 5� fax: 93 �80 60 74
a/e: ci@parccollserola.net

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental (1)
Centre de Documentació i Recursos Educatius (2)
Ctra. de Cerdanyola a Horta, km �
08�90 – Cerdanyola del Vallès

(�) Tel: 93 69� 03 96 fax: 93 580 76 54
a/e: cancoll@parccollserola.net
(�) Tel: 93 69� �9 �6 fax: 93 580 76 54
a/e: cdre@parccollserola.net

Estació Biològica del Parc de Collserola
Mòdul de Recuperació de Fauna (1) Aula de Can Balasc (2)
Camí de Can Balasc, s/n
080�7 Les Planes (Barcelona)

(�) Tel: 93 590 05 66 
Tel: 93 587 95 �3 - 6�0 885 78� 
a/e: mrfcanbalasc@parccollserola.net
(�) Tel: 93 589 89 64 
a/e: eacanbalasc@parccollserola.net
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President
Jordi Hereu Boher
President de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Vicepresident
Antoni Fogué i Moya
President de la Diputació de Barcelona

Vicepresident executiu
Josep Perpinyà Palau
Alcalde de Sant Just Desvern

Secretari
Sebastià Grau Àvila

Interventor
Francesc Artal Vidal

Tresorer
Lluís Malavia Muñoz

Membres
Ivan Arcas Blanch
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Consol Pla Dou
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Juan Antonio Vázquez Cortado
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Antoni Morral Berenguer
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Jordi Portabella Calvete
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Emma Balseiro Carreiras 
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Pilar Díaz Romero
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Clemente Murillo Benítez
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Francesc Narváez Pazos
Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Manel Martínez Díaz
Diputació de Barcelona

Josep Mayoral Antigas
Diputació de Barcelona

Juan Carlos del Río Pin
Diputació de Barcelona

Martí Doménech Montagut
Diputació de Barcelona

Jordi Bertran Castellví
Diputació de Barcelona

Ferran Vallespinós Riera
Diputació de Barcelona

Joan Antoni Baron Espinar
Diputació de Barcelona

Xavier Florensa Cantons
Diputació de Barcelona

Joan Puigdollers Fargas
Diputació de Barcelona

Joan Grisó Nieto
Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

Laura Martínez Miragall (fins setembre 2010)
Carme Carmona Pascual (des de setembre 2010)
Ajuntament Cerdanyola del Vallès

Joan Borràs Alborch
Ajuntament del Papiol

César Arrizabalaga Zabala (fins juliol 2010)
Maria Elena Pérez García (des de juliol 2010)
Ajuntament Montcada i Reixac

Martà Subirà Roca
Ajuntament Sant Cugat del Vallès

José Blas Parra Rodríguez
Ajuntament Esplugues del Llobregat

Mònica Santamans Forés
Ajuntament de Molins de Rei

Sara Jaurrieta Guarner
Ajuntament de Barcelona
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President
Josep Perpinyà i Palau
Ajuntament de Sant Just Desvern

Per la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 
Ivan Arcas Blanch

Catalina Montserrat Martí

Xavier Paz Penche

Salvador Gausà Gascón

Joan Miquel Roca Cueto

Per la Diputació de Barcelona

Josep Mayoral Antigas

Martí Doménech Montagut

Jordi Bertran Castellví

Manel Martínez Díaz

Ferran Vallespinós Riera

Pels ajuntaments

Joan Borràs i Alborch
Ajuntament de El Papiol

Rafael Bellido Cárdenas (fins l’abril 2010)
Laura Martínez Miragall (des d’abril 2010)
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Sara Jaurrieta Guarner
Ajuntament de Barcelona

Carmen Andrés Añón
Ajuntament de Barcelona

Elsa Blasco Riera
Ajuntament de Barcelona

Joan Grisó Nieto
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sergio Hermoso Navalpotro
Ajuntament de Montcada i Reixac

Marta Subirà Roca
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Pilar Díaz Romero
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Mònica Santamans Forés
Ajuntament de Molins de Rei

Assistència tècnica
Director gerent
Marià Martí i Viudes

Secretari
Sebastià Grau Àvila

Interventor
Francesc Artal  Vidal

Comissió executiva
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President
Marià Martí i Viudes
Consorci Parc de Collserola

Vicepresident
Vicenç Sureda Obrador
Diputació de Barcelona

Josep Riba Vilanova
ADENC

Josep Miquel Mallafré Serracanta
Agrupació en Defensa de l’Entorn “Alnus”

Enric Llorella Muruzábal
Amics de la natura de Sant Feliu de Llobregat

Juli Fontoba Sogas
Col·lectiu Agudells. Ecologistes en Acció, Catalunya

Francesc Comulada Torner (fins juny 2010)
Damià GIbernet i Pahissa (des de juny 2010)
Associació de Veïns de Mont d’Orsà - Vallvidrera

Esther Argelich Martínez
Associació de Veïns del Barri de Montbau

Alberto López Parras
Associació Veïns Canyelles

Jaume Taxé Fábregas
José Miguel Sebastián
Associació de Veïns de Sant Just Desvern

Javier Montellano López
Associació Punt Interacció Collserola

Joan Estevadeordal Flotats
Catalunya Camina

Lluís Terradas Soler
Cambra Oficial de La Propietat Urbana de Barcelona

Eva Mas Trepat (fins novembre 2010)
Oleguer Farràs i Jané (de de novembre 2010)
Josep Moner i Tomás
Centre d’ecologia i projectes alternatius (CEPA)

Andreu Rafa Martínez
Centre Excursionista de Catalunya

Marià Caimó Hernández
Centre Excursionista de Molins de Rei

Josep Closas Solà
Club Velers Collserola

Maria Valls Biosca
DEPANA

Joan Puigdomènech Franquesa
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

Antoni Gómez Bolea
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Francisco Javier Valencia Mateos
Federació Catalana de Caça

Esther Argelich Martínez
Federació d’associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

Antoni Pardinilla Rovira
Federació Entitats Excursionistes de Catalunya

Gerard Badia Esbrí
Fundació Catalana de l’Esplai

Óscar Sanz Aguilar
GRODEMA 

Marc Recasens Anton
Institut Català d’Ornitologia

Domènec Miquel i Serra
Grup d’Estudis Locals

Xavier Escuté Gasulla
Institució Catalana d’Història Natural 

Antonio Cabeza Martín
Servei d’extinció d’incendis i salvament
Ajuntament de Barcelona

Juanjo Butrón
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA)

Josep Roca Elias 
Societat Catalana d’Herpetologia

Pere Aceitón Marín
Secció Excursionista “SEAS”

Joan Vendrell González
Societat de Caçadors de Sant Just Desvern

Consell consultiu
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Francisco Javier Valencia Mateos
Societat de l’Ardilla Cerdanyola Del Vallès

Juan Martín Mayordomo
Societat de Caçadors l’Harmonia d’horta

Miguel Durán González
Societat de Caçadors Sant Feliu de Llobregat

Agustín del Río Martín
Societat de Caçadors La Floresta

Josep Pujolar Faure
U.E.C. Gràcia

Dolors Lázaro Palau
Club Excursionista de Gràcia

Josep Cuscó Moyes
Ramon Figueras Garriga
Unió de Pagesos de Catalunya

Ferran Rodà de Llanza
Universitat Autònoma de Barcelona

Roger Caballé Sasot
Rosa Guallar López
Associació Via Verda de Cerdanyola

Pablo Alonso González
E.M.D. de Valldoreix

Mónica Palet Montero
Dte. �è Nou Barris
Ajuntament de Barcelona

Montserrat Filomeno Martí
Dte. �è Horta - Guinardó
Ajuntament de Barcelona

Salvador Clarós Ferret
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Maribel Sánchez Loran
Dte. �è Sarrià - Sant Gervasi
Ajuntament de Barcelona

Mónica Santamans Forés
Ajuntament de Molins De Rei

Joan Grisó Nieto
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Rafael Bellido Cárdenas
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Sergio Hermoso Navalpotro
Ajuntament de Montcada i Reixac

Marta Subirà Roca
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Pere Orriols Tubella
Ajuntament de Sant Just Desvern

Francesc Cruces Socasau (des de desembre 20101)
Club Muntanyenc Sant Cugat (des de desembre 20101)
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Estat d’ingressos 2010

A. Operacions corrents

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos Consignació pressupostada Contret

34200 Ingressos per serveis educatius ��.000,00 �4.429,04

34901 Preus públics per ocupació privativa d’espais públics �.000,00 14.�12,�0

34902 Preus públics utilització temporal instal. Del Parc �,00 0,00

34909 Altres preus públics �,00 0,00

3�000 Vendes 1�.000,00 �.���,1�

39000 Altres ingressos 3.000,00 �3.9�4,�9

Total Capítol III 96.010,00                 161.802,50

CAPÍTOL IV Transferències corrents

44000 Transferències d’entitats públiques �,00 �.000,00

4�001 Transferència Generalitat de Catalunya 3��.000,00 3��.000,00

4�100 Transferències Diputació de Barcelona 2.434.�40,00 2.434.�4�,00

4�201 Transferències finalistes Ajuntament de Barcelona 121.3�0,00 92.4�1,3�

4�202 Transferències finalistes Ajuntament Molins de Rei 10.000,00 1�.1��,�9

4�203 Transferències finalistes Ajuntament de Sant Cugat 20.000,00 20.000,00

4�211 Transferències no finalistes Ajuntament de Barcelona 40.000,00 40.000,00

4�300 Transferències MMAMB 2.493.��0,00 2.493.��0,00

4�000 Transferències d’empreses privades finalistes 3�.000,00 0,00

4�001 Transferències d’empreses privades no finalistes �1.000,00 �2.�00,00

Total Capítol IV 5.620.765,00           5.571.552,97

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials

�2000 Interessos 1�.000,00 3.923,�9

��000 Concessions ��.0�0,00 ��.424,��

Total Capítol V 73.060,00                61.348,46

Total operacions corrents �.��9.�3�,00          �.�94.�03,93

B. Operacions de capital
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals

�1900 Venda d’immobilitzat �00,00 1.194,��

Total Capítol VI 600,00                  1.194,78

CAPÍTOL VII Transferències de capital

�4000 Transferències d’entitats públiques �,00 0,00

��0�0 Transferència Generalitat de Catalunya 332.9�0,00 332.9�0,00

��100 Transferències de la Diputació de Barcelona 2��.030,00 2��.030,00

��201 Transferències Ajuntament de Barcelona 34.4�0,00 14.3�2,�1

��203 Transferències Ajuntament de Sant Cugat �0.000,00 �0.000,00

��204 Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 30.000,00 30.000,00

��20� Transferències Ajuntament de Sant Just Desvern �,00 1�.022,��

��20� Transf Ajuntament de Sant Cugat 0,00 0,00

��209 Transferències altres ajuntaments �,00 0,00

��300 Transferències de la MMAMB 3��.�00,00 330.0�1,91

��000 Transferencies d’entitats privades �,00 0,00

Total Capítol VII 1.108.960,00          1.049.467,28
Total operacions de capital 1.109.��0,00          1.0�0.��2,0�

Pressupost 2010:  6.899.395,00
Romanents 2009:                         364.349,99
Total pressupost 2010: 7.263.744,99        6.845.365,99

Consorci Parc de Collserola. Memòria 2010 PRESSUPOST 2010
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Estat de despeses 2010

A. Operacions corrents

CAPÍTOL I Despeses de personal Consignació pressupostada Contret

Retribucions del personal 2.�40.��0,20 2.�4�.9�4,44

Seguretat social ��9.�40,�0 ��2.9��,0�

D’altres 193.034,00 1��.�22,0�

Total Capítol I 3.793.625,00 3.594.794,55

CAPÍTOL II Adquisició de béns i serveis

0. 1�2 .20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge �,00 3�0,40

0. 920. 0300 Lloguer de fotocopiadores �2�,00 0,00

0. 1�2.20400 Lloguer de material de transport �,00 0,00

0. 1�2.20�00 Lloguer  torre de collserola 9.�1�,00 9.�92,93

0.920. 20900 Cànons. 1.300,00 1.293,24

0.1�2.21000 Reparació i manteniment del medi natural 401.992,4� 213.121,4�

0.32�.21200 Manteniment menor centres educatius �.1�0,00 �.4�9,3�

0.920.21200 Reparació d’edificis i altres construccions 1�2.240,00 12�.00�,22

0.1�2.21300
Reparació i manteniment maquinària, inst. Tècniques i 
utill.

2.��0,00 4.�29,��

0.1�2.21400 Reparació i manteniment elements de transport 2�.000,00 32.2��,29

0.1�2.21�00 Reparació mobiliari urbà i àrees de lleure 23.000,00 22.20�,��

0.920.21�00 Reparació i manteniment mobiliari i equips oficina �.100,00 9.�29,��

0.920.21�00 Reparació equips per a processos d’informació �.000,00 2.�30,23

0.920.21�01 Manteniment programes informàtics 1�.1�0,00 11.434,��

0.1�2.21900 Reparació i manteniment equips telecomunicacions �.000,00 4.94�,31

0.920.21900 Altres erparacions i manteniments �,00 0,00

0.920.22000 Material d’oficina 10.000,00 10.10�,��

0.1�2.22001 Publicacions medi natural 1.000,00 249,0�

0.32�.22001 Publicacions educació ambiental 3.000,00 40�,11

0.920.22001 Publicacions administració general 1.2�0,00 2.0��,��

0.920.22002 Consumibles informàtics i altres materials 12.000,00 10.���,42

0.920.22100 Consum electricitat 49.000,00 �1.00�,�2

0.920.22101 Aigua 30.000,00 2�.113,�9

0.1�2.22103 Combustibles i carburants 3�.�00,00 33.�9�,��

0.32�.22103 Gasoil calefacció can coll 11.000,00 10.49�,��

0.1�2.22104 Vestuari treballadors medi natural �.000,00 9.�21,�0

0.920.22104 Vestuari 2.�00,00 0,00

0.920.2210� Productes farmacèutics i material sanitari 1�0,00 �30,29

0.920.22110 Productes de neteja i higiene personal �0,00 4,�9

0.920.22200 Servei de telefonia fixa 2�.�00,00 3�.1��,��

0.920.22201 Postals 11.000,00 �.1�4,��

0.920.22202 Telegràfiques 1�0,00 0,00

0.920.22203 Servei d’internet �.000,00 �.3�0,04

0.920.2220� Telefonia mòbil 9.�00,00 �.�00,�0

0.920.22209 Missatgeria 3.000,00 2.��4,�0

0.1�2.22400 Assegurances de vehicles 1�.300,00 9.294,0�

0.920.22401 Assegurances edificis i instal·lacions 1�.230,00 1�.213,��

0.920.22402 Altres assegurances �,00 0,00

0.920.22�00 Tributs estatals �,00 0,00
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0.920.22�01 Tributs de les comunitats autònomes �,00 0,00

0.920.22�02 Tributs de les entitats locals 3.�40,00 �03,19

0.920.22�01 Representació i protocol 10.000,00 14.943,�9

0.32�.22�02 Publicacions i divulgació ��.9�1,�0 43.341,�3

0.920.22�03 Publicacions a diaris oficials. �.000,00 2.19�,94

0.920.22�04 Jurídics, contenciosos 2.90�,00 4.1��,99

0.924.22�0� Voluntaris i participació ciutadana 44.000,00 3�.33�,2�

0.1�2.22�99 Despeses diverses medi natural 4.�00,00 4.44�,��

0.32�.22�99 Despeses diverses educació ambiental 1�.1�0,00 1�.�9�,��

0.33�.22�99 Despeses diverses servei projectes i obres 300,00 311,9�

0.920.22�99 Despeses diverses administració 300,00 4.212,32

0.1�2.22�00 Servei de neteja del medi natural 3�9.443,00 2�2.��3,��

0.920.22�00 Servei de neteja 93.310,00 ��.3�9,�4

0.920.22�01 Servei de vigilància i seguretat 10�.100,00 10�.���,31

0.1�2.22�0� Estudis i treballs tècnics-medi natural 1�0.3��,�1 129.33�,��

0.32�.22�0� Estudis i treballs tècnics-educació ambiental �,00 0,00

0.33�.22�0� Estudis i treballs tècnics-projectes i obres 12.000,00 �.0�2,12

0.920.22�0� Estudis i treballs tècnics-administració �.39�,00 3.��0,00

0.920.22�09 Assessorament informàtic 2�.9�0,00 2�.00�,�3

0.32�.22�99 Suport extern centres d’educació ambiental ��.�00,00 �1.9�1,91

0.912.23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern. �.�00,00 2.���,00

0.920.23010 Dietes del personal directiu �00,00 3.2��,3�

0.920.23020 Dietes del personal no directiu 9.�00,00 3.��3,0�

0.912.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern �00,00 0,00

0.920.23110 Locomoció del personal directiu 1.000,00 �,40

0.920.23120 Locomoció del personal no directiu 13.�00,00 �.44�,0�

Total Capítol II 1.966.677,67 1.533.856,03

CAPÍTOL III Despeses financeres

0.920.3�200 Interessos de demora �,00 0,00

0.920.3�900 Altres despeses financeres i de gestió bancària 4�0,00 9�,�9

Total Capítol III 455,00 97,89

CAPÍTOL IV Transferències corrents

0.920.4�200 Transferències corrents a ajuntaments �,00 0,00

0.920.4��00 Transferències corrents a entitats que agrupin municipis �,00 0,00

0.920.4�000 Transf. Corrents a famílies i inst sense fin. Lucratives �3.122,�� ��.�9�,�1

0.920.4�100 Transferències corrents a persones físiques �,00 0,00

Total Capítol IV 73.137,68 65.798,51
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Total operacions corrents  5.833.895,35
5.194.546,98

B. Operacions de capital
CAPÍTOL VI Inversions reals

0.1�2.�0000 Inversions en terrenys �0.00�,00 0,00

0.1�2.�0900 Inversió nova en medi natural per a l’ús general 10�.���,�2 �1.���,0�

0.33�.�0900 Altra inv. Nova infraestr. I bens dest. A l’ús gral �11.3�9,31 1�1.03�,11

0.1�2.�1900 Inversió de reposició en medi natural per a l’ús general 234.31�,00 1�9.1�4,2�

0.32�.�1900 Inversió de reposició per a l’ús general 229.10�,00 1�1.�29,�2

0.920.�2200 Edificis administratius i altres construccions �.000,00 4�.�19,23

0.1�2.�2300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 10.00�,00 14.2�4,41

0.1�2.�2400 Elements de transport �,00 0,00

0.920.�2�00 Mobiliari i equipament d’oficina 3.�00,00 1.102,00

0.920.�3200 Inversió de reposició edificis i altres construccions �0.000,00 41.149,4�

0.1�2.�3300 Inversió de reposició maquinària, instal. I utillatge 2.000,00 0,00

0.920.�3�00 Mobiliari i equipament d’oficina 4.000,00 �3�,22

0.32�.�4000 Drets de reprodució 3.000,00 13.9��,93

0.920.�4009 Altres inversions immaterials �,00 �3�,19

0.920.�4100 Aplicacions informàtiques 1�.�00,00 �.3�9,�1

0.1�2.��200 Altres edificis i construccions-medi natural 100.310,00 21.�93,��

0.1�2.��300 Maquinària, instal·lacions i utillatge �.�00,00 �.3�1,��

0.1�2.��400 Elements de transport-medi natural �,00 0,00

0.1�2.���00 Mobiliari urbà i estris 2.000,00 4�4,��

0.32�.���00 Mobiliari i equipament educació ambiental 1�.32�,�1 19.�99,34

0.920.���00 Mobiliari i equipament d’oficina 12.000,00 10.�22,0�

0.920.���00 Equips per al procés de la informació 3�.000,00 19.�19,2�

Total Capítol VI 1.420.849,64 780.734,41

CAPÍTOL VII Transferències de capital

0.920.��20� Transferències ajuntament de cerdanyola del vallès 9.000,00 0,00

Total Capítol VII 9.000,00 0,00

Total operacions de 
capital 1.429.849,64 780.734,41

Pressupost  2010 6.899.395,00

Romanents 2009 364.349,99

Total pressupost 2010 7.263.744,99 5.975.281,39





3. Actuacions
3.1 Administració i contractació

3.�.�. Òrgans de govern
3.�.�. Gestió econòmica, gestió de recursos humans i contractació
3.�.3. Acció administrativa
3.�.4. Gestió del patrimoni públic
3.�.5. Arxiu
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Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem 
de deliberació i decisió del Consorci del 
Parc de Collserola. Durant l’any 2010, van 
celebrar-se 3 sessions ordinàries (31 de 
maig, 21 de setembre i 20 de desembre).
Cal assenyalar que a la sessió de 21 de 
setembre s’impulsà la tramitació de la 
proposta de modificació dels Estatuts del 
Consorci per tal d’incorporar com a ens 
consorciat la Generalitat de Catalunya.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva del Consorci del Parc 
de Collserola és un òrgan operatiu l’objecte 
del qual és fer el seguiment i establir els 
mecanismes de posada en marxa de les 
decisions preses en l’Assemblea General. 
L’any 2010 van celebrar-se 2 sessions 
ordinàries, els dies 31 de maig i 20 de 
desembre.

Consell Consultiu

El Consell Consultiu es configura com a 
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 2010 
varen celebrar-se 2 sessions ordinàries: el 
30 de juny i el 13 de desembre.

El més rellevant de la sessió d’estiu fou 
que els membres del Consell Consultiu 
van acordar fer arribar al president de 
la Generalitat de Catalunya el malestar 
per l’endarreriment de la declaració de 
Collserola com a parc natural, la qual 
s’aprovà finalment a l’octubre.

També es va acordar crear un grup de 
treball per impulsar la realització d’estudis 
preliminars aprofundits sobre el recurs 
forestal de Collserola i sobre la possibilitat 
de fer-hi valorització energètica.

El 13 de desembre se celebrà la 
sessió ordinària del Consell Consultiu 
corresponent a l’hivern de 2010. En el 
decurs d’aquesta sessió, els representants 
de les entitats van manifestar la seva 
satisfacció per la declaració de parc natural 
de la serra de Collserola i van expressar 
la seva preocupació per qüestions com 
el desenvolupament dels ERE (Espais 
de Regulació Especial), la contaminació 
lumínica al Parc o que la redacció del Pla 
Especial del Parc Natural de Collserola 
s’efectuï en el termini previst. També es 
va analitzar el potencial d’aprofitament 
forestal de Collserola com a eina per a 
millorar la gestió dels boscos i, en aquest 
sentit, es va palesar la conveniència de 
promoure la redacció i execució de Plans 
tècnics de gestió i millora forestal entre 
els propietaris de les finques privades del 
Parc.
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Introducció

Al Servei 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 funcions 
finalistes dels altres serveis. 

Els àmbits de gestió són els següents:
- Econòmic, gestió de recursos humans i  
 contractació.
- Acció administrativa.
- Gestió de patrimoni públic.
- Arxiu

Activitat dels òrgans de govern



1�

Gestió econòmica

L’àmbit de gestió econòmica té com a 
finalitat principal la gestió del pressupost 
de l’entitat. Aquest recull les previsions 
d’ingressos i els crèdits per a despeses que 
s’hauran d’executar durant l’exercici. Per 
al 2010 el pressupost aprovat inicialment 
pel Consorci del Parc de Collserola ha es- 
tat de 6.181.435 €, amb una consignació 
definitiva, un cop realitzades les modi- 
ficacions de crèdit de l’exercici, de 
7.263.744,99 €. Cal fer especial esment a 
la declaració de Collserola com a Parc Na- 
tural, per part de la Generalitat de Catalu- 
nya, el 19 d’octubre que ha comportat 
una aportació per a l’exercici de 2010 
de 717.960 €, distribuïts en 385.000 € 
per transferència corrent i 332.960 € per 
transferència de capital. 

El pressupost d’ingressos recull els recursos 
financers de l’entitat i es nodreix en un 
91,2�% amb les aportacions que realitzen 
la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona i l’aportació extraordinària 
de la Generalitat de Catalunya. Altres 
fonts de finançament són les aportacions 
d’ajuntaments, d’entitats col·laboradores 
i els preus públics del parc. L’execució del 
pressupost d’ingressos per l’any 2010 ha 
estat del 99,21%, que correspon a un 
100,09% d’execució d’ingressos corrents i 
un 94,�3% d’ingressos de capital. 

Pel que fa al pressupost de despeses, 
expressa els crèdits màxims que es poden 
gastar a cada partida. El 19,��% dels crèdits 
corresponen a inversions i el �0,32% a 
despesa corrent. L’execució del pressupost 
de despeses ha estat d’un �2,2�%, que 
correspon a un �9% de la despesa corrent i 
un �4,�0% de les operacions de capital. Cal 
tenir en compte que l’aportació econòmica 
de la Generalitat de Catalunya al Consorci 
es va aprovar durant el darrer trimestre 
de l’exercici i que les despeses a realitzar 
finançades per l’ingrés d’aquesta entitat 
no es van poder dur a terme, provocant 

un nivell d’execució del pressupost de 
despeses més baix del que és habitual a la 
nostra entitat.

L’entitat disposa d’una plantilla funcional 
que el 31 de desembre de 2010 constava 
de �1 efectius, dels quals 1� són vigilants 
de prevenció d’incendis, fixos discontinus 
o a temps parcial (1� contractats a raó de 
nou mesos per any, 1 de sis mesos anuals i 
2 pel temps exclusiu de campanya).

Activitats formatives

La formació constitueix una potent eina que 
millora directament el desenvolupament de 
les funcions públiques, però indirectament 
també millora la integració dels nous 
empleats, fomenta la comunicació interna, 
potencia el treball en equip i afavoreix la 
implantació de canvis organitzatius que 
faciliten l’adaptació a les transformacions 
que es produeixen en els serveis públics i 
les demandes ciutadanes.

Per tal de dur a terme les activitats 
formatives, el Consorci del Parc de 
Collserola, amb el concurs de la 
representació legal del personal de l’entitat, 
es va dotar d’un instrument normatiu, 
mitjançant l’aprovació de les normes de 
desplegament denominades “Regulació 
interna de la formació del personal del 
Consorci del Parc de Collserola” que va ser 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 441� de data 30 de 
juny de 2005. Aquest acord, fixa 4 línies 
formatives bàsiques:

- Formació interna obligatòria
- Formació interna voluntària
- Formació externa de curta durada
- Formació externa de llarga durada

Durant l’exercici del 2010, el Consorci 
del Parc de Collserola ha proposat a la 
representació del personal funcionari i 
laboral la realització d’un pla de formació 
global per tal d’atendre cadascuna de les 
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Àmbit econòmic, gestió de recursos humans i contractació.

Plantilla funcional consolidada 
a 31 de desembre de 2010

Funcionaris 4

Laborals fixos �2

Treballadors temporals �

Treballadors fixos discontinus 1�

Total 81
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línies formatives que recull el reglament de 
formació. Els eixos o programes en què es 
concentrava l’esborrany de pla de formació 
eren els següents:

1) Pla agrupat del Servei de Formació Local 
de la Diputació de Barcelona.

2) Programa anual del Consorci del Parc de 
Collserola, amb recursos propis que inclou 
les accions formatives incloses als plans 
formatius de les institucions següents:

a. Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
b. Federació de Municipis de Catalunya
c. Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona o entitats assimilades.
d. Ens locals consorciats
e. Col·legis professionals, de manera 
excepcional.

3) Programa anual d’ajuts a la formació 
desenvolupada per iniciativa del personal 
del Consorci del Parc de Collserola, amb 
els seus recursos propis.

Aquest pla de formació ha estat durant l’any 
2010 en fase de consultes. Mentrestant, el 
Consorci del Parc de Collserola, conscient 
de la importància de la formació del 
personal, ha potenciat durant l’any 2010 
ajuts de caire econòmic i d’adequació 
de jornada laboral per tal de facilitar 
les accions formatives desenvolupades 
per iniciativa del personal de l’entitat. 
En aquest sentit, s’han atorgat ajuts 
econòmics i autoritzacions d’assistència a 
accions formatives de diversa índole i que 
es poden agrupar en:

1) Cursos d’idiomes
2) Estudis universitaris de grau, postgrau 
i màsters

Així mateix, s’ha potenciat l’àrea formativa 
de noves tecnologies d’informació i 
comunicació (TIC) per al personal de nou 
ingrés i aquelles accions formatives de 
perfeccionament i reciclatge per canvis 
de normativa en l’àmbit de la funció 
pública i canvis de la gestió de processos 
informàtics en àrees estratègiques. També 
s’ha iniciat una línia de formació en matèria 
d’ambientalització de la contractació a 
l’Administració Local, per al personal dels 
serveis d’administració i contractació.

Addicionalment, i pel que fa a accions for- 
matives dins de la política de prevenció 
riscos laborals es continuen realitzant curs- 
os per al personal de camp de maneig 
d’eines mecàniques i per al personal que 
forma part del comitè de seguretat i salut 
de nivell bàsic en seguretat i salut laboral, 
en compliment del Reial decret 39/199�. 
Dins d’aquestes accions formatives, i 
com a millora presentada per l’empresa 
adjudicatària del contracte de serveis de 
seguretat dels edificis del Consorci del Parc 
de Collserola, es va realitzar a l’edifici seu 
un curs de suport vital bàsic i maneig de 
desfibril·lador automàtica (SVB i DEA) per 
tal d’implementar la instal·lació definitiva 
d’aquest aparell.

Contractació administrativa

Tenint present el caràcter prestador de 
serveis de l’ens gestor del Parc, la major part 
de la seva activitat administrativa té caràcter 
contractual; així es concerten principalment 
contractes de subministrament, de serveis, 
d’obra i privats.

En el quadre següent es relacionen tots els 
contractes adjudicats l’any 2010.
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Contractes adjudicats durant l’any 2010

Objecte del contracte *
Preu 

adjudicació 
Adjudicatari  
(raó social)

1
Servei auxiliar de l’edifici seu del Centre 
d’Informació - Serveis Tècnics del Consorci 
del Parc de Collserola (Pròrroga 2011)

P 31.142,��
Metropolis Outsour-
cing, Sl

2
Concessió i manteniment del bar-restau-
rant de la masia de la Salut al tm de Sant 
Feliu de Llobregat **

OM 14.�10,00 Masia La Salud, Sl

3

Servei d’assistència tècnica i manteniment 
preventiu i correctiu de l’equip informàtic 
del Consorci del Parc de Collserola (Pròr-
roga 2011) ***

P 20.3�3,90
Anco, Sistemas De 
Gestión, Sa

4 Manteniment de franges urbanes OM ��.232,4� Arico Forest, Sl

�
Manteniment integral dels jardins del viver 
de Can Borni (2010)

NS 2�.�40,00 Mm2, Scp

�
Treballs de seguiment en l’àmbit de la ges-
tió de la fauna (2010-2011)

NS ��.900,00 John Patrick Cahill

�
Contractació de les obres de reparació 
de la xarxa viària de prevenció d’incendis 
(Pròrroga 2011)

P 20.000,00
Excavaciones Y Mante-
nimiento Bernardo, Sl

�

Gestió del mòdul de recuperació de la 
fauna autòctona de l’Estació Biològica del 
Parc de Collserola a Can Balasc.(Pròrroga 
del 25/3/2010 al 24/3/2011)

P 2�.000,00 Susanna Carles Gómez

9
Subministrament i instal.lació de climatit-
zació de l’edifici seu del Centre d’Informa-
ció - Serveis Tècnics de l’entitat

NS 2�.1��,30
Instal.lacions Elèctri-
ques Torra, Sl

10
Servei de manteniment d’instal.lacions als 
edificis i àrees de lleure del Parc de Collsero-
la (Pròrroga del 17/1 al 31/12/2011)

P ��.�00,00
Instal.lacions Elèctri-
ques Torra, Sl

11

Servei d’activitats guiades del Parc de 
Collserola i recolzament a diverses tasques 
educatives al CEA Can Coll (Pròrroga de 
l’1/1/2011 fins el 30/9/2011)

P 4�.9��,00
Argelaga Serveis Am-
bientals, Sl

* Sistema d’adjudicació:
OM: Obert criteris múltiples
NS: Procediment negociat sense publicitat
P: Pròrroga

** Cànon anual  *** Amb l’actualització de preus, l’import ha quedat en 24.���,3� euros, 
IVA exclòs

Al llarg de l’any 2010 han continuat 
els programes de col·laboració amb 
institucions, entitats públiques i privades per 
a l’execució d’estudis i desenvolupament 
d’investigacions adreçades a la protec- 
ció i conservació del Parc, com també a la 
captació d’aportacions econòmiques per al 
desenvolupament de projectes i altres vies de 

col·laboracions institucionals dins del marc 
de cooperació interadministrativa. Bona 
part dels resultats d’aquest àmbit de ges- 
tió queden reflectits en els capítols 
referits a les altres unitats funcio- 
nals de l’entitat. Els convenis signats han 
estat els següents:

Convenis vinculats a l’Administració
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Universitats

Entitat Projecte associat Data 

Fundació Institut d’Educació Contínua - 
Universitat Pompeu Fabra

Màster en dret públic, estudis avan-
çats de l’ordenació juridico-adminis-
trativa del territori i del mercat

0�/01/10

Universitat de Barcelona – Facultat de Bi-
ologia

Pràctiques en empreses i institucions 
- màsters

2�/01/10

Universitat Autònoma de Barcelona – De-
partament de Geografia

Realització de pràctiques professionals 
dels alumnes del màster en tecnolo-
gies de la informació geogràfica (12. 
Edició)

1�/03/10

Universitat Autònoma de Barcelona – Fa-
cultat de Biologia

Realització de pràctiques en empresa 
per al còmput de crèdits

12/04/10

Universitat Pompeu Fabra – Facultat de 
Dret

Realització de pràctiques dels estudi-
ants de dret

19/0�/10

Universitat Autònoma de Barcelona – Ser-
vei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge

Col·laboració tècnica 21/0�/10

Universitat de Barcelona – Facultat de Bi-
ologia

Col·laboració de pràctiques en empre-
ses i institucions - màsters

2�/10/10

Ens Consorciats

Ajuntament de Barcelona

Col·laboració, gestió centre peda-
gògic i productiu vinícola finca Can 
Calopa de Dalt, incloent l’adden-
da. Pròrroga per al 1r. trimestre de 
2010

31/12/09

Ajuntament de Barcelona – Dte. V Sarrià - 
St. Gervasi

Realització i manteniment franges 
de protecció en zones urbanitzades, 
així com altres tasques de prevenció 
d’incendis

09/03/10

Ajuntament de Molins de Rei

Realització i manteniment franges 
de protecció en zones urbanitzades, 
neteja de vegetació de vials i neteja 
de vegetació de solars de propietat 
municipal

19/03/10

Generalitat de Catalunya - Departament 
d’Educació

Col·laboració per a la formació pràc-
tica en centres de treball

2�/03/10

Ajuntament de Barcelona – Institut Munici-
pal Parcs i Jardins

Resolució del conveni de col·laboració 
per a la cessió en préstec d’equips 
destinats al conreu de la vinya a la 
finca de Can Calopa de Dalt

1�/04/10

Ajuntament de Sant Just Desvern

Addenda al conveni de cooperació 
relatiu a l’execució de les actuacions 
de restauració dels espais que resul-
ten afectats per l’execució del túnel 
Fontsanta-Trinitat

20/04/10

Generalitat de Catalunya - Departament 
d’Educació

Col·laboració per a la formació pràc-
tica en centres de treball

03/0�/10

Ajuntament de Montcada i Reixac

Enderrocament d’horts il·legals i 
construcció d’un corral d’ovelles al 
Torrent d’en Tapioles (finca de Can 
Oller)

04/0�/10

Convenis de cooperació científica i tècnica
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Generalitat de Catalunya - Departament 
d’Educació

Col·laboració per a la formació pràc-
tica en centres de treball

0�/0�/10

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Document de desplegament 2010 al 
conveni marc de cooperació 2�/0�/10

Diputació de Barcelona

Coordinació dispositiu de preven-
ció d’incendis respecte a la torre de 
guaita “Sierra” ubicada al Municipi 
de Gavà

2�/0�/10

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Intercanvi d’informació cartogrà-
fica digital en l’entorn del Parc de 
Collserola

2�/0�/10

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Gestió integral finca Can Coll i col-
laboració en la protecció i difusió 
dels valors patrimonials del Parc de 
Collserola

21/09/10

Ajuntament de Molins de Rei

Document de desplegament conve-
ni realització i manteniment franges 
de protecció en zones urbanitzades, 
neteja de vegetació de vials i neteja 
de vegetació de solars de propietat 
municipal 2010-2012

21/10/10

Generalitat de Catalunya - Departament 
d’Educació

Col·laboració per a la formació pràc-
tica en centres de treball

24/11/10

Ajuntament de Sant Just Desvern i ATLL

Establiment règim execució obres 
relatives “projecte d’execució de la 
rehabilitació integral de la masia de 
Can Baró”

29/11/10

Diputació de Barcelona
Col.laboració encomanda de gestió 
en matèria de prevenció de riscos 
laborals

20/12/10

Ajuntament de Sant Just Desvern

Modificació clàusula 3a. Conveni 
marc cooperació per adaptar-la a les 
circumstàncies reals existents actual-
ment

20/12/10

Patrocini

Parc d’Atraccions Tibidabo, SAU
Contribució objectius Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural del Parc 
de Collserola

01/01/10

Cementiris de Barcelona, SA
Col.laboració realització estudis i ac-
tuacions millora del Medi Natural del 
Parc de Collserola

2�/01/10

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Contribució objectius Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural del Parc 
de Collserola

03/02/10

GIC de Nomber, SL

Conservació, sensibilització, promo-
ció i conservació mediambiental Parc 
de Collserola

1�/0�/10

Torre de Collserola, SA
Conservació, sensibilització, promo-
ció i conservació mediambiental Parc 
de Collserola

10/12/10
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Altres

Centre d’Estudis CIM

Realització de pràctiques de for-
mació de tècnic en rehabilitació de 
fauna salvatge al mòdul de recupe-
ració de fauna autòctona del Parc de 
Collserola - Document de desplega-
ment

11/02/10

Pro Nou Barris, SA

Document de desplegament 2010 
del conveni per a la realització i man-
teniment de franges de protecció en 
zones urbanitzades, així com altres 
tasques de prevenció d’incendis del 
Dte. VIII

12/02/10

Consorci del Parc de la Serralada de Marina

Annex per al 2010 al conveni de col.
laboració per a la gestió i coordinació 
dels dispositius de prevenció d’incen-
dis, respecte tres torres de guaita, 
ubicades als municipis de Badalona, 
Sta. Coloma de Gramenet i Tiana

03/03/10

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis respecte a les 
torres de guaita “Romeo” i “Juliet” 
ubicades als t.m. de Sant Climent de 
Llobregat i Corbera de Llobregat. 
Protocol d’actuació 2010

0�/04/10

Centre d’Estudis CIM

Realització de pràctiques de for-
mació de tècnic en rehabilitació de 
fauna salvatge al mòdul de recupe-
ració de fauna autòctona del Parc de 
Collserola - Document de desplega-
ment

1�/04/10

Centre d’Estudis CIM

Realització de pràctiques de for-
mació de tècnic en rehabilitació de 
fauna salvatge al mòdul de recupe-
ració de fauna autòctona del Parc de 
Collserola – Document de desplega-
ment

2�/0�/10

Aigües Ter Llobregat

Col.laboració redacció projecte me-
sures preventives ambientals, execu-
ció obres civils i mesures correctores 
per a la restauració d’espais ocupats 
i afectats per les mateixes

1�/0�/10

EFA Quintanes
Pràctiques alumnes Treballs Forestals 
i Conservació del Medi Natural

20/09/10

Barcelona de Serveis Municipals, SA
Treballs de manteniment dels jardins 
de Can Borni. Modificació i pròrroga 
per l’any 2011

04/11/10

Pro Nou Barris, SA

Realització manteniment de franges 
de protecció contra incendis en zo-
nes urbanitzades, així com altres tas-
ques de prevenció d’incendis del dte. 
VIII de Barcelona

1�/11/10
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Convenis subscrits en exercicis precedents i que continuen vigents:

Universitats
Entitat Projecte associat

Universitat de Barcelona Pràctiques alumnes Facultat Pedagogia

Universitat de Barcelona Acord marc de col·laboració

Universitat Pompeu Fabra
Col·laboració pràctiques alumnes llicenciatura de 
Dret

Universitat Pompeu Fabra
Col·laboració llicenciatura en Ciències Polítiques i 
de l’Administració

Universitat de Barcelona
Realització d’un estudi sobre “El component fún-
gic dels estepars (Cistion) del Parc de Collserola: 
estudi florístic, fitosociològic i fenològic (fase 2)”

Universitat Ramon Llull
Realització de pràctiques dels alumnes de la Fa-
cultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna

Ens Consorciats
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
i Ajuntament de Barcelona

Execució del “Projecte del Passeig Mirador de les 
Aigües (tram 7: carretera d’Horta – Can Ferrer)”

Ajuntament de Barcelona
Gestió del centre pedagògic i productiu vinícola de 
la finca de Can Calopa de Dalt, incloent l’addenda

Ajuntament de Sant Just Desvern
Conveni marc de cooperació entre l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern i el Consorci del Parc de Collsero-
la per a la recuperació de la finca de Can Baró

Ajuntament de Barcelona

Document de desplegament del conveni de col-
laboració signat en data 22 de desembre de 2003 
entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del 
Parc de Collserola: col·laboració en defensa judicial

Ajuntament de Barcelona Conveni marc de cooperació

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Manteniment del camí de Can Catà i execu-
ció de projectes de portes de parc dins del  
municipi

Ajuntament de Montcada i Reixac
Planificació, redacció i execució de projectes de 
millora dels espais lliures del t.m. de Montcada i 
Reixac

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i 
família Gil Nebot

Acord de custòdia del territori del Bosc Gran

Parcs i Jardins, Institut Municipal de 
Barcelona

Cessió en préstec d’equips destinats al conreu de la 
vinya a la finca de Can Calopa de Dalt

Ajuntament de Molins de Rei

Realització i manteniment de franges de protecció 
en zones urbanitzades, neteja de vegetació de vials 
i neteja de vegetació de solars de propietat muni-
cipal

Ajuntament de Sant Just Desvern i Aigües 
Ter Llobregat

Execució i finançament d’actuacions de restauració 
en espais que resulten afectats a l’entorn de Can 
Baró i Can Biosca com a conseqüència de l’execució 
de la Galeria A del túnel Fontsanta-Trinitat

Ajuntament de Barcelona Col·laboració en matèria d’educació ambiental



Ajuntament de Barcelona - Institut de 
Cultura de Barcelona

Redacció projecte arquitectònic de restauració de 
Vil·la Joana

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Conveni marc

Ajuntament de Sant Just Desvern, el Club 
Emas i Manto Naves Industriales, SL

Reforestació i restauració paisatgística d’una part 
de la finca registral 11391

Diputació de Barcelona
Encomanda de gestió de l’Assistència de la Gestió 
Econòmica del Consorci del Parc de Collserola

Generalitat de Catalunya – Departament 
d’Acció Social i Ciutadania

Atorgament d’un permís d’ocupació temporal per 
a la instal·lació d’un repetidor de telecomunicaci-
ons en un espai de la masia Mas Pins

Generalitat de Catalunya – Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca

Col·laboració per a incorporar el mòdul de recupe-
ració de fauna de Can Balasc a la xarxa de centres 
de Catalunya

Generalitat de Catalunya - Conselleria de 
Medi Ambient i Habitatge, Diputació de 
Barcelona i Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Incorporació de la Generalitat de Catalunya al Con-
sorci del Parc de Collserola

Patrocini

Túnels i Accessos de Barcelona, SA
Tasques de manteniment, conservació i divulgació 
del medi natural del Parc

Ediciones Primera Plana, SA
Cessió 4 espais diari “El Periodico de Catalunya” 
difusió activitats i campanyes informatives Consorci 
del Parc de Collserola

Altres
Barcelona de Serveis Municipals, SA Gestió dels jardins de Can Borni

Espacios Constructivos 2003, SL Ocupació de finca privada

Propietaris finca Can Ferrer
Als termes municipals de Barcelona i Cerdanyola 
del Vallès: ocupació de finca privada

UTE Línia 5

Revegetació i talusament convingut,amb la con-
formitat dels propietaris dels terrenys i segons les 
indicacions del Consorci del Parc de Collserola, un 
cop finalitzades les obres i retirada de la planta de 
formigó de la línia �

Fecsa-Endesa

Inclusió plec de prescripcions tècniques per a la re-

gulació de treballs forestals  en tots els plecs de 

condicions tècniques dels projectes i manteniments 

que contracti dins l’àmbit del Parc de Collserola

Societat  Catalana d’Herpetologia Seguiment de la fauna herpetològica del pantà de 

Vallvidrera

Centre d’Estudis CIM
Realització de pràctiques de formació de tècnic en 

rehabilitació de fauna salvatge al mòdul de recupe-

ració de fauna autòctona del Parc de Collserola

Institut d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya

Investigació relativa al funcionament del Parc i les 

seves connexions amb la Serralada Litoral, el Vallès, 

la Vall del Llobregat i Barcelona
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Quality Experts, SA
Execució material Fase A procés implantació i verifi-

cació sistema gestió medi natural Eco-Management 

and Audit Scheme (EMAS)

Takaaki Masuda Exposició “Voz de las raíces” en el marc del Projec-

te “Escultura ecológica. Mensaje del Bosque”

Cemex España, SA i 
Fundación Cemex España Subministrament aigua al dipòsit Puig d’Olorda

Defensa Patrimoni Natural (Depana)
Realització replantacions d’arbres de ribera, neteja 

de brossa i eradicació de plantes al·lòctones

Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina

Desenvolupament material didàctic interactiu sobre 

la vegetació de la Serralada de Marina

Mir Pous Girona, SL
Ocupació permanent part finca instal·lació torre 

prevenció incendis Alfa

Per una banda, amb l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès per a l’adscripció 
de la gestió integral de la finca de Can 
Coll per a la protecció i difusió dels 
valors patrimonials del Parc de Collserola. 
Mitjançant aquest conveni es regularitza la 
gestió real i situació fàctica de la finca de 
Can Coll (bé de domini públic), en concret 
l’àrea de lleure i d’estada, la conservació i 
manteniment del parc forestal i de l’àrea 
agrícola i el funcionament del Centre 
d’Educació Ambiental, que inclou el Centre 
de Documentació i Recursos Educatius.

Dit conveni té 2 addendes: una relativa 
a activitats educatives i l’altra a activitats 
culturals.

Per una altra banda, amb l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern i Aigües Ter Llobregat, 
mitjançant el qual s’acordaren les obres 
del projecte de rehabilitació integral de la 
masia de Can Baró i el seu finançament, en 
el marc de les actuacions de restauració dels 
espais que resulten afectats per l’execució 
del túnel Fontsanta-Trinitat.

Arxiu

En el marc de compliment de l’objectiu 
general de reduir el nombre de documents 
que s’han de conservar en l’Arxiu 
Administratiu del Consorci del Parc de 
Collserola assegurant la conservació de la 
informació més significativa i preceptiva, 
al llarg de l’any 2010 s’han produït un 
seguit de consultes a la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD) de la Generalitat de Catalunya.





3. Actuacions
3.2. Assessoria jurídica
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L’assessoria jurídica del Consorci del Parc 
de Collserola té com a funció bàsica 
assessorar i donar suport tècnic en matèria 
de la seva especialitat, tant a nivell intern 
(altres Serveis i Unitats del Consorci), 
com a nivell extern (entitats locals i altres 
institucions i organismes, així com usuaris 
en general), així com establir les directrius 
per a la redacció, tramitació i arxiu de 
les resolucions jurídicoadministratives, 
informes i qualsevol altre tipus de 
documentació complementària.

En el marc d’aquesta gestió ordinària 
de suport jurídic, durant l’any 2010 cal 
destacar l’elaboració i tramitació de la 
documentació relativa a la declaració del 
Parc Natural de la Serra de Collserola. Amb 
aquesta declaració es dóna compliment al 
conveni interadministratiu de col.laboració 
signat en data 1� de març de 2009, que 
tenia per objecte la incorporació de la 
Generalitat de Catalunya al Consorci per 
al reforç de la gestió del Parc Natural. Des 
d’un punt de vista legal, aquesta declaració 
s’estructura en dos decrets publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
número ��4�, de 29 d’octubre de 2010.

El primer és el Decret 14�/2010, de 19 
d’octubre, de declaració del Parc Natural 
de la Serra de Collserola i de les seves 
reserves naturals parcials de la Font Groga 
i de la Rierada - Can Balasc, el qual inclou, 
d’una banda, els objectius i la normativa 
bàsica de protecció, així com la regulació 
general dels òrgans rectors i de gestió 
del Parc. També preveu que la gestió del 
Parc Natural correspon al Consorci del 
Parc de Collserola i que en el termini de 
dos anys haurà d’aprovar-se inicialment 
un nou Pla especial que reguli les activitats 

i usos. Mentre no s’aprovi aquest Pla 
continua plenament vigent el Pla especial 
d’ordenació i protecció del medi natural del 
Parc de Collserola. D’altra banda, el Decret 
inclou la delimitació definitiva de l’espai 
natural protegit “Serra de Collserola” 
amb la documentació escrita i gràfica a 
escala 1:�.000 dels límits del Parc Natural, 
el que comporta també la modificació 
automàtica dels límits de l’espai als efectes 
de la designació dels Llocs d’Importància 
Comunitària, coneguts com a xarxa Natura 
2000.

L’altra conseqüència de la declaració 
de Parc Natural és l’acord de Govern 
GOV/1�9/2010, de 19 d’octubre, pel qual 
s’aprova la integració de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya en el 
Consorci del Parc de Collserola i s’aproven 
els nous Estatuts d’aquest Consorci. 
Aquests Estatuts són fruit dels consens 
amb les administracions locals que van 
crear el Consorci l’any 2000 (Diputació de 
Barcelona i Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona). 
L’Assemblea General del Consorci, en 
la sessió de 21 de setembre de 2010, va 
aprovar la modificació dels Estatuts a la 
vegada que va sol·licitar a la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que dugués a terme les 
actuacions materials per a l’execució de 
l’anterior acord, previstes a la legislació i 
comunes a tots els ens consorciats. 

Pel que fa al seguiment i control de la 
defensa jurídica del Consorci del Parc 
de Collserola, s’ha realitzat l’escaient 
coordinació dels plets en marxa de l’any 
2010, que es resumeix en el següent 
quadre:

2�

Assessoria jurídica
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Recursos en tràmit a 31 de desembre de 2010

Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona

Jutjat  Recurs/inici Tipus / Contingut Estat de tramitació

1 �4/2009
Bases procés selectiu / Decret 
aprovació bases i convocatòria 
plaça

Sentència parcialment desfavorable 
pel Consorci. Interposat recurs d’apel-
lació 2�3/2009

4 3�9/2009-D Responsabilitat patrimonial/ 
Desistiment sol·licitud 

Compareguts. Vista oral 4 d’octubre 
de 2011

Jutjat del Social de Barcelona

1� 49�/2009
Reclamació de quantitat/De-
cret pagaments ajuts socials 

Sentència favorable pel Consorci. 
Interposat recurs de suplicació 
21�/2009 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Recurs/inici Tipus / contingut Estat de tramitació

94�/90
Urbanístic /Expropiació finca 
forestal

Pendent execució sentència

��2/200�
Urbanístic / Desestimació d’ini-
ci d’expedient d’expropiació 
per ministeri de la llei

Sentència favorable pel Consorci. 
Preparat recurs de cassació 

�0/2009 Urbanístic / Resolució del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya

Fase de conclusions 

��/2009
Responsabilitat patrimonial 
/Desestimació per silenci admi-
nistratiu

Pendent assenyalament votació i 
decisió

21�/2009 Reclamació de quantitat/De-
cret pagaments ajuts socials

Pendent assenyalament votació i 
decisió 

2�3/2009
Bases procés selectiu / Decret 
aprovació bases i convocatòria 
plaça

Pendent assenyalament votació i 
decisió

Tribunal Suprem

Recurs/inici Tipus/contingut Estat de tramitació

00�/00024��/200�
Urbanístic / Inadmissió de la 
tramitació del PAU i Pla Parcial 
sector nord-oest de Pedralbes

Pendent assenyalament

00�/0002��9/200�

Urbanístic / Informe desfavo-
rable Pla Parcial Urbanístic De-
limitació sector nord-oest de 
Pedralbes

Pendent assenyalament

El Pla especial d’ordenació i protecció del 
medi natural del Parc de Collserola té un 
àmbit territorial de �.�4� hectàrees que 
inclou part dels nou municipis consorciats, 
dels quals aproximadament unes 2.�00 
hectàrees són de propietat pública. El 
patrimoni del Consorci està constituït per 
béns adquirits per qualsevol títol legítim i 

pels béns que li puguin adscriure els ens 
consorciats per a les finalitats pròpies de 
l’entitat. Per a gestionar aquest patrimoni 
els Estatuts del Consorci atribueixen a 
l’entitat la competència de la formació del 
patrimoni de sòl públic i la seva gestió, amb 
la facultat d’adquirir, reivindicar, permutar, 
gravar o administrar tota classe de béns i la 

Gestió del patrimoni
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d’assumir titularitat fiduciàries o dominicals 
de disposició.

Un dels objectius de patrimoni és formalitzar 
jurídicament la gestió ordinària que duu a 
terme el Consorci de les finques públiques 
del Parc. En aquest sentit, cal destacar 
la signatura, en data 21 de setembre de 
2010, d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès per a l’adscripció de 
la gestió integral de la finca de can Coll al 
Consorci del Parc de Collserola, la qual té 
una superfície registral de 23� hectàrees. 
Ambdues administracions tenen com a 
objectiu comú la recerca, la protecció i la 
conservació del patrimoni històric i natural 
de la Serra de Collserola entenent aquest 
com un conjunt i que l’antiga masia de can 
Coll, situada dins de la finca objecte de 
conveni, constitueix un espai públic bàsic 
per al desenvolupament de programes 
destinats a assolir aquest objectiu. Amb 
la signatura del conveni es permet 
l’adequació jurídica a la realitat fàctica del 
manteniment, conservació, gestió i ús de la 
finca com a Centre d’Educació Ambiental i 
com a àrea de lleure i estada, a més de la 
gestió agrícola i forestal que es ve realitzant 
per l’òrgan gestor del Parc en els termes 
establerts en el PEPCo des de l’any 19��. 

Així mateix, en el sentit de formalitzar la 
gestió de les finques públiques, la Comissió 
Executiva de 20 de desembre de 2010 va 
acceptar l’adscripció directa al Consorci del 
Parc de Collserola de la finca del paratge 
conegut com a Santa Creu d’Olorda, de 
superfície de 21 hectàrees, segons l’acord 
de l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en sessió de data 22 de juliol 
de 2010. Aquesta finca fou incorporada 
a la Mancomunitat per cessió gratuïta de 
CEMEX España, SA mitjançant escriptura 
pública atorgada en data 14 de desembre 
de 200�. 

Els següents tràmits a realitzar tant en 
la finca de can Coll com en la de Santa 
Creu d’Olorda és la regularització de les 
superfícies cadastrals i registrals, a banda 
d’inscriure l’adscripció al Registre de la 
Propietat.

D’altra banda, una vegada resolta l’any 
2009 la situació patrimonial de la finca 
privada on s’ubica la torre “Alfa”, 
mitjançant decret de presidència de 2� 
d’abril de 2010 es va resoldre l’aprovació 
de la mutació de domini públic de 
dues torres de vigilància d’incendis del 
Consorci del Parc de Collserola, les 
anomenades “Charlie”, i “Alfa” ubicades, 
respectivament, als municipis de Santa 
Coloma de Gramenet i Santa Maria de 
Martorelles, a favor del Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina. Aquest Consorci 
va adoptar l’acord d’acceptació per la 
sessió de la seva Assemblea General de 2� 
de novembre de 2010.

Finalment, s’han iniciat els treballs per a la 
redacció i aprovació d’un conveni entre el 
Consorci i la Diputació de Barcelona per a 
l’autorització d’ús de les finques forestals 
del Parc de Collserola propietat de la 
Diputació i la Fundació Pública Casa de 
Caritat, les quals tenen una superfície total 
de 14� hectàrees.

D’altra banda, s’han iniciat els expedients 
de contractació per a la renovació de 
la gestió indirecta mitjançant concessió 
demanial dels serveis de restauració a 
les àrees de lleure del Parc de Collserola. 
Concretament, durant l’any 2010 es va 
adjudicar la concessió del bar-restaurant 
de la masia de la Salut de Sant Feliu de 
Llobregat.
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Prevenció d’Incendis

La Gestió del Dispositiu de Prevenció 
d’incendis Forestals de la MMAMB, és 
l’actuació que comporta el major esforç 
pressupostari. La finalitat és protegir el 
bosc dels incendis forestals que, ateses les 
característiques del Parc i la freqüentació, 
es produeixen en un nombre molt 
considerable. A part de les actuacions que 
es duen a terme pròpiament dins l’àmbit 
del Parc, el Consorci gestiona la xarxa de 
13 punts fixes de vigilància a l’àmbit dels 
33 municipis que formen part de la Entitat 
del Medi Ambient més els municipis de La 
Palma de Cervelló, Cervelló i Corbera de 
Llobregat, ocupant una superfície total de 
�3.4�3 ha de les quals 2�.1�4 hectàrees. 
es  consideren d’ús forestal.

En la taula següent, es pot apreciar la 
magnitud del problema, referida als 

incendis produïts al llarg de la campanya 
2010, tot i que novament hem tingut 
un any molt satisfactori amb unes xifres 
de nombre d’incendis i area cremada 
considerablement baixes respecte a les 
registrades els últims 20 anys.

Els gràfics resum dels darrers 21 anys 
ens donen una idea més exacte de la 
problemàtica dels incendis forestals a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i de la 
bona campanya que ha suposat el 2010:

A nivell de Catalunya, l’estiu de 2010 
es podria definir com a càlid i irregular. 
Han sovintejat episodis de tempestes i 
d’onades de calor. En aquest sentit cal 
destacar l’onada de calor que es va patir 
el 2� d’agost, on es van batre récords de 
temperatura.
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Núm. d’incendis a l’àrea metropolitana de Barcelona

Superfície cremada total a l’àrea metropolitana de Barcelona

Sector
Núm  

d’incendis
Sup. total 

(Ha)
Sup. 

matoll
Sup. 

arbrada

Collserola 22 1,2� 1,19 0,0�

Garraf 29 �4,02 4�,�0 �,32

Marina � 0,32 0,32 0,00

Vallès-Ordal 1� 0,�0 0,�9 0,00

AMB �3 ��,30 49,91 �,39
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En el nostre àmbit, de les dades recollides a 
l’Observatori Fabra pel 2010 i en comparació 
amb la sèrie de dades històriques, es 
desprenen les següents observacions:.
 
• Tot i que l’estiu ha estat força càlid, la 
temperatura mitjana del 2010 ha estat 
poc superior a la mitjana de la sèrie de 
dades històriques, essent la més baixa 
dels darrers 14 anys, per la qual cosa se’l 
pot considerar un any no excessivament 
càlid). La pluviometria també ha sigut molt 
favorable, ja que amb �20,� mm, s’ha 
superat amb escreix la mitjana de �1�,1mm 
del període de referència.
• Cal remarcar, com a fenomen destacat 
d’aquest any, la nevada del � de març que 
va deixar coberta la serra amb un mantell 
de neu que a les zones més altes oscil·lava 
entre els 20 i 2� cm. de gruix. Així mateix, el 
vent aponentat que bufà en ratxes de fins 
�0 km/h. va acumular la neu en congestes 
que superaven els 40 cm. El tipus de neu, 
molt humida i per tant molt pesada, va 
propiciar la caiguda de moltes branques i 
arbres sencers.
• El fred i la neu es va mantenir uns 
quants dies, però poc desprès la primavera 
començà a manifestar-se amb un període 
més temperat a la segona quinzena de 
març.
• Desprès, l’any continua amb un mes 
d’abril càlid i amb poca quantitat de pluja, 
tot i registrar precipitació en 1 de cada 2 
dies (en quantitats mínimes). El mes de maig 
es caracteritza per una primera quinzena 
molt inestable, amb temperatures baixes 
i precipitacions quantioses (154,6 mm.) 
i una segona amb temperatures normals 
per l’època i dies radiants amb molt poca 
precipitació (0,1 mm.).
• L’estiu meteorològic, comença amb 
 un mes de juny molt ajustat a la mitjana 
climàtica, amb un ascens de les tempera- 
tures a partir del dia 23 però mantenint 
uns valors dins del normal. El mes de 
juliol fa l’honor a l’estiu (�è més càlid de 
la sèrie 1914-2010) amb dies monòtons 
de sol i calor i poca pluja. Agost es 
comporta de forma discreta fins el dia 20, 
amb temperatures a ratlla i algun dies de 
precipitació fruit de tempestes. Però a partir 

d’aquell dia les temperatures s’enfilen i 
toquen sostre el dia 27 (fig 1.) amb una 
pujada sobtada de la temperatura la qual va 
arribar a assolir els 3�,9 ºC a l’Observatori 
Fabra (quarta temperatura més alta 
registrada mai a l’observatori des del 1914) 
amb un vent de ponent que, així mateix, 
va fer baixar l’ humitat relativa a un 20 
%. Afortunadament aquesta combinació 
de temperatura i humitat extrema va 
durar poques hores. El mes d’agost va 
finalitzar amb temperatures més suaus, de 
manera que, els valors tèrmics de l’agost 
no van destacar excessivament respecte els 
habituals. En canvi la precipitació recollida 
va ser un �0 % inferior a la mitjana.
• El mes de setembre va ser la frontissa 
entre l’estiu i la tardor: a partir del dia 1� 
amb una pluviometria de més de �0 mm, 
i una baixada de temperatures es donava 
per finalitzada la campanya d’estiu.
• Així doncs, a Collserola la climatologia 
de la primavera, amb pluges abundants al 
mes de maig va fer créixer el sotabosc de 
forma esponerosa, amb el conseqüent risc 
d’incendi de cara l’estiu. Tanmateix, tot i 
que els mesos d’estiu van ser més càlids de 
la mitjana, només es van declarar dos dies 
d’alt risc d’incendi. La resta de dies el risc 
es va moure entre baix i moderat a parts 
iguales.
• A l’àmbit metropolita la meteorologia es 
va mostrar similar a la de Collserola, to i 
que amb matisos, ja que el mes de juliol 
va ser molt sec al sector de Garraf (3 mm a 
Viladecans i 1,4 mm a Begues) i més plujós 
al sector de Marina (�3,4 mm a Badalona 
–Bufalà-). Per contra al mes d’agost va ser 
molt més plujós al sector de Garraf (�0,4 
mm a Viladecans).
• La xifra d’incendis registrats al final de 
campanya en l’àmbit metropolità, �3 focs, 
ha estat un 32 % menys que la mitjana 
d’aquest període. 
• La superfície cremada ha estat de ��,30 
hectàrees, un 4� % menys de la superfície 
cremada promig del període 1990-2009, 
de les quals només �,3� han afectat 
zona arbrada. Cal destacar que l’ incendi 
declarat al terme de Viladecans el 29 de 
Juliol suposa el �4,� % de la superfície 
total i el �9,� % de la zona arbrada total. 
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• En el sector de Collserola, la superfície 
cremada ha estat de 1,2� ha., repartits en 
22 incendis, cosa que suposa només un 
�,3 % de la superfície cremada promig del 
període 1990-2009. Així mateix, l’ incendi 
que ha afectat més superfície és el declarat 
el 1� de juny per sota de la Carretera Alta 
de les Roquetes amb 0,2�, afectant una 
zona de matollar i herbassar dins dels 
límits del Parc. Es tracta, en resum, d’una 
campanya amb xifres prou baixes dins del 
nostre àmbit de treball, amb un excel·lent 
resultat dins del sector de Collserola. 
• A nivell de tot Catalunya, fonts del 
Departament d’Interior, informen que 
enguany els Bombers de la Generalitat 
també van fer menys serveis per sufocar 
incendis forestals: en total, al 2010, es 
va treballar en un 3�,�2% menys de focs 
d’aquestes característiques.
• Així i tot, és important destacar que la 
Regió d’Emergències Metropolitana Nord, 
de les � en què es distribueix el cos de 
Bombers, va ser la regió que va registrar el 
major nombre de sortides per focs forestals: 
3�� serveis. Destacant, el Baix Llobregat 
i el Vallès Occidental —dues de les tres 
comarques del parc— com les comarques 
on es van efectuar més actuacions per 
incendis de vegetació.

Prevenció passiva

Consisteix en aquelles actuacions que 
tenen per objecte disminuir la vulnerabilitat 
del territori en relació als incendis forestals. 
Durant el 2010 s’han executat les 
següents:

1.- Sensibilització I Divulgació
Com s’ha vingut fent en els darrers anys, 
s’han distribuït fulletons informatius i s’ha 
introduït la prevenció d’incendis forestals 
dins dels continguts pedagògics dels 
centres d’educació ambiental.

2. Vigilància del compliment de la 
legislació vigent
Els Guardes del Parc de Collserola vetllen 
pel compliment de la legislació vigent en 
matèria de prevenció d’incendis en les 
diferents activitats que es realitzen dins 

del Parc, complementant les de la Guàrdia 
Urbana i Policies Locals, Agents Rurals i 
Mossos d’Esquadra.

Durant el període de prohibició d’encendre 
foc establert pel Decret �4/199�, es dona 
prioritat a la persecució de totes aquelles 
cremes no autoritzades, i a fer seguiment 
de les autoritzades, per tal d’assegurar 
l’acompliment de les condicions establertes. 
L’any 2010, s’han realitzat  3� actuacions 
en temes d’incendis (49 l’any 200�, �4 
l’any 200�, 33 l’any 200�, 33 l’any 200�, 
27 l’any 2009), distribuïdes de la següent 
manera:

- 9 incendis forestals (3� l’any 200� i els 
mateixos l’any 200�, 20 l’any 200�, � l’any 
2008, 15 l’any 2009)
- � cremes controlades (3 l’any 200� i els 
mateixos l’any 200�, 3 l’any 200�, � l’any 
2008, 3 l’any 2009)
- 3 focs de crema de vehicles (els mateixos 
que l’any 200� i 200�, 4 l’any 200�, 2 l’any 
2008, 3 l’any 2009)
- Cap crema de barraques (4 l’any 200�, 1 
l’any 2009)
- � d’altres (materials susceptibles de foc, 
barbacoes, etc., � l’any 200�, 2 l’any 
2009). 

3. Actuacions sobre la vegetació 
L’any 2010, els treballs silvícoles realitzats al 
Parc han continuat basant-se en la retirada 
d’arbres caiguts per la ventada del mes 
de gener del 2009, als que s’hi ha afegit 
els nombrosos arbres abatuts, trencats o 
greument afectats per la nevada del � de 
març del 2010.
A part, com s’ha anat fent els darrers 
anys, s’han signat diferents convenis 
de cooperació tècnica amb alguns 
ajuntaments de l’àmbit del parc, per la 
realització i manteniment de franges de 
protecció en les zones urbanitzades, neteja 
de vegetació de vials, neteja de solars de 
propietat municipal i altres tasques de 
prevenció d’incendis:Districte  Vè. Sarrià 
Sant Gervasi (Barcelona), Districte VIIè. 
Horta Guinardó (Barcelona), Districte VIIIè. 
Nou Barris (Barcelona), Ajuntament de 
Molins de Rei. També s’ha comptat amb 
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el pressupost de la Diputació de Barcelona 
(conveni amb la Fundació de “La Caixa”) 
que posa a disposició del Parc per efectuar  
mesures preventives executades dins el seu 
àmbit.

a) Realització i manteniment de franges 
de protecció en les zones urbanitzades i 
altres tasques de prevenció d’incendis 
Aquesta actuació es basa en la tala selectiva 
d’arbrat i desbrossada de matolls per tal 
de rebaixar la quantitat de combustible, 
en una amplada mitjana de 2� metres a 
l’entorn de zones urbanitzades (FU).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.
- Manteniment de franges urbanes 
per a la prevenció d’incendis forestals 
realitzades amb acords de col·laboració 
entre el Consorci del Parc de Collserola 
i els districtes de Sarrià - Sant Gervasi, 
Horta – Guinardó i Nou Barris (Pro Nou 
Barris, SA) de l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Ajuntament de Molins de Rei. S’ha realitzat 
el manteniment de �4,�� hectàrees de 
franges de protecció.

- Franges realitzades amb el pressupost de 
la Diputació de Barcelona (conveni amb 
la Fundació de “La Caixa”) que posa a 
disposició del Parc per efectuar mesures 
preventives executades dins el seu àmbit.

b) Treballs silvícoles destinats a pal·liar 
els efectes de la nevada del 8 de març 
de 2010 i de la ventada del 24 de gener 
de 2009. 
Com ja s’ha comentat, la forta nevada del 
dia � de març, amb gruixos d’entre 1� i 
3� cm, al Parc de Collserola, va provocar, a 
més de nombrosos inconvenients a les vies 
de circulació, infraestructures telefòniques 
i elèctriques i nuclis habitats del Parc, 
importants danys en les masses forestals 
ja que el pes de l’important gruix de 
neu caiguda, va provocar el trencament, 
doblegament i/o esqueixament de 
branques i d’arbres sencers, molts d’ells 
sobre aquestes infraestructures. Es pot 
considerar que els danys produïts van ser 

equiparables als de la ventada del 24 de 
gener del 2009.

Les actuacions d’urgència dutes a terme 
per la Guarderia del Parc de Collserola 
i l’equip de manteniment del Servei de 
Medi Natural del Parc, van iniciar-se des 
del mateix moment en que l’acumulació 
de neu va impedir la circulació normal per 
les vies del Parc i va consistir en trossejar i 
apartar els arbres caiguts sobre carreteres i 
camins a l’efecte d’obrir pas. 

L’ordre de prioritats va ser: Carreteres, 
carrers de zones urbanes, camins d’accés 
a habitatges, camins de Xarxa Viària Bàsica 
del DPI oberts a la circulació, camins de 
Xarxa Viària Bàsica del DPI tancats amb 
cadenat.

Uns dies desprès el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya va 
decidir destinar un pressupost extraordinari 
destinat a pal·liar els efectes de la nevada.

La determinació de les actuacions 
preferents es va realitzat mitjançant 
l’anàlisi, per a cada perímetre de protecció 
prioritària (Collserola n’era un d’ells). Així, 
les principals actuacions que es va decidir a 
portar a terme eren la recuperació de franges 
estratègiques de prevenció d’incendis, la 
recuperació dels camins en els � metres a 
banda i banda i l’arranjament de ferm un 
cop finalitzats els treballs silvícoles.

Pel que fa a Collserola, les actuacions de 
prevenció d’incendis que va executar el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
a través de les empreses contractades per 
Forestal Catalana en les zones forestals del 
Parc, es van iniciar el dia 30 de març. En 
total a Collserola van treballar 13 colles de 
� empreses forestals diferents. Aquestes 
actuacions van permetre recuperar més de 
14� hes. de franges de prevenció d’incendis, 
així com més de �0 hes. al voltant de �3 
km de pistes de la Xarxa Viària Bàsica (� 
metres a banda i banda).

- Altres actuacions silvícoles per pal·liar 
l’efecte de les nevades als termes municipals 

Treballs per paliar els efectes de la ventada
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de Barcelona i Molins de Rei, efectuades 
pel Consorci

El Consorci del Parc de Collserola a finals 
d’any va executar la retirada d’arbres caiguts 
en algunes franges en què no s’havia fet 
cap actuació amb altres projectes d’aquest 
any, d’acord amb la taula següent:

4. Arranjament i conservació de la 
xarxa viària bàsica 
Considerem com a Xarxa Viària Bàsica 
un conjunt de camins, classificats i 
degudament marcats sobre els terreny,  
aptes per la circulació de vehicles de 
vigilància i d’extinció. Dins de l’àmbit del 
Parc de Collserola, el Consorci assumeix 
el compromís de mantenir aquesta xarxa 
en estat operatiu, sobretot durant l’època 
d’alt risc d’incendi, efectuant les tasques 
de manteniment necessàries.

5. Sistemes d’aigua, hidrants i basses 
per helicòpter bombarder
Com cada any, també s’ha procedit al 
manteniment sistemàtic dels punts d’aigua 
gestionats pel Consorci, i que són:

Sistemes de dipòsits d’aigua amb 
hidrants normalitzats per bombers:
- Santa Creu d’Olorda - Barcelona
- Can Catà - Cerdanyola
- La Salut - El Papiol
- Plaça. Mireia - Sant Just
- Can Ferriol – Sant Feliu de Llobregat

Basses per helicòpter bombarder.
- Can Balasc - Barcelona
- Vil·la Paula - Barcelona
- Caserna de Bombers de Vallvidrera - 
Barcelona

- Montbau - Barcelona
- Can Rius - Barcelona
- Sant Pere Màrtir - Barcelona
- Ciutat Meridiana - Barcelona
- Turó Pelat - Cerdanyola del Vallès
- Penya del Moro - Sant Just Desvern
- Pedrera Puig d’Olorda – Sant Feliu de 
Llobregat
- Can Castellví. - Molins de Rei
- Sol i Aire – Sant Cugat del Vallès
- Pedrera Berta – El Papiol*
- Rectoret – Barcelona*
* Depenents de Bombers de La Generalitat i 

Districte Vè. de Barcelona respectivament.

6. Control d’usos perillosos
Línies Elèctriques
Les esteses de línies de transport i distribució 
d’energia elèctrica representen un perill 
potencial d’inici d’incendi forestal si no 
es mantenen les distàncies de seguretat a 
la vegetació així com el bon estat de les 
instal·lacions. 

Per garantir aquests aspectes el Consorci 
de Collserola, des de fa anys, realitza el 
seguiment de totes les tasques preventives 
que han d’efectuar les companyies. També 
es promou que les companyies vagin 
adequant les instal·lacions per  fer-les més 
segures en l’àmbit forestal, i s’estableixen 
convenis de col·laboració amb la finalitat de  
reduir l’impacte d’algunes de les línies que 
travessen el Parc. El 2010 s’han efectuat 
dues actuacions importants:

- Una nova línia subterrània a 25kV a Can 
Calopa de Dalt, pel camí existent de Can 
Rocamora a la carretera de Molins. Aquesta 
alternativa no estàva afectada per la zona 
de servitud de la carretera propietat de la 
Diputació, i a evitat haver de fer un traçat 
aeri.
- Instal·lació de 2� metres de nova línia 
suberrania 2� kV. a nou CT ��1�9, a partir 
de suport existent de la línia a 2�kV Cornella 
3, al costat de la pista forestal G0�, molt a 
prop del torrent de la Font de Ca n’Esteve. 
L’actuació va permetre la retirada del PT 
BY11�, de � suports de fusta i dels 340 m 
de línia aèria a 11 kV.

Terme municipal Superfície

BCN- Districte V �,2� ha

BCN- Districte VII 2,�1 ha

BCN – Districte VIII 4,210 ha

Molins de Rei �,2� ha

Total 19,54 ha
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Neteja de la brossa  als marges de car- 
reteres, camins i altres llocs del Parc.
Les deixalles i brossa acumulades en les 
carreteres i camins poden ser l’origen 
d’algun incendi. De forma periòdica, 
l’òrgan gestor del Parc efectua la neteja 
dels marges en 4� km de carreteres i 
camins, i de les àrees de lleure, fonts 
miradors etc, gestionats pel Consorci. Així 
mateix, es realitzen neteges ordinàries i 
extraordinàries cada cop que es produeixen 
abocaments puntuals. 

Cerdanyola 
Camí de Can Ferrer  1.�40
Camí de Can Catà  3.�00
Serra de Can Ferrer  3.000
A14/A0�  ��0
Connexió A14 amb A0� �1�
Pas del Rei  2.1�0
Camí de la Torrefera  9�0
Can Coll - Montflorit 1.060
Turo Pelat  1.2�0

Montcada i Reixac
Ciutat Meridiana a
Turó d’en Segarra  200

Sant. Cugat del Vallès
Vista Rica - Pas del Rei 4��
Camí Can Cases/Rabassada 1.12�
Camí de Sant Cugat  9��
Camí de Can Busquets  1.�91

Barcelona
Carretera de les Aigues 4�0
Camí del Salze  1.�3�
Carretera Vallvidrera  1.0�0
Viver Can Borni  1.100
Camí del Salze   1.1�0
De camí del Salze al Rectoret 1.1�0
Camí del Mas Guimbau,  1.��0
Camí del Turó de l’Alzina, 
camí de Bellavista i 
camí mig de Can Balasc 9��
Camí de Can Balasc  ��0

Sant. Feliu de Llobregat
Camí de La Salut, Can Ferriol, 
Can Serra  4.32�
E04/E1�  1.100
continuació E1�  3�0
Camí de la Salut -Mas Lluí 
Penya del Moro  1.�9�
Camí de la Salut a Sant Just 2.2�0
La Sargantana - Can Ferriol 

Molins de Rei
Camí de Torre Abadal a
Can Capellans   2.�00
De Molins a 
Santa Creu d’Olorda  3.2�0
Can Tintorer - 
Santa Creu d’Olorda  2.19�
Can Campmany 
al Turó d’en Quirze  1.3��
Sant Bartomeu 
al Turó d’en Quirze  1.210
Can Barça Can Vilagut 1.221
Camí de Can Amigó 
del Clot a Castellciuró 1.1�0
Camí del Coll de l’Amigonet  1.�19
Camí de Can Puig  2.01�

El Papiol
Ca n’Esteve de la Font -
Ermita de la Salut  1.�93

Total  57.805

Treball manteniment de camins
   metres      metres
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Prevenció activa

És una de les claus per minimitzar la 
superfície cremada per incendi i reduir al 
màxim el temps d’arribada dels mitjans 
d’extinció.

El Dispositiu adopta les següents mesures
• Sistema d’alerta meteorològica
• Detecció
• Descripció fiable de l’indret i caracterís- 
 tiques del foc
• Col·laboració dels mitjans d’extinció
• Infraestructures de recolzament a l’extin- 
 ció
• Vigilància mòbil

1. Sistema d’Alerta Meteorològica
Ha seguit funcionant el dispositiu d’alerta 
meteorològica que es va dissenyar 
conjuntament amb l’ajuntament de 
Barcelona amb l’objectiu principal de 
detectar les situacions climatològiques més 
desfavorables, per l’inici i propagació dels 
incendis forestals a la vessant d’aquesta 
ciutat.

El dispositiu de prevenció operativa de 
bombers de Barcelona està previst en el 
“Pla d’actuació d’emergències municipals 
per a incendis forestals”. En la campanya 
d’enguany, s’ha decretat situació de 
prealerta  41 vegades, de les quals 12 han 
estat d’alerta crítica.

2. Vigilància Fixa
El Dispositiu de Prevenció d’Incendis 
Forestals de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (DPI de l’AMB), posat en 
funcionament l’any 19�3 per l’antiga 
Corporació Metropolitana, es basa en un 
sistema de vigilància del territori i detecció 
d’incendis des de punts fixos, composat per 
guaites situats en 13 torres de vigilància, 
un equip de suport i intervenció immediata 
per l’àmbit del Parc de Collserola i una 
central de comunicacions.

Els vigilants estan comunicats per ràdio 
directament amb Bombers de la Generalitat, 
amb Bombers de Barcelona, amb la Central 
del Dispositiu ubicada a la seu del Parc i amb 
la resta dels organismes i entitats implicats 

en la prevenció d’incendis d’aquest àmbit. 
Aquest fet facilita l’actuació de tots els 
mitjans ja que poden demanar directament 
la informació que desitgin a la persona que 
millor veu la situació de l’incendi mentre 
no arriben els mitjans d’extinció.

L’àmbit del DPI de l’AMB, gestionat pel 
Consorci del Parc de Collserola, comprèn 
oficialment els 33 municipis que formen 
part de la Entitat del Medi Ambient mes 
els municipis de La Palma de Cervelló, 
Cervelló i Corbera de Llobregat, ocupant 
una superfície total de �3.4�3 ha de les 
quals 2�.1�4 hectàrees es  consideren d’ús 
forestal.

Per a la realització de les tasques que 
genera el Dispositiu, es necessita un total 
de 32 persones distribuïdes de la següent 
manera:

• Vint-i-sis vigilants per atendre els dos 
torns corresponents a cadascun dels 13 
punts fixos de vigilància, els quals es troben 
en els següents municipis de l’AMB: Tiana 
(ALFA), Badalona (BRAVO), Santa Coloma 
de Gramenet (CHARLI), Barcelona (ECO, 
GOLF I FOXTROT), Cerdanyola (LIMA), Sant 
Cugat del Vallès (INDIA), El Papiol (MIKE), 
Sant Feliu de Llobregat (KILO), Corbera 
de Llobregat (JULIET), Sant Climent de 
Llobregat (ROMEO) i Begues (SIERRA).
A més de detectar, situar i donar avís 
dels incendis forestals que es produeixin, 
es vigila el territori i es dona avís de tot 
tipus d’incidències que es puguin observar 
relacionades amb la prevenció d’incendis o 
que afectin el medi natural: columnes de 
fum sospitoses de cremes no autoritzades, 
actuacions silvícoles com tala d’arbres, 
abocaments en camins, carreteres i zones 
forestals, en el moment que s’estiguin 
produint, etc.
• Dos operadors per atendre els dos 
torns de la Central de Comunicacions 
(Control Collserola). Aquí es coordina tot 
el Dispositiu i s’elabora la base de dades de 
tots els incendis produïts dins l’àmbit.
• Quatre vigilants mòbils per formar 
l’equip de suport (1 vehicle equipat amb 
una motobomba i 400 l. d’aigua amb 2 
persones per torn), que realitza diferents 
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tasques relacionades amb el dispositiu: 
Inspeccionar tots els incendis produïts 
dins l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i registrar perímetres amb GPS. 
Prendre totes les dades necessàries per 
omplir les fitxes de cada incendi i la base 
de dades respectiva, intervenció immediata 
en focs de petites dimensions a Collserola, 
revisió d’infraestructures de prevenció 
d’incendis, etc. 

A partir de 1.9�9 el Dispositiu va ser 
traspassat a la gestió directa del Consorci 
del Parc de Collserola (antigament Patronat 
Metropolità del Parc de Collserola) tot 
i comprendre municipis que formaven 
part de l’Espai Natural protegit, del Parc 
del Garraf (gestionat per la Diputació de 
Barcelona, a través de l’Àrea d’Espais 
Naturals) o d’altres, que posteriorment han 
passat a formar part de l’àmbit del nou 
Parc de Serralada Marina (gestionat pel 
Consorci del Parc de la Serralada Marina).
Concretament, el  DPI disposa d’una torre 
dins l’Espai Natural de Garraf, i de tres 
torres de vigilància, dins de l’àmbit del Parc 
de la Serralada Marina.

L’any 2004 es va iniciar un procés de 
regulació, a través de convenis entre 
les tres institucions, per poder mantenir 
l’àmbit i l’eficàcia del Dispositiu de 
Prevenció d’Incendis Forestals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, integrant en 
part els propis dispositius dels Parcs del 
Garraf i de la Serralada Marina. 

L’Any 2010, es mantenen aquests 
convenis de manera que les citades torres 
s’han gestionat en el marc dels diferents 
dispositius de prevenció d’incendis, el de la 
Diputació de Barcelona en un cas i el del 
Consorci del Parc de la  Serralada de Marina 
en l’altre, tot col·laborant tècnicament amb 
el Consorci del Parc de Collserola d’acord 
amb el Protocol d’actuació conjunta, per 
tal de mantenir el servei i l’eficàcia que 
el Dispositiu de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona ve donant des de fa més de 20 
anys. 

En el cas del conveni amb la Diputació 
de Barcelona es preveu una despesa per 

la contractació del personal que ha de 
cobrir la torre de vigilància de “Sierra” de 
24.970,29€ la qual ha de ser transferida 
des del pressupost del Consorci del Parc de 
Collserola.

El 200� es va iniciar un nou conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i el Consorci del Parc 
de Collserola per a la gestió i coordinació 
de les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” 
ubicades als municipis de Sant Climent de 
Llobregat i Corbera de Llobregat,  per tal 
de que sigui el propi Consell el que es faci 
càrrec de la contractació del personal que 
ha de cobrir la torre, tot i que la despesa 
que es genera d’aquesta contractació es 
transferida des del pressupost del Consorci 
del Parc de Collserola. La despesa total 
derivada de l’aplicació d’aquest conveni 
per l’any 2010 ha estat de 46.551,45 €

La campanya de vigilància a les torres de 
guaita l’any 2010 es va iniciar el dia 4 de 
maig i es va finalitzar el dia 15 de setembre. 
Es a dir han estat 131 dies de vigilància 
continuada, amb jornades de 10 hores.
El cost del manteniment de les torres de 
vigilància ha estat de 1.529,43€. 

A més s’ha comprat nou material per 
l’equip d’intervenció i suport als incendis 
forestals (motxilles i equip propack) amb 
un cost de 1.364,04€ Presentació campanya d’incendis 2010
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3. Vigilància Mòbil
Constituïda fonamentalment per: la 
Guarderia del Parc (TANGO 1) i l’Equip 
d’intervenció Immediata del Parc (VICTOR 
1), Policies Locals dels municipis del 
dispositiu, Agents Rurals de les comarques 
corresponents, Patrulles dels Grup Sierra 
de la Generalitat, Proteccions Civils i ADF’s 
de diferents municipis, i patrulles del 
SEPRONA de la Guàrdia Civil. 

La seva actuació es basa, en la vigilància 
i dissuasió per tal de reduir al màxim les 
causes, i en la intervenció immediata en 
ser normalment algun d’ells els primers 
d’arribar a l’incendi gràcies a la seva 
mobilitat. Un cop arriben els bombers 
passen a formar part del equip de suport 
per facilitar l’extinció, organització de 
mitjans, tancaments carreteres, analitzar 
causes, etc.

El personal pel Consorci de Collserola que 
realitza aquestes tasques, esta composat 
pels Guardes del Parc, amb quatre persones 
i per l’equip d’intervenció immediata, amb 
quatre persones més.

4. Coordinació
Com en anys anteriors, el CPC efectua la 
coordinació del dispositiu mitjançant la 
realització de les tasques següents:

a) Compra i distribució d’emissores de 
ràdio.
El CPC dota al dispositiu amb 3 repetidors, 
més de �0 radiotransmissors portàtils 
i 12 bases fixes. Com cada any, el 2010 
es va contractar el servei de manteniment 
de la xarxa per tal d’assegurar el bon 
funcionament durant la campanya. El 
cost total d’aquesta operació ha estat 
de 22.335,86 €, dels quals 9.482,72€, 
corresponen al lloguer de la torre 
comunicacions de Collserola, 10.���,94 
€ al servei de manteniment i reparació 
d’equips i 2.196,20 € a la reposició 
d’aparells.

b) Central Collserola.
Hi ha dues persones assignades a la “Central 
Collserola” que són les encarregades 
principals de recollir les dades aportades 
pels integrants del dispositiu, tant a través 
de la xarxa de comunicacions com per 
telèfon. Les tasques realitzades son:
• Disposen d’un programa SIG per facilitar 
la localització de l’incendi i disposar de 
totes les dades informatives de forma 
automatitzada.
• Recullen totes les dades i incidències 
referents als incendis i omplen la base de 
dades.
• Segueixen les estacions meteorològiques 
per tal de donar avis dels estats d’alerta.
• Controlen els horaris, torns, baixes i altes, 
permisos administratius, etc, del personal 
del dispositiu contractat pel Consorci.
• Controlen tot el repartiment i recollida 
d’equips personals i material.
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2. Gestió forestal i agrícola

Redacció de Plans Tècnics i  
Projectes

Projecte per la construcció d’una nau 
per ovelles a la finca de Ca n’Oller (T.M. 
Montcada i Reixac).
El Pla Especial d’Ordenació i Protecció del 
Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo) 
de l’any 1987 defineix, en el punt 3.2.4., 
la ramaderia existent al Parc en aquells 
moments com una ramaderia tradicional 
vinculada als masos i complementària 
a l’agricultura, tot i que bona part de 
l’activitat pastoral és una ramaderia 
marginal, desenvolupada com a activitat 
de subsistència i que presenta dues 
problemàtiques: la capacitat de pastura i 
el control sanitari, aspectes que s’han de 
contemplar en qualsevol planificació del 
futur del pasturatge a Collserola. I acaba 
dient que l’enfortiment de les activitats 
complementàries de l’agricultura pot ésser 
un bon recurs per evitar la seva desaparició, 
però amb els límits marcats pels impactes 
en el paisatge i per la incidència en els 
espais naturals o seminaturals pel que fa a 
la reconstitució del bosc.

Les Normes Urbanístiques del PEPCo 
determinen, en la secció 2a, article 2�, les 
disposicions específiques per l’aprofitament 
ramader al parc, on es llegeix que s’admet la 
pastura en les àrees agrícoles de qualsevol 
de les zones definides al Parc. La ramaderia 
també és admesa en forma estabulada 
amb les condicions establertes en aquesta 
Normativa per a les edificacions i amb les 
condicions que la legislació vigent exigeix 
per al tractament de les aigües residuals. 
Serà admesa la pastura en aquells indrets 
singulars en raó de tasques de prevenció 
d’incendis per a la neteja de sotabosc 
(voravia d’urbanitzacions, vies, etc.) i en 
raó de tractaments singulars (neteja de les 
parts baixes de les línies d’alta tensió).

La reintroducció controlada de ramats 
d’ovelles al Parc de Collserola es va iniciar 
l’any 199� amb l’objectiu de facilitar el 
manteniment de les repoblacions, les 

franges de baixa combustibilitat, els prats 
d’albellatge i altres zones de vegetació 
oberta del Parc, sempre en mires a la 
reducció de la biomassa d’aquestes zones 
en el marc de la prevenció dels incendis 
forestals. La principal avantatge que això 
suposa és l’estalvi en el manteniment de 
la vegetació d’aquestes zones i a més 
pot produir uns beneficis als propietaris 
dels ramats i als pastors contribuint a un 
desenvolupament sostenible de la serra de 
Collserola.

El present projecte es centra a la vall del 
torrent de Tapioles (Montcada i Reixac), a la 
vessant de la Serra de Collserola més propera 
al riu Besòs, situada al sector nord-oriental 
del Parc i on es pretén implantar un corral 
per ovelles per facilitar el manteniment 
de diferents formacions vegetals d’aquest 
sector (repoblacions, línies elèctriques, 
franges de baixa combustibilitat i prats) 
i que s’estén pel municipi de Montcada 
i Reixac i part dels termes municipals de 
Barcelona i Cerdanyola del Vallès.

Així, per tal de portar a terme la implantació 
d’una nau per 500 ovelles a la finca pública 
de Ca n’Oller, al terme municipal de 
Montcada i Reixac, a principis de 2010 el 
Consorci del Parc de Collserola contractà 
a una empresa d’enginyeria per la redacció 
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del projecte, conjuntament amb tota  la 
documentació necessària per la seva 
aprovació (estudi geotècnic, pla de gestió 
de dejeccions ramaderes, topogràfic i altres 
estudis i documentació complementària), 
a partir del qual es va iniciar un concurs 
públic per l’execució de les obres de la 
construcció de la nau per ovelles, que es 
durà a terme durant el primer semestre de 
2011.

Restauració de l’espai fluvial de la Riera 
de Vallvidrera.
La riera de Vallvidrera és un curs de caràcter 
permanent mediterrani relativament 
degradat, en relació a alguns aspectes i en 
diferents trams, respecte al seu potencial 
estat natural, fet que obligava a plantejar 
una intervenció per millorar el seu estat 
ecològic. Així, a mitjans de 200� es va 
redactar el projecte ‘Restauració de l’espai 
fluvial de la riera de Vallvidrera’ amb 
la voluntat de recuperar l’estat natural 
i ecològic de la riera i el seu entorn i 
recuperar l’interès social per aquest espai.

L’àmbit de l’actuació és la riera de 
Vallvidrera entre les Planes (Font de les 
Planes) i el riu Llobregat. La longitud de 
l’actuació és d’11.2�� metres, segregats 
en diferents trams segons les actuacions 
a realitzar. Aquests trams són: Les Planes-

Can Borrull (Tram 1 amb una longitud de 
1.817 metres), Can Borrull-Can Bosquets 
(Tram 2 amb 1.349 m), Can Bosquets-
Can Madolell (Tram 3 amb 1.944 m), Can 
Madolell-Can Rabella (Tram 4 amb 4.41� 
m), Can Rabella-Riu Llobregat (Tram 5 amb 
1.731 m). Els termes municipals inclosos 
són Barcelona, Sant Cugat del Vallès i 
Molins de Rei.

L’any 2010 es va dur a terme la rehabilitació 
d’un tram de la riera de Vallvidrera al sector 
del pont de Can Busquets, a cavall entre 
els trams 2 i 3 del projecte inicial sota el 
nom de “Projecte de restauració fluvial de 
la riera de Vallvidrera al tm. de Sant Cugat 
del Vallès – 2010”, amb un pressupost de 
37.164,74 €, IVA exclòs. El projecte va ser 
redactat i executat per l’empresa Naturalea 
Conservació, SL.

Les actuacions realitzades són:
• Retirada de brossa de les vores.
• Neteja d’espècies invasores: �99 m2 de 
canya (Arundo donax).
• Revegetació del bosc de ribera: arbres, 
arbustos i herbàcies. Així es varen plantar 
1� verns (Alnus glutinosa), 4 oms (Ulmus 
minor), 7 avellaners (Corylus avellana), 
10 gatells (Salix atrocinerea), 12 saücs 
(Sambucus nigra) i 18 sanguinyols (Cornus 
sanguinea).
• Retirada de troncs caiguts.
• Estabilització d’un talús amb tècniques 
de bioenginyeria mitjançant la creació d’un 
enreixat viu amb una protecció a la base 
amb rotllo estructurat en fibra i vegetat 
amb espècies helòfites.

Plans tècnics de gestió i millora forestal 
(PTGMF).
L’any 2009 es va redactar i aprovar 
el PTGMF de la finca pública de Can 
Ferriol, amb una superfície forestal real 
ordenada de �9,04 hectàrees, propietat de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
dins terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat i ubicada al Parc Natural de la 
Serra Collserola, d’acord amb els criteris 
dels Serveis Tècnics del Consorci del Parc 
de Collserola.
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Des de finals de 2009 fins el març de 
2010 es varen executar els primers treballs 
silvícoles inclosos en el PTGMF i centrats en 
les Unitats d’Actuació 7 i 12. A la unitat 7 
es va dur a terme una rompuda de 0,91 ha 
i una aclarida de millora a pineda, tallada 
selectiva d’alzinar, estassada de sotabosc 
i eliminació de restes mitjançant trossejat 
i trituració (3,28 ha). A la unitat 12, amb 
1,10 ha) es va fer una selecció de rebrots 
d’alzina, roure i olivera i una estassada 
de sotabosc amb eliminació de restes 
mitjançant trossejat i trituració.

El mes d’octubre de 2010 es van dur a 
terme els treballs silvícoles inclosos en 
el PTGMF a les Unitats d’Actuació 1 i 11 
(amb 0,79 ha i 6,17 ha respectivament), 
consistents en l’aclarida de millora de 
pineda, estassada de sotabosc i eliminació 
de restes mitjançant trossejat i trituració. 
Donat que a la unitat d’actuació 11 hi ha 
una massa semiregular amb dos estrats de 
pi blanc, es realitza una poda de formació 
als pins petits i una poda de branques 
baixes als pins grans.

Jardins del Viver de Can Borni.
El primer semestre de 200� es va executar 
el projecte de “Restauració botànica i 
arquitectònica del viver de Can Borni per 
a la seva utilització com a museu de l’arbre 
i de l’arbust mediterrani”. Això implicava 
la remodelació del Viver de Can Borni i la 
reorientació d’usos i serveis, així com l’inici 
d’un manteniment acurat de tot l’entorn. 
Des de llavors, l’empresa pública Barcelona 
de Serveis Municipals SA (BSM) havia 
contractar directament el manteniment a 
una empresa de jardineria. L’any 2010, i 
a partir d’un acord de col·laboració amb 
BSM, el Consorci del Parc de Collserola s’ha 
fet càrrec de la gestió i seguiment d’aquest 
manteniment. Les diverses tasques a 
realitzar en aquest manteniment són:
• Esporga i retall d’arbres, arbustos i 
enfiladisses
• Sega de marges, talussos i àrees 
entapissades
• Escatar àrees d’arbustos i herbàcies
• Plantació d’arbres, arbustos, entapissants 
i planta de temporada

• Tala d’arbres i arbustos
• Compostatge de les restes vegetals
• Reg
• Tractaments fitosanitaris
• Manteniment i neteja dels elements d’obra: 
murets, basses, piletes, canalitzacions 
d’aigua, desaigües, arquetes, casetes de 
reg, escales, etc.
• Manteniment de vials i aparcament
• Manteniment del sistema de reg
• Manteniment dels tancaments i 
senyalització.

Activitats agrícoles i ramaderes

Camps de conreu com a hàbitats per a 
la fauna
La recuperació i manteniment de camps de 
conreu s’enquadra dins les mesures d’ajut 
a la fauna del Parc de Collserola i és una 
eina important de la gestió dels hàbitats i el 
manteniment de la biodiversitat ambiental 
del parc. El projecte es va començar a 
desenvolupar a partir de 19�9 i actualment 
es conreen les zones agrícoles de les 
finques públiques de Can Coll, Can Balasc, 
Can Ferriol, Can Salat, Santa Margarita 
de Valldonzella, Can Sauró i el Pantà de 
Vallvidrera.

Camps de Can Coll
Les feixes de Can Coll es destinen a més 
diversitat de conreus: extensius de secà, 
horta, vinya i fruiters. En aquest cas, 
l’objectiu és doble ja que, a més de crear un 
espai diferent al del bosc que l’envolta per 
afavorir les espècies faunístiques pròpies 
d’aquests ambients, acompleixen una 
funció pedagògica per l’alumnat que passa 
pel Centre d’Educació Ambiental de Can 
Coll. L’any 2010 es va continuar amb una 
rotació de conreus als camps que incloïa: 
ordi, sorgo, gira-sol, colza i trepadella.

Vinya de Can Coll
La verema es va iniciar el dia 14 de setembre 
amb la collita de les varietats ull de llebre 
(386,6 kg) i merlot (397,4 kg) mentre que 
el cabernet sauvignon (107,5 kg) es va 
collir el dia � d’octubre.
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Vinya i celler de Can Calopa
El mes de novembre de 2009 es varen 
acabar les obres del nou edifici de la 
llar social consistent en una residència 
per 12 persones amb discapacitat i els 
corresponents monitors, que gestionarà 
la Cooperativa l’Olivera a partir del segon 
trimestre de 2010. L’edifici contindrà el 
programa funcional bàsic per l’acolliment 
residencial de persones amb discapacitat 
intel·lectual inscrits en els serveis de 
reinserció, integració i formació del 
Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya en conveni amb 
les institucions especialitzades en la gestió 
de llars assistencials relacionades amb 
activitats agrícoles. Aquests nois i noies 
es formaran en el conreu de la vinya i la 
producció vinícola i l’edifici serà el seu 
allotjament en el transcurs del temps que 
duri aquesta formació.

Així, a partir de l’1 d’abril de 2010 la gestió 
de la vinya i el celler va passar a mans de 
la Cooperativa l’Olivera SCCL. També s’ha 
creat una Comissió mixta de seguiment 
del Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Cooperativa 
l’Olivera SCCL, en la qual també hi ha 
un representant del Consorci del Parc de 
Collserola.

Ramaderia extensiva
Es va continuar amb el programa d’ajuts 
als ramats que aquest any va consistir en:
- Subministrament de dos viatges de bales 
de palla i alfals al ramat del Torrent d’en 
Tapioles (Montcada i Reixac).
- Sembra d’ordi a l’hivern als camps de la 
finca de la Salut de Sant Feliu de Llobregat 
que van ser aprofitats pel ramat de la 
Salut.

Seguiment i lluita contra els 
flagells forestals

Processionària del pi
Durant el 2010 s’ha continuat el programa 
de lluita contra 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 setmana 
de juliol fins a darrera setmana d’octubre 
i amb revisions setmanals. Aquest any el 
nombre total de captures ha estat molt 
inferior al dels darrers anys. A la majoria 
de les � zones d’estudi ha disminuït el 
nombre de captures i només a Roquetes 
hi ha hagut un augment considerable. El 
tractament fitosanitari contra la plaga es va 
realitzar a mitjans de novembre mitjançant 
un tractor equipat amb canó atomitzador 
que va fer el tractament insecticida a banda 
i banda de les principals carreteres i camins 
del parc on hi ha més incidència de la plaga 
(pinedes de les vessants del Llobregat, de 
Barcelona i del Besòs), a més de les àrees de 
lleure i miradors del parc, amb un producte 
anomenat Fastac en que la matèria activa 
és Alfa Cipermetrin. Aquesta matèria 
activa utilitzada està inclosa a la Llista 
Única Europea de Productes Fitosanitaris 
i les seves categories ecotoxicològiques 
són de nivell A (sense problemes descrits 
en mamífers i ocells) i és compatible i poc 
perillós per les abelles.

Altres plagues
S’ha continuat fent un seguiment de les 
zones més afectades anys anteriors per 
la Metcalfa pruinosa (homòpter d’origen 
americà) i a la majoria de llocs s’han 
observat els mateixos nivells baixos de la 
població que en els darrers anys.

Ailants
Des de 199�, de forma més o menys 
contínua s’han fet diverses actuacions 
per tal de controlar l’expansió dels ailants 
(Ailanthus altisima) al Parc de Collserola, 
tant amb mitjans físics com químics. L’any 
2004 es va iniciar una nova experiència 
a diverses parcel·les consistent en obrir 
forats a la part baixa del tronc amb una 
broca de 10 mm on s’aplicaven dosis de 
�cc d’herbicida per forat amb una xeringa. 
En arbres més prims es feien 2 forats més 
petits amb dosis de 4 cc i en arbres més 
gruixuts es feien forats cada 10 cm de 
perímetre amb dosis de � cc. Es van provar 
diferents herbicides, mescles de productes 
i dosis que s’han anat seguint i millorant. 
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Al llarg d’aquest període 2004-09 s’han 
injectat un total de 9.9�3 ailants.

Durant el 2010 s’ha ampliat el nombre de 
parcel·les, concentrades principalment a 
la vall de Sant Just, i s’han talat els arbres 
secs de les parcel·les realitzades els anys 
anteriors. Els seguiments dels tractaments 
a les parcel·les de 200� a 2009 està donant 
resultats satisfactoris, i es continuarà 
estudiant la seva actuació al llarg del 
cicle vegetatiu de l’ailant al 2011.Les 
parcel·les realitzades i els ailants tractats 
en cadascuna d’elles aquest any 2010 han 
estat els següents:

Altres espècies al·lòctones
S’ha continuat el seguiment i control del 
raïm de moro (Phytolacca americana). Les 
actuacions, realitzades pel Grup d’Acció 
Forestal de DEPANA, es van dur a terme 
als torrents de Can Cerdà (Cerdanyola del 
Vallès) i de Sant Medir (Sant Cugat del 
Vallès) i van consistit en l’arrencada de 
plantes, arrel inclosa.

Parcel·la Nom Parcel·la Nº Arbres

1 Mirador de Sarrià 223

40 Turó d’en Cors 2.2�2

�3 Can Rosaura 14

�4 Fondal Budellera �

Total 2.�1�
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Les activitats desenvolupades han estat les 
següents:

- Seguiment de les fluctuacions 
interanuals de la collita d’aglans en 
alzinars i boscos mixtes de roure i 
alzina a Collserola (Conveni amb el 
CREAF). Des de l’any 199�, el CREAF 
realitza estudis sobre el funcionament i 
dinàmica dels boscos d’alzina i roure al Parc 
de Collserola amb 2 objectius principals:
• Analitzar l’efecte de la climatologia, 
la topografia i l’estructura del bosc en el 
creixement, fenologia i producció de glans 
en alzines i roures.
• Avaluar els efectes de la variabilitat 
interanual en la producció de glans sobre la 
seva depredació i, finalment la regeneració 
d’aquest boscos. 
Els resultats d’aquests estudis formen part 
de les aportacions del Parc de Collserola 
a la “European Network for Long Term 
Ecological Research (LTER Europe)

- Estudi de les comunitats brioliquè- 
niques del Parc de Collserola. La Unitat 
de Botànica del Depar-tament de Biologia 
Vegetal. de la Facultat de Biologia de 
la Universitat de Barcelona, ha realitzat 
prospeccions liquèniques a les Escletxes del 
Papiol i al Puig Madrona. S’han trobat 32 
nous líques, entre el quals, Porina byssophila 
seria una primera cita per Catalunya. S’han 
catalogat 11 micromicets, dels quals Durella 
macrospora, Gonatobotryum parasiticum i 
Monodictys castanea són noves citacions 
per Catalunya segons el registre del Banc 
de Dades de Biodiversitat. 

- Xarxa SEMICE. El programa de segui- 
ment de petits mamífers comuns al Parc de 
Collserola el va iniciar l’any 200� el Museu 
de Granollers – Ciències Naturals, dins 
del marc de l’anomenat Inventari per a la 
Biodiversitat del Ministeri de MediAmbient. 
Els petits mamífers representen un grup 
faunístic considerat com a bon indicador 
dels canvis en els ecosistemes respecte de 
la productivitat a nivell del sól i són la font 
d’aliment principal per a grups d’espècies 
emblemàtiques (mostela, geneta, fagina, 
gamarús, òliba, xoriguer, aligot,...). Repre- 
senten un vincle d’unió entre l’estrat 
productiu i el de consumidor secundari.

Durant aquests tres anys de seguiment, 
s’ha pogut apreciar que existeix una clara 
estacionalitat en l’abundància del ratolí de 
bosc, la qual és l’espècie dominant al llarg 
del període d’estudi en totes dues parcel·les. 
Ens els tres anys, sempre s’ha detectat una 
abundància superior durant la campanya 
de primavera que durant la de tardor, 
fet habitual en la dinàmica poblacional 
de l’espècie a la zona Mediterrània. Les 
altres dues espècies trampejades es poden 
considerar rares, segurament per que 
prefereixen espais oberts recoberts per una 
densa vegetació herbàcia i arbustiva, essent 
molt freqüents en ambients post-incendi 
del Garraf i la Serralada de Marina.

- Aplicació del Pla de seguiment de 
Quiròpters del Parc de Collserola: 
Noves prospeccions de refugis. Des 
de l’any 2002 el Museu de Granollers – 
Ciències Naturals ha realitzat un seguiment 
de quiròpters per permetre conèixer l’estat 

3. Gestió de la fauna, estudis i Estació Biològica del Parc 
de Collserola (EBPC)

L’Estació Biològica del Parc de Collserola és un 
equipament del Consorci del Parc de Collserola 
adscrit al Servei de Medi Natural i ubicat a la 
finca de Can Balasc. Aquesta finca, de 78,5 ha. de 
superfície forestal i que inclou diverses edificacions 
(una masia de planta i primer pis, una masoveria, 

teixonera artificial i gàbies per al mòdul de 
recuperació de fauna autòctona), és propietat de 
l’Ajuntament de Barcelona, està situada al terme 
municipal de Barcelona i adscrita per conveni al 
Consorci del Parc de Collserola.

Programes de seguiment, estudis i informes relacionats amb la 
gestió del Parc

Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) 
Xarxa SEMICE
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de conservació d’aquest grup de mamífers 
a Collserola. 

Aquest any s’han iniciat dues proves pilot 
amb sistemes punters en tecnologia aplica- 
da a l’estudi dels ratpenats: el protocol 
“Quirohàbitats” o detecció d’activitat de 
quiròpters mitjançant detectors d’alta 
freqüència automatitzada i el marcatge 
dels individus amb PITs (Passive Integrated 
Transponders). És potser en aquest sentit 
on la campanya del 2010 ha aconseguit un 
major  grau d’èxit. 

El projecte “Quirohàbitats” ha donat molt 
bons resultats, i gràcies a aquest nou 
sistema (4 nits de gravació) s’ha enregistrat 
més de 1.400 gravacions, un conjunt de 
dades enormes que indica clarament els 
pics d’activitat dels quiròpters a Collserola 
(23:00 i 5:00); ha proporcionat una idea 
molt clara de l’activitat nocturna en el Turó 
de Roquetes (que va ser la localitat on es 
va instal·lar), i molts altres aspectes de la 
biologia i l’ecologia dels ratpenats.

Pel que fa al projecte amb transponders, 
l’objectiu era realitzar una comparació de 
mètodes de marcatge, iniciant-se aquest 
any amb el marcatge de �9 femelles adultes 
de M. schreibersii amb anelles �xICONA i 
�� femelles adultes amb microxips AVID 
Musicc, per tal de comparar a posteriori 
la idoneïtat de cada metodologia. S’ha 
desenvolupat un nou mètode de marcatge 
amb transponders i s’han establert unes 
categories estandaritzades per tal de 
valorar homogèniament les afectacions 
que trobem repetidament en les captures 
de quiròpters. El projecte ha fet un 
impàs amb la presentació d’un pòster 
a les III Jornades de la SECEMU, a mode 
de presentació del projecte i com a punt 
d’inici per a nous experiments i mostreigs 
(obertura de debat).

- Seguiment i divulgació de la migració 
de rapinyaires al Parc de Collserola. Els 
resultats d’aquesta tradicional campanya de 
seguiment, la núm. 22, ha permès l’obser- 
vació, en el decurs dels mesos de setembre 
i octubre del 2010, i des del punt d’obser- 
vació del Turó de la Magarola, d’un total de 

1.�31 ocells  de 19 espècies diferents. Com 
ja es habitual l’espècie més freqüent ha 
estat l’aligot vesper (Pernis apivorus) amb 
una xifra de 595 exemplars (37 %), seguida 
de l’esparver (Accipiter nisus) 316, (19 %),  
el xoriguer gros (Falco tinnunculus) 219 
(13 %) i l’arpella (Circus aeruginosus) 1�� 
(11 %). El dia amb màxim flux migratori 
ha estat el 22 de setembre amb 1�� ocells 
observats.

Pel que fa a visitants, l’any 2010 ens han 
visitat un total de 1300 persones amb un 
significatiu percentatge de naturalistes i 
persones interessades en aquesta activitat.

Aquest any també hem participat  en el 
programa PERNIS, coordinat per l’ICO 
a partir del seguiment de la migració 
postnupcial d’ocells rapinyaires des el 
Turó de la Magarola i d’altres estacions de 
seguiment de la migració de tardor ubicades 
en diferents indrets de Catalunya..

- Programes d’anellament sistemàtics i 
regulars al Parc de Collserola. Enguany 
hem treballat a través d’un nou enfoc més 
temàtic de manera que s’han fet servir les 
dades SOCC per desenvolupar els indicador 
d’hàbitat, i del programa SYLVIA per 
desenvolupar indicadors de reproducció. 
Aquest aproximació serà molt més útil de 
cara a la gestió. 

El programa SOCC té com a principal 
objectiu conèixer les tendències temporals 
que es produeixen en l’abundància 
dels ocells comuns a Catalunya, factor 
essencial per poder determinar l’estat de 
conservació de moltes espècies d’ocells i 
dels ambients on viuen. Aquest programa 
es complementa amb el projecte SYLVIA 
de seguiment de la reproducció de 
l’avifauna i que també es desenvolupa a 
l’Espai. El projecte de seguiment SYLVIA té 
com a objectiu determinar el paràmetres 
poblacionals (relació de sexes i edats, 
èxit reproductor) dels ocells a Catalunya 
utilitzant l’anellament científic com a 
metodologia. 

Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii)

El SOCC es basa en el transecte com a mètode 
per censar els ocells. Durant el cens l’observador 
anota tots els ocells que va detectant, ja sigui 
visualment o auditivament, al llarg d’un itinerari 

de 3 km subdividit en � seccions de �00 m.
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Seguiment de l’esquirol (Sciurus vulga- 
ris). El seguiment de l’esquirol (Sciurus 
vulgaris) al Parc durant el 2010 ha mostrat 
tendències desiguals segons les zones. 
Per una banda hi ha hagut una reducció 
de població als indrets que han estat més 
afectats als últims anys de forma successiva 
tant per nevades, ventades i noves nevades, 
impactes que han reduït significativament 
el nombre de peus de pi blanc. 

En aquest sentit per exemple, a l’itinerari 
de Vil·la Joana les intenses tasques de 
retirada d’arbres caiguts han fet minvar la 
presència de l’esquirol, no localitzant-s’hi 
ni individus ni menjadores en bona part del 
recorregut, coincidint amb una reducció 
important del nombre mitjà de pinyes 
menjades per menjadora a partir del mes 
d’abril. En aquest itinerari el nombre mitjà 
d’esquirols detectats ha estat de 0,42 per 
recorregut, xifra que representa només un 
35 % del valor mitjà (1,19) per al conjunt 
dels 10 anys que dura aquest seguiment, 
i només comparable amb el valor mitjà 
de 0,�0 esquirols assolit durant el 2003, 
any en què també es va produir una forta 
nevada al mes de març.

En canvi, al Puig Madrona el nombre 
mitjà d’esquirols detectats (2,33) ha pujat 
més del doble durant el 2010 respecte 
l’any anterior (1,08), mantenint així una 
tendència general a l’alça que s’ha observat 
en el seguiment d’aquest itinerari des del 
seu inici fa set temporades, això sí amb 
fluctuacions segons l’any. Això no obstant, 

l’activitat detectada sovint s’ha concentrada 
als mateixos indrets concrets al llarg dels 
mesos, situació que també reflecteix el 
relativament reduït nombre d’individus 
presents, especialment a l’itinerari de Vil·la 
Joana però també al de Puig Madrona.

Seguiment de les poblacions de proces- 
sionària del pi a la serra de Collserola. 
Des de l’any 19�� i ininterrompudament, 
es fa un seguiment de les poblacions de 
la processionària del pi mitjançant la 
col·locació de �1 punts de trampes amb 
feromones per atreure els mascles des 
de mitjans de juliol fins que es deixen 
de capturar individus, moment en què 
es retiren les trampes. Enguany s’han 
capturat 3.42� exemplars, nombre inferior 
a la mitjana (6.345) dels 18 darrers anys. 
Aquest seguiment, realitzat pels biòleges 
Jordi Jubany Fontanilles i Joaquim Muñoz 
ens serveix per decidir si cal realitzar 
tractaments a les zones on hi ha més 
presència d’usuaris per intentar evitar 
efectes al·lèrgics. 

Pla de seguiment de Ropalòcers. “Cata- 
lan Butterfly Monitoring Scheme” 
(CBMS) aplicat al Parc de Collserola. El 
Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya 
(CBMS) és un projecte de seguiment de 
les papallones diürnes (ropalòcers), que 
es coordina des del Museu de Granollers-
Ciències Naturals a través d’un conveni 
amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
(DMAiH). El CBMS es basa en la repetició 
de censos visuals setmanals al llarg d’un 
tinerari fix, durant 30 setmanes consecu- 
tives (1 març-26 setembre). Els aspectes 
metodològics del CBMS es poden consultar 
directament al web del projecte (www.
catalanbms.org/).

Les dades obtingudes anualment, perme- 
ten conèixer amb precisió els canvis 
d’abundància de les papallones tant en la 
totalitat de la xarxa, com en les diferents 
estacions que la componen, i relacionar-los 
amb diferents factors ambientals. 
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Els objectius que es pretenen assolir són:
• Mantenir les dues estacions de seguiment 
de CBMS al Parc de Collserola, estacions 
núm. 08 (Can Ferriol des de l’any 1995)  
i núm. 21 (Turó d’en Fumet des de l’any 
1996).
• Incorporar les dades de l’estació núm. 9� 
Torre Negra finançada per l’Ajuntament de 
Sant Cugat.
• Incorporar les dades de totes les 
estacions de seguiment a la xarxa general 
de seguiment de CBMS.
• Poder realitzar una interpretació conjunta 
de com evolucionen les poblacions de 
papallones a nivell nacional i europeu.

Biodiversitat i estructura espai–tem- 
poral d’Insecta al dosser del bosc medi- 
terrani al Parc de Collserola. Aquest 
estudi es centra en les famílies de Diptera 
mostrejades en un bosc mixt mediterrani 
Pinus-Quercus, la formació boscosa més 
extesa al Parc Natural de la Serra de 
Collserola. Des d’abril de 2009 fins al 
juny de 2010 es va mostrejar el dosser i 
el sotabosc de l’indret de l’estudi i es va 
constatar que el grup Diptera era el grup 
més abundós i la família Cecidomyiidae 
la dominant. L’artropofauna va mostrar 
una activitat diürna bimodal durant els 
mesos més cálids, que va evolucionar pro- 
gressivament fins esdevenir unimodal als 
mesos d’hivern.

L’estudi debat la fenología de les famílies 
més abundoses de Diptera així com la 
metodología de mostreig utilitzada, basa- 
da en segments horaris. El �0,4 % de 
tots els artròpodes (i 91,1 % del total 
de Diptera) va ser mostrejat al sotabosc. 
Podeu trobar informació a www.caribbean- 
craneflies.com.

- Censos de fauna cinegètica. L’any 
200� el Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya va començar a 
elaborar censos per a donar compliment 
als Plans Tècnics de Gestió Cinegètica de 
les Zones de Caça Controlada (ZCC) de la 
Serra de Collserola (Baix Llobregat i Vallès 
Occidental). La metodologia consisteix en 
realitzar transectes a peu i en vehicle 

per una sèrie d’itineraris que creuen els 
diferents ambients de cadascuna de les 
ZCC durant la primavera i finals d’estiu 
tardor, comptabilitzant totes les espècies 
cinegètiques observades en un radi de �0 m. 

Els resultats obtinguts serveixen per decidir 
el nombre d’exemplars de cada espècie 
que es poden caçar. 

- Senglars analitzats procedents del 
Parc de Collserola. Aquest informe ha 
estat elaborat pel Servei d’Ecopatologia 
de Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat 
de Veterinària de la Universitat Autònoma 
de Barcelona sefas@uab.cat Durant l’any 
2010 i seguint la mateixa estratègia adop- 
tada durant el 2009, es van rebre diferents 
animals, la majoria d’ells senglars, proce- 
dents de diferents actuacions per part dels 
guardes del Parc Natural de Collserola. 
En aquest informe es detallen la relació 
d’animals i els procediments i les analítiques 
laboratorials que se’ls va realitzar. El període 
de recollida dels animals ha estat des del 
mes de gener fins al mes de setembre. En 
total, s’han rebut 4� senglars, 2� mascles 
(9 cries, 4 vermellons, � subadults i � 
adults) i 20 femelles (8 cries, 4 vermellons, 
1 subadult i 7 adults), una guineu mascle 
adulta i un conill femella jove. 

S’ha realitzat la necròpsia completa, amb 
recollida de mostres quan es trobava alguna 
anormalitat o patologia i s’ha redactat 
l’informe intern corresponent sobre 22 
exemplars, capturats a les zones urbanes 
perimetrals o bé atropellats a les carreteres 
del Parc de Collserola entre el 1� de febrer 
i el 2 de desembre de 2010. 

- Anàlisi fenològica de la migració de 
rapinyaires. Enguany s’ha dut a terme una 
anàlisi d’aquesta informació acumulada al 
llarg d’aquest temps per tal d’examinar les 
tendències fenològiques durant el període 
19�9-2009 en relació amb possibles can- 
vis respecte el procés de canvi global. 
S’ha analitzat d’una banda el conjunt de 
dades per a totes les espècies rapinyaires i 
d’altra banda per a cinc espècies concretes 
d’especial interès o bé per l’elevat nombre 

Dípter

Radiografia latero-lateral del coll i espatlla d’un 
senglar. S’observen árees radiodenses irregulars 
corresponentsamb fragments de munició (bala).
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d’individus que representen o bé per les 
seves característiques particulars com a 
migradors. Concretament s’ha analitzat la 
fenologia de pas de l’aligot vesper, l’àliga 
marcenca, l’arpella, l’esparver i el xoriguer. 

S’ha observat una tendència cap a un canvi 
fenològic del pas migratori de tardor per 
al conjunt de les espècies rapinyaires, amb 
un avançament de la data de mediana de 
pas des del 23-24 de setembre al principi 
del període de seguiment fins al 19-20 de 
setembre al final del període (1989-2009). 
En canvi, per a les cinc espècies considerades 
de forma individual les tendències són o bé 
estables o bé cap a un avançament de pas 
poc marcat i en cap cas són significatives.

- Ràdio seguiment d’eriçons. El seguiment 
d’eriçons recuperats procedents del Mòdul 
de Recuperació de Fauna Autòctona del 
Parc de Collserola s’ha continuat enguany 
amb el seguiment dels individus alliberats 
a zones de les vessants del Baix Llobregat 
a finals del 2009 i amb l’alliberament de 
dos exemplars a la tardor de 2010 a la 
zona de la Torre Negra a Sant Cugat del 
Vallès. Aquest seguiment s’ha realitzat 
amb l’objectiu de conèixer d’una banda la 
seva capacitat d’adaptació al medi un cop 
recuperats i més concretament enguany 
de cara la hibernació pel que fa als indrets 
escollits pels animals. Seguint les pautes 
observades en fases anteriors de l’estudi, 
s’ha observat una selecció per als punts 

de descans d’espais inaccessibles, o bé de 
forma natural a causa per exemple d’una 
vegetació poc penetrable com és el cas de 
les bardisses amb esbarzer, o bé per llocs 
tancats de forma artificial amb parets, 
tancats, etc.

Els resultats del seguiment de l’eriçó a 
Collserola han estat resumits en un article 
científic que actualment es troba en fase 
de revisió. Actualment està en fase de 
publicació un article sobre els resultats 
obtinguts del seguiment dels eriçons al 
Parc.

- Seguiment de fauna a·lòctona.  A causa 
de la seva ubicació, el Parc de Collserola 
és un espai natural protegit especialment 
vulnerable davant de les possibles invasions 
d’espècies al·lòctones, tant de plantes com 
d’animals, a causa de la seva proximitat a 
les zones urbanes on els espais enjardinats 
i la presència de mascotes exòtiques en 
cases particulars són força freqüents. L’any 
2010 des del Servei de Medi natural s’ha 
col·laborat amb el CREAF-UAB en el marc 
del projecte SI-EXOAQUA que te l’objectiu 
de recopilar informació sobre espècies 
exòtiques, especialment pel que fa a la 
distribució d’espècies exòtiques aquàtiques 
a Catalunya.

- Seguiment del procés d’invasió del 
Rossinyol del Japó (Leiothrix lutea). El 
seguiment i estudi específic del procès de 
colonització del rossinyol del Japó (Leiothrix 
lutea) al parc de Collserola, s’afronta des 
de dues vies ben complementàries. Des de 
l’Estació Biològica es manté el seguiment de 
les densitats i cobertura d’aquesta espècie 
a la totalitat de la superfície i ambients del 
Parc, mentre que des del CREAF es du a 
terme un important estudi que te per 
objectiu investigar els processos d’invasió 
en hàbitats naturals per part d’espècies 
exòtiques, mitjançant el cas d’estudi del 
rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) a la serra 
de Collserola.

Els resultats obtinguts fins ara semblen 
indicar que l’èxit del rossinyol del Japó 
podria estar basat en la utilització del 
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nínxol tròfic d’una manera diferent a la 
resta d’espècies natives, i d’altra banda 
no apreciem cap tipus d’impacte sobre 
la comunitat nativa actualment. Fins el 
moment s’han presentat els resultats 
preliminars en diversos fòrums i congressos 
científics:

- Recuperació del gripau d’esperons, 
Pelobates cultripes a Collserola. L’infor- 
me present dóna a conèixer de forma 
preliminar els resultats obtinguts en el 
desenvolupament de la fase 1 ques tractava 
d’avaluar la possibilitat de recuperar el 
gripau d’esperons (Pelobates cultripes) al 
Parc de Collserola. 

La primera fase implicava, doncs, experi- 
mentar amb el manteniment de larves 
en captivitat per ser alliberades posterior- 
ment en medis aquàtics dins l’espai natu- 
ral protegit, que presentessin condicions 
idònies. Dins d’aquesta fase s’incloïa identi- 
ficar poblacions naturals que poguessin 
actuar com a donadores d’individus larvaris. 
Igualment, es preveia realitzar un estudi de 
la variabilitat genètica en la distribució de 
Pelobates cultripes a Catalunya per tal de 
no alterar l’estructura genètica de l’espècie 
en el territori degut a la creació de noves 
poblacions o reforç de poblacions amb 
efectius molt reduïts.  Al final del procés es 
van alliberar un total de �4 individus, dels 
quals 1� ja havien acabat la metamorfosi.

- Atropellaments de fauna al Parc de 
Collserola. Des de l’any 1992 es porta 
un registre dels atropellaments de fauna 
vertebrada a la xarxa viaria del Parc de 
Collserola en el que també hi col·labora 
els serveis de neteja del Parc. El nombre 
actual d’incidències a la base de dades del 
SIG.Fauna actualitzat per l’any 2010, és de 
1.223 incidències per atropellaments. Per 
grups faunístics, els mamífers suposen un 
�� % de les incidències, seguides dels ocells 
amb un 22 % els rèptils amb un 14 % i els 
amfibis amb un 6 % aproximadament. Val a 
dir que aquestes dades estan influenciades 
pel diferent grau de detecció dels grups. 

Actualment L’espècie més atropellada en el 
total de la sèrie temporal continúa essent  
el senglar (Sus scrofa) 25 % , seguida de 
l’eriçó (Erinaceus europaeus) 17 %, el conill 
(Oryctolagus cuniculus) 16 % i l’esquirol 
(Sciurus vulgaris) 11%.

- Estudi del potencial d’aprofitament 
forestal al Parc de Collserola. Aquest 
estudi elaborat per Jordi Vayreda i Mireia 
Banqué del CREAF ha servit per donar uns 
valors del potencial de biomassa existent 
als boscos de Collserola. De l’estudi es 
desprèn que en rotacions de tallada de 10 
anys per als planifolis i 20 anys per a les 
coníferes, es podrien extreure 2.400 m3 i 
�.900 m3 respectivament, donant un total 
de 9.300 m3/any de biomassa.

- Informatització i georeferenciació in 
situ de dades de camp. El 2010 marca un 
punt d’inflexió respecte la manera en què 
es recullen les dades faunístiques al Parc, 
ja que per primera vegada s’han posat en 
marxa diversos projectes d’informatització i 
georeferenciació de dades de forma directa 
al camp. Enguany s’han iniciat projectes 
de recollida directa de dades amb PDA/
GPS als itineraris de seguiment d’ocells, 
d’esquirols, de dades de ràdioseguiment 
d’eriçons i per a la realització de transec- 
tes de rastres i cites faunístiques en qua- 
drícules UTM (xarxa 1km x 1km). Per 
al tractament, anàlisi i seguiment de 
les dades faunístiques és cada cop més 
necessari incloure el component geogràfic 
per tal de permetre la seva interpretació en 
relació amb l’hàbitat i el paisatge en el qual 
s’ubiquen aquestes dades. 

Actualment els sistemes de posicionament 
global (GPS) permeten captar dades 
georeferenciades directament al camp 
d’una forma precisa i eficaç. Així, amb la 
utilització dels receptors de dades GPS 
conjuntament amb els aparells PDAs 
(petits ordinadors de butxaca) és possible 
introduir les dades corresponents a una 
cita faunística amb les seves coordinades 
geogràfiques de forma directa in situ. 

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
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Posteriorment aquestes dades poden ser 
trasllades directament des del PDA a les 
bases de dades i projectes SIG a l’oficina. 
Això permet, d’una banda la recollida d’un 
major volum de dades i d’altra banda un 
estalvi de temps a l’hora d’introduir la 
informació a les bases de dades donat que 
ja no és necessari la seva entrada manual 
al despatx. Aquest fet també ajuda a evitar 
els possibles errors de transcripció que de 
vegades es donen.

- Situació actual de la població de 
senglars al Parc de Collserola. Des 
de fa 20 anys la població de senglars a 
Collserola ha mostrat una tendència a 
l’alça molt similar a la que s’ha enregistrat 
al conjunt de la província de Barcelona, 
tot i que últimament s’ha detectat una 
certa estabilització d’aquest augment. 
Actualment les densitats estimades de 
població a Collserola es poden considerar 
de les elevades dins el context català, 
d’uns 11 senglars per 100 ha, �00-��0 
exemplars.

- Activitats dins la xarxa LTER-Spain. 
Al setembre de 2010 es va participar a 
les “Jornadas de Seguimiento ecológico a 
largo plazo” organitzada per LTER-Spain i 
LTER Aigües Tortes i celebrada del 20 al 22 
de setembre a Bohí-Parc Nacional d’Aigües 
Tortes-Llac de Sant Maurici. La comunicació 
invitada: “Veinte años de seguimiento 
global en la Estación Biológica de Can Balasc 
-Parque de Collserola. Tendencias pobla- 
cionales y cambios fenológicos” tenia com 
a objectiu mostrar de manera sintètica els 
diferents seguiments a llarg termini duts a 
terme al Parc de Collserola tant pel que fa 
als resultats principals com als objectius de 
cada un dels seguiments. Es va presentar 
conjuntament pels tècnics de l’estació 
Biològica amb en Josep Maria Espelta 
investigador del CREAF, institució de 
recerca plenament integrada al nodus LTER 
del Parc de Collserola i que desenvolupa 
seguiments fenològics en el marc de 
l’ecologia forestal a les instal·lacions de 
l’estació Biològica del Parc de Collserola.

Els objectius de la Xarxa LTER són, bàsica- 
ment aplegar dades que ajudin a aprofun- 
dir les problemàtiques associades al canvi 
global, i, per tant, la presentació de segui- 
ments a llarg termini duts a terme a escala 
global presenten un gran interès a nivell de 
xarxa. En el decurs del mes de novembre, 
l’EBCB ha participat  en la cuarta Reunió 
de la Comissió Executiva LTER-Spain, 
cel·lebrada al Parc Nacional d’Aigües Tortes. 

Estima de població de senglar a Collserola
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Berlin és sense dubte la ciutat on la presència 
de senglars en zones urbanes ha generat més 
problemes i des de fa més temps, i actualment 
s’hi capturen fins a 500 exemplars anualment.
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Tasques de suport a Universitats i grups 
de recerca. Convenis de col•laboració 
de pràctiques.

Com ja és habitual en els darrers anys,en 
el decurs de l’any 2010, l’Estació Biològica 
de Can Balasc ha acollit a grups d’Ecologia 
Aplicada de la Universitat Central de 
Barcelona (UB) i  de l’Autònoma (UAB), i 
de Zoologia Aplicada de la UB.

L’any 2010 a l’Estació Biològica de Can 
Balasc també s’han realitzat estades 
pràctiques del Practicum Profesionalitzador  
del Màster de Conservació i Gestió 
de la Biodiversitat de la Universitat de 
Barcelona.

• El Consorci del Parc de Collserola ha 
col·laborat en la Maestría Ambiental que 
es realitza des de fa 9 anys a la FAREM-
Universidad de Estelí (Nicaragua) en conve- 
ni de col·laboració amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el CREAF. Així 
doncs, el biòleg de l’EBCB ha impartit l’assig- 
natura: Gestión de Espacios Protegidos: 
una aproximación desde el estudio y la 
conservación de la fauna.

• En el decurs del mes de novembre, 
l’EBCB ha participat  en la tercera Reunió 
de LTER-Spain, cel·lebrada a la seu de la 
Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) 
a Sevilla. El representant de l’EBCB al 
Comité Executiu de LTER- Spain assumirà 
les tasques de coordinació del Seguiment 
de les tendències poblacionals d’espècies 
i Invasions Biològiques a la Xarxa Nacio- 
nal de LTER, amb la col·laboració de la 
representant del Centro de Estudios Pire- 
naicos del CSIC i del Par nacional d’ Ordesa-
Monte Perdido. 

• S’han presentat  dues comunicacions  les  
IX Jornadas de la Sociedad Española de 
Estudio y Conservación de los Mamíferos 
(SECEM) celebrades del 4 al 7 de desembre 
a Bilbao.

Comunicació oral:
La habituación del jabalí (Sus scrofa 
LINNAEUS, 1758) en el Parque de Collserola, 
Barcelona. Caracterización y gestión de un 
conflicto. Seán Cahill, Francesc Llimona, 
Lluís Cabañeros y Francisco Calomardo

Comunicació en pòster:
Radioseguimiento post recuperación de 
erizos comunes (Erinaceus europaeus 
LINNAEUS, 1758) en el Parque de Collserola 
(Barcelona). Francesc Llimona, Seán Cahill, 
Anna Tenés-Brenot, Susanna Carles y Lluís 
Cabañeros.

Publicacions aparegudes el 2009:
Habituation of wild boar in a metropolitan 
area:characterisation, conflicts and solu- 
tions in Collserola Park, Barcelona. 
S.Cahill, F. Llimona, L. Cabañeros and F. 
Calomardo In: András Náhlik&Tamás Tari 
(Eds). Proceedings of the 7th International 
Symposium on Wild Boar (Sus scrofa)and 
on Sub-order Suiformes. Sopron 2009
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Al llarg de l’any 2010, han ingressat al 
Mòdul un total de 32� exemplars, 319 dels 
quals corresponen a fauna autòctona i � a 
fauna exòtica.

Si desglossem els integrants d’aquests 2 
subtotals en funció de la classe taxonòmica 
a la qual pertanyen, podem resumir aquests 
resultats de la següent manera:

Fauna autòctona
Classe Amfibis 2
Classe Aus 223
Classe Mamífers ��
Classe Rèptils 1�
Total 319

Fauna exòtica
Classe Amfibis 0
Classe Aus 1
Classe Mamífers 0
Classe Rèptils �
Total  6

Resum de les causes d’ingrés
Caigut del niu 11�
Captura il·legal 1
Causa desconeguda 31
Comís 1
Cop contra finestra/  
estructura urbana �
Cop contra vehicle 2�
Debilitat �
Donació particular 11
Fortuït 21
Malaltia natural �
Nascut en captivitat 3
Obres �

Parany 1�
Retirat domicili particular 3
Retirat via pública 42
Trasllat entre centres 4
Traumatisme 2�
Tret 4
Total 325

El principal volum d’ingressos d’exemplars 
és constituït per aus què, o bé són pollets 
que cauen del niu o bé són volanders trobats 
al terra (malgrat els pares acostumen a 
ésser a prop alimentant-los).

La segona causa d’ingrés és la retirada 
d’exemplars de la via pública. En aquesta 
categoria es troben inclosos tant els 
senglars malferits / habituats com d’altres 
espècies que poden aparèixer, ja sigui a la 
via pública o en domicilis particulars (serps, 
aus en migració, etc).

Resum dels tipus de resolució 
obtingudes

Fauna autòctona
Alliberats 99
Eutanasiats �4
En centre 10
Ingressats morts 2�
Morts al centre ��
Traslladats �3
Total 319

L’elevat percentatge d’exemplars morts al 
centre és degut, principalment, a la gran 
quantitat de pollets d’apodiformes (falciots 
i ballesters) que arriben al centre en una 
condició de salut tan pèssima (generalment 
una greu desnutrició què els condueix a 
un estat de caquèxia irreversible) què de 
vegades no és possible subsanar malgrat 
tota la dedicació invertida.

L’any anterior es van aconseguir resultats 
molt positius en pollets que inicialment 
presentaven un mal pronòstic, gràcies a la 
creació d’una dieta, relativament assequible 
i de fàcil elaboració.

Mòdul de recuperació de fauna autòctona
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Resum de les causes d’ingrés
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Aquest any, s’ha seguit la dieta aconsellada 
pel CRFS de Torreferrussa, basada única 
i exclusivament en insectes (larves de 
Tenebrio mollitor i grills, ofegats els 
primers i humitejats els segons, en un 
suplement vitamínic de qualitat), obtenint 
també molt bons resultats. Comparada 
amb l’anterior cal reconèixer que, tot i 
que hagi representat un cert increment 
a nivell de despesa econòmica, així com 
una menor assequibilitat a l’hora d’obtenir 
els ingredients i una major dificultat per 
mantenir-los fins al moment d’ésser 
administrats, té l’avantatge que és molt 
més higiènica (a l’hora de conservar-
la un cop preparada i a l’hora d’ésser 
administrada, donat que la possibilitat 
d’embrutar el plomatge amb restes 
d’aliment és pràcticament nul·la, la qual 
cosa guarda una relació directa amb les 
possibilitats d’alliberament).

El percentatge d’exemplars eutanasiats és 
constituït, principalment, per senglars que, 
o bé han resultat malferits en atropellaments 
o en captures furtives fallides, o bé llur 
conducta natural s’ha vist alterada degut 
a la interacció amb l’ésser humà en àrees 
urbanitzades de manera que han acabat 
habituats. La resta, correspon bàsicament 
a aus i alguns quelonis, exemplars per als 
quals el seu estat de salut comportava un 
gran patiment (sacrifici humanitari) o bé 
presentaven seqüeles irreversibles (i que 
impossibilitaven un nivell mínim de qualitat 
de vida) derivades del traumatisme que 
havien patit.

Aquest any va poder ésser alliberat un dels 
dos exemplars d’ Apus apus nascuts l’estiu 
del 2009 i que es va optar per mantenir al 
centre fins a la temporada següent (en lloc 
de procedir a llur eutanàsia), el problema 
dels quals era què al moment de la migració 
no havien recuperat el plomatge malmès. 
Ha suposat tota una experiència que ha 
servit per conèixer el seu comportament 
en captivitat així com per valorar si en un 
futur és millor opció el manteniment en 
captivitat o l’eutanàsia.

D’altra banda, el percentatge d’exemplars 
traslladats correspon a un total de �3 

individus, 42 dels quals van ésser derivats 
al CRFS de Torreferrussa i 1 al CRFS de 
Vallcalent degut a què no podien ésser 
atesos adequadament al Mòdul donades 
les condicions particulars de manca de 
personal.

Altres entitats amb qui el Mòdul, mitjançant 
el Consorci del Parc de Collserola, ha 
establert col·laboracions interessants són:

• el Centre d’Estudis CIM, on s’imparteix 
el curs per a formar Tècnics Rehabilitadors 
de Fauna Salvatge, les pràctiques del qual 
es desenvolupen al Mòdul, en períodes 
mínims de 3 mesos / alumne.
• la Societat Catalana d’Herpetologia, 
que aquest estiu va cedir al Mòdul uns 
exemplars de gripau d’esperons (Pelobates) 
per tal què, un cop arribats a les últimes 
fases de llur desenvolupament, poguessin 
ésser alliberats en determinats punts de 
Collserola.

I per descomptat, els Dispensaris Veterinaris 
del Vallès, sense la col·laboració dels quals 
la recuperació de la fauna autòctona, una 
de les principals finalitats del Mòdul, no es 
podria dur a terme.

Fauna exòtica
Alliberats 0
Eutanasiats 3
En centre 1
Ingressats morts 0
Morts al centre 0
Traslladats 2
Total �

TIPUS DE RESOLUCIÓ EN FAUNA AUTÒCTONA
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Resum dels tipus de resolució obtingudes en 
fauna autòctona.



Consorci Parc de Collserola. Memòria 2010 ACTUACIONS: Intervencions sobre els sistemes naturals

��

La major part dels exemplars de fauna 
exòtica ingressats corresponen a l’ordre 
dels quelonis, bàsicament de l’espècie 
Trachemys scripta.

Resum de les espècies existents 
actualment al centre
Actualment al centre hi ha 44 exemplars, 
24 dels quals pertanyen a fauna autòctona 
i els 20 restants a fauna exòtica.

Fauna autòctona
Aus 10
Mamífers 14
Rèptils 0
Total 24

Fauna exòtica
Aus 2
Mamífers 1
Rèptils 1�
Total 20
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Una de les tasques més importants 
dels guardes del Parc de Collserola és 
detectar les infraccions urbanístiques i 
mediambientals que es puguin cometre 
en l’àmbit del Parc. En aquests casos, els 
guardes emeten un comunicat en el que es 
detalla la situació i el tipus d’incidència, per 
ser lliurat als Serveis Tècnics, i que siguin 
aquests els que decideixin els tràmits que 
cal realitzar posteriorment.

El 2010, els Guardes del Parc de Collserola 
han emès 39� fulls de serveis diaris amb 
un total de 141�  serveis rellevants de 
ser informats. D’aquests serveis, 439 han 
generat incidències amb indicis d’infracció 
contra el medi natural i l’urbanisme prou 
importants com per ser informades als 
Serveis Tècnics amb més detall. D’aquestes, 
�9 es van traslladar a les diferents 
Organismes amb les competències per a 
resoldre-les, de les quals 9 han estat resoltes 
(la resta, �0, s’han tancat sense resoldre 

a l’espera de comunicació de tràmits per 
part dels Organismes competents). Les  
incidències restants, 1�2, han estat resoltes 
pel Consorci (gestió de fauna, de residus, 
de situacions de risc, d’incendis, etc) i 188 
s’han tancat sense resoldre (han prescrit, 
no hi ha dades dels autors, etc.). 

Pel que fa a les autoritzacions de cremes de 
restes vegetals provinents de feines forestals 
i agrícoles, cal ressaltar la consolidació 
del que venent realitzant els guardes del 
Parc conjuntament amb els Ajuntaments. 
Enguany han estat gestionades �9 
sol·licituds (76 de l’any 2009). D’aquestes, 
55 han estat autoritzades (56 l’any 2009) 
i 6 no (20 l’any 2009) per motius de 
seguretat, d’autorització de la propietat, 
residus no vegetals, etc. Això respon a la 
línia de treball duta a terme any rere any des 
del Consorci per aconseguir la realització 
de pràctiques de foc mínimes (només els 
professionals del camp i la forest) al Parc. 

4. Vigilància i control del planejament

Serveis, Incidències i Denúncies dels Guardes del Parc

Les incidències  més rellevants han 
estat:

• 4 d’actuacions no autoritzades contra 
la flora.
• 158 de fauna de les que cal ressaltar:
- 2� d’atropellaments en carreteres i 
camins, cap a les vies del tren
- 21 recuperacions d’animals ferits
- 10 punts localitzats de caça furtiva
- 10 irregularitats amb caçadors
- 9 incidències amb animals domèstics 
(retirada de gossos abandonats,  proble- 
mes de pasturatges, molèsties de gossos 
sense lligar, abelles, etc.)
- 2� de danys i molèsties produïdes pel 
senglar durant el dia
- 1 incidència d’enverinament per pro- 
ductes agrícoles (coloms i guineus)
- �3 d’altres

• 75 de disciplina urbanística Les més 
rellevants són: 
- 13 obres sense llicència en edificacions 
fora d’ordenació
- � de moviments de terres no autoritzats

- 2� noves barraques d’horts il·legals.
- 11 actuacions de detecció d’antenes 
de comunicacions no autoritzades
- 1� d’altres

• 82 d’abocaments de residus diversos
- �� abocaments de residus urbans 
(runes, fustes, mobles, pneumàtics) 
- � abocaments de residus especials 
(pneumàtics, uralites, pintures, etc.)
- 13 abandonaments de vehicles

• 37 actuacions en temes d’incendis:
- 9 incendis forestals
- � cremes controlades
- 3 focs de crema de vehicles
- Cap  crema de barraques)
- � d’altres (materials susceptibles de 
foc, barbacoes, etc.) 

• 10 de les activitats al Parc
• 19 de les situacions de risc)
• 4 de l’accés motoritzat 
• 111 serveis relacionats amb senglar
- 3� captures en zona urbana 

Vandalisme al Parc
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L’equip de manteniment del parc està 
constituït per deu persones, de les quals 
una és el coordinador de les tasques, dues 
es troben destinades als equipaments de 
Can Coll i Can Balasc i la resta desenvolupa 
les activitats que es descriuen tot seguit.

Control i seguiment activitats, actualit- 
zació dels comunicats de treball
Des dels Serveis Tècnics es fa la planificació, 
el seguiment i el control dels treballs 
tant per donar les instruccions com per 
proveir dels materials i recursos tècnics per 
afrontar-les.

De tots i cadascun dels treballs realitzats, 
se’n fa el corresponent full de treball que 
posteriorment es processa, de manera que 
en tot moment podem saber les hores i els 
recursos que s’han dedicat a les diferents 
àrees de lleure, miradors, etc. També se’n 
desprèn els costos per municipi (personal + 
materials + maquinària).

Manteniment del mobiliari i la 
senyalització
Un equip de dues persones es dedica 
únicament al manteniment, la reposició 
i la col·locació de nous elements de 
senyalització i mobiliari, tant dins les 
àrees de lleure com a la resta del Parc. 
S’inclou en aquest apartat, tant el mobiliari 
(taules, bancs, etc.) com altres elements 
complementaris (baranes de fusta, cable 
d’acer, tarimes, escales...) i tot tipus de 
senyalització (senyals de carretera, plafons 
informatius, banderoles, plaquetes...); 
també els tancaments de camins mitjançant 
cadenes i cadenats o socs de delimitació 
d’àmbits. 

L’equip ha fet reparacions de baranes de 
fusta (canviar algun peu dret malmès, 
o algun passamà trencat); baranes de 
cable (tensar, reposar); tarimes, escales, 
tancaments o cadenes (ganxo o ancoratge 
trencat, cadenat espatllat, peu dret trencat 
o tombat), etc. 

Manteniment de les àrees de lleure, 
miradors i fonts
Es tracta d’aquells indrets on es dóna 
una màxima freqüentació de visitants del 
Parc, i que per això mateix necessiten un 
tractament específic, intens i continu. 
Aquí és on es concentra la major part de 
mobiliari (bancs, taules, barbacoes, fonts, 
plafons informatius i d’altres segons sigui 
el cas) i la vegetació existent, tot i ser o no 
autòctona, rep un tractament més propi de 
jardineria que forestal.

Les tasques que s’han realitzat són: treballs 
en superfícies verdes, com ara segues i 
desbrossades; treballs en arbres i arbustos, 
espor-gues, retall de tanques, repàs 
d’escocells, plantacions de reposició i/o 
de millora, regs, tractaments fitosanitaris; 
treballs en superfícies de sauló, escatar, 
escombrar, netejar. També s’ha realitzat la 
neteja de cunetes i passos d’aigua. 

Àrees de lleure: Can Coll, Santa Creu 
d’Olor-da, La Salut de Sant Feliu, Sant Pere 
Màrtir, i Parc de Vallvidrera.

Àrees d’estada: Castellciuró, la Salut del 
Papiol, Can Cuiàs, Pedrera de Montbau, 
Mirador de Montbau, Mas Lluhí, el Terral, 
font de la Budellera, Sant Medir, font 
Muguera, esplanades del c. Ceràmica.

Miradors i espais annexes a les carre- 
teres: Horta, Cerdanyola, font del Bacallà, 
Illes de la Rabassada, Arrabassada, font 
Groga, Sarrià, turó d’en Cors, accés torre 
Collserola, Ciutat Meridiana, carretera del 
Cementiri, turó de la Magarola, penya del 
Moro. Diversos trams del passeig Mirador 
de les Aigües, camí de Can Catà.

Fonts: Beca, Budellera, Sant Pau, Bacallà, 
Ferro, Roure, Ribes, Nova i Vella de can 
Catà.

Les tasques referents a la neteja de 
deixalles i buidat de les papereres ubicades 
en aquestes àrees, a més dels marges de 

��

5. Manteniment d’infraestructures, àrees de lleure i   
 senyalització
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Àrea kg

Àrea de la Salut del Papiol 1�0�

Àrea de lleure de Can Coll �0�4

Àrea de lleure de Can Cuiàs 3�4�

Àrea de lleure de Castellciuró 43��

Àrea de lleure de La Salut 1��24

Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir 120�3

Àrea de lleure de  
Santa Creu d’Olorda

�09�

Àrea de lleure de  
Santa Maria de Vallvidrera

��20

Àrea de Sant Medir 2129

C/Manel Arnús - Font del Mont 2�34

Camí antic de Vallvidrera -  
C/ Manel Arnús

���

Camí de Mas Lluhí a la Salut �01

Can Balasc 490�

Can Balasc a Valldoreix 1��1

Can Ferrys - Can Furriol 2�4

Can Rius - Portell de Valldaura �19

Carretera de la Rabassada (BP-1417) 1409

Carretera de Molins de Rei  
( BV-1468)

�04

Carretera del Cementiri �00

Carretera Horta Cerdanyola  
(BV-1415)

�4�

Carretera Rabassada - Vallvidrera 
(BV-1418)

13�3

Coll de la Ventosa - Can Canaletes 9�3

Ctra . Rabassada-Vallvidrera - 
Font Can Borni

1�20

Ctra.Vallvidrera - Pça. Mireia 2133

Escola judicial - C/ Manel Arnús 2�

Esplanada de Can Cerdà �42

Esplanada de Can Fermi �03

Font de Can Castellví 2��

Font de Can Furriol (1/15) 23

Font de Can Llevallol (1/15) 2�

Font de la Beca �24

Font de la Budellera 1�32

Font de la Marquesa 3��

Font de l’Espinagosa (1/15) 4�

Font de mas Guimbau 1��

Font de Sant Pau (1/15) 12�

Font de Sant Ramón �4�

Font del Bacallà 1133

Font del Ferro ���

Font dels Castanyers 11��

Font d’en Canet 21�

Font d’en Geroni 42

Font d’en Marc (1/15) 23

Font d’en Ribes i Rabassada �19

Font d’en Sert (1/15) 30�

Font Muguera 1��4

Ideal Pavillón - Escola Judicial 10

Itineraris Budellera 1�43

Mirador antic camp de tir �41

Mirador de Cerdanyola 14��

Mirador de la Font Groga 4�41

Mirador de la Rabassada �009

Mirador de Montbau �09�

Mirador de Sarrià 3��0

Mirador de Sarrià - Vallvidrera 120�

Mirador de Torre Baró 1330

Mirador del Turó d’en Cors 291�

Mirador d’Horta 440�

Pça. Rotary - Sant Adjutori 42�

Porta de Parc de Mas Lluhí 1014

Porta de Parc de Montbau 12�9

Porta del Parc del Terral 1290

Portell de Valldaura -  
Revolt de la Paella

3�1

Reserva Can Catà 443

Revolt de les Monges �44

Sant Adjutori - Sant Medir 42�

Sant Medir - Can Ribas �22

Santa Creu - Ctra. Sansón  
(revolt gravera)

�13

Torre Baró - Can Rius ���

Turó de la Magarola 4��

Turó del Mont i Passeig dels Til·lers 
(1/15)

4��

Vallvidrera - Can Cuiàs - Mas Sauró 44�

Vallvidrera - Valldoreix - Can Balsc 1342

Vil·la Joana �1�2

Vista Rica 1���

Vista Rica - Ctra. Horta - 
Cerdanyola

1104

Vista Rica - Portell de Valldaura ��2

Total 153.307

camins i carreteres de diferents zones del 
Parc, les realitza una empresa externa 
contractada mitjançant concurs públic 
(FCC).

Manteniment d’equipaments
Els equipaments del Parc mereixen una 
especial dedicació. Hi ha un parell de 
persones destinades al manteniment dels 
entorns dels equipaments. Una d’elles a 
Can Coll on, a més del manteniment de 
l’entorn porta a terme tasques agrícoles i 
ramaderes, gestió dels horts, la vinya i el 
bestiar. També es fa càrrec dels treballs 
amb tractor (llaurar, sembrar, segar...) als 
diferents camps de conreu gestionats des 
del Consorci (Can Ferriol, Can Salat, Santa 
Margarida, Can Balasc).

L’altra persona porta el manteniment dels 
entorns de Can Balasc, i, si convé, dóna 
un cop de mà al Centre de Recuperació 
de Fauna en tasques concretes (recollida 
d’animals, proveïment de pinso i menjar...). 
Dos dies a la setmana es desplaça al Centre 
d’Informació per al manteniment de 
l’entorn (regar, netejar...).

Manteniment dels itineraris
Dins el Parc de Collserola hi ha una sèrie de 
passejades, itineraris i recorreguts, tant per 
caminar com per anar amb bicicleta, i tots 
estan senyalitzats amb els corresponents 
indicadors. Les tasques de manteniment 
consisteixen en la neteja de la vegetació i 
el repàs del ferm dels camins, la reposició 
de senyals vells, malmesos o desapareguts, 
la col·locació de nous senyals orientadors 
i la instal·lació de plafons informadors als 
accessos principals.

Del seu manteniment, se’n fa càrrec l’equip 
de manteniment del Parc excepte en alguns 
casos (senders de petit recorregut -PR- i de 
gran recorregut -GR- i els propis d’algunes 
entitats excursionistes) que l’executa la 
mateixa entitat promotora. 

Un grup de voluntaris col·labora amb el 
manteniment dels itineraris a peu. A partir 
de les informacions que ens fa arribar el 
grup de seguiment d’itineraris a peu des de 
les àrees de lleure, aquest grup ha procedit 
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a col·locar plaquetes que faltaven o 
estaven deteriorades, marques del color de 
l’itinerari en qüestió o bé la fletxeta negra 
corresponent a la direcció a seguir.

L’equip de senyalització de l’equip de 
manteniment entoma els treballs més 
feixucs de col·locar pilones o peus drets de 
fusta que falten o s’han trencat.

Control i manteniment de la 
maquinària
El manteniment de la maquinària depèn en 
gran mesura de l’ús que se’n fa. En èpoques 
en què les motoserres i desbrossadores 
treballen a diari, a més del repàs diari previ 
a la utilització, es fa setmanalment una 
neteja a fons de les màquines, filtres d’aire, 
filtres de combustible i altres elements. Les 
esmolades de cadena i gani-vetes es fan 
sempre que és necessari per mante-nir el 
nivell de tall i de treball de les màquines.

Altres treballs de l’equip de 
manteniment
L’equip de Manteniment també ha 
participat en altres programes:

- Programa 1: Prevenció d’Incendis.
• Manteniment del nivell d’aigua a diversos 
dipòsits associats a les basses d’helicòpter 
(omplir amb el camió cisterna).
• Manteniment de torres de guaita, petites 
reparacions (canvi vidres, cadenats)
 Manteniment de franges a l’entorn de les 
torres de guaita.

- Programa 2: Gestió forestal i 
agrícola.
Enguany la nevada del � de març va 
malmetre gran quantitat d’arbres i 
gran quantitat de camins varen quedar 
intransitables amb arbres travessats 
que impedien la circulació. L’equip de 
manteniment va participar el mateix 
dissabte 24 en el dispositiu d’emergència 
per obrir camins, carreteres, carrers i 
fins i tot la via del tren. L’endemà es va 
començar la tasca d’obrir tots els camins 
del Parc començant pels de la Xarxa Bàsica 
i donant suport als ajuntaments en els llocs 
més afectats. Aquests treballs varen durar 

fins al més de juny a plena dedicació. Més 
endavant es varen anar intercalant amb la 
feina habitual de manteniment d’àrees de 
lleure, que no es podia abandonar.

• Actuacions puntuals de tala i desbrancat 
d’ar-bres caiguts i/o perillosos en els camins 
del Parc.
• Eliminació de plantes al·lòctones 
(Ailanthus) mitjançant tractament herbicida 
localitzat i posterior tala i trituració, un cop 
secs.

- Programa 3: Gestió de la fauna
• Manteniment de les aigüeroles (neteja, 
nivell d’aigua).
• Manteniment de les basses d’amfibis.
• Construcció de gàbia per a captura de 
senglars habituats a les zones urbanes per 
al control de la població.

- D’altres:
• Buidat periòdic (mensual) de les dades 
dels ecocomptadors.

6. Suport logístic

En aquest programa es troben les activitats 
que fan referència al funcionament del 
personal adscrit al Servei de Medi Natural, i 
que són les següents:

- Carburants de vehicles i de calefacció
- Manteniment dels vehicles
- Adquisició de nous vehicles
- Subministrament de vestuari i equips de 
protecció individual
- Adquisició d’equips de telecomu- 
nicacions
- D’altres
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Àmbit d’urbanisme

Una de les funcions més importants del 
Consorci del Parc de Collserola és la 
d’informar, amb  caràcter previ, qualsevol 
proposta d’actuació a desenvolupar en tots 
els sectors de l’àmbit de l’espai protegit 
definit pel Pla especial d’ordenació i 
protecció del medi natural del Parc de 
Collserola (en endavant PEPCo). En 
compliment d’aquesta funció i de confor- 

mitat amb l’article ��.� del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els serveis 
tècnics de l’entitat van informar els plans i 
projectes formulats per administracions o 
particulars que afecten l’àmbit del Parc de 
Collserola. A continuació es resumeix en 
un quadre tots els informes emesos durant 
l’any 2010.

Consorci Parc de Collserola. Memòria 2010 ACTUACIONS: IInformació territorial i urbanisme

Descripció del projecte Data de 
l’informe

Conclusió

Expedient 2010/014-ITU. Implantació d’una ac-
tivitat de motociclisme esportiu al sector del Ter-
ral, al terme municipal de Molins de Rei.

20/01/2010 **

Expedient 2009/241-ITU. Pla especial d’assigna-
ció d’usos de la finca de Mas Pins, al terme mu-
nicipal de Sant Cugat del Vallès.

1�/01/2010 **
Expedient 2009/244-ITU. Pla especial urbanís-
tic d’usos i volums de l’equipament de la Flor 
de Maig, al terme municipal de Cerdanyola del 
Vallès.

29/01/2010
  

Expedient 2010/014-ITU. Instal·lació provisional 
de grups electrògens al sector de la Torre de 
Collserola, al terme municipal de Barcelona.

03/02/2010

Expedient 200�/2��-AG. Avanç del Pla especial 
de protecció i millora de la finca de can Valldau-
ra, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

22/01/2010
**   

Expedient 2010/032-ITU. Pla especial de reor-
denació i desenvolupament de la finca de can 
Rabella, al terme municipal de Molins de Rei.

11/02/2010
**   

Expedient 2010/091-ITU. Sol·licitud de llicència 
ambiental per a l’activitat de residència de dismi-
nuïts psíquics al recinte de Flor de Maig, al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès.

1�/02/2010

Expedient 2010/073-ITU. Projecte executiu de 
remodelació urbana dels carrers de Sant Ferran, 
un tram del carrer Balmes, carrer Canigó i una 
esplanada d’aparcament al barri de la Miranda, 
al terme municipal de Sant Just Desvern.

22/02/2010
**   

Expedient 2010/014-ITU. Instal·lació de tanca 
metàl·lica a la parcel·la ��, polígon 2, al terme 
municipal del Papiol.

2�/02/2010 **

Expedient 2010/104-ITU. Projecte de millores 
de finca amb aportació de terres procedents 
d’obres de la construcció, a la finca de can Lle-
vallol, al terme municipal de Barcelona.

1/03/2010 **

 
  

 Favorable

Desfavorable

**  Favorable amb condicions

  *  Favorable amb recomanacions

     ** Informe previ
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Expedient 2009/244-ITU. Text Refós del Pla es-
pecial urbanístic d’usos i volums de l’equipa-
ment de la Flor de Maig, al terme municipal de 
Cerdanyola del Vallès.

1�/03/2010
**   

Expedient 2005/267-ITU. Pla Especial urbanístic 
i de millora urbana per a la concreció de la titu-
laritat, tipus i ordenació dels sòls d’equipament 
de les parcel·les al carrer de Pomaret, 10�-10�, 
al terme municipal de Barcelona.

1�/03/2010 desaconsellable

Expedient 2010/127-ITU. Instal·lació d’una tan-
ca de simple torsió a la finca de can Sissí, al ter-
me municipal de Barcelona.

13/04/2010
*   

Expedient 2010/134-ITU. Llicència d’obres ma-
jors per a la instal·lació d’una estació de tele-
fonia mòbil a la ctra. N-1�0, km. 1,� (cementiri 
nord de Collserola, edifici crematori), al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès.

1�/04/2010
**   

Expedient 2010/034-ITU. Sol·licitud de llicència 
municipal d’obres del modificat del Projecte bà-
sic de rehabilitació i consolidació de la masia de 
can Valldaura, al terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès.

2�/04/2010
**   

Expedient 2010/135-ITU. Proposta d’avantpro-
jecte per a l’edificació d’un habitatge unifamiliar 
a la carretera de Sarrià a Vallvidrera, número 9� 
bis, al terme municipal de Barcelona.

2�/04/2010

Expedient 2010/034-ITU. Informe complemen-
tari sobre les obres del modificat del Projecte bà-
sic de rehabilitació i consolidació de la masia de 
can Valldaura, al terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès.

21/0�/2010
no correspon al 

consorci l’atorga-
ment de llicències

Expedient 2010/145-ITU. Instal·lació d’una tan-
ca amb tela metàl·lica en la finca del polígon 14, 
parcel·la �3, al terme municipal de Sant Cugat 
del Vallès.

2�/0�/2010

Expedient 2010/147-ITU. Obres de substitució 
de bigues i substitució i modificació de la cober-
ta inclinada d’un habitatge unifamiliar aïllat al 
carrer Robínia, números 2-4, al terme municipal 
de Barcelona.

01/0�/2010

Expedient 2010/158-ITU. Permís municipal am-
biental per a la instal·lació d’una activitat de 
cavallerisses al paratge de la Ferreria, al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès.

0�/0�2010

Expedient 2010/165-ITU. Modificació puntual 
del Pla general metropolità de Barcelona en un 
àmbit discontinu a l’entorn de la riera de la Salut, 
al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

29/0�/2010

Expedient 2010/170-ITU. Reconstrucció d’una 
tanca al carrer Llentiscle 11, al terme municipal 
de Sant Cugat del Vallès.

30/0�/2010
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Expedient 2010/168-ITU. Diagnosi urbanística i 
avanç del Pla de millora urbana del sector torrent 
de can Cerdà, al terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès.

0�/0�/2010
**  

Expedient 2010/182-ITU. Pla especial d’assig-
nació d’ús per a centre ramader de la finca de 
ca n’Oller, al terme municipal de Montcada i 
Reixac.

1�/09/2010

Expedient 2010/176-ITU. Document de referèn-
cia per a la redacció de l’Informe de sostenibili-
tat ambiental de la modificació puntual del Pla 
General Metropolità, a l’àmbit del barri de les 
Planes en sòl urbanitzable no delimitat, al terme 
municipal de Barcelona.

2�/09/2010
**  

Expedient 2010/181-ITU. Llicència ambiental per 
la prestació de serveis de comunicacions electrò-
niques (banda ampla) en infraestructura de te-
lecomunicacions existent ubicada al polígon 1, 
parcel·la 1, al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat.

30/09/2010

Expedient 2010/183-ITU. Àmbit A de la trama 
urbana del Projecte d’urbanització del Pla Parcial 
Urbanístic del sector de Les Guardioles, al terme 
municipal de Molins de Rei.

0�/10/2010

Expedient 2010/188-ITU. Pla de millora urbana de 
les parcel·les 34, 32 C i 32 B del carrer Circumval-
lació, al terme municipal de Barcelona.

30/09/2010

Expedient 2010/194-ITU. Obres de reparació de 
coberta a l’habitatge ubicat al passatge del Llac, 
número 7, en les edificacions de Sol i Aire, al 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

21/10/2010
**

Expedient 2010/180-ITU. Modificació del Pla ge-
neral metropolità en l’àmbit dels Tres Turons, al 
terme municipal de Barcelona.

04/11/2010
**

Expedient 2010/193-ITU. Obres de reconstruc-
ció de terrassa exterior en habitatge unifamiliar 
aïllat situat al camí de cal Notari, número �0, al 
terme municipal de Barcelona.

29/10/2010
**

Expedient 2010/158-ITU. Obres per a la instal-
lació d’una activitat de cavallerisses al paratge 
de La Ferreria, al terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès.

1�/11/2010

Expedient 2010/216-ITU. Projecte d’accessos al 
passeig de les Aigües, tram II, carrers Carroç i del 
Bosc, al terme municipal de Barcelona.

2�/11/2010

Expedient 2010/207-ITU. Pla Especial urbanístic 
per a la implantació d’una EDAR a can Cortés, al 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

14/12/2010 *
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D’altra banda, en l’àmbit d’urbanisme 
s’ha de destacar l’elaboració, aprovació 
i presentació el mes de gener del text 
d’al·legacions del Consorci del Parc 
de Collserola al Projecte de decret de 
declaració de Parc Natural, que es va 
sotmetre a informació pública a finals de 
l’any 2009. Pel que fa a la delimitació del 
Parc Natural, des dels serveis tècnics del 
Consorci sempre es va considerar oportú 
que la delimitació havia de ser fruit d’una 
proposta actualitzada i consensuada i 
amb uns límits clars i identificables sobre 
el territori, contribuint a incrementar la 
coherència geogràfica de l’espai natural 
protegit, resolent situacions de conflicte 
i afavorint les estratègies de connexió 
amb altres espais naturals, en la mesura 
que la Serra de Collserola no ha de ser 
un espai isolat sinó una peça integrant 
de xarxes territorials de major abast. En 
tot cas, correspon al Pla especial que es 
redacti una vegada aprovada la declaració 
de Parc Natural impulsar un nou model 
d’ordenació territorial que, sense perdre 
en cap cas la seva coherència general i 
la identitat geogràfica, integri els models 
determinats a les respectives figures de 
planejament territorial i urbanístic i en la 
planificació sectorial dels espais naturals. A 
partir d’aquestes premisses, es va concloure 
la conveniència de fixar els límits del Parc 
Natural a partir dels següents criteris:

- Exclusió de sòls urbans consolidats pel 
planejament vigent o en tràmit, situats 
tant a l’interior com a la perifèria del Parc, 
i que en l’actualitat estan inclosos, sovint 
parcialment, dins l’àmbit del PEPCo.
- Incorporació de sòls urbans o 
urbanitzables (qualificats de zones verdes 
o equipaments), situats en contacte amb 
la resta de l’espai protegit pel PEPCo, que 
pels seus valors naturals tenen un paper 
fonamental en sí mateixos, atès que no 
han estat transformats o, encara que ja 
estiguin desenvolupats  o puguin ser-ho 
en el futur, són claus per a la configuració 
d’una transició ordenada entre el sòl urbà 
i el Parc.
- Incorporació de sols no urbanitzables 
perifèrics que permeten incorporar elements 
d’interès local, incrementant la superfície 

protegida mantenint la coherència 
geogràfica i afavorint la connectivitat amb 
els espais naturals veïns.
- Ajustos de l’àmbit que permetin clarificar 
els límits del PEPCo sobre elements 
reconeixibles del territori. És convenient 
que el límit no es basi en fronteres 
administratives o corbes topogràfiques de 
nivell, per exemple, que fan difícil percebre 
sobre el territori l’àmbit de l’espai natural.

En tot cas, l’aplicació d’aquests criteris 
havia de suposar un increment global de 
l’àmbit protegit.

A partir d’aquests criteris i de la seva 
confrontació amb el Projecte de decret de 
Parc Natural, es van formular les al·legacions 
del Consorci com a propostes d’estudi de 
modificació dels límits de la delimitació 
del Parc Natural de la Serra de Collserola 
sotmesa a informació pública, les quals es 
van agrupar en quatre tipologies: 

- Exclusió dels terrenys afectats per les 
autopistes A-2, A-� i C-��: es proposava, 
al terme municipal de Montcada i Reixac, 
la continuïtat territorial entre l’àmbit 
del Torrent d’en Tapioles i el Turó de 
Montcada, concretament entre la carretera 
del Cementiri de Collserola i les estacions 
de servei, eliminant la franja de �0 metres 
del límit exterior de la calçada de la C-
58 en la franja de terreny qualificada de 
parc forestal situada entre el límit amb el 
terme municipal de Cerdanyola del Vallès 
i el carrer de Frederic Carvajal. Al terme 
municipal del Papiol també es plantejava 
l’eliminació de la franja de �0 metres 
del límit exterior de la calçada en sentit 
Tarragona/Girona de la A-2 i l’A-�, excepte 
en els terrenys en què el límit no és paral·lel 
a aquestes autopistes.
- Exclusió de zones verdes amb 
característiques naturals: es proposava 
estudiar, juntament amb els municipis, 
l’ajust de la delimitació de l’espai del Parc 
Natural de la Serra de Collserola amb la 
incorporació de sòls de les característiques 
descrites. Així mateix, es recomanava que, 
per a una millor delimitació del límit de Parc 
Natural sobre elements reconeixibles del 
territori i per coherència amb Cerdanyola 
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del Vallès, el límit exterior del sector de 
Torre Negra seguís el curs del Torrent del 
Sant Crist fins a la carretera de Barcelona a 
Sant Cugat del Vallès (BP-1417).

- Exclusió de terrenys qualificats 
d’equipaments: es proposava estudiar, 
juntament amb els municipis, aquells 
sòls urbans o urbanitzables qualificats 
d’equipaments, transformats o no, situats 
en contacte amb l’espai actualment 
protegit, que pels seus valors naturals o 
per la seva inserció en el territori, tenen un 
paper fonamental en sí mateixos o bé són 
claus per a la configuració d’una transició 
ordenada entre el sòl urbà i el Parc. En 
aquest estudi caldria tenir en compte la 
possible inclusió d’aquests àmbits dins dels 
Espais de regulació especial.

- Exclusió d’enclavaments de nuclis fora 
d’ordenació: es proposava estudiar, 
juntament amb els municipis, l’ajust de la 
delimitació de l’espai del Parc Natural de 
la Serra de Collserola incorporant els sòls 
qualificats de parc forestal amb nuclis fora 
d’ordenació. En aquest estudi caldria tenir 
en compte la possible inclusió d’aquests 
àmbits dins dels Espais de regulació 
especial.

Pel que fa referència a la normativa bàsica 
de protecció, per a una millor claredat i 
comprensió del redactat del text articulat 
del Projecte de Decret de declaració del 
Parc Natural es proposava un text alternatiu 
en la totalitat o part del text del projecte de 
Decret.

D’altra banda, cal destacar l’aprovació 
definitiva del Pla territorial metropolita de 
Barcelona (PTMB), aprovat per acord del 
Govern de la Generalitat de Catalunya de 
20 d’abril de 2010 i publicat al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, número 
��2�,  de 12 de maig de 2010. Es tracta de 
l’instrument de planificació territorial que 
fixa les directrius generals d’ordenació a 
partir de l’establiment de tres subsistemes 
que articulen les propostes del PTMB: 
sistema d’espais oberts, d’assentaments i 
d’infraestructures de mobilitat. D’acord amb 

aquestes propostes caldrà formular un Pla 
director urbanístic de l’àrea metropolitana, 
que ha de substituir el vigent Pla general 
metropolità. Del contingut del PTMB s’ha 
de destacar que a nivell  cartogràfic tota la 
superfície de Parc Natural s’ha inclòs dins 
del sistema d’espais oberts com espai de 
protecció especial pel seu interès natural 
i agrari. Així mateix, en concordança 
amb les al·legacions del Consorci del Parc 
de Collserola, s’han incorporat noves 
determinacions que reforcen els espais 
amb funcions connectores, tant a nivell 
de la planimetria com en les Normes 
d’ordenació territorial, incorporant vint 
plànols o finestres que recullen els àmbits 
on el PTMB ha detectat connectors 
amenaçats per continus urbans. D’altra 
banda, el PTMB ha ampliat sensiblement 
els cursos fluvials inclosos com a corredors, 
a banda de la riera de Vallvidrera i de la 
riera de Sant Cugat, incorporant, en els 
afluents del riu Llobregat, el Torrent de 
Can Miano, el Torrent de Batzacs, la riera 
de Rubí i el Torrent de Can Badal. Pel que 
fa als afluents del Besòs, s’han incorporat 
com a corredors fluvials el Torrent de 
Ferrussons, el Torrent de Can Fatjó i el 
Torrent d’en Tapioles. Així mateix, el PTMB 
incorpora les Normes d’ordenació territorial 
i les Directrius del paisatge, les quals són 
d’aplicació directa des de la publicació del 
PTMB. 

Finalment, des de l’àmbit d’urbanisme 
es va coordinar i elaborar el document 
de Pla especial d’assignació d’ús per a 
centre ramader de la finca de ca n’Oller, 
al terme municipal de Montcada i Reixac. 
L’elaboració d’aquest Pla especial respon 
al projecte, en l’àmbit de la vall del 
Torrent de Tapioles, d’implantació d’un 
centre ramader per ovelles, per facilitar 
el manteniment de diferents formacions 
vegetals (repoblacions, franges de baixa 
combustibilitat, línies elèctriques i prats), 
tant d’aquest sector del Parc de Collserola 
com del proper Turó de Montcada. En 
aquest sentit, d’acord amb el Decret de 
declaració del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, els usos i aprofitaments 
ramaders s’han de continuar desenvolupant 
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de manera ordenada i de forma compatible 
amb la protecció de l’espai natural, d’acord 
amb el que estableixin els instruments de 
planificació corresponents i els règims 
específics aplicables, a la vegada que es 
proposa implantar polítiques de foment 
per promoure la recuperació d’aquests 
tipus d’activitats quan afavoreixin la 
conservació de la qualitat ambiental i 
paisatgística del Parc. Finalment, com a 
actuació complementària, també està 
previst l’enderroc de totes les construccions 
existents en l’àmbit de la finca pública.

D’altra banda, atesa la seva naturalesa 
institucional i local, el Consorci del Parc 
de Collserola no té atribuïda la potestat 
sancionadora en matèria urbanística. 
Tanmateix, la gestió dels serveis tècnics 
del Consorci possibilita un contacte diari 
i profund amb el Parc de Collserola. 
Això implica que, sobretot a través de la 
guarderia del Parc, es tingui coneixement 
de fets o conductes que poden constituir 
infracció administrativa. Una vegada 
analitzats aquests fets des del punt de 
vista tècnic tant d’afectació al medi natural 
com d’incompatibilitat urbanística amb 
les previsions del Pla especial d’ordenació 
i protecció del medi natural del Parc de 
Collserola, s’inicia la tramitació de les 
peticions raonades adreçades a l’òrgan 

administratiu competent perquè resolgui 
de conformitat amb les seves potestats 
sancionadores. Les peticions raonades 
tramitades o resoltes durant l’any 2010 es 
resumeixen en el quadre adjunt.
A banda dels expedients de disciplina 
urbanística i sancionadors que incoen els 
ajuntaments o la Generalitat de Catalunya a 
partir de les peticions raonades que tramet el 
Consorci del Parc de Collserola, cal destacar 
que el darrer any des de la guarderia del 
Parc s’ha reforçat la coordinació tant amb 
la Unitat Central de Medi Ambient dels 
Mossos d’Esquadra com amb la Secció de 
Protecció de la Natura de la Guardia Civil, 
les quals tenen accés directe a la Fiscalia 
de Medi Ambient. D’aquesta manera i 
amb la protecció reforçada des del punt 
de vista de les sancions penals que suposa 
la declaració de Parc Natural, s’intenta una 
major efectivitat per a evitar conductes o 
fets que contravenen la legalitat urbanística 
i mediambiental.

tipus d’infracció

resposta de l’any 2010 
a peticions raonades 
d’anys anteriors

peticions rao-
nades iniciades 
l’any 2010

resposta 

Moviments de terres, obres d’espla-
nació i obertura de camins 2

Acumulació de residus, dipòsit de 
materials i abocament de terres.

2 1

Obres de construcció d’edificacions 
de nova planta, ampliacions i instal-
lacions de cases prefabricades o si-
milars

2 11 1

Altres � 2

Abocament aigües residuals 2 �

Captació d’aigües 2 11 1
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Àmbit SIG

Durant 2010, s’ha continuat donant suport 
als usuaris de les aplicacions SIG implantades, 
i s’han mantingut i desenvolupat noves 
prestacions a les mateixes en l’entorn Visual 
Basic, MapObjects i Access. La estadística 
anual d’ús dels productes del SIG manté, 
com en anys anteriors, la aplicació de 
Guarderia com la més utilitzada seguida per 
la de gestió d’Expedients i la de Mobiliari i 
Senyalització (vegeu gràfic inferior).

En el mateix entorn s’ha desenvolupat un 
nou producte per registrar i consultar els 
estudis faunístics i sobre el medi natural 
que el consorci del Parc de Collserola ha 
anat encarregant a diversos especialistes. 
La aplicació permet consultar, en línia, el 
material bibliogràfic digitalitzat així com 
explotar les dades en base a un generador 
d’informes.

Una altra tasca destacada d’aquesta secció 
és la producció de cartografia temàtica 
que forma el Catàleg de Productes del SIG, 
realitzada a demanda dels serveis tècnics. 

S’han actualitzat les col·leccions anuals 
a escala 1:10000 relacionades amb el 
dispositiu de prevenció d’incendis, s’ha 
actualitzat en profunditat el producte 
1:20000 del Dispositiu, que és un dels 
que té més difusió. Una de les novetats ha 
estat integrar, tant en aquests productes 

cartogràfics com en les aplicacions 
geomàtiques, els nous límits del Parc 
Natural de Collserola així com les reserves 
naturals parcials, les ERE i les zones 
urbanes excloses. També la producció 
d’estadístiques en relació a la variació del 
nou límit respecte el Pepco de 19��

Amb motiu de la renovació de la pàgina 
web del Parc de Collserola s’ha treballat 
en millorar la informació cartogràfica 
que des del web corporatiu s’ofereix als 
usuaris, molt escassa en la versió anterior. 
Conjuntament amb el dissenyador de la 
web del consorci s’ha desenvolupat, en 
l’entorn Visual Web Developer 200� i 
ArcGis, diversos productes web que s’han 
insertat com a frames dins de nombroses 
seccions de la nova pàgina corporativa. 

S’ha convertit una col·lecció de dades 
geogràfiques a formats kml i kmz, com per 
exemple límits territorials, equipaments i 
serveis del parc, itineraris, planejament, 
zones cremades, etc. El disseny de les 
subpàgines s’ha orientat a proporcionar 
eines que permetin un gran interacció amb 
les dades espacials. 

La informació geogràfica servida pel 
consorci a través de la nova web es dibuixa 
sobre les API de Google Maps, de Google 
Earth, o sobre geoserveis com els oferts per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya dins del 
mateix entorn Google.

Producte
Ús de 

l’aplicació 
(hores)

Peticions MitjaMinuts

Guarderia 2.431,3� 103� 140,9�

Gestió Expedients 1.�1�,�9 1�99 �4,3�

Mobiliari 293,�� 1�� 99,03

Consulta SIG 2��,94 414 3�,�9

Cadastre ��,11 1�� 2�,99

Arxiu Fotogràfic ��,�� 232 14,�9

Equipaments 34,3� 4� 44,�0

Incendis 30,�� �� 33,��

Total 4.90�,49 3�2� ��,91
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Exemple de la subpàgina inclosa dins la web 

corporativa, dissenyada per oferir dades 

espacials del consorci als usuaris de la web

Exemple de la nova interfície del programa dels 

Estudis de Medi Natural.

Exemple de frame per consultar 

dades geogràfiques i l’estructura 

d’arbre per interactivar amb els 

kml servits.



Consorci Parc de Collserola. Memòria 2010 ACTUACIONS: IInformació territorial i urbanisme

Àmbit d’informàtica 

La Secció d’Informació Territorial i 
Urbanisme té encomanada la gestió de les 
tecnologies de la informació, en general, 
incloent-hi les comunicacions telefòniques 
i tots els serveis de reprografia de la casa.
Durant l’any 2010 es van adquirir equips 
nous, amb majors prestacions, per 
substituir altres que estaven obsolets o 
avariats. Les inversions realitzades han 
estat les següents:
• Quatre ordinadors portàtils de la marca 
Toshiba. Tres per al Servei d’Ús Públic, 
Divulgació i Educació Ambiental i un per al 
Servei de Medi Natural.
• Un ordinador portàtil, marca ASUS per al 
Servei de Medi Natural.
• Dos ordinadors portàtils de la marca HP, 
model Notebook  per la Gerència.
• Dos ordinadors de sobretaula amb 
monitors TFT de 19” per al Servei de Medi 
Natural.
• Un ordinador de sobretaula amb monitor 
TFT de 22” per al Servei d’Ús Públic 
Divulgació i Educació Ambiental.
• Tres ordinadors de sobretaula de la marca 
HP, amb tres monitors TFT, dos de 22” i un 
de 19”; dos per a la Secció d’Informació 
Territorial i Urbanisme i un per al Servei d’Ús 
Públic i Divulgació i Educació Ambiental.
• Un ordinador INTEL CORE pels Serveis 
Tècnics..
• Un ordinador INTEL ATOM per al Servei 
d’Ús Públic i Divulgació Ambiental.
• Un servidor de la marca HP, model 
Proliant, per actualitzar i ampliar la xarxa 
informàtica del Consorci del Parc de 
Collserola i una unitat  ultrium per copias 
de seguretat.

• Dues impressores làser de la marca HP per 
als Serveis d’Administració i Contractació i 
de Projectes i Obres i una impressora de la 
marca EPSON per impresion de CD
• Una impressora gran format de la marca 
HP per a la Secció d’Informació Territorial i 
Urbanisme.
• Una pantalla marca LG de 47 polzades 
per a la recepció del Centre d’Informació 
del Parc i com ampliació de les temàtiques 
tractades en l’exposició permanent.
• Actualització de la llicència Adobe 
Creative, Suite Web Premium, per l’edició 
d’imatges i compaginació i manteniment 
gràfic de les pàgines web.
• Una agenda PDA HP IPAQ214 enterprise 
amb un lector Bluetooh Eco-Comptador, 
per al Servei de Medi Natural.
• També s’ha hagut de realitzar tasques 
d’adequació dels punts de la xarxa de la 
zona de treball del Serveis de Medi Natural 
i Administració i Contractació, per adequar-
la  a les necessitats actuals.
• L’any 2010 es va contractar  el servei  
d’assistència informàtica i manteniment 
preventiu i correctiu de l’equipament 
informàtic amb l’empresa ANCO 
Sistemas de Gestión, SA, es va renovar els 
contractes del servei de correu electrònic  
d’hospedatge de la web i de les llicències 
del programari de seguretat.

�0
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Són aquelles obres i treballs preventius, 
de reparació i de reposició, sistemàtiques i 
repetides que comporten les instal·lacions 
i equipaments del parc, així com les que 
representen unes clares millores. També 
corresponen a les que es realitzen per 
recuperar o restaurar elements o instal·la- 
cions fetes malbé o en estat de gran 
deteriorament o ruïna.

Àmbit de Can Balasc. (TM de Barcelona)
Adequació de la masoveria de l’Estació 
Biològica del Parc de Collserola. Per tal 
d’adequar la 1ª planta a la pernoctació dels 
investigadors que utilitzin les instal·lacions 
de l’Estació Biològica ha calgut adequar la 
planta baixa. S’ha realitzat per tant una 
rehabilitació integral de tota la planta per tal 
d’independitzar-la de la resta de la casa i con- 
tinuar amb l’ús actual d’habitatge pels maso- 
vers de l’Estació Biològica.

Igualments s’ha arranjat la coberta de la 
cotxera de la edificació principal (antiga 
masia). 

Can Borni. (TM de Barcelona) 
S’ha procedit a la instal·lació de plaques 
solars per tal de fornir d’aigua calenta 
sanitaria l’edifici del personal de camp del 
Consorci del Parc de Collserola.

Edifici annex al Centre d’Informació. 
Reposició parcial de la coberta.

Centre d’Informació i Seu del Consorci.
Dins el programa de manteniment dels 
edificis d’equipaments del Parc s’han realit- 
zat una sèrie d’actuacions al Centre d’Infor- 
mació que han consistit en:

• La substitució de part de les finestres 
originals, concretament les que donen a 
la cara oest, per uns tancaments amb un 
millor coeficient d’aïllament energètic. 
Així mateix s’han col·locat dues dobles 
portes als accessos superior i inferior per 
formar cancells i aconseguir una cambra 
d’aire aïllant, per tal d’acomplir els nous 
requeriments d’estalvi energètic.

• Adequació de la climatització del centre 
consistent en la substitució d’alguns radia- 

Consorci Parc de Collserola. Memòria 2010 ACTUACIONS: Obres i projectes

Introducció

El Servei de Projectes i Obres treballa en 
dues direccions complementàries per tal 
de donar abast al complex ventall de neces- 
sitats que un espai natural tan utilitzat com 
el Parc comporta.

En primer lloc, es realitzen intervencions, ja 
siguin ordinàries o especials, encaminades 
a mantenir, consolidar i optimitzar el funcio 
nament de les infraestructures i equipa-
ments del Parc, actuant en el medi natural 
(camins i itineraris, talussos, drenatges, etc.) 
com en edificacions i instal·lacions que, 
directament o indirecta, donen servei als 
visitants. En segon lloc, es duen a terme 
nous projectes de cabdal importància per 
a la configuració i l’estructuració d’un parc 
que està immergit en una àrea metro- 
politana.

Cal remarcar que, cada vegada més, estudis, 
projectes i obres ens són encomanats pels 
ajuntaments que formen part del Consorci i/
o es realitzen en col·laboració amb aquests, 
en especial quan afecta àrees de contacte 
amb les zones urbanes. Aquestes són actua- 
cions articulades mitjançant convenis de 
col·laboració, que compten amb la parti- 
cipació econòmica d’ambdues entitats.

En d’altres casos són actuacions executades 
directament per altres administracions però 
en les que ha hagut una implicació molt 
gran dels Serveis Tècnics del Consorci.

Obres de manteniment, de reposició i de millora

Obres a la seu del Consorci



�3

dors obsolets i la substitució del �� % del 
sistema de canalitzacions.

• Substitució, a la planta superior, del pavi- 
ment de linòleum de la recepció, de l’espai 
del servei de PO, del vestíbul interior adja- 
cent a gerència, del despatx de la direcció 
d’UPDEA i de les dues sales de reunions. 
La substitució s’ha realitzat amb el mateix 
material i amb les mateixes característiques 
i color.

• S’han restaurat les façanes nord, est i oest. 
Això ha comportat sanejar fissures, arranjar 
el revestiment i repintar la superfície.

• Treballs a la sala d’exposicions del Centre 
d’Informació consistents en l’adequació de 
les instal·lacions a la nova exposició.

Arranjament d’àrees de lleure i àmbits 
d’estada, miradors i camins.

Santa Creu d’Olorda. (TM de Barcelona)
Treballs d’adequació dels voltants de 
l’EDAR.

Mirador de la Rabassada. (TM de Barce- 
lona). Aquest espai, un dels primers mira- 
dors construïts a Collserola, presentava 
unes patologies en el seu pòrtic de fusta 
que feia imprescindible el seu arranjament. 
A tal efecte s’ha canviat la pràctica totalitat 
dels elements de fusta, sense modificar, 
ni la qualitat dels materials, ni el disseny 
original.

Voltants de Sant Adjutori i Forn Ibèric. 
(TM de Sant Cugat del Vallès). Quan es 
va realitzar la restauració d’aquests dos 
elements històrics no es va procedir a l’acon- 
diciament dels seus entorns, operació que 
s’ha realitzat a mitjans d’aquest any. Aques- 
ta ha consistit en la configuració del camí, 
la creació d’un corriol perimetral a Sant 
Adjutori remarcat amb travesses de fusta i 
la col·locació d’una barana de fusta i cable 
per tal de acotar els espais d’ús.

Passeig de les Aigües. Tram 1. (TM de 
Barcelona). S’ha procedit a l’adequació d’un 
nou tram del Passeig de les Aigües. que ha 

consistit en la retirada de l’asfalt —que 
s’havia col·locat per absorbir tràfic mentre 
es remodelava l’avinguda de Vallvidrera— i 
restaurar el paviment natural que li dóna 
caràcter de passejada; formació de cunetes 
i passos d’aigua soterrats; construcció d’uns 
murets-bancs correguts de pedra llicorella 
al llarg de l’itinerari; acondiciament d’un 
espai per al vol d’avions velers; arranjament 
de la vegetació dels entorns. La longitud del 
tram arranjat es d’uns 900 m. aproxima- 
dament.

Arranjament dels voltants del nou pont 
a la pista de Can Borrell (TM de Sant 
Cugat del Vallès). En l’exercici de 2009 es 
va construir el nou pont que, travessant la 
riera de Sant Cugat, arriba a la masia de can 
Borrell i al camí de Sant Medir. Es va deixar 
per aquest exercici l’arranjament dels seus 
voltants. Aquest arranjament ha consistit 
en la conformació del talús frontal que fa 
de límit d’un camp de conreu, la reubicació 
del cadenat elèctric, i la conducció de les 
aigües pluvials del camí per tal que aquest  
i els estreps del pont no pateixin erosió.

Adequació ambiental del camí de Sant 
Medir (TM de Sant Cugat del Vallès). Al camí 
de Sant Medir s’han realitzat uns treballs 
consistents en l’eixamplament d’algun 
tram curt per tal de facilitar el pas dels 
vehicles de bombers, l’estabilització 
d’algun talús desestructurat a causa de les 
plujes, l’arranjament d’algun tram de ferm, 
i la neteja de cunetes i passos d’aigua.

Consorci Parc de Collserola. Memòria 2010

Retirada de l’asfaltat al Passeig de les Aigües.

Nou pont a Can Borrell
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Can Cuiàs (TM Montcada i Reixac).
Arranjament de talussos i cunetes.

Espai d’interpretació del Pantà de 
Vallvidrera (TM. Barcelona, Districte 5è). 
L’antic edifici del vigilant del Pantà, 
construït el 1864 per Elies Rogent, figura, 
per la seva qualitat històrica i arquitectònica 
en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic 
de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop 
realitzades les obres de consolidació de 
l’edifici i l’arrajament de la façana (2006) 
i les obres d’acabament dels interiors 
(2009) s’han conclòs les de la conversió 
de la planta baixa en espai d’interpretació 
del Pantà. Aquest ofereix al visitant una 
exposició sobre el pantà, els continguts 
de la qual fan referència al procés històric 
de la construcció de la presa, a la creació 
del Mina Grott i el Lake Valley Park i a la 
posterior recuperació d’aquesta singular 
obra arquitectònica del segle XIX, i a la 
adequació de l’àmbit del pantà per a la 
potenciació de la fauna, bàsicament els 
amfibis. L’exposició consisteix bàsicament 
en 1� panells mòbils que van explicant tots 
els aspectes indicats.

Per tal de configurar adequadament 
l’esplanada del devant de l’edifici es col·loca 
un sòcol de gabions d’una secció de 
1m x 1m, estabilitzant així el peu del 
talús i definint estètica i funcionalment 
l’esplanada.

Arranjament de fonts emblemàtiques

En el marc del conveni de col·laboració de 
la Diputació de Barcelona amb la Fundació 
la Caixa, s’han continuat els treballs de 
recuperació de les fonts més significatives 
del Parc, les quals, per un o altre motiu, 
es troben en un estat de deteriorament o 
abandonament. Les recuperades enguany 
han estat la font d’en Sert (ja iniciada l’any 
2009), la font de l’Espinagosa i la font 
Groga. Bona part dels treballadors que 
intervenen en aquest projecte ho fan a 
través de la cooperativa Can Cet, dins d’un 
programa d’integració social i laboral.

La font d’en Sert. (TM Sant Cugat del 
Vallès). S’ha acabat de configurar l’espai, 
s’ha col·locat una taula i bancs per el picnic, 
i s’ha construït una petita passera per evitar 
que les bicicletes creuin la riera, amb el 
perill que això suposa per les salamandres 
i altres amfibis.

La font de l’Espinagosa. (TM Barcelona). 
S’ha arranjat el camí, col·locant una rampa 
graonada just abans de l’accés a la font. 
Durant el procés de neteja de l’espai al peu 
de la font es va descobrir per casualitat i 
posteriorment es va desenterrar un safareig 
antic, que va ser reconstruït. Així mateix 
s’ha reconstruït el sistema de captació 
d’aigua. També s’ha configurat l’espai al 
voltant de la font mitjançant la construcció 
d’uns graons.

Edifici del guarda del pantà, ara centre 
d’interpretació

Planta superior de l’edifici del guarda del pantà, 
ara espai de barri pels veïns de Mas Sauró.

Acabats de la font d’en Sert
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La font Groga. (TM Sant Cugat del 
Vallès). A les darreries d’aquest exercici 
s’han començat a realitzar els treballs de 
recuperació d’aquesta font.

Font de can Merlés. (TM Sant Just 
Desvern). Els Serveis Tècnics del Consorci 
han col·laborat amb l’Ajuntament de 
Sant Just en el disseny i l’execució de la 
recuperació de la font de can Merlés. 
Aquesta ha consistit en restaurar el seu 
sistema hidràulic, això és, la mina, la 
galeria, el pou, la bassa i la pròpia font. S’ha 
col·locat també una placa solar que permet 
pujar l’aigua del pou per tal de mantenir 
el nivell de la bassa ple. La senyalització 
adequada ha completat aquesta obra.

Font de can Borni. (TM Barcelona, districte 
5è). Substitució del tub de desguàs que va 
de la font a la bassa del viver de can Borni.

Assessoraments i col·laboracions.

• Assessorament en la configuració dels 
talussos provocats per les obres de 
construcció del BAO a la C-�� al terme de 
Montcada i Reixac.

• Assessorament el la restauració ambiental 
i paisatgistica en les obres de col·locació 
de la canonada d’aigua d’ATLL, als termes 
municipals de Cerdanyola del Vallès i Sant 
Cugat del Vallès.

• Col·laboració en la redacció del projecte 
de rehabilitació de la masia de can Baró.

• Finalització del projecte de rehabilitació 
de Vil·la Joana. La redacció del projecte 
ha anat a càrrec del despatx d’arquitectes 
Morató/Arderiu.

Restauració ambiental i paisatgistica en les obres de col·locació de la canonada d’aigua d’ATLL.

Font de Can Merlès, 
a la vall de Sant Just Desvern
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Atenció al visitant

Un espai natural protegit ha de facilitar 
al visitant el procés de comprensió i 
sensibilització envers el medi que visita. En 
el cas de la serra de Collserola, situada al vell 
mig dels municipi més densament poblats 
del territori català, amb una llarga tradició 
d’ús i una alta freqüentació, l’atenció al 
visitant esdevé un factor determinant i un 
element primordial de la gestió del Parc.

Fins l’abril del 2010 dos equipament del 
Consorci cobrien aquesta funció: el Centre 
d’Informació, obert al públic tots els dies 
de la setmana, i el Centre d’Educació 
Ambiental Can Coll, que funciona com a 
centre  d’atenció als visitants els diumenges. 
Els dos centres realitzen simultàniament 
altres tasques educatives diverses. 

El 2� d’abril es va inaugurar el nou Espai 
d’interpretació del Pantà de Vallvidrera. 
Està situat en l’edifici rehabilitat de l’antiga 
caseta del vigilant del pantà i es propietat 
del Districte de Sarrià, de l’Ajuntament 

de Barcelona. Disposa de dues plantes: la 
planta inferior on s’ha situat una exposició 
permanent sobre el Pantà i entorns, i 
que s’ha destinat a punt d’informació 
complementari del Parc de Vallvidrera i 
la planta superior, gestionada pel propi 
districte, que es reservarà per l’ús de les 
associacions de veïns de Vallvidrera. 

El Centre d’Informació
És l’equipament del Parc de Collserola de 
referència per a la ciutadania i té una funció 
primordial que és la recepció i acollida 
del visitant del Parc. La seva ubicació, al 
bell mig de la serra i el fàcil accés amb 
transport públic, potencien i afavoreixen 
aquesta funció. Els objectius principals que 
es plantegen són:
- Oferir una informació d’interès i utilitat 
(indrets, possibilitats, transports, serveis, 
etc.), suggerir activitats encaminades a 
afavorir el coneixement sobre el Parc i els 
seus valors i promoure’n l’ús educatiu i el 
gaudi respectuós d’aquest espai natural i 
proporcionar materials divulgatius. 
- Rebre  les consultes, propostes, critiques 
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Els diferents programes en els quals 
es treballa des del Servei d’Ús Públic, 
Divulgació i Educació Ambiental tenen en 
compte assolir sis objectius:
- Promoure el coneixement, la sensibilitat 
i la valoració dels ciutadans respecte als 
valors naturals, paisatgístics i de patrimoni 
del Parc de Collserola.
- Revalorar el paper dels espais naturals 
en totes les seves dimensions, ambiental i 
social.
- Fer compatibles els usos del Parc amb la 
conservació i millora del medi natural.
- Posar en evidència la interdependència 
que hi ha entre les persones i la natura, així 
com els efectes generats pels estils de vida 
actual.
- Promoure i fer efectius els processos 
de participació com a eina de gestió 
necessària per tal d’abordar els actuals 
reptes ambientals.
- Capacitar per a la coresponsabilitat en 
l’ús sostenible dels recursos.

L’objectiu principal del Servei és el de comu- 
nicar als visitant el perquè de la diversitat de 
Collserola i els diferents ambients naturals; 
com es pot mantenir el seu equilibri amb les 
activitats de les persones que hi viuen o hi 
passegen a peu, en bicicleta, en cotxe... Els 
ciutadans han de saber què és Collserola, 
on és, com s’hi arriba, què hi poden fer i què 
no, què ens aporta a tots... Es tracta, doncs, 
de transmetre què té d’especial aquest 
ecosistema i fer augmentar la percepció 
ciutadana cap als valors naturals del Parc 
per tal que, en conseqüència amb això, la 
ciutadania contribueixi, encara més, en la 
seva preservació.

Els equipaments de què disposa el Consorci 
del Parc de Collserola per desenvolupar els 
diferents programes d’ús públic, divulgació 
i educació ambiental són: el Centre d’Infor- 
mació, el Centre d’Educació Ambiental de 
Can Coll, el Centre de Documentació i Recur- 
sos Educatius i l’Aula de Can Balasc.

Introducció

Informació i Comunicació

Un nou espai expositiu al Pantà de Vallvidrera

Grups Participants
Visitants a títol individual 
(públic general, demandes d’infor-
mació genèriques)

21.3��

Agenda trimestral del Parc 
Participants a les activitats organit-
zades pel Parc

�.043

Programes educatius 
“El curs al Parc”. Adreçats al món 
escolar i món del lleure

33� �.1�9

Altres col·lectius
Visites de grups organitzats guia-
des per altres entitats 

9� 3.�19

Total 434 39.316

Resum dels visitants del Centre d’Informació.  
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o suggeriments. El Centre d’Informació és 
un espai de comunicació i d’intercanvi amb 
la ciutadania que s’interessa per Collserola, 
la finestra oberta que rep i canalitza 
les consultes ja sigui a través del correu 
electrònic del Parc, del telèfon, del llibre de 
suggeriments o directament al tècnics que 
atenen al taulell. 
- L’elaboració de propostes educatives 
també és un dels objectius del Centre, a 
l’apartat Formació i capacitació podeu 
trobar més informació. 

L’equipament, inaugurat l’any 1990, obre 
tots els dies de l’any, de 2/4 de 10 a les 
1� hores, excepte els dies de Nadal, Sant 
Esteve, Cap d’any i Reis. Consta d’un espai 
per a la recepció; una sala on es pot visitar 
l’exposició permanent, que es va renovar 
al juny del 2009; una sala polivalent, amb 
capacitat per a unes �0 persones, que 
s’utilitza com a sala d’actes, sala de projecció 
d’audiovisuals, com espai de recepció dels 
grups escolars, i que també està equipada 
per penjar petites exposicions temporals; 
un petit bar i els lavabos. Aquest espais 
públic estan adaptat per poder recorre’ls 
amb cadira de rodes.

Recepció i informació
En el procés de recepció es dona la 
benvinguda al visitant, s’ofereixen els 
 serveis i la orientació per cobrir les necessitats 
bàsiques (informació, orientació, segu- 
retat...), i es respon a les consultes sobre 
la serra. Es proporciona als visitants l’opor- 
tunitat de gaudir del Parc participant en les 
activitats organitzades o els coneixements i 
la seguretat necessàries per fer la descober- 
ta pel seu compte. 

Aquests curs, al Centre, s’han atès  al voltant 
de 39.31� visitants, amb uns requeri- 
ments molt heterogenis. Poden ser visitants 
 (públic en general) que vénen a informar-
se a títol individual, o a participar en alguna 
de les activitats de l’agenda trimestral, o 
grups escolars que vénen a realitzar alguna 
de les proposta educativa del Parc, o 
també grups organitzats que volen utilitzar 
les instal·lacions però que ja tenen la seva 
pròpia proposta.

Per garantir que l’atenció al visitant sigui un 
servei de qualitat, és imprescindible la bona 
formació del personal que atén al públic, 
el qual haurà de tenir bones habilitats 
pel tracte amb les persones, coneixement 
específics sobre el Parc. 

L’equip d’atenció directa al visitant del 
Parc està format per cinc persones. Dues 
amb horari laboral de dilluns a divendres al 
Centre d’Informació, i tres amb horari de 
cap de setmana que es reparteixen dues 
al Centre i una a Can Coll els diumenges. 
El servei de Can Coll es reforça amb una 
persona d’una empresa externa que dona 
suport, a temps parcial, els diumenges. 

Els diumenges, aquesta atenció als visitants 
es reforça amb la col·laboració dels Volun- 
taris de Collserola que realitzen el seu servei 
en algun dels dos centres i que donen suport 
a l’acollida, ofereixen visites comentades a 
les exposicions, fan acompanyament de 
passejades al voltants dels centres, donen 
suport a les visites que es fan a l’hivern a 
les menjadores d’ocells, etc. 

Les consultes que s’atenen des del Centre 
són nombroses i els temes són molt 
diversos: relatives a l’agenda d’activitats: 
a les obres que es realitzen al Parc; sobre 
les propostes educatives adreçades a les 
escoles, a la gestió del medi natural, aquesta 
any va tenir especial incidència el tema de 
les fortes ventades de febrer; informacions 
sobre itineraris a peu i en bicicleta; consultes 
urbanístiques; sobre patrimoni, destaca 
l’interès per les fonts; publicacions, sobretot 
mapes d’itineraris; sol·licituds de permisos; 
senyalització; queixes.... I la tipologia de 
les persones o entitats que ens fan arribar 
consultes o informació també és força 
variada. Es procura que totes tinguin 
resposta en la màxima brevetat possible, ja 
sigui amb una resposta directa, si s’escau, 
o  derivant-la  a d’altres dependències dels 
serveis tècnics, o a d’altres entitats.

- Les consultes telefòniques aquesta any es 
situen en 334� trucades ateses, la majoria 
d’elles es reben de dilluns a divendres. 
Del total de consultes un �0% estan 
relacionades amb l’oferta d’activitats que 
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Curs 09/10   Caps  de      Feiners         Total
                     setmana

Setembre 13�9 3�2 1�11
Octubre 1��� �4� 2�2�
Novembre 1399 �4� 194�
Desembre �9� ��1 13��
Gener ��0 101� 1�9�

Febrer 91� ��� 1�0�

Març 1�3� 494 2132

Abril 1�4� �3� 23�4

Maig 1�33 402 213�

Juny 914 491 140�

Juliol �30 ��3 1193

Agost �4� 429 9��

Total 14138 7247 21385

Distribució mensual del nombre de visitants 
(públic en general) atesos al Centre d’Informació
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organitza el Consorci, ja sigui de l’agenda 
d’activitats trimestral o del programa El 
Curs al Parc. 
- Les consultes de correu electrònic s’han 
mantingut respecte a l’any anterior, amb 
2430 correus rebuts. Per aquesta via arriben 
més consultes sobre la gestió, demandes 
d’informació sobre patrimoni, treballs i 
projectes, demandes d’autoritzacions, 
consultes d’empreses o institucions, etc. 
- Els 39 fulls de suggeriments també 
tracten temàtiques diverses: qüestions 
sobre els efectes de la nevada de març, 
propostes o queixes sobre la convivència 
sobre el terreny de diferents col·lectius 
(excursionistes, ciclistes,etc). Propostes 
o demandes de millora i neteja de les 
instal·lacions, àrees de lleure, etc.

Des del Centre d’Informació, es fa una 
recollida sistemàtica d’informació sobre 
indrets, patrimoni, fonts, i qualsevol punt 
d’interès per al visitant, per tal d’elaborar 
dossiers de consulta. En aquesta tasca 
es col·labora estretament amb el Centre 
de Documentació i Recursos del Parc de 
Collserola.

La difusió d’informació rellevant sobre 
el Parc és una altra de les feines bàsica 
del Centre d’Informació. Des d’aquest 
equipament es realitza la distribució de les 
publicacions periòdiques (butlletí, agenda 
d’activitats trimestral, curs al Parc, etc) així 
com d’altres informacions d’interès, ja sigui 
distribució feta utilitzant les cartelleres dels 
centres, a través del correu electrònic, o 
per correu postal. Això comporta una feina 
continuada d’elaboració i manteniment de 
llistes d’adreces electròniques i la confecció 
de diferents grups de distribució.

La subscripció electrònica al butlletí i a 
l’agenda d’activitats a través de la pàgina 
web s’ha continuat  incrementant, el que 
facilita el procés de distribució d’aquestes 
productes de divulgació. 

Seguint amb l’aplicació dels criteris que 
es deriven de la implementació del pla 
d’acció de l’Agenda 21 del Parc, s’ha conti- 
nuat la disminució de la producció en paper 
d’aquestes publicacions. La distribució 

impresa s’ha concretat seguint tres canals 
diferents:
- Els centres d’atenció als visitants del propi 
Parc
- La tramesa postal que durant aquests 
curs s’ha reduït a uns 900 exemplars de 
butlletins i agendes per cada un dels quatre  
números. Aquesta tramesa s’adreça a: les 
institucions que mantenen arxius i que també 
 poden ser centres de consulta (biblioteques, 
Centres de Recursos, etc.), altres Institucions 
i organismes administratius, associacions, 
etc.  
- S’han incrementat els punts de distribució 
en el territori a un total de 12. Majori- 
tàriament són  Oficines d’atenció al ciutadà, 
Oficines de Turisme o altres centres oberts 
al públic, repartits pels nou municipis del 
parc, on cada trimestre hem fet arribar entre 
�0 a 100 exemplars per la seva distribució. 

Activitats de cap de setmana i festius, 
adreçades al públic general
Per tal de divulgar els valors del Parc 
de Collserola i treballar per a la seva 
conservació, entenem que és imprescindible 
l’educació ambiental adreçada a tots els 
públics. Cal explicar-ne els valors ecològics 
i patrimonials i també, facilitar que 
s’entengui la gestió que es duu a terme 
per la seva conservació, així com, alhora 
propiciar el gaudi d’aquest entorn natural. 

Els caps de setmana i els festius son els 
moments de major afluència de visitants als 
centres.  Aquests any dels 213�� visitants 
que han fet una visita al Centre, 1413� ho 
han fet en cap de setmana o festiu (Taula 
2). Des del Centre d’Informació s’ofereix 
un amplia ventall de propostes adreçades 
al públic en general i a grups organitzats: 
exposicions permanents i temporals, audio- 
visuals, guiatges i tot un seguit de propos- 
tes diverses que s’organitzen a l’Agenda 
d’activitats trimestral (tallers, itineraris 
guiats, cursets, jornades festives per a 
públic familiar, etc.). 

Les exposicions de 2010 
El 2010 s’ha mantingut el bon ritme de 
visitants de l’exposició permanent Pensada 
per fer pensar, inaugurada el juny de 2009. 
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- L’exposició temporal “Els líquens, un 
món en miniatura,” plantejada com 
extensió d’una de les instal·lacions de la 
exposició permanent. Arran dels treballs 
conjunts efectuats amb el Departament de 
Biologia Vegetal de la Facultat de Botànica 
de la Universitat de Barcelona, va sorgir 
aquesta interessant exposició. Formada 
per 11 plafons, es pot sol·licitar en préstec 
al Centre de Documentació i Recursos del 
Parc. 
-  L’exposició temporal “2010 Biodiversitat”. 
Realitzada pel Consell Superior d’Inves- 
tigacions Científiques (CSIC) i la Fundació 
Biodiversitat. Amb motiu de la celebració 
de l’any internacional de la Biodiversitat, 
aquesta exposició es va penjar al partir 
maig de 2010. 

L’Agenda d’activitats trimestral 
Es confecciona amb la col·laboració de 
tècnics dels servei d’Ús públic i d’altres 
serveis, de l’equip de guies del Parc i 
la participació d’especialistes externs. 
Aquest curs s’ha mantingut la línea de 
col·laboracions amb altres entitats per 
organitzar activitats conjuntes. Inclou 
activitats diverses tant per les temàtiques 
com pel format i recull la major part de 
l’oferta d’activitats de cap de setmana i 
festius que organitza el Consorci.

Passejades temàtiques, a càrrec de l’equip 
de guies del Parc. Activitat de dissabte al 
matí, que durant una hora de passeig, i a 
través del contacte directe amb l’espai, els 
participants poden adquirir coneixements 
de caire naturalista. El tema principal de 
cada dissabte va variant al llarg de l’any en 
funció del més destacat de cada estació. Hi 
ha dues sortides per matí, a les 10:30 i a 
les 12 h. Pensades per a grups reduïts (20 
persones màxim). És una activitat gratuïta 
que els visitants poden realitzar quan 
venen al Centre d’Informació, inscrivint-se 
el mateix dia de l’activitat.  

Activitats especials de l’Agenda, varien 
cada trimestre. Són activitats pensades en 
formats diversificats, per cobrir expectatives 
d’un ampli ventall de públic, interessos que 
poden ser força divergents i dinàmiques ben 

diferenciades. Dins de les activitats progra- 
mades trobem propostes que duren tot 
un mes, com la Campanya de seguiment 
de la migració de rapinyaires; o d’altres 
que es concentren amb un únic dia com 
un curs específic sobre xinxes, bernats, 
etc. Algunes estan adreçades a un públic 
familiar i plantegen multiplicitat de tallers 
i activitats per a totes les edats, com la 
“�a Nit catalana dels ratpenats”. Altres 
són excursions que per la seva durada 
i dificultat, estan pensades per a grups 
reduïts d’adults amb un cert entrenament 
per caminar. Aquest any s’ha donat una 
oferta diversa i exitosa pel que fa al nivell 
de participació i de satisfacció.

Nits d’astronomia, es realitzen dos cops 
al mes, alternant la localització a Can Coll 
i al Centre d’Informació. Són sessions 
divulgatives, d’inici a l’observació dels 
estels, constel·lacions i altres cossos 
celestes, aptes pel públic en general, amb 
horari de 22 a 24 h. A càrrec de l’equip 
de guies del Parc. De les 22 programades 
s’han realitzat 9, per causa de condicions 
climatològiques adverses.

Excursions guiades per Voluntaris de 
Collserola, interessants propostes de 
recorreguts a peu. Són sortides matinals 
de 4-� hores, amb un ampli ventall de 
recorreguts i temàtiques per conèixer la 
serra. Aquest curs s’han programat 21 
itineraris, uns dels quals nocturn.

La nevada del dia 8 de març va modificar el 
ritme del calendari d’activitats. Es van haver 
d’anul·lar totes les activitats programades a 
partir d’aquella data, fins que es van retirar 
prous arbres i branques com per poder 
garantir el trànsit segur per la major part 
dels camins de passejada.

Altres iniciatives de dinamització són,
- La menjadora del CI, que ha estat activa 
d’octubre 2009 fins a març 2010. Els 
diumenges Voluntaris de Collserola aprofiten 
el pretext d’aquesta petita instal·lació 
per convidar als visitants del Centre 
d’Informació i fer el seguiment estadístic 
de les especies que s’acosten a menjar.

Activitats de l’Agenda    / núm. / Participants

Passejades temàtiques 3� �92

Especials de l’Agenda 19 4��1

Nits d’astronomia 22 14�

Excursions amb voluntaris 1� 423

Total 88 6043

Activitats especials de l’Agenda/Participants

Nit catalana dels ratpenats 90

Jornades europees del Patrimoni �30

Festa dels Ocells al Parc de Collserola �00

Els líquens, un món per descobrir 1�

Nadal Per a tothom 2�0

Un matí a la Feixa dels Ocells 200

Enfila’t al bus del Collserola Tour 23

Plantes medicinals i tòxiques 29

Festa de la primavera 
Jornades la vinya i el vi

4�0

Les papallones diürnes 2�

Bernats, polls de moro i altres xinxes 1�

El bosc de nit 20

Els bandolers i Collserola 1�

Campanya d’observació de rapinyaires  1�32

Exposició “Els conreus a Collserola” 400

Exposició “2010 Biodiversidad” 100

Exposició “Els líquens, un món 
en miniatura ”

4�0

Total 4881

Papallones diürnes, colors en moviment...
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- Llibres d’intercanvi, llibres de regal. Cinque- 
na edició d’aquesta petita mostra d’inter- 
canvi de llibres de tota mena. Es van 
regalar-intercanviar uns �� llibres.
- La sala d’actes, amb sistema de mega- 
fonia i de reproducció audiovisual, 
és un recurs valuós per la realització 
d’actes diversos com rodes de premsa, 
actes derivats de la gestió del Parc, o 
presentacions de projectes relacionats amb 
l’àmbit de la serra, etc. 

Col·laboració amb altres entitats
Aquest curs s’han mantingut la major part 
de les col·laboracions que ja venim efectuant 
cada any, i esperem anar desenvolupant el 
treball en xarxa amb entitats, organitzacions 
locals, administracions, institucions diverses. 
S’han concretat en línies de col·laboració 
diferents segons estigui més lligades direc- 
tament als programes educatius o als 
aspectes més divulgatius.

Per a la realització de l’Agenda 
d’activitats
· Amb el Museu d’Història de la Ciutat, s’han 
programat les “Nits  d’astronomia poètiques” 
realitzades a la Casa-Museu Verdaguer els 
dies 11 de juny i 1� de juliol de 2010. 
Observació d’estels complementada amb 
una jornada de portes obertes del Museu 
i una lectura d’un fragment de l’obra “Al 
cel” de Verdaguer, amb acompanyament 
musical.
· Amb La Fàbrica del Sól, -Ajuntament de 
Barcelona-, s’ha organitzat conjuntament 
l’activitat especial de l’Agenda de primavera 
“Les plantes medicinals i tòxiques” i “Les 
papallones diürnes, color en moviment”.
· Amb el Museu Municipal de Ca n’Ortadó 
i emmarcades en les Jornades europees del 
Patrimoni: Dels ibers a la pagesia.
· Amb la Institució Catalana d’Història 
Natural. S’ha col·laborat en l’organització 
d’una de les sessions del programa de sorti- 
des anuals d’aquesta institució: “Bernats, 
polls de moro i altres xinxes”.
· Amb la Diputació de Barcelona el Consorci 
va participar en la proposta Poesia als Parcs. 
I en l’organització d’activitats per celebrar 
el Dia Europeu dels Parcs Naturals. 
· Amb la Fundació Territori i Paisatges es va 
col·laborar en la celebració de la Setmana 

de la Biodiversitat del 22 al 30 de maig, 
oferint Passejades temàtiques i excursions 
de Voluntaris de diumenge relacionades 
amb la temàtica de la celebració.

Col·laboració en l’edició de materials 
divulgatius: Durant el curs 2009-2010, 
el personal del Centre d’Informació ha 
col·laborat en l’elaboració de diverses 
publicacions, tant del propi Parc com 
d’altres institucions
· Amb la Diputació de Barcelona s’han 
aportat continguts i s’ha revisat textos 
referents a Collserola de les publicacions 
periòdiques. Periòdicament es subministra 
informació per a l’Informatiu dels Parcs,de 
la Xarxa de Parcs.
· Amb l’ Institut d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona en l’actualització del Programa 
d’activitats escolars.(PAE)
· En la publicació GUIAPARCollserola

Les activitats dels festius organitzades 
des de Can Coll
Els diumenges i dies festius la masia de Can 
Coll es converteix en un punt d’atenció 
dels visitants del Parc de Collserola, amb 
l’objectiu d’oferir informació actualitzada i 
d’utilitat sobre el Parc, transmetre missat- 
ges de sensibilització que impliquin l’usuari 
en la adquisició d’un compromís de preser- 
vació i promoure el coneixement de l’entorn 
natural i patrimonial afavorint-ne un ús 
respectuós.

Els usuaris són atesos pel personal del 
Parc i pel grup de Voluntaris de Collserola 
que realitzen el seu servei a Can Coll. 
S’ofereixen visites guiades a la masia i a 
les exposicions, a la granja i a la Feixa dels 
Ocells (tardor - hivern). Es poden veure 
diferents produccions audiovisuals sobre 
Collserola i també fer  itineraris a peu pels 
entorns. Enguany, s’ha pogut atendre 
directament un total de 10.42� persones, 
d’aquests destaquem que 1.�00 usuaris del 
Parc han participat en les Jornades festives 
especials organitzades al llarg de l’any. Val 
a dir que una xifra molt més alta d’usuaris 
aprofiten pel seu compte els itineraris pel 
bosc del voltant del centre i les esplanades 
i zones de repòs.

�a Nit dels ratpenats.

Plantes medicinals i tòxiques

Líquens, un món per descobrir.
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Les característiques de l’equipament de 
Can Coll permet la possibilitat d’acollir una 
gran diversitat d’activitats, convertint-se 
totes elles en incentius per a la visita i en 
ocasions per apropar els valors de Collserola 
a tota la gent que ens visita. Destacarem 
aquest any com a més emblemàtiques:

Festa dels Ocells al Parc de Collserola, 
tot celebrant el Dia Mundial dels Ocells 
(04/10/09). Unes 700 persones  van participar 
en les següents activitats: passejades guia- 
des ornitològiques; punts d’informació espe- 
cialitzada; gimcana dels ocells per a petits 
i grans, mostra de llibres i contes, mostra 
de menjadores i menús d’hivern pels ocells, 
tallers plàstics amb construcció de màscares, 
mòbils i titelles; taller “Art en la natura” a 
càrrec de l’artista de Sant Cugat, Salvador 
Mora; conta contes i presentació del llibre 
infantil “En Roger i el xoriguer”amb la 
presència de l’autor i la il·lustradora. La 
jornada va acabar amb l’alliberament dels 
ocells recuperats al Mòdul de Fauna de 
l’Estació Biològica del Parc de Collserola. 

Jornades Europees del Patrimoni a 
Catalunya. Can Coll conjuntament amb 
Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de 
Cerdanyola i amb el Patronat Municipal 
de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, va 
organitzar les jornades “La vinya i el vi a 
Cerdanyola del Vallès i Ripollet”. El 2� de 
setembre i amb el nom de “Can Coll i el vi” 
es van fer passejades guiades per la vinya 
i els conreus, taller d’embotellar i tast de 
vins catalans mono varietals, una audició 
musical amb lectura de poemes bàquics. 
El 2� d’octubre es va organitzar un matí 
al voltant de “Usos i costums de la família 
pagesa”, amb una xerrada sobre la masia 
catalana, un taller d’indumentària pagesa 
del segle XVIII i unes visites guiades a la 
masia.

La Feixa dels Ocells de Can Coll. Matinal 
d’observació ornitològica organitzada a 
partir de l’Agenda d’Activitats del Parc. El 
diumenge 31 de gener unes 200 persones  
es van apropar al centre d’educació 
ambiental per tal de participar en tot un 
seguit d’activitats dedicades a la descoberta 
dels ocells del Parc de Collserola.

Festa de la Primavera al Parc de 
Collserola, dedicada a “El món rural i l’agro 
ecologia al Parc”. El diumenge 9 de maig al 
voltant de 4�0 persones van participar a la 
Festa. Les activitats programades van tenir 
un alt grau d’acolliment i es va aprofitar 
també per realitzar sessions de treball i 
debat sobre el “Projecte d’agrorestauració 
al Parc de Collserola”. També es va comptar 
amb la presència de productors de l’entorn 
del Parc.

La vinya i el vi a Collserola. Del 9 de maig 
al � de juny es van organitzar aquestes  
jornades informatives, en col·laboració 
amb el Museu de Cerdanyola Ca n’Ortadó 
i el Museu Monestir de Sant Cugat. 

Bernats, polls de moro i altres 
xinxes. Curs naturalista organitzat per 
la Institució Catalana d’Història Natural 
que es va desenvolupar el dia � de juny, 
a les dependències de la masia i els seus 
entorns. 

Les papallones colors en moviment. 
Xerrada curset a càrrec de Joan Cueto, 
es va celebrar el diumenge 20 de juny 
i va comptar amb la participació de 2� 
persones. 

Nadal per a tothom. Matí de tallers per 
a petits i grans a càrrec del Grup Catacrac, 
organitzat a partir de l’Agenda d’Activitats 
del Parc i que va comptar amb una molt 
bona rebuda per part dels aproximadament 
2�0 participants. 

Espai d’Interpretació del Pantà de 
Vallvidrera
El 2� d’abril de 2010 es va inaugurar el 
nou Espai d’interpretació del Pantà de 
Vallvidrera. Obert al públic a la primavera 
i a la tardor. Durant el primer període, 
del 2 de maig i fins el 27 de juny, s’han 
realitzat les feines d’atenció als visitants i 
visites comentades a l’exposició sobre el 
pantà de Vallvidrera, la seva història i el seu 
entorn natural així com del Mina-Grott, els 
diumenges, d’11 a 14 h. S’han atès un 
total de 1193 visites. També s’ha ofert la 
possibilitat de fer visites concertades entre 
setmana. 

Festa dels ocells.
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Comunicació

El contacte directe amb els mitjans de 
comunicació esdevé essencial per dur a 
terme aquesta tasca.

Durant l’exercici 2010, s’ha treballat tenint 
com a punt de partida un seguit d’objectius, 
com són: promoure el coneixement, la 
sensibilitat i la valoració dels ciutadans 
respecte dels valors naturals, paisatgístics 
i de patrimoni del Parc de Collserola, i 
revaloritzar el paper del Parc com a espai 
natural amb totes les seves dimensions 
ambientals i socials.

S’han mantingut les insercions en mitjans 
de premsa oral i escrita de caràcter local, 
publicitant les activitats de l’agenda 
i fent difusió d’altres recursos com 
l’exposició temporal o elaborant articles 
de caire divulgatiu. Enguany cal destacar 
la presentació de l’estudi de freqüentació 
i mobilitat, el 9 de febrer, i la sorprenent 
nevada de � de març, que van atraure els 
mitjans de comunicació.

La declaració de Parc Natural de la Serra 
de Collserola va comportar una gran 
expectació als mitjans que van ser atesos 
pel Director gerent i el Vicepresident 
executiu del Consorci.

Principals línies de treball
La necessitat d’establir un vincle entre 
l’òrgan gestor i l’usuari a través dels 
mitjans de comunicació és cada vegada 
més important. Això ho podem veure en 
el nombre i la varietat de mitjans amb 
els quals s’ha establert relació. També 
l’augment progressiu que es produeix any 
rere any dóna mostra d’aquesta realitat.

- Difusió permanent de les activitats 
d’agenda del Parc.
- Campanyes anuals de sensibilització: el 
senglar, prevenció d’incendis i el Nadal. 
- Divulgació d’activitats extraordinàries de 
l’any: tallers, festes i Campanya de migració 
de rapinyaires.
- Intervencions en ràdio, televisió i diaris 
per divulgar àmbits de gestió, informacions 
i coneixement del medi.
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Mitjans de comunicació
· Ràdio
· Televisió
· Pàgina web del Parc
· Butlletí del Parc
· Butlletins municipals electrònics i paper
· Revistes i diaris electrònics
· Diaris locals
· Diaris d’abast nacional
· Revistes especialitzades
· Correu electrònic

Recursos
· Notes de premsa
· Dossiers de presentació 
· Articles breus
· Falques radiofòniques
· Pòsters
· Fullets
· Programes divulgatius de televisió (en 
funció de la seva sol·licitud)
· Entrevistes o intervencions (TV, Ràdio, 
premsa). (en funció de la seva sol·licitud)
· Insercions en premsa local

Passejades guiades, 
tallers,
exposicions,
visites a la granja...

Festa de la primavera
al Parc de Collserola
El món rural i l’agroecologia al Parc.
La  vinya i el vi a Collserola.

9/5/10, de 10.30 a 14h 
Can Coll

Més informació 

Can Coll CEA
Tel: 93 692 03 96
Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2

Centre d’Informació
Tel: 93 280 35 52

www.parccollserola.net

Anunci a El Periodico de Catalunya
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Publicacions

Enguany destaca la realització dels plafons 
l’exposició de l’Espai d’interpretació del 
pantà de Vallvidrera.

D’altra banda s’ha dut a terme la renovació 
de materials bàsics de gran consum, 
amb un disseny actualitzat i més pràctic. 
Destaquen els fulletons d’informació 
general del Parc (reedició), i del centre 
de Can Coll, i el fulletó de passejades al 
voltant del Centre d’informació. Tot plegat 
en el marc d’un nou plantejament estilístic 
que ha de donar una imatge renovada i ha 
de millorar la coherència formal del ventall 
de publicacions editades pel Consorci.

Noves Publicacions

- Fulletó de les passejades al voltant del 
centre d’informació
- Fulletó de Can Coll

Publicacions periòdiques

Butlletí i agenda del Parc
S’han editat els quatre números estacionals 
corresponents a l’any (87-90). El procés 
d’edició és du a terme des dels serveis 
tècnics del Parc.
Format 20 x 21 cm. 12 pàgines. 
Tirada mitjana :10.000 Butlletins i 14.000 
agendes, l’any

Curs al Parc
Tal com s’ha fet els darrers anys el curs 
el parc és publica en format digital i a la 
vegada se’n fa una versió sinòptica que 
s’imprimeix i difon en format de díptic. 
La distribució del producte digital és fa a 
través del web institucional. El nombre de 
descarregues registrades ha estat un any 
més, força elevat. Pel que fa ala versió 
digital, les característiques del document 
són: arxiu en format pdf, mida A4, 12� 
pàgines. Descarregues comptabilitzades 
des del web del document complet i 
documents relacionats: �.143. Pel que fa 
al fullet imprès les seves característiques 
són: format: quadríptic. 20 x �4 cm. Tirada 
3.000 exemplars

Memòria de gestió
Com en les darreres edicions, el format de 
distribució del document és digital i és 
posa a l’abast des del web institucional. 

Característiques del document: arxiu en 
format pdf, mida A4, 109 pàgines. 
Descàrregues comptabilitzades des del 
web: 1.439

Campanya d’observació de la migració 
dels rapinyaires
De manera similar a com s’ha fet els darrers 
anys, els materials impresos lligats a la 
campanya inclouen un díptic de difusió en 
format d’invitació, i unes fitxes destinades 
a facilitar la identificació i  el registre per 
part dels usuaris. Tiratge: 1.�00 exemplars

Reedicions

- Fulletó general del Parc

Cartelleria

Cartells de difusió de les activitats i 
jornades organitzades pel Parc. La difusió 
de les activitats extraordinàries organit- 
zades directament pel Parc es recolza 
habitualment en l’edició d’una imatge 
gràfica que s’adapta i difon amb els formats 
de cartell, anunci de premsa i pàgina web.

Durant l’any 2010, concretament s’han 
dissenyat els de les següents activitats:
- Jornada-taller:  Els fruits de la tardor a 
Collserola
- Campanya d’observació: La migració 
d’aus rapinyaires al Parc de Collserola (22a 
campanya)
- Collserola Tour:”Vine a fer un tomb”
- Jornada festiva. “Festa de la Primavera al 
Parc”
- Jornada festiva. “Festa dels ocells al 
Parc”
- Inauguració: “Inaugurem l’espai d’inter- 
pretació del pantà de Vallvidrera”
- Excursió guiada: “Les barraques de vinya”. 
- Activitat especial: “Un matí passa-volant 
a la feixa dels ocells”.
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Diumenge
3/10/10, Can Coll

Festa dels ocells
AL PARC DE
COLLSEROLA

De les 10.30 h a les 14 h

Informació ornitològica / Tallers plàstics i jocs
participatius / Passejades guiades / Gimcana de
la biodiversitat. Porteu càmara fotogràfica! /
Exposicions / Conta contes amb l’autora de
“La revolució dels ocells”

13 h
Alliberament d’ocells recuperats

Activitats gratuïtes
i per a totes les edats

Informació:

Can Coll CEA
Tel. 93 692 03 96
Ctra. De Cerdanyola a Horta, km 2

Centre d’Informació
Tel. 93 280 35 52

www.parccollserola.net
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Exposicions temporals
Des de l’àmbit de divulgació i publicacions 
s’ha participat en les tasques de concep- 
tualització i disseny de la formalització 
gràfica de les exposicions de petit format 
que s’han elaborat des del Centre 
d’Informació.

El treball concret que s’assumeix des dels 
serveis tècnics del Consorci varia segons 
el projecte. En alguna de les exposicions 
s’ha dut a terme el procés complert de 
disseny, composició i muntatge i en d’altres 
únicament s’ha fet una tasca d’orientació 
i assessorament de l’equip extern que se 
n’ha fet càrrec. 

Concretament s’ha intervingut en les 
exposicions:
- La Riera de Vallvidrera : recuperar el camí 
de l’aigua.

Web institucional

S’ha dut a terme la renovació de la web del 
Parc que ha comportat un redisseny de la 
interfície i l’actualització, millora i ampliació 
dels continguts, així com la implementació 
d’un sistema de gestió i manteniment més 
àgil i col·lectibitzable. 

Pel que fa a les finestres de contingut val la 
pena destacar la posada a punt de diversos 
visualitzadors de mapes, adaptats als 
diferents contexts de pàgina on van inserits 
i amb diversos nivells de funcionalitat 
d’ús i navegació.  En aquest sentit s’han 
disposat des de petits mapes interactius 
centrats en un sol ítem d’interès, fins 
a complertes interfícies map-sever que 
permeten visualitzar i descarregar múltiples 
capes d’informació georeferenciada. La 
programació motor en la que és recolza 
el servei de mapes és la que subministra 
l’entorn google maps i google earth, que 
permet la configuració de productes molt 
a mida.

També en l’àmbit dels productes de 
visualització territorial, cal destacar l’acord 
amb el Servei de Parcs de la Diputació de 

Barcelona, relacionat amb la posada en 
marxa d’un visualitzador de mapes orientat 
a la difusió d’itineraris i punts d’interès de 
tota la Xarxa de Parcs d’aquesta institució. 
El Parc de Collserola també en forma 
part i des del Consorci, s’ha facilitat tota 
la informació tècnica i el continguts 
necessaris per a desenvolupar la part que 
afecta a l’àmbit de Collserola. D’altra 
banda des del web del Parc s’ha creat una 
“finestra” directe per tal de poder accedir 
amb comoditat i rapidesa a aquest mapa  i 
a tots els seus recursos. 

En un altre àmbit de coses, s’han contractat 
nous dominis que és vinculen directament 
amb la web institucional del Parc, recollint 
els termes de referència amb els que, segons 
estadístiques, els ciutadans tendeixen a 
cercar els continguts del Parc, i recollint, 
també, la nova realitat administrativa del 
Parc que obra la recent declaració de Parc 
Natural.

Les estadístiques reflecteixen l’evolució de 
l’ús de la pàgina durant l’any i els continguts 
que són seleccionats prioritàriament. Així 
mateix permeten una comparació directe 
amb les dels anys anteriors ates que la web 
vigent el 2010 ha estat la dels darrers anys. 
La nova web fruit del treball de l’any no 
s’ha obert al públic fins a l’inici del 2011, 
i per tant, no serà fins el proper exercici 
que caldrà valorar les dades d’ús atenent 
als canvis d’estructura, presentació i 
continguts que hi han estat introduïts. 

Les dades ofereixen un sensible increment  
respecte l’any 2009 i accentuen la 
tendència de creixement sostinguda durant 
els darrers exercicis.

D’altra banda la relació dels temes de 
consulta preferentment triats no ha variat 
substancialment, destacant com en els 
altres anys, l’interès pels itineraris a peu, 
el catàleg de l’oferta educativa del parc 
(“el curs al parc”) i les memòries de gestió. 
L’únic aspecte que puja significativament i 
apareix entre els 10 primers, és l’accés a les 
pàgines corresponents a les convocatòries 
de selecció del Parc (ofertes de treball).
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Evolució de les consultes al web 
del Parc en els darrers anys

Pàgina/tema              Núm. d’accessos

Pàgina inicial català 13�.43�
Últimes notícies 10�.2�0
Mapa de Collserola.pdf 3�.��1
Curs al Parc 2009-10/
Curs al parc 2010-11

2�.40�
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Memòries de gestió 200� 
/ 09

1�.4�9

Ofertes de treball 14.�4�
Àrees de lleure 11.493
Pàgina inicial castellà 9.�34

Relació dels 10 continguts més consultats 
durant el 2010
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Aquest àmbit s’emmarca en els lligams 
que, mitjançant diferents tipus de partici- 
pació, s’estableixen amb diversos sectors 
de la societat. Amb les empreses, a par- 
tir de convenis de patrocini, i amb les 
entitats o institucions, amb la participació i 
col·laboració dels Serveis Tècnics del Consor- 
ci en jornades, cursos, seminaris, etc.

Relacions externes amb entitats 
i institucions

Pel que fa referència a les relacions externes 
d’àmbit nacional i internacional que ha 
dut a terme el Consorci durant el 2010, 
destaquem:

Visites institucionals

Les II Jornades catalanes de Conservació 
de la Flora, varen visitar el Parc.
El 9 de juny, el parc va rebre la visita d’una 
vintena de participants en les II Jornades 
Catalanes de Conservació de la Flora, 
que es van celebrar a l’Institut Botànic de 
Barcelona amb l’objectiu principal d’avaluar 
els progressos experimentals en el camp 
de la conservació de la flora a Catalunya 
durant els dos darrers anys.

Una delegació del FREE MED (Program 
MED) visita el Parc de Collserola.
El 22 de juny, 10 especialistes de la FREE 
MED (Fleuves et Rivières Espaces d’Équilibre 
pour la Mediterranée) del Progama Europeu 
MED, varen visitar el Parc de Collserola en 
el marc de la visita que estaven realitzant 
aquests dies a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.  El projecte FREE MED, en el qual 
hi participen sis regions europees, entre les 
quals la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el 
projecte del riu Llobregat, té per objectiu la 
recuperació ambiental i social dels cursos 
d’aigua, tant en els trams rurals com en els 
trams on aquests cursos d’aigua s’integren 
en zones urbanes.

L’Oficina regional d’espais protegits de 
Múrcia, va visitar el Parc de Collserola.
Una comitiva de cinc tècnics de l’oficina 
regional encarregada de la planificació i 

gestió dels espais  naturals de la Comunitat 
Autònoma de Múrcia, varen realitzar, el 
proppassat 2� de juliol, una visita tècnica al 
Parc de Collserola per conèixer de prop la 
gestió d’un espai protegit dins un context 
metropolità complex, com és el cas de 
Collserola.

Una delegació de tècnics marroquins 
visita el Parc.
El 2� de juliol, va visitar el Parc de Collserola 
una delegació de tècnics de gestió forestal 
i desenvolupament procedents de la regió 
 de Chefchaouen, una zona molt muntanyosa 
a la zona del Rif del Marroc a uns 100 
km de Ceuta, en plena serralada del Rif. 
La trobada s’emmarcava en un programa 
de visites a diversos parcs de Catalunya 
per conèixer diferents opcions de gestió i 
intercanviar experiències amb les adminis- 
tracions responsables, dins del projecte 
“Gestió sostenible del capital natural dels 
boscs de Bouhachem (Chefchaouen, Marroc) 
assegurant beneficis socials, ecològics i 
econòmics” finançat per l’AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) i la Generalitat de 
Catalunya.

Participació en Jornades i Actes

Presentació dels resultats de l’estudi 
 de freqüentació del parc de Collserola 
realitzat per l’Institut d’Estudis Regio- 
nals i Metropolitans en col·laboració 
amb el Consorci del Parc de Collserola 
a la Fundació Abertis.
El 9 de febrer, en el marc del Castell de 
Castellet, seu de la Fundació Abertis, es van 
presentar els resultats de l’estudi de mobilitat 
i freqüentació del Parc de Collserola amb 
l’objectiu de confirmar amb les dades recolli- 
des la necessitat d’emprendre accions per 
restringir l’accés en algunes zones del Parc. 
Les conclusions de l’estudi serviran, també, 
per ajudar a establir l’impacte que l’alta 
freqüentació té sobre les espècies animals 
de Collserola.

“Caminar Barcelona” de l’ETSAB al Parc. 
El 22 de febrer, l’escola d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB), va realitzar una visita 

Relacions externes i Patrocini

Presentació de l’estudi de freqüentació i mobilitat 
a la Fundació Abertis.

Regió de Chefchaouen

“Caminar Barcelona, al Parc
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facultativa al Parc de Collserola en el context 
de l’assignatura “Caminar Barcelona”. 
Aquesta assignatura és oberta a estudiants 
de màsters internacionals de l’ETSAB i té 
per objecte oferir una visió de la ciutat de 
Barcelona a través de recorreguts guiats 
per diferents convidats. El valor afegit 
de la visita al Parc resideix en donar una 
percepció diferent de la ciutat al conèixer 
les àrees urbanes més naturalitzades de la 
ciutat. La bona entesa entre el Consorci i 
l’ETSAB queda reflectida en la consolidació 
d’activitats conjuntes com aquesta, la qual 
s’ha dut a terme al Parc per quart any 
consecutiu.

Inauguració del pont de Can Borrell
El 3 de març,en el marc de les celebracions 
de Sant Medir, es va inaugurar el nou pont 
de can Borrell. Aquest nou pont reforça 
el tram Sant Cugat (Plaça Rotary) – Sant 
Medir – Can Ribes, el qual es considera la 
columna vertebral del Parc de Collserola 
atesa la importància estratègica de la Vall 
de Gausac com a eix de natura i lleure 
que va des de la Font Groga fins a la 
zona urbana de Sant Cugat passant per 
l’ermita de Sant Medir. El compromís entre 
ambdues administracions és una aposta 
per consolidar l’ús públic i el compromís de 
can Borrell amb aquesta dimensió pública.

Inauguració del centre d’interpretació 
del pantà de Vallvidrera.
El diumenge 2� d’abril es va inaugurar la 
restauració de la Casa del guarda del pantà 
de Vallvidrera. L’edifici, d’estil neogòtic és 
obra de l’arquitecte Elies Rogent i forma 
part de conjunt del dic i la presa, obra 
del mateix arquitecte, el 1��4, els quals, 
també, s’han recuperat recentment. A la 
inauguració hi va ser present la regidora 
del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, Sara 
Jaurrieta, el regidor-president del mateix 
Districte, Joan Puigdollers i el vicepresident 
executiu del Consorci del Parc de Collserola, 
Josep Perpinyà. Durant l’acte es va signar el 
conveni que determina la planta superior 
de l’edifici com a espai de barri per als 
veïns de Mas Sauró.

Presentació de la 2ª edició del projecte 
“La vinya i el vi a Collserola”.
El 2� d’abril es va presentar al centre 
d’educació ambiental del Parc de Collserola, 
Can Coll, la segona edició del projecte 
“La vinya i el vi a Collserola”, l’objecte 
del qual és donar a conèixer la pràctica 
d’aquest conreu a la serra, el tipus de vi 
que es produïa i el patrimoni cultural que 
n’ha restat. En el projecte hi van participar 
els ajuntament de Cerdanyola del Vallès i 
de Sant Cugat del Vallès i el Consorci del 
Parc de Collserola, els quals van organitzat 
un conjunt d’activitats ben divers. Aquesta  
va representar l’inici d’un projecte estable 
al voltant del qual s’hi apleguen els nou 
municipis que configuren el Parc de 
Collserola.

Jornada Tècnica de FEDENATUR a 
Sevilla.
Del � al � de maig, la Federació Europea 
d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans 
i Periurbans (Fedenatur), en paral·lel a 
la reunió de la seva Assemblea anual, va 
celebrar una jornada tècnica que va comptar 
amb la participació de representants de les 
diverses administracions espanyoles, de la 
Comissió Europea, així com d’especialistes 
de cinc estats europeus. Aquesta jornada 
s’emmarcava dins dels treballs que es duen a 
terme en el projecte “Periurban parks”, del 
programa europeu INTERREG IVC, projecte 
que pretén millorar les polítiques regionals 
en matèria de gestió d’àrees naturals 
periurbanes, prioritzant la preservació de 
la biodiversitat. El conjunt de les reflexions 
van ser una aportació més a les iniciatives 
desenvolupades pel govern d’Espanya en 
matèria de biodiversitat durant el primer 
semestre de 2010 en el qual ostentava la 
Presidència de la Unió Europea. 

El Parc de Collserola i FEDENATUR 
participen a la “Trobada franco – magre- 
bina de ciutats sostenibles: Ciutats i 
canvi climàtic”, a Agadir (Marroc).
Aquesta trobada, promoguda per l’Asso- 
ciació francesa Ecomed 21 amb el suport 
de l’agència pública francesa ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la 

Inauguració del pont de Can Borrell
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Maîtrise de l’Energie), va estart dedicada 
a la lluita urbana contra el canvi climàtic i 
a la promoció del desenvolupament soste- 
nible en el contorn mediterrani. Arran de 
la trobada es va crear l’Associació d’eco 
ciutats del Marroc que aplega diverses 
ciutats, les quals es comprometen amb 
desenvolupament més sostenible. Es pre- 
veuen futures trobades a Algèria i a 
Tunísia.

Una especialista en ecologia del dosser 
va visitar el Parc de Collserola.
Margaret D. Lowman, pionera en l’estudi 
ecològic dels dossers (canopy ecology), 
va visitar el Parc el 1� de maig. Directora 
d’Iniciatives Ambientals i professora de 
Biologia i Estudis Ambientals al New Colle- 
ge de Florida i col·laboradora de l’Science 
Advisor for Climate Change to Florida’s 

CFO, la Dra. Lowman ha dedicat els darrers 
trenta anys a explorar els dossers dels 
boscos (les capçades) del món per resoldre 
els misteris que aquests amaguen, en espe- 
cial, les relacions entre les plagues d’insectes 
i la salut dels ecosistemes.

Un projecte del Parc de Collserola a la 
6ª Biennal Europea del Paisatge.
Durant el mes de juliol, el projecte paisat- 
gístic realitzat pels serveis tècnics del Consor- 
ci del Parc de Collserola i l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès) “Recuperació ambiental, 
paisatgística i funcional de la riera de i l’antic 
camí de sant Medir” va ser seleccionat per 
a formar part de l’exposició del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya durant 
la Biennal. Igualment es va publicar al catà- 
leg de la Biennal.

Un dels objectius d’aquest programa és 
cercar el compromís ambiental d’empreses 
sensibilitzades en la conservació de l’entorn. 
Enguany s’han renovat els compromisos 

establerts amb la major part d’empreses 
col·laboradores tot i la situació de crisi 
econòmica general.

Relacions externes amb empreses: programa de patrocini

Abertis

Estudi de freqüentació, usos, hàbits i mobilitat dels usuaris del Parc de Collserola.

Aigües Ter - Llobregat

Col·laboració en les tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc.

Barcelona de Serveis Municipals (BSM, SA)

Col·laboració en les tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc  

i en la divulgació de les bones pràctiques en BTT al Parc.

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Suport al projecte dels voluntaris del Parc.

CEMEX España

Col·laboració en les tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc.

Cementiris de Barcelona, SA

Tractaments forestals de caràcter fitosanitari.

El Periódico de Catalunya (Ediciones Primera Plana)

Espais per a la difusió d’activitats del Parc de Collserola.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Col·laboració en activitats divulgatives i de promoció del Parc.

Nomber, SL. Gestió Integral de Cementiris (Roques Blanques)

Col·laboració en les tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc.

Parc d’Atraccions del Tibidabo (Patsa)

Col·laboració en les tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc.

Torre de Collserola

Col·laboració en activitats divulgatives i de promoció del Parc.

Túnels i Accessos de Barcelona, SA

Col·laboració en les tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural del Parc.

La Dra. Margaret D. Lowman, pionera en 
l’estudi ecològic dels dossers
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Capacitar per a la corresponsabilitat 
en l’ús sostenible dels recursos. Posar 
en evidència la interdependència entre les 
persones i la natura, així com els efectes 
generats pels estils de vida actual. Posar 
en evidència aquesta interdependència 
a partir de les activitats organitzades per 
entitats, institucions, clubs, etc., i també 
a partir de les intervencions o actuacions 
que porta a terme el Consorci. Altres 
accions són, per exemple, la de promoure 
un consum responsable i sostenible en 
moments puntuals de l’any com ara les 
festes de Nadal.

Gran part d’aquesta línia de treball es fa 
mitjançant les condicions específiques que 
es demanen per dur a terme activitats dins 
del Parc. Són activitats com aplecs, marxes, 
proves esportives, filmacions o pedalades, 
que realitzen grups externs al Consorci. 
Aquests punts es concreten en sol·licitar 
que es minimitzin els residus, es faci ús 
de materials reutilitzables, contenidors de 
separació de brossa, ús controlat de les 
papereres del Parc, ateses les dificultats 
per al buidat que el medi presenta, o la 
instal·lació de lavabos a partir d’un nombre 
important de participants. 

Destacar-ne també l’èmfasi que es fa en els 
aspectes de respectuositat en relació amb 
l’entorn en qualsevol dels apropaments 
que es faci. És a dir, més enllà dels aspectes 
esmentats anteriorment, també es fa 
especial incidència a tenir una actitud de 
respecte amb l’entorn natural, tant si el 
contacte amb aquest és per raons comer- 

cials, com esportives, de lleure, etc., és 
essencial fer conèixer les conseqüències 
que pot tenir l’activitat en el medi natural, 
en cas que l’activitat es realitzi en època de 
nidificació, o es ressalta la nocturnitat com 
una estona de repòs per a la fauna, etc.

Gestionar les diferents sol.licituds 
d’activitats dins del Parc en relació amb 
el lleure, l’esport i la cultura. Establir les 
condicions específiques, de manera que 
s’ajustin a paràmetres de conservació de 
l’entorn.

El treball concret que es realitza pretén 
distribuir les activitats en el territori i evitar, 
tant les coincidències entre elles, com que 
es duguin a terme en indrets no recomanats 
des d’un punt de vista de protecció. 

Cal destacar que hi ha un augment 
progressiu de sol·licituds d’activitats per 
part d’entitats, col·lectius i ajuntaments en 
relació amb els anys anteriors. Durant el 
període gener - desembre s’han tramitat un 
total de 134 sol·licituds. Algunes d’aques- 
tes, les relacionades amb activitat comercial 
cultural, com ara filmacions d’anuncis o 
pel.lícules, han comportat el pagament 
de taxes Aquest augment fa que aquesta 
tasca ocupi bona part del temps d’aquesta 
àrea del Servei d’UPDEA, ja que, per a cada 
sol·licitud, cal fer tot un seguit de tràmits 
i contactes amb l’entitat sol·licitant, que 
requereix una atenció específica.

Participació en la Comissió d’Ús Social 
de la Xarxa de Parcs de la Diputació de 
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Regulació i control de l’ús públic

Barcelona, que es reuneix mensualment 
per parlar d’aspectes relacionats amb l’ús 
públic als espais naturals gestionats per 
la Diputació. Qüestions com les xarxes 
d’itineraris, les publicacions, criteris 
de gestió d’activitats i altres aspectes 
relacionats amb l’usuari, són alguns dels 
temes que es tracten en les reunions 
mensuals.

Pel que fa al nombre total de participants en 
activitats regulades al Parc, cal dir que enguany 
no s’ha dut a terme la Marxa Infantil al Parc de 
Collserola, fet que a efectes de números, significa 
unes 3.000 persones menys aproximadament.

Tipus d’activitat                Sol·licituds    Autoritzades   No autoritzades   Anul·lades   Participants

Caminades, excursions, 
marxes i curses a peu

�� �3 4 29.021

Pedalades en bicicleta 2� 24 1 2 4.100

Aplecs, trobades, romiatges 1� 1� �.�10

Filmacions de pel·lícules 
i anuncis

29 2� 2 ���

Activitats científiques 3 3 23�

Totals 134 125 1 8 40.842

Autoritzacions al Parc de Collserola
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La finca de Can Coll, de 238 ha, està situada 
a l’extrem nord-est del Parc. En aquest 
sector, la muntanya entra en contacte amb 
el pla i els espais agrícoles conviuen amb 
àrees de vegetació natural ben conservades. 
La masia, ja documentada l’any 149�, 
conserva encara tota l’originalitat del 
món rural vallesà. La casa, juntament amb 
les seves dependències i el seu entorn és 
un equipament municipal gestionat pel 
Consorci del Parc de Collserola.

L’octubre de 19�� es va aprovar el Pla 
Especial d’Ordenació i de Preservació del 
Medi Natural del Parc de Collserola, just un 
any més tard, al novembre de 19��, es van 
iniciar les activitats al centre d’educació 
ambiental Can Coll, com a primer equipa- 
ment públic del Parc.

No va pas ser fortuït que el primer centre 
obert pel Parc es dediqués a l’educació 
ambiental. Des dels inicis dels treballs de 
planificació per a la declaració de la serra 
de Collserola com a parc natural, es va 
veure la necessitat que el nou espai protegit 
fos conegut i apreciat i que la garantia de 
futur de Collserola, passava per buscar la 
col·laboració i complicitat dels ciutadans 
en llur conservació.

Durant el curs 19��-19�9 es van iniciar les 
activitats amb l’oferta d’un programa per a 
cicle mitjà de primària sobre el coneixement 
geogràfic de Collserola. I amb una oferta 
de informació i passejades per l’entorn els 
dies festius. En l’actualitat des de Can Coll 
s’ofereixen més de 20 programes dirigits 
tant al col·lectiu escolar  i universitari, com 
als grups d’adults i als grups que precisen 
d’una atenció més personalitzada. Els 
diumenges es converteix en una porta de 
Parc oberta al descobriment i gaudi de 
les característiques naturals i socials de la 
serra.

Les propostes que actualment es treballen, 
intenten incidir sobretot en la població 
de l’entorn del Parc. Volen oferir un 
punt de referència als educadors que 
inclouen la serra de Collserola en les 

seves programacions. També pretenen 
convertir l’equipament en un centre obert 
a tothom. 

Al llarg dels més de 20 anys de feina, s’han 
anat definint i consolidant diferents línies de 
treball que busquen donar resposta a tots 
els col·lectius interessats en el coneixement 
del Parc, en la seva gestió i també en l’ús i 
gaudi de llur territori.

Programes educatius

Durant el curs 2009/2010, s’han 
continuat oferint més de 20 programes 
diferents vinculats als curriculums del 
sistema educatiu formal, amb propostes 
específiques segons el cicle formatiu 
dels alumnes, des dels 2 anys fins als 16 
anys. Totes les propostes de treball són 
d’un dia de durada al Parc, però poden 
representar diverses jornades de treball 
a l’escola i s’han de preparar prèviament 
i de manera conjunta entre els mestres o 
professors i l’equip de educadors de Can 
Coll. També s’han ofert sessions de treball 
per a estudiants universitaris i estudiants 
de cicles formatius i la possibilitat de 
realitzar estades de pràctiques centrades 
en la pràctica de l’educació ambiental i de 
la gestió d’equipaments.

Al CDRE del Parc podeu trobar les Memòries 
educatives de cada curs escolar, amb 
descripcions detallades dels programes, 
estadístiques de realització i materials i 
recursos educatius emprats. També l’anàlisi 
de les avaluacions que ens han fet els 
ensenyants així com la repercussió dels seus 
comentaris en les millores dels programes. 
Adreceu-vos a: cdre@parccollserola.net.

Aquest curs s’ha treballat amb �33 grups, 
atenent un total de 13.22� alumnes. Com 
ja és habitual, les activitats per l’educació 
infantil i primer cicle de primària, de 3 a 
� anys, han estat les més demanades pels 
mestres. “Treballem Collserola” ha estat el 
programa que més vegades s’ha realitzat, 
atenent un total de �9 grups escolars 
amb la participació de 2.303 alumnes. 

Formació i capacitació
Can Coll, centre d’educació ambiental

Resum estadístic general 
Curs 2009-2010

participants

Programes educatius 
Propostes per a infants i joves 
durant el curs escolar

11.004

Primers contactes 
Propostes de curta durada per a 
grups organitzats

1.092

Formació de Formadors 
Programes de capacitació de 
mestres, estudiants i adults

���

Estades de pràctiques 
Programes d’acolliment d’estu-
diants universitaris o de cicles 
formatius 

�

Col·laboracions 
Propostes de desenvolupament  
conjunt amb altres entitats 

4�4

Atenció al visitant. Can Coll 
els festius 
Visitants a Can coll els dies festius 
i  propostes de l’agenda d’activi-
tats del Parc 

9.�33

Total 22.994

Municipis de 
Collserola

42%

Àrea 
Metropolitana

9%

Diputació de 
Barcelona

�%

Procedència 
diversa *

41%

Procedència dels participants
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“Experimentem el bosc” i “Experimentem la 
granja” realitzats respectivament per 3� i 
�1 grups escolars, han estat els altres dos 
programes amb més demanda.

Destacarem també la consolidació de la 
demanda d’activitats educatives adreçades 
a l’ensenyament secundari obligatori. Les 
quatre propostes actuals han estat realit- 
zades per 1.339 alumnes, de 12 a 1� anys. 
La “Descoberta de la Vegetació I” dirigida 
al primer cicle d’ESO, ha estat el programa 
amb més demanda, l’han experimentat 4� 
grups escolars, rebent sempre valoracions 
molts positives per part del professorat. 
La “Descoberta del medi I i II” ha estat 
realitzada per 24� alumnes.

El programa “Cuidem la Terra, cuidem 
Collserola” ha estat realitzat per �49 
alumnes i mestres de 2� grups escolars. 
Aquesta proposta educativa, treballa 
conceptes com la preservació dels espais 
naturals, la descoberta de la biodiversitat, 
els canvis d’usos dels espais propers, etc. 
però sobretot pretén oferir aprenentatges 
competents. És a dir, aprenentatges que 
ajuden als alumnes a saber pensar, a 
implicar-se socialment i a desenvolupar 
el sentiment de responsabilitat envers el 
món, el seu món.

S’ha treballat estretament amb el CDRE 
per anar dotant de contingut el fons de 
recursos que poden ser utilitzats pels 
mestres de manera autònoma, ja sigui per 
als entorns de Can Coll o per a qualsevol 

altre indret del Parc. Aquesta iniciativa 
l’anomenem “Propostes a mida” i ha estat 
escollida enguany en � ocasions, amb un 
total de 29� alumnes i 19 mestres. De tots 
els casos, la mitat han  fet preparacions 
prèvies i presencials de l’activitat al lloc 
de l’activitat i al CDRE. Cal assenyalar que 
l’assessorament i el préstec de materials 
educatius previs que s’ha ofert és fruit de 
l’experiència de les propostes  educatives 
del centre, especialment dels Treballem, 
tant d’Infantil, com de Primària i de 
Secundària i de la Descoberta del Medi en 
el cas de Secundària.

El programa “Collserola a l’abast”,dirigit 
als col·lectius amb necessitats educatives 
especials, te com objectius principals l’ estar 
preparats per atendre la diversitat, facilitar 
l’accessibilitat al medi natural i afavorir el 
contacte directe amb els valors del Parc de 
Collserola. Aquest curs s’ha pogut treballar 
amb 244 alumnes provinents de 9 centres.

Des dels Serveis Tècnics del Parc s’ha 
continuat amb el compromís d’anar 
millorant el centre i els seus entorns propers, 
des del punt de vista de la seguretat i 
l’accessibilitat. Així s’han col·locat baranes 
a l’escala de baixada de la fresquera de la 
masia; s’han renovat i ampliat les baranes 
de protecció de les feixes grans; s’ha 
reforçat els tancaments del corral de les 
ovelles i del galliner; també s’ha actuat a 
la granja vella.

En una altre ordre de coses i per tal de 
pal·liar els efectes de la caiguda d’un 
llamp a 300 metres de la masia (22/10/09), 
s’ha hagut de canviar tota la instal·lació 
telefònica i restaurar gran part de la xarxa 
informàtica, alguns ordinadors i el servidor. 
Gairebé durant un mes va quedar afectat 
el funcionament ordinari del centre.

Arrel de la gran nevada del � de març, 
bona part dels entorns del centre van 
resultar afectats, i per seguretat es van 
haver d’anul·lar les activitats educatives 
durant una setmana. Mentrestant el 
personal del Servei de Medi Natural va fer 
practicables els camins i va treure els arbres 
que afectaven la seguretat dels usuaris.

Aproximació històrica: l’alimentació.

“Cuidem la Terra, cuidem Collserola”.
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El Consorci del Parc de Collserola ha continuat 
amb el programa d’ajudes econòmiques 
a les escoles i institucions que precisen 
d’una atenció preferent ja sigui per 
qüestions econòmiques o per qüestions 
socials. Han gaudit de subvenció de les 
activitats educatives prop de 3�� alumnes 
de 9 centres educatius.

En la tasca de col·laboració  amb els 
centres de formació de futurs professionals 
de l’educació, hi han participat enguany 
3�� alumnes universitaris, bàsicament 
de les especialitats d’educació infantil i 
d’educació primària. També s’han realitzat 
1�4 sessions d’assessorament amb �� 
mestres i professors que han preparat els 
continguts dels programes que posterior- 
ment desenvoluparan a Can Coll. 

S’han mantingut vigents els convenis de 
col·laboració amb les diferents universitats 
catalanes i escoles de grau superior per 
tal d’acollir i tutelar estudiants en el seu 
període de pràctiques. Enguany han estat sis 
els estudiants que han realitzat en el 
centre un total de 133� hores de treball 
pràctic. És interessant destacar  l’ambient 
de col·laboració i intercanvi que s’estableix 
entre els diferents estudiants que compar- 
teixen períodes de pràctiques i que són 
de procedència ben diversa. Enguany han 
estat a Can Coll CEA un estudiant de Ciències 
Ambientals de la UAB, una estudiant 
d’Educació Social de la Universitat Ramon 
Llull, una estudiant de Pedagogia de la 
Universitat de Barcelona, dos estudiants 
d’un mòdul de grau superior sobre paisat- 
gisme de l’Escola de Capacitació Agrària 
del Solsonès i un estudiant d’un mòdul de 
grau mig de l’IES CAR Sant Cugat.

Destaquem també el bon acolliment de 
les propostes d’estiu adreçades al món 
del lleure, gestionades des del Centre 
d’Informació del Parc i desenvolupades per 
l’equip de guies. A Can Coll CEA s’han ofert 
tres propostes: “Visites a la granja de Can 
Coll” per a infants de 3 a 12 anys; “Visita a 
la granja i el bosc de Can Coll” també per 
a infants de 3 a 12 anys i “Juguem a Can 
Coll” a joves des de � a 12 anys. Aquestes 
activitats han estat realitzades per 411 

alumnes de 19 centres o associacions, 
acompanyats dels seus monitors.

Programes de col·laboració i 
participació
Des de Can Coll es dóna prioritat a totes 
aquelles iniciatives que vénen dels Ajunta- 
ments dels municipis del Parc i també de 
les entitats que formen part del seu teixit 
associatiu. Durant el curs 2009 – 2010 s’ha 
treballat conjuntament amb: 
Cerdanyola del Vallès
A través dels Serveis d’Educació de 
l’Ajuntament, es segueix col·laborant en el 
programa d’activitats educatives “Cer- 
danyola educa”, oferint tres propostes 
diferents: Visita a la granja de Can Coll, 
Can Coll i el seu espai natural i La masia 
de Can Coll.

Amb el Servei de Patrimoni s’ha participat 
conjuntament en les Jornades Europees de 
Patrimoni. S’ha realitzat una nova exposició 
de la col·lecció Fons Ocult sobre “La vinya 
i el vi a Cerdanyola”. I s’ha col·laborat en 
una activitat de diumenge sobre els usos 
i costums a pagès. I finalment, a la prima- 
vera, s’ha dissenyat i desenvolupat el progra- 
ma “La vinya i el vi a Collserola”.

Sant Cugat del Vallès
Des de les Regidories de Medi Ambient i 
d’Ensenyament, s’ha continuat formant 
part del “Pla de dinamització educatiu” 
oferint la proposta Cuidem la Terra, cuidem 
Collserola als escolars del municipi.

Al llarg de tot el curs s’ha continuat partici- 
pant en les sessions mensuals del grup de 
treball “L’educació per a la sostenibilitat al 
llarg de la vida”. Aquest grup forma part 
del Pla de Formació Permanent del Depar- 
tament d’Educació de la Generalitat de Cata- 
lunya i compta amb el suport de la Regido- 
ria de Medi Ambient de Sant Cugat i de la 
Facultat de Ciències de l’Educació de la Uni- 
versitat Autònoma de Barcelona. Enguany 
s’ha iniciat un programa d’adopció de llavors 
de varietats hortícoles tradicionals, amb les 
escoles públiques del municipi, des de llars 
d’infants fins a secundària.I s’ha col·laborat 
en l’organització de la II Jornades d’Educació 
per a la Sostenibilitat a Sant Cugat.

Curs 2009-10. Núm.  participants
Programes educatius

Experimentem el bosc 9�0

Experimentem la granja 1.��4

Experimentem la masia 1�9

Aproximació històrica 32�

Aproximació al món rural �23

Aproximació a la vegetació 401

Aproximació a  la fauna (CM) 3�0

Aproximació a la fauna  
vertebrada

230

Aproximació a  l’ambient de riera ��

Aproximació a la masia 10�

Descoberta de la Vegetació I 1.04�

Descoberta de la Vegetació II 0

Descoberta del Medi 24�

Treballem Collserola 2.303

Treballem les plantes de l’alzinar �34

Treballem el paisatge �02

Treballem el sobre el terreny 4�

Cuidem la Terra, cuidem  
Collserola

�49

Collserola a l’abast 244

Propostes a mida 31�

Total 11.004

Formació de Formadors

Sessions de didàctica 3��

Presentacions 104

Sessions de treball amb  
educadors

1�4

Formació de Voluntaris 20

Total 685

Estades de pràctiques

Total 6

Col·laboracions

Total 474

Primers contactes

Visites a la masia i a la granja ��1

Activitats d’estiu 411

Total 1.092

Totals 13.261
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Juntament amb els tècnics del Museu 
Monestir de Sant Cugat, s’han organitzat 
les primeres jornades sobre “La vinya i el vi 
a Collserola”, durant la primavera.

Esplugues de Llobregat
Mitjançant l’Oficina de Vialitat i Medi 
Ambient de l’Ajuntament es continua 
participant en l’oferta del “Programa 
d’activitats educatives complementàries 
per als centres docents d’Esplugues”. 
Enguany l’Ajuntament ha subvencionat � 
grups escolars que han comptat amb la 
participació de 1�� alumnes.

Barcelona
A través de la Comissió de Sostenibilitat i 
Ecologia Urbana, s’ha mantingut el conveni 
de col·laboració en el manteniment i 
desenvolupament de l’oferta educativa del 
Parc.

Es forma part del Consell de Coordinació 
Pedagògica del Institut de Cultura i es 
participa en el programa d’activitats escolars 
“Barcelona a l’escola” i en les perceptives 
sessions de treball. S’ha participat en 
la presentació del Programa d’Activitats 
Escolars (PAE) 2009/2010 al Jardí Botànic 
de Barcelona aportant una mostra dels 
materials educatius de Can Coll CEA. I 
també a primers de juliol en la presentació 
del PAE corresponen al 2010/2011 a 
Cosmocaixa on es va portar el nou “Curs 
al Parc” i les col·leccions de postals sobre 
biodiversitat de Collserola.

Treball en xarxa amb institucions i 
entitats de l’entorn de Parc
S’ha mantingut la col·laboració amb 
la Unitat de Programació Pedagògica i 
Divulgació de l’Àrea d’Espais Naturals de 
la Diputació de Barcelona, tot formant 
part  de la Comissió de Qualitat de la Xarxa 
d’Equipaments d’EA i UP de la Xarxa de 
Parcs Naturals. Enguany s’ha  col·laborat en 
la revisió dels paràgrafs que afecten al Parc 
de Collserola, de les publicacions “Rutes 
pel patrimoni històric per la Xarxa de Parcs 
Naturals” i de la “Guia d’equipaments 
d’EA i UP de la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona, curs 2009 

– 2010”. També s’ha continuat amb el 
conveni de col·laboració amb el Servei de 
Rehabilitació Comunitari de Cerdanyola, 
que acull els usuaris del Centre de Dia de 
Cerdanyola i Ripollet. Actualment funcio- 
nen en dos grups separats: el grup de treball 
de manteniment, amb una periodicitat 
mensual i amb un grup de �/� usuaris i 
el grup de jardineria de � persones que 
setmanalment han realitzat les seves tasques  
com a prova pilot per a llur integració en el 
món laboral.

S’ha col·laborat amb la Institució Catala 
d’Història Natural per tal de realitzar a la 
masia de Can Coll i els seus entorns el curs 
naturalista “Bernats, polls de moro i altres 
xinxes” que va comptar amb la presència 
de 1� persones.

S’ha facilitat a membres del Departament 
de Biologia Animal de la Universitat de 
Barcelona, la instal·lació de nius artificials 
per abelles solitàries, per tal d’estudiar les 
mostres de les postes de les abelles que 
viuen a la zona de Can Coll.

Promoció del programa d’activitats 
educatives de Can Coll CEA 
S’ha participat en la realització de 
continguts per:
- “El curs al Parc 2009/10”. Tota la 
informació s’ha incorporat a la web del 
Parc de Collserola. Podeu consultar:  www.
parccollserola.net 
- Programa d’activitats escolars (PAE) del 
Institut d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona.
- Programa “Cerdanyola educa” de 
Dinàmica Educativa de l’Ajuntament de 
Cerdanyola. Podeu consultar:  www.
cerdanyola.cat/educa 
- Publicacions de la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. 
- “Pla de dinamització escolar” de 
l’Ajuntament de Sant Cugat.
- “Programa d’activitats escolars comple- 
mentàries” de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
-“L’Informatiu” de l’Agenda 21 escolar de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Jornades sobre “La vinya i el vi a Collserola”

Jardiners del Centre de Dia de Cerdanyola

“Bernats, polls de moro i altres xinxes”  
curs de la ICHN
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Propostes educatives
El Centre d’Informació és un equipament 
essencial pel desenvolupament del 
Projecte educatiu del Parc. Va néixer amb 
una vocació clara de ser l’equipament de 
referència per l’atenció al visitant a la serra. 
Però aviat es van valorar les possibilitats de 
les instal·lacions de que disposa l’edifici i 
els seus entorns, com un espai educatiu. 
Progressivament es van elaborar les 
propostes educatives, que des de fa anys 
estan consolidades i formen part de l’oferta 
El Curs al Parc.

El Centre és fàcilment accessible amb 
transport públic i és un espai de lliure 
accés. Això implica que han de compartir 
els mateixos entorns i les instal·lacions tant 
els grups que sol·liciten participar en els 
programes educatius del Parc, com altres 
grups escolars conduits pels seus propis 
mestres o per altres empreses de serveis. 
Aquest curs hem treballat amb un total 
de 338 grups (8.169 participants) que han 
realitzat propostes educatives del Parc. El 
Centre ha acollit, també, 9� grups (3.�19 
participants) que han organitzat la visita per 
compte pròpia utilitzant les instal·lacions i 
els entorns.

Per tal de realitzar les propostes educatives, 
el Consorci del Parc de Collserola contracta, 
mitjançant concurs públic, una empresa 
de serveis d’educació ambiental. És l’equip 
que du a terme les activitats guiades que 
s’ofereixen al Centre d’Informació, tant els 
programes educatius (El Curs al Parc) com 
les activitats divulgatives que s’adrecen al 
públic en general (dissabtes, diumenges i 
festius). També donen suport a l’atenció 
als visitants el diumenges a Can Coll.

Propostes adreçades al món escolar
Sota el títol genèric “Passejar i descobrir” 
s’engloben diverses propostes educatives 
de primer contacte amb la realitat del Parc 
de Collserola adreçades a grups escolars 
amb un ampli espectre d’edats. Aquest curs 
els mesos amb major demanda d’aquestes 
activitats han estat octubre, novembre 
i març. La proposta educativa amb més 
demanda és “El bosc de Collserola”, que 

s’adreça als grups d’edat de cicle infantil i 
primer cicle de primària.

S’han anat experimentant els canvis 
introduïts el curs anterior en algunes en les 
propostes educatives arrel de les noves 
instal·lacions de l’exposició permanent. 
Aquestes modificacions s’han integrat 
majoritàriament en les propostes adreçades 
a l’ESO.

S’ha definit a títol experimental una 
nova proposta “El pantà de Vallvidrera” 
adreçada al cicle superior de primària i 
primer cicle d’ESO, que s’implementarà el 
curs vinent.

Quan fem l’agrupació del nombre d’activitats 
(en general) en funció dels grups d’edats 
s’observa que al Centre d’Informació la 
franja on hi més demanda d’activitats és en 
educació infantil i primer cicle de primària. 
La demanda d’activitats de secundària és 
força menor. (Veure taula 3)

Propostes adreçades al món del lleure
Aquest curs 2009-10 s’ha revisat i remodelat 
l’oferta d’activitats adreçades als esplais i 
casals d’estiu l’Estiu al Parc. S’han reorga- 
nitzat les propostes de Can Coll i del Centre, 
de manera que resultés més fàcil combinar 
les possibilitats dels diferents espais de 
treball i la durada de les activitats S’han 
generant noves dinàmiques i nous materials 
de treball mantenint el joc com eix de treball 
principal. I s’han donat opcions d’activitats 
més curtes combinant dos grups. L’activitat 
amb més èxit ha estat “Jugem al Parc a 
l’estiu, al Centre d’Informació”, fet que es 
valora molt positivament ja que es tractava 
d’una de les propostes noves.

Distribució anual de les activitats
Aquests curs el nombre d’activitats educa- 
tives s’ha incrementat respecte al curs 
passat. Igualment, un cop més s’ha constatat 
 que l’època de l’any amb major concentració 
d’activitats és la tardor, amb un segon pic 
al mes de maig, a la primavera.

Centre d’informació 
Propostes educatives      Grups / Participants

Passejar i descobrir 2�2 ��1�

El bosc de Collserola 1�0 3���

L’alzinar de Collserola �� 21�1

L’obaga de Collserola 3� 91�

Els ambients de Collserola � ��

Matinals a Collserola 1� 434

Collserola-Tour 2 �0

Nit d’astronomia � 202

Activitats d’estiu 29 ���

Visita a la granja de Can Coll � 1�3

Visita granja i bosc de Can Coll � 132

Juguem al Parc a l’estiu a Can Coll 2 40

Juguem al Parc a l’estiu al CI 12 2�0

L’estiu al CI. EL bosc de Collserola 2 �0

Total 338 8169

Visites de grups no guiades 

Grups Participants

Visites concertades 
(amb avís previ)

�3 2���

Visites no concertades 
(sense avís)

33 11�2

Total 96 3719

 

Comparativa dels tres últims cursos
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Aula de Can Balasc

Des del curs 200�-0� les propostes 
educatives adreçades al Batxillerat i Cicles 
formatius es realitzen a l’Aula de can 
Balasc.

Les propostes educatives que es duen a 
terme són els que estan lligats als objectius 
d’Investigar i aprofundir (Investigació sobre 
el bosc i Investigació faunística) però també 
es desenvolupen altres propostes com pre- 
sentacions, sessions específiques, assesso- 
rament al professorat i a l’alumnat en 
treballs de recerca del Batxillerat -conjun- 
tament amb el CDRE-, o sessions sobre 
temes concrets a petició dels responsables 
dels diferents grups. Aquest any s’han 
realitzat les propostes de treball del quadre 
adjunt.

Podem veure que les Investigacions són 
el centre de l’activitat que es realitza a 
l’Aula. Cal dir que en general els grups de 
Batxillerat no disposen de molta oferta de 
propostes educatives i n’hi ha alguns que 
són vénen cada any o cada dos cursos. 
Enguany no s’ha fet cap canvi ni en els 
plantejaments ni en les fitxes de treball.

Aquest curs s’ha fet una sessió específica 
amb un grup de Batxillerat internacional, 
que ha consistit en una adaptació de la 
investigació del bosc.

Les Presentacions amb els grups univer- 
sitaris s’han realitzat a l’Aula o al Centre 
d’Informació, en funció del que fos millor 
pel grup i pel desenvolupament del progra- 
ma de treball. Aquí només apareix el grup 
de la universitat que, va venir a can Balasc 
a desenvolupar un programa de treball 
sobre el Parc, la recerca i la seva aplicació 
a la gestió. 

En general, els continguts comuns d’aques- 
tes sessions, són les característiques de 
Collserola, del Parc i del què significa la 
gestió. Partint d’això com a base, després 
sempre es fa una ampliació en funció de la  
formació i els interessos de cada grup. 

L’assessorament al professorat en els 
treball de recerca de segon de Batxillerat 
és un servei que es realitza en coordinació 
amb el CDRE. Aquest curs s’ha col·laborat 
i/o assessorat en un treball.

Realitzar-lo ha comportat fer 4 sessions 
de treball presencial i diversos contactes 
per via electrònica amb el professorat i 
els alumnes, a més del préstec d’alguns 
aparells de mesura. Per tal d’obtenir més 
informació per a l’estudi, l’alumna va fer 
una entrevista a tècnics del Consorci.

Consell de Coordinació Pedagògica- 
CCP de l’Ajuntament de Barcelona
Ja fa tres cursos que per poder treballar 
millor i tractar temes més concrets, dins del 
CCP es van establir tres grups de treball. 
Tres tècnics del Consorci participen en 
ells i la persona que porta la coordinació 
de l’Aula ho fa en el d’Educació per a la 
Ciutadania, que assessora en Joan Pagés, 
professor de Didàctica de les Ciències 
Socials de la UAB. A l’inici d’aquest curs, 
el grup va decidir muntar una proposta 
educativa on hi participessin diferents 
entitats del CCP i que tractés el tema de les 
relacions de gènere. Nosaltres, per motius 
de feina no hem pogut participar en aquest 
projecte.

Guia d’activitats d’educació ambiental. 
SCEA
Durant tot aquest curs s’ha seguit 
participant en l’elaboració d’aquesta guia, 
iniciada l’any 2009 amb la que es pretén:
- Analitzar el rigor i l’eficàcia de les activitats 
d’educació ambiental que es porten a 
terme. 
- Disposar d’un marc consensuat de criteris 
de qualitat que facilitin el disseny, la 
realització i l’avaluació de les propostes 
educatives i les activitats que s’estan 
realitzant. 
- Presentar i exemplificar aquests criteris, 
de manera clara i concreta, en una guia 
que pugui ser utilitzada en els cursos de 
formació. 

9�

Proposta de treball Grups. Participants

Investigar i aprofundir

Investigació sobre el bosc 4 9�

Investigació faunística 0 0

Altres propostes
Sessions específiques 1 4
Presentacions 1 2�
Assessorament treballs de 
recerca

1 2

Sessions amb professors 4 �

Total 133
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Voluntaris de Collserola és un projecte 
de participació i educació ambiental que 
funciona des de 1991 i que ofereix a la 
ciutadania la possibilitat de col·laborar 
en la gestió del Parc, a títol individual. La 
col·laboració que realitzen els membres 
del projecte es formalitza en la signatura 
d’un compromís anual, mitjançant el qual 
es comprometen a realitzar mensualment 
diferents tasques de divulgació dels valors 
de la Serra o de manteniment i millora de 
Collserola, i a participar en les diferents 
trobades i sessions de formació que es 
realitzen durant el curs. És una bona 
possibilitat de conèixer de molt a prop 
molts aspectes relacionats amb el Parc, el 
seu funcionament i la seva gestió.

D’acord amb aquests objectius el projecte 
es desenvolupa al voltant de tres eixos: la 
participació, la formació i les tasques. Per 
aquest motiu Voluntaris de Collserola és 
un espai de diàleg, d’aprenentatge i de 
col·laboració.

Funcionament

Coordinació del projecte
Des del 200� aquest projecte està gestionat 
per un equip coordinador format per quatre 
persones. Tres d’elles s’encarreguen també 
d’altres projectes dins del servei.

A més hi ha una quarta persona, que 
pertany a una empresa externa al Parc, i 
que coordina el funcionament del projecte 
durant els caps de setmana. Els dies feiners 
treballa en diferents tasques del projecte.

Per les seves característiques, Voluntaris 
de Collserola no podria funcionar sense la 
feina i el suport dels companys/es tècnics 
que treballen en els diferents serveis del 
Consorci. Les tasques de col·laboració 
que realitzen els voluntaris se situen dins 
de diferents àrees de gestió del Parc. Per 
aquest motiu és important que siguin les 
mateixes persones que de forma habitual 
tenen la responsabilitat sobre aquests 
temes, qui marquin els objectius, la feina a 
fer i les metodologies a utilitzar. Són el que 

anomenem tècnics/es de referència. Aquest 
curs han estat set persones. Tots aquests 
tècnics també treballen puntualment de 
forma directa amb els voluntaris, ja que 
realitzen les sessions de formació específica 
de començament de curs, on es marquen els 
objectius, es planifica el curs, el calendari, 
etc. i es fa la formació necessària en relació 
a la tasca concreta que caldrà fer.

A més a més d’aquestes persones, també 
cal esmentar la col·laboració d’altres tècnics 
del Consorci, que donen el seu suport o 
faciliten informació important per la marxa 
del projecte. 

Per tal de realitzar el Pla de formació també 
s’ha comptat amb la col·laboració de 
diferents tècnics dels ajuntaments del Parc 
i amb altres especialistes independents. 
Aquest any han estat set les persones 
externes al Consorci que han fet de 
formadors. 

Pel que fa a les relacions exteriors aquest 
curs s’ha fet:

Per una banda, s’ha continuat participat en 
el projecte Voluntaris europeus en Parcs, 
dins del marc Grundtvig de la Comissió 
Europea, promogut per Europarc- 
Alemanya “ i en el que participen altres 
estats europeus, entre ells l’Estat espanyol, 
on Europarc –Espanya porta la coordinació. 
El projecte, que es va iniciar el novembre 
del 200�, té com a principals objectius la 
promoció de la cultura de la participació 
activa de la ciutadania en les àrees 
protegides i l’increment del coneixement 
sobre aquest camp, mitjançant l’intercanvi 
d’experiències sobre la gestió del voluntariat 
en els parcs.

Per aconseguir-los es van plantejar dos 
tipus d’activitats:
- La realització de seminaris internacionals 
per a coordinadors de voluntaris de parcs.
- El suport a viatges i intercanvis de 
voluntaris de parcs a la resta d’estats 
participants.

Promoció de la participació
Programes amb els ciutadans: Voluntaris de Collserola

Sexe Procedència

2� dones 
(40%) 

• �3,33% viuen en algun 
dels municipis del Parc 
• el municipi més represen-
tat és Barcelona amb un 
��,30% 
• 1�,��% viuen a municipis 
propers al Parc

4� homes 
(60%)
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Durant aquest curs un voluntari de 
Collserola, en Toni Galofré ha estat a 
Lituània al Curonian Spit National Park, del 
22 de juny al � de juliol. Allà ha fet tasques 
de traducció d’alguns documents, de 
marcatge de rutes amb GPS i de fotografia 
de la fauna del Parc.

També s’ha participat en el tercer dels 
seminaris per a coordinadors, celebrat al 
Gauja National Park de Letònia, del 30 de 
setembre al 4 d’octubre. La trobada ha 
servit per valorar els intercanvis realitzats 
fins a aquell moment i per pensar en la 
possible continuïtat del projecte.

Finalment, del 1� al 2� d’octubre hem rebut 
al Parc la Rasa Oziunaite, del Birzai Regional 
Park de Lituània. A més de conèixer el 
programa de Voluntariat i de participar de 
les diferents activitats del calendari, també 
ha col·laborat fent diverses tasques de 
suport al Centre d’Informació.

En general, la valoració de totes aquestes 
activitats ha estat molt positiva. Per això 
considerem que seria interessant que el 
projecte tingués una continuïtat en el 
futur.

Enguany el Parc també ha participat en el 
programa VOLCAM de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM) que impulsa 
activitats de voluntariat ambiental. El 
projecte presentat ha estat “Los voluntarios 
del parque contribuyen al conocimiento de 
los sistemas naturales de Collserola”. S’ha 
realitzat del 1� de maig al 31 d’octubre del 
2010. 

Una novetat d’aquest any és que s’ha 
creat l’espai CAM ON a on els promotors 
de cada projecte hi han pogut posar 
tota la informació relacionada amb ell: 
presentació, fotografies, etc.

Com a cloenda de la campanya del 2009, 
el dia 22 de novembre, S’ha celebrat el XIV 
Encuentro del Voluntariado ambiental, en 
què s’ha participat on-line. 

A començaments del curs el Consorci 
s’ha incorporat a la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental de Catalunya (XVAC), una 
organització de segon nivell que aglutina 
entitats que realitzen programes i 
actuacions de voluntariat ambiental. Dins 
d’aquesta entitat participem en el grup de 
treball de formació.

El 2� de novembre vam participar a 
la I Trobada territorial de Voluntariat 
ambiental, celebrada a Collserola. Alguns 
dels assistents van participar en una de les 
activitats del Centre d’Informació.

També hem participat en l’organització 
de la trobada de treball, Espais Naturals 
Protegits i voluntariat, una eina de gestió?, 
que celebrada el 30 de setembre al PN del 
Garraf. L’objectiu de la sessió era reunir 
tots els tècnics i tècniques que treballen en 
programes de voluntariat als parcs naturals 
i altres zones protegides.

Seguint la línia encetada el curs anterior, 
enguany també s’ha procurat crear espais 
de contacte entre el col·lectiu de Voluntaris 
de Collserola i altres entitats i grups del 
territori que també col·laboren periòdica- 
ment amb el Consorci en la gestió del 
Parc, i facilitar així el coneixement mutu. 
Convidar a les entitats a participar en 
sessions de formació creiem que és també 
una bona manera d’agrair-les la seva 
col·laboració. Aquest és el cas de DEPANA 
amb qui hem organitzat la sessió de la 
formació complementària Els efectes del 
canvi climàtic sobre els nostres boscos, que 
es va fer a la seva seu.

Organització 
Tenint en compte la marxa del projecte i 
recollint totes les valoracions realitzades per 
tots els seus components: coordinadors, 
tècnics de referència i voluntaris, a 
començament de curs es van establir els 
següents objectius:
- Augmentar el nombre actual de voluntaris/
es per tal d’optimitzar el funcionament del 
projecte.
- Crear un banc de tasques diverses, 
interessants  i útils de manera que puguin 

Projecte Voluntaris europeus en Parcs, 
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respondre als diferents interessos i capaci- 
tats dels voluntaris.
- Millorar la comunicació i el traspàs 
d’informació entre tots 
- Mantenir i millorar la proposta de 
formació complementària Millorar el model 
d’incorporació de nous voluntaris 
- Augmentar la relació amb altres col·lectius 
afins (XVAC, VOLCAM, Grundvig, …)

Característiques del col·lectiu
El projecte Voluntaris de Collserola 
va començar el curs 2009-10 amb �3 
persones que van signar el compromís 
de col·laboració. Al final de curs 8 d’elles 
s’han donat de baixa per diferents motius i 
per això s’ha acabat amb �� persones. 

Els Voluntaris/es estan organitzats en funció 
de les tasques. Cada tasca és realitzada per 
un o més equips d’un mínim de quatre 
persones. Aquest curs 2009-10 hi ha hagut 
10 tasques i 1� grups. 

Voluntaris de Collserola, un espai de 
participació
Voluntaris de Collserola és un projecte que 
vol impulsar la participació, la col·laboració 
de la ciutadania en la gestió del Parc. I 
perquè això sigui possible, la comunicació 
és molt important. Per aquest motiu, a 
més del contacte personal, es compta amb 
diferents moments i/o espais de comunicació 
i intercanvi on els seus integrants poden 
parlar amb els tècnics i els responsables 
últims de la gestió del Parc, tant d’aspectes 
relacionats amb el projecte, de les tasques 
concretes que es realitzen, com de temes 
generals de gestió. 

Aquests espais són: les Trobades -dins les 
quals hi ha moments com l’Assemblea o 
el Parlem-ne-, les sessions de formació i 
planificació de les tasques i les comissions. 

- Trobades. Al llarg del curs s’han fet dues 
trobades de treball. La Trobada de tardor 
es va fer el dissabte 19 de setembre, a 
l’inici del curs, que va servir per parlar 
dels objectius, l’organització del nou curs, 
les tasques, el programa de formació,etc. 
També es va fer l’Agraïment per la 

col·laboració realitzada i la signatura del 
Compromís anual, document que vincula 
el voluntari i el Consorci. Hi han participat 
49 persones (71,01%). Aquest dia també 
es va fer el Parlem-ne amb el Gerent i el 
vicepresident del Consorci, en què es 
va poder parlar de la gestió del Parc. La 
Trobada de primavera es va fer el dissabte 
2� de maig a Can Grau, al PN del Garraf. 
En ella es va fer la valoració de l’any i del 
projecte, i es va començar a plantejar el 
curs següent. També s’ha aprofitat per 
conèixer una mica la zona visitada. Una 
guardessa del Parc va fer una explicació 
sobre les característiques i valors del Garraf, 
que a continuació va il·lustrar en un petit 
recorregut  pels voltants de la casa. Hi han 
participat 46 persones (68,65%).
- Sessions de formació específica i de 
planificació. En elles els voluntaris sempre 
tenen l’oportunitat de fer les seves 
aportacions en relació a la tasca en què 
col·laboren.
- Comissions. Aquest curs els membres 
del col·lectiu no han creat cap comissió de 
treball.

Voluntaris de Collserola, un espai de 
col·laboració 
A partir de la reunió del mes d’abril del 
2009 amb els tècnics de referència, de les 
valoracions de les coordinadores i de les 
valoracions que els voluntaris van fer a la 
trobada de primavera, es van elaborar la 
llista de tasques a fer durant el curs i  es 
van preparar les sessions de formació 
específica i planificació.

Aquest curs les tasques que s’han realitzat 
han estat les següents:
- Tasques de suport als tècnics del Parc 
en l’atenció al visitant. Dins d’aquest bloc 
hi trobem la feina de Suport a l’atenció 
al visitant en el Centre d’Informació i a 
Can Coll els caps de setmana, i el guiatge 
d’itineraris a peu.
- Tasques de col·laboració en el 
manteniment i la millora del Parc. Dins 
d’aquest bloc tenim les relacionades amb 
els sistemes naturals com: el seguiment del 
creixement dels arbres de les repoblacions 
i la distribució de l’ailant; les relacionades 

Manteniment de barraques de vinya

Manteniment de fonts
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amb els elements construïts, com la 
catalogació i el manteniment de les 
fonts, i les relacionades amb l’ús del parc 
com la revisió de la senyalització dels 
itineraris a peu, el manteniment d’aquesta 
senyalització i la neteja de zones. Tot i que 
es va arribar a fer la sessió específica de 
Distribució dels arbres singulars, al final es 
va haver de deixar per cursos futurs perquè 
no hi havia prou persones interessades com 
per formar un grup que pogués funcionar 
bé. Enguany s’ha començat un tasca nova: 
la catalogació i el manteniment de les 
barraques de vinya.

Com en d’altres cursos s’ha fet 
l’actualització de tots els documents lligats 
a les diferents tasques, així com totes les 
fitxes de treball.

També s’ha fet una nova fitxa de suport 
relacionada amb l’observació i registre 
d’ocells a La menjadora per als ocells del 
Centre d’Informació.

Al llarg del curs, organitzades pel Parc o 
en col·laboració amb altres entitats, se 
celebren diferents activitats de divulgació 
adreçades al públic en general. Normalment 
es demana a Voluntaris de Collserola que 
doni suport a l’organització. Aleshores des 
de coordinació es pensa en cada cas quin 
pot ser la tasca a realitzar. 

Voluntaris de Collserola, un espai 
d’aprenentatge 
Partint d’aquesta premissa, cada curs 
es dissenya un programa de formació 
que té l’objectiu de facilitar tots aquells 
coneixements que han de permetre als 
voluntaris desenvolupar eficaçment la 
seva tasca, i reconèixer-se personalment 
com una peça clau dins l’engranatge de 
gestió del Parc. Però a més, la formació 
és imprescindible per aconseguir que 
els voluntaris estiguin capacitats per 
resoldre els reptes que suposa el camí 
cap a la sostenibilitat i puguin ser després 
multiplicadors del missatge de conservació 
i dinàmics en l’acció ambiental. 

Dins aquest programa s’estableixen tres 
grans moments formatius:

- La formació inicial: aquella que reben 
les persones interessades en formar part 
del projecte abans de la signatura del 
compromís i que els permet conèixer 
Collserola, la seva gestió i més en concret 
el projecte de Voluntaris de Collserola. 

Davant dels resultats positius obtinguts 
el curs anterior i recollint les propostes 
dels voluntaris recentment incorporats, 
enguany s’ha reestructurat el programa. 
El canvi important és que s’ha retallat 
el període de la formació, que ara es 
concentra de febrer a juny, un cop feta 
la sessió conjunta de presentació general 
del parc i del projecte. Aquesta sessió, 
enlloc de fer-se el mes de setembre, s’ha 
fet al gener i s’ha convocat a totes les 
persones interessades en el projecte fins 
a aquell moment. Les altres dues sessions 
es fan al febrer i a continuació comença 
un cop al mes, el pas per les diferents 
tasques. A cada persona se li proposa un 
itinerari de pràctiques en funció de les 
seves preferències. Durant aquest període, 
els futurs voluntaris poden assistir a les 
sessions de formació complementària, si hi 
ha places disponibles i també se’ls convida 
a participar a la Trobada de primavera, en 
què es fa la valoració personal i conjunta 
de la formació. 

De les 3� persones que van iniciar el procés, 
l’han acabat 1�. Finalment han estat 1� les 
persones que s’han incorporat a Voluntaris 
el curs següent.

- La formació complementària: aquella 
que any rere any busca complementar 
els coneixements que tenen els voluntaris 
sobre Collserola i sobre la gestió del territori 
en general (els sistemes naturals, història, 
urbanisme,..) així com també les habilitats. 
Aquest bagatge els ha de permetre 
actuar com a voluntaris ambientals de 
Collserola. En ella hi participen tant tècnics 
del Consorci del Parc de Collserola com 
formadors externs que aporten una visió 
diferent sobre la Serra i els seus reptes.
Veient la bona acollida i els bons resultats 
de l’any anterior, aquest curs també s’ha 
desenvolupat el programa de formació al 
llarg de tots els mesos, per tal de facilitar 

Sessió de Formació inicial

Sessió de Formació complementària
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així l’assistència de la major part dels 
voluntaris. A cada voluntari se li aconsella 
que faci com a mínim dues sessions de 
formació.

També s’han mantingut les tres tipologies 
de sessions:
- Les sessions de treball que es desenvolupen 
un dissabte al matí amb una durada de 4 
hores i que combinen explicacions amb 
una excursió per algun indret del Parc. És 
el format de sessió majoritari. 
- Les xerrades o taules rodones, sessions 
curtes, d’ aproximadament dues hores 
de durada, i que intenten aprofundir 
sobre aspectes de la tasca dels Voluntaris 
en concret, i de la gestió del territori en 
general. Es realitzen entre setmana, per la 
tarda, i no necessàriament al Parc. 
-  Sessions “ tast”, activitats que formen 
part de l’Agenda del Parc i que es fan 
majoritàriament  el diumenge al matí. 
Tracten temàtiques d’interès general i 
que poden ser també d’interès per als 
voluntaris. 

Al llarg de tot el curs un ��,1�% dels 
voluntaris han fet al menys una sessió de 
formació.
 

- La formació específica, és aquella que es 
centra bàsicament amb les necessitats que 
tenen els voluntaris a l’hora de desenvolupar 
la tasca de col·laboració amb el Parc. Cada 
tasca suposa una sessió diferent que es 
dissenya conjuntament amb els tècnics de 
referència. Es fan a començaments de curs- 
a finals de juny i començaments de juliol- i 
serveixen per parlar sobre tot allò associat 
a la realització de la tasca: plantejament i 
objectius, mètode de treball, les tècniques 
a utilitzar  i el registre de les observacions. 
També es concreta el calendari. Tot el 
que aquell dia s’acorda, es recull en els 
diferents Fulls del curs, un per a cada feina 
diferent. Aquest escrit i el Full de tasca, són 
els documents de referència indispensables 
durant el curs.

L’horari de les sessions permet fer bé la 
planificació, però deixa poc temps per 
desenvolupar algun tema més de fons 
relacionat amb la tasca. Això es deixa per a 
les sessions de formació complementària. 

Aquest curs es van realitzar 11 sessions 
—una per tasca— que van tenir lloc al 
Centre d’Informació o a Can Coll, els dies 
20 de juny, 4 de juliol, 20 de setembre i 1� 
d’octubre de 2009. 

Dies especials

En les matinals temàtiques que normalment es celebren a Can Coll, i on cal donar suport a l’equip que coordina les 
activitats i/o ampliar el nombre de voluntaris habitual. 
- Festa dels ocells (4 d’octubre 2009). Hi van col·laborar 3 voluntaris més que es van sumar a les persones que tenien 
aquell dia el servei habitual. 
- Festa de la primavera (9 de maig 2010). Hi van col·laborar 6 persones a més dels habituals.
- Un matí passa volant a la Feixa dels ocells (21 de gener) va ser una sessió Tast d’Agenda adreçada al públic en general 
i a la que també vam recomanar que anessin els voluntaris. Hi van assistir 9.

Aplec de Sant Medir 
(3 de març 2009).

Com l’any passat el Parc es va implicar més en l’organització de l’Aplec i estava previst que alguns Voluntaris formessin 
part dels equips de control i informació als participants que hi havia a la zona dels voltants de l’ermita. Finalment la 
pluja va fer suspendre l’acte.

Jornada “Fem dissab-
te” 
(28 de març del 2009)

El 1� d’abril del 2010 quatre voluntaris del grup que fa la tasca de Neteja de zones  va col·laborar en la coordinació de la 
Jornada “Fem dissabte” iniciativa que estava dins del marc del projecte de la Gestió participada de la riera de Vallvidrera. 
També hi van anar 2 voluntaris que habitualment fan altres tasques.

Sortides de l’Agenda 
d’activitats del Parc

Ja fa tres anys que un grupet de voluntaris que inicialment fèien la tasca de suport al visitant a Can Coll van proposar 
de fer un dia el guiatge d’un itinerari una mica més llarg dels que es fan habitualment. Davant de l’èxit que va tenir la 
proposta el curs anterior, se’ls va demanar si podien repetir-la enguany i fins i tot, si podien afegir un altra sortida des 
del Centre d’Infomació. Per això aquest curs es van fer dos guiatges especials:
- un des de Can Coll al turó de l’Ermetà, el 1� de maig, conduïda per dos voluntaris i que van fer 11 persones.

Col·laboracions 2009- 2010
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Tasques de suport als tècnics del Parc en l’atenció al visitant

Suport a l’atenció al visitant 
al Centre d’Informació

Guiatge dels diferents itineraris que hi ha al voltant del centre: Serra d`en Cardona, pantà de Vallvidrera, font de la 
Budellera i font d’en Canet. També han fent observacions dels ocells a la menjadora i la revisió de l’àrea lleure del 
pantà de Vallvidrera. Cal destacar que, a més el cap de setmana posterior a la nevada del � de març els voluntaris 
del centre van col·laborar en la prospecció dels camins dels voltants per veure les incidències de la nevada.
Des que es va inaugurar la casa del guarda del pantà, els voluntaris han fet passejades guiades des del centre fins 
a aquesta zona. 

Suport a l’atenció al visitant 
al CEA Can Coll

S’han continuat fent les visites a la masia, el suport a les visites a la granja de Can Coll, visites a la Feixa dels ocells, 
el  manteniment del Jardí de les papallones, guiatges dels itineraris al voltant del centre “Font de Sant Pau” i “Puig 
de la Guàrdia” i la sortida especial Can Coll-Turó de l’Ermetà.

Guiatge d’itineraris a peu

Al llarg de tot aquest curs, els grups d’Itineraris a peu Carenes, Nou, Urbanisme i Valls han fet 17 sortides guiades 
en les que han participat un total de  2�� persones. La nevada del mes de març va obligar a anul·lar dues sortides. 
En un dels casos el grup va col·laborar en la prospecció de les incidències de la nevada als camins dels voltants 
del Centre d’Informació. En l’altre, van aprofitar per preparar millor el recorregut. La sortida nocturna del mes de 
setembre es va haver d’anul·lar perquè només s’havien apuntat � persones. 

Tasques de col·laboració en el manteniment i la millora del Parc

Seguiment del creixement 
dels arbres de les repobla-
cions

Seguint les indicacions del tècnic de referència, s’ha fet el manteniment del marcatge i el seguiment del creixe-
ment dels arbres del transsecte 3 de la repoblació de can Baró. També s’ha revisat la ubicació de les diferents 
repoblacions de la zona de Sant Pere Màrtir. Vista la situació, s’han marcat de nou dues d’elles. També se n’ha fet 
el seguiment. 

Distribució de l’ailant
Al llarg del curs el grup ha inspeccionat la zona A i sobretot la zona C de la Xarxa Bàsica, és a dir el territori comprés 
entre la part alta de Cerdanyola i Sant Cugat. A la primera han localitzat i tipificat 6 taques d’ailants. A la segona 
n’ha trobat 1�. També ha tornat a repassar 4 taques de la zona B.

Catalogació i manteniment 
de les barraques de vinya

Aquest curs s’ha iniciat aquesta tasca que es desenvolupa per la zona del Baix Llobregat. S’han pogut catalogar les 
barraques de Can Ferriol.

Neteja de zones

S’ha fet la neteja de l`entorn de la font dels Verns. S’ha realitzat una neteja molt intensa al costat de la depuradora 
d`aigua de Vallvidrera, a la carretera de Sant Cugat.També s’ha netejat una àrea propera a Vallvidrera, una zona al 
costat de la carretera de les Aigües i finalment, un bon tros de la riera de Vallvidrera, propera al pantà.
Com a activitat especial, es va participar en l’organització del Fem dissabte.

Revisió de la senyalització 
dels itineraris a peu

El calendari inicial d’aquest curs s’ha vist molt afectat per la cacera i per les incidències de la nevada. Malgrat això, 
s’ha realitzat la revisió dels itineraris als voltants del centre d’Informació i de les àrees de lleure de Sant Pere Màrtir, 
de Santa Creu d`Olorda,de l’àrea de La Salut del Papiol, del carener que va del pas de Rei - serra de Sant Medir- 
coll de la Torre -font de la Rata, de l’àrea de Can Ribes-Font de la Rabassada, del carener Serra d’en Cardona- can 
Ribes- serra de can Bell- font de can Gordi i de l’àrea de La Salut de Sant Feliu

Manteniment de la senyalit-
zació dels itineraris a peu

S’ha fet el manteniment de la senyalització dels itinerarisde l’àrea de lleure de Sant Pere Màrtir,de lleure de 
Castellciuró, de l’itinerari commemoratiu dels 10 anys dels Voluntaris i de l’àrea de La Salut de Sant Feliu
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Comunicació

Comunicació interna
L’existència d’una bona comunicació 
interna és un dels requisits indispensables 
per al bon funcionament d’un projecte com 
aquest en què hi ha implicades un nombre 
força gran de persones. En la major part 
dels casos la comunicació és directa, per via 
telefònica o electrònica. Aquest contacte 
personal també es dóna els dies que hi ha 
tasca, formació o a les trobades. 

El projecte compte amb un canal de 
comunicació més formal, l’Informatiu, 
que recull tota la informació vinculada 
al funcionament del col·lectiu: l’agenda, 
el programa de treball, la crònica de les 
trobades, dels diferents esdeveniments, la 
feina feta, etc. Té una periodicitat d’entre 1 
o 2 mesos. Al llarg del curs 2009-10 s’han 
fet � Informatius.

El funcionament del projecte de vegades 
requereix la tramesa de documents o 
informacions puntuals que no es poden 
acollir a la temporalitat dels Informatius. 
Per això cal fer trameses especials. Això 
passa amb les invitacions a la col·laboració 
en els Dies especials, amb els documents 
que cal que els voluntaris tinguin abans 
d’alguna de les trobades – de valoració, 
de presentació de temes, etc.-. També 
ho són la informació prèvia que s’envia 
de les sessions de formació específica i 
complementària. 

Finalment comentar que un dels objectius 
del curs era fer funcionar la web interna 
que ja està muntada, però no ha estat 
possible. La raó principal rau en què s’ha 
estat muntant la nova web del Parc i s’ha 
considerat que valia la pena esperar a què 
aquesta funcionés del tot per començar a 
activar l’altra.  

Difusió del projecte
La pàgina web del Parc de Collserola és una 
de les finestres obertes a la ciutadania on 
s’hi poden trobar diferents  informacions. 
El Projecte Voluntaris de Collserola hi té un 
espai reservat. 

Durant aquest curs 09/10 s’han actualitzat 
els continguts d’aquest espai, i també s’ha 
estat treballant en la proposta de continguts 
que han de sortir a la nova web. La idea 
és que hi hagi un gran bloc que expliqui 
al ciutadà o a les entitats i col·lectius de 
quina manera poden participar amb el 
Consorci en la difusió dels valors o en el 
manteniment i millora del Parc, dins la 
qual hi haurà un apartat sobre el projecte 
Voluntaris de Collserola. 

Un altre mitjà de difusió important és el 
Butlletí del Parc, que surt cada trimestre, i 
on hi ha una secció de difusió anomenada 
Voluntariat al Parc, on hi ha un apartat 
que explica les novetats de Voluntaris 
de Collserola. En ell s’expliquen els 
esdeveniments més remarcables del curs, 
alhora que es fa difusió del projecte.

A l’Agenda del Parc es fa difusió de les 
activitats que fan els voluntaris dins l’àmbit 
de les tasques de suport a l’atenció al 
visitant com les que fan al centres de 
visitants o les sortides guiades a peu, Per 
anunciar aquestes últimes també es fan 
uns cartells informatius que es col·loquen 
als centres del Consorci. Com que algunes 
de les activitats que realitzen els Voluntaris 
formen part de l’Agenda del Parc, tots 
aquells mitjans on aquesta es difon 
(premsa, radio) també són mitjans on es 
difon el projecte.

Balanç del curs
Al començament de curs es van establir 
uns objectius de cara al curs 2009-10. Un 
cop revisats els resultats del curs podem dir 
que s’ha aconseguit:  
- Augmentar el nombre actual de voluntaris/
es per optimitzar el funcionament del 
projecte.
- Millorar el compliment del compromís. 
- Fer compatible el compliment del Compro- 
mís amb la col·laboració en diferents 
esdeveniments que organitza el Consorci.

El curs vinent s’ha de procurar que tots els 
grups de tasca tinguin el nombre òptim 
de persones que faci possible el seu bon 
funcionament.

Juliol 2010
núm. 39

L’informatiu

Agenda
Agost

Us recomanem...
Per l’estiu...

Avançament agendaSetembre

Dissabte

18 TROBADA DE
TARDOR 2010

Diumenge

19
FORMACIÓ

COMPLEMENTÀRIA
“Els bandolers a

Collserola”

... el cicle Música als Parcs, fins al 25 d'agost concerts a l'aire lliure i gratuïts a diferents espais verds de la ciutat de Barcelona. El
cicle ofereix tres programacions paral·leles: una de clàssica, una de jazz i les sessions de la Banda Municipal. Trobareu més informa-
ció al web www.bcn.cat/mediambient.

... el llibre Cap a un Habitat(ge) sostenible, va ser presentat  pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
el passat 22 de juny. Agrupa un conjunt d'estudis que ens parlem de com incorporar la sostenibilitat a l'espai on vivim, entès en un
sentit ampli, que inclou tant els habitatges i la forma d'utilitzar-los, com tot l'entorn territorial i paisatgístic, l'hàbitat.

... els camps de treball de voluntariat que organitza l'Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona, del 5 al 30 de juliol. Més
informació i inscripcions al telèfon 932 564 170.

Diumenge

19
INICI DE LES TASQUES

DEL CURS 2010-11

Dissabte

2/10
FORMACIÓ ESPECÍFICA
Revisió de la senyalització

dels itineraris a peu

Diumenge

19

Dilluns

20

FORMACIÓ ESPECÍFICA
Suport a l’atenció al 

visitant al CI

FORMACIÓ ESPECÍFICA
Manteniment de la senya-

lització dels itineraris a peu

Bones
vacances !!
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Cal seguir treballant per augmentar 
l’assistència a les Trobades i a les sessions 
de formació. 

Pel que fa a tasques s’ha aconseguit:  
- Millorar la comunicació i el traspàs 
d’informació entre tots. 
- Garantir que totes les tasques que es 
realitzen siguin útils per al Parc. 
- Crear un banc de tasques diverses, 
interessants i útils que puguin respondre 
als diferents interessos i habilitats dels 
voluntaris/es. 

També, s’ha aconseguit millorar el model 
d’incorporació de nous voluntaris, tot i que 
cal millorar l’assistència a les sessions de 
formació complementària, i , també, s’ha 
aconseguit augmentar la relació amb altres 
col·lectius afins.

Programes de col·laboració amb entitats i empreses

Cada vegada més la ciutadania –de forma 
individual o organitzada en entitats– 
demana de col·laborar amb el Consorci en 
la difusió dels valors de Collserola i en la 
seva millora i manteniment. De sempre, 
això ha estat vist com una oportunitat per 
augmentar el coneixement d’aquest espai 
protegit i de la seva gestió, per això s’ha 
procurat crear diferents espais que ho 
fessin possible. Voluntaris de Collserola és 
un d’ells. 

També hi ha moltes entitats o associacions 
que al llarg dels curs col·laboren fent 
tasques a la Serra de forma periòdica o 
puntual. Aquestes accions les agrupem 
sota el nom de Col·laborem amb el Parc. Es 
tracta d’actuacions que estan relacionades 
sobretot amb el medi natural. Per realitzar-
les s’aprofita l’estructura tècnica i alguns 
dels recursos materials del projecte 
Voluntaris de Collserola. En totes elles es 
procura que les persones dels grups que 
vénen marxin amb un major coneixement 
dels valors de Collserola i del que significa 
la seva gestió.

Col·laboracions periòdiques 
Amb entitats com la Lliga per a la Defensa 
del Patrimoni Natural (DEPANA) o Voluntaris 
Forestals, el Consorci té formalitzada la 
seva relació amb un conveni. L’objectiu 
però és anar més enllà de la realització 
d’accions concretes i establir un intercanvi 

a diferents nivells. Un exemple d’això és 
la realització conjunta d’una sessió de 
formació anual que comparteixen els socis 
d’aquestes entitats i els participants del 
projecte Voluntaris de Collserola. 

Col·laboracions puntuals
Aquest curs s’han establert contactes amb 
diverses entitats per fer aquest tipus de 
col·laboracions, que han tingut diferent 
resultat. Aquestes entitats han estat:

- Consell de la Joventut de Barcelona, 
aquesta associació va venir el � de novembre 
a fer la catalogació i el manteniment de dues 
aiguaroles que hi ha properes al Centre 
d’Informació. Van venir 20 persones.

- Foment Martinenc (Secció excursionista) 
Barcelona, aquesta entitat ha apadrinat la 
font de can Güell i vénen periòdicament 
a fer-ne el seu manteniment. Aquest curs 
han vingut el 29 de maig (15 persones). 

- Empresa Bovis Lend Lease (Cornellà de 
Llobregat). Cada any fan una matinal de 
col·laboració amb una empresa i aquest 
any vénen al Parc l’11 de novembre a 
fer el manteniment de la font de Sant 
Ramon: neteja de la font, treure vegetació 
del voltant i arrencada de planta invasora 
(Phytolaca). Abans visiten l’exposició 
permanent del Centre d’Informació. El 
grup està format per 10 persones.

Col·laborem “Fem dissabte”
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Des del 200� es porta a terme el projecte 
de Gestió Participada per a la recuperació 
de la Riera de Vallvidrera, amb els veïns, 
organitzacions i entitats de la conca. 

És un projecte compartit amb la Universitat 
de Barcelona i l’Associació Hàbitats –
Projecte Rius, que compta amb l’adhesió al 
projecte dels tres municipis per on travessa 
la riera (Districte Sarrià - Sant Gervasi, Sant 
Cugat del Vallès i Molins de Rei) i l’acord, 
aprovació i auspici de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA).

La finalitat d’aquest projecte és recuperar 
tant l’estat natural de la riera com l’interès 
social d’aquest espai, tot seguint les 
directrius que assenyala la Directiva Marc 
de l’Aigua (DMA), aprovada per la Unió 
Europea l’any 2000.

Podem diferenciar dues línies de treball en 
paral·lel:
• Procés participatiu adreçat a la ciutadania 
coordinat des del Servei d’Ús Públic i 
Educació Ambiental.
• Intervencions ambientals de millora 
portades a terme des del Servei de Medi 
Natural del Consorci.

Respecte al procés participatiu, aquest any 
s’ha editat una exposició itinerant sobre 
l’evolució del projecte de la riera durant 
els últims anys, a més d’altres activitats 
adreçades a promoure la participació 
ciutadana.

- “Recuperar el camí de l’aigua”. L’ exposició 
és una petita mostra sobre les tasques 
dutes a terme per tal de millorar-ne l’estat 
ecològic de la riera. També s’exposen els 
detalls sobre les condicions de partida en 
què es trobava la riera, amb les principals 
problemàtiques detectades i la proposta 
de mesures de millora elaborada en el 
procés participatiu. Així com les previsions 
d’intervencions per un futur immediat. 

L’exposició es va inaugurar a finals d’any, 
en l’àmbit de les exposicions temporals 
del Centre d’Informació i s’exposarà als 
diferents municipis de la conca, durant 
l’any vinent.

- Sortida de descoberta de la riera. 
Una activitat en què es va combinar 
l’aprenentatge sobre tècniques d’estudi 
dels espais fluvials amb la descoberta 
naturalística d’alguns racons de la riera. 
La sortida es va emmarcar en l’agenda 
d’activitats del Centre d’Informació del 
parc.

- Jornades de neteja popular. Durant aquest 
any  s’han realitzat dues jornades de neteja. 
Com en edicions anteriors  l’organització 
s’ha fet conjuntament  entre el Consorci i  
l’Associació Hàbitats-Projecte Rius. 

La primera es va fer a la primavera, en el 
context de la campanya  Fem dissabte! que 
s’organitza anualment a tot Catalunya. En 
aquella edició van participar 34 voluntaris.

La segona jornada va ser a la tardor. La zona 
s’havia netejat en dues edicions anteriors, 
però els aiguats del mes d’octubre van 
arrossegar la brutícia acumulada en els 
trams més alts de la riera. En aquesta ocasió, 
van participar quaranta-dues persones que 
van recollir 1.200 kg de brossa.

Agenda 21 

El Consorci del Parc de Collserola és una de 
les organitzacions signants del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat, en el marc 
de l’Agenda 21 de la ciutat de Barcelona. 
Durant el 2010 s’ha elaborat, i ha estat 
aprovat per la Comissió Executiva, el segon 
Pla d’acció de la nostra organització. 
Aquest nou Pla està a la vostra disposició 
al web del parc.

A continuació enumerem les tasques més 
destacades durant el darrer any: 

1. Ecoauditoria de Residus 
L’Ecoauditoria s’ha iniciat aquest any 
amb la finalitat d’establir una dinàmica 
permanent de reducció de residus i de 
consum al Consorci. Compta amb el suport 
de l’equip de l’Agenda 21 de Barcelona 
i l’assessorament de la Fundació per la 
Prevenció dels Residus i Consum. Enguany 
s’han dut a terme les següents accions:
- Diagnosi. L’1 de març es va fer la presen- 

Gestió participada a la riera de Vallvidrera

Primer plafó de l’exposició Recuperar el camí 
de l’aigua.

Equip de neteja en la zona on es va actuar
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tació del projecte i una enquesta a tot el 
personal.  Durant els mesos d’abril i maig 
s’han realitzat quantificacions dels residus 
a la Seu del Consorci, can Coll, can Balasc i 
el Viver de can Borni durant una setmana. 
S’han detectat els punts crítics i s’han 
registrat i avaluat tots els materials que 
s’utilitzen per cada activitat.
- Propostes de millora.
 Els mesos de juny i juliol es van difondre 
els resultats i es van recollir les propostes 
de millora
- Incorporació de les propostes al nou Pla 
d’Acció 2010-2013.
- Realització de les primeres actuacions.
Eliminació de papereres de rebuig a les 
oficines, nous bujols de recollida selectiva a 
l’entorn del Centre d’Informació,increment 
de la senyalització, recollida selectiva al 
bar, etc.

2. Constitució del grup de treball de 
l’Agenda21 del Consorci
L’organització de l’Ecoauditoria ha 
significat la consolidació d’un grup de 
treball permanent de l’Agenda21, format 
per tècnics representants de tots els Serveis 
i els caps d’Administració i Contractació, 
Medi Natural i Ús Públic, Divulgació i 
Educació Ambiental. Durant el 2010 s’han 
dut a terme quatre trobades i s’han pogut 
definir tasques i formes de coordinació 
per als temes de sostenibilitat en la gestió 
interna del Consorci.

3. Canvi d’estratègia en la comunicació 
interna
En les enquestes de percepció fetes a tot 
el personal durant la primavera es van 
detectar deficiències en la transmissió de 
la informació. Durant la tardor s’ha revisat  
l’estratègia de comunicació ambiental, i 
s’ha dissenyat un nou format de Report21, 
basat en missatges curts, senzills i molt 
gràfics que informen, bàsicament, d’aquells 
aspectes relacionats amb la gestió ambien- 
tal de la pròpia organització. S’han publicat 
quatre d’aquests butlletins en versió digital 
d’octubre a desembre.

4. Càlcul d’emissions CO2

Una de les accions incorporades al nou 
Pla d’Acció ha estat la d’incorporar la 

quantificació dels Gasos d’Efecte Hivernacle 
(GEH) i l’aproximació de la petjada 
ecològica de l’activitat del Consorci com a  
nou indicador de sostenibilitat. Per fer-ho 
s’han utilitzat la metodologia del Programa 
d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic. S’han recopilat i analitzat 
les dades de 2009 i 2010 i s’ha fet difusió 
dels resultats. El procés ha esdevingut una 
oportunitat per la comunicació interna i la 
difusió, ja que moltes de les mesures que 
es tenen en compte per evitar les emissions 
en les actuacions habituals del Consorci, no 
sempre són conegudes per tot el personal.

5. II Trobada de la Xarxa Compra 
Reciclat
El Consorci forma part des del 2009 
d’aquesta Xarxa, que treballa per ajuntar la 
demanda i la oferta dels productes reciclats, 
reciclables i/o biodegradables, incentivant 
així la seva compra. El 2� d’octubre es va 
participar en aquesta trobada on estaven 
representades també les administracions 
que conformen el Consorci.

6. Ambientalització de la Contractació
Aquesta tasca ha experimentat un 
nou impuls aquest any,  gràcies a la 
participació de diferents tècnics del 
Servei d’Administració i contractació, en 
un curs de formació impartit a l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 
S’han elaborat guions per la incorporació 
de criteris ambientals i socials que es tenen 
en compte en el moment de l’elaboració 
dels plecs. 

7. Actuacions vinculades a l’Agenda 21 
de Barcelona
Dins el marc de treball de l’Agenda 21 de 
Barcelona, hem estat convidats a participar 
a diferents en diferents equips de treball 
i altres actes adreçats a les organitzacions 
signants del Compromís per a la 
Sostenibilitat.

Aquest any en destaquem la nostra 
participació en l’organització de la segona 
Convenció de signants, que no ha estat 
un acte puntual sinó un procés de treball 
durant sis mesos en què s’ha avaluat la 
feina feta, durant els últims vuit anys, 

Grups de treball en el marc de la segona 
Convenció de signants.

Quantificació dels residus a can Coll. 
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s’han detectat les necessitats emergents i 
s’ha planificat el treball dels propers anys. 
El nostre treball s’ha centrat, com a experts 
temàtics, en l’elaboració de la diagnosi 
referent al primer objectiu del Compromís 
per a la Sostenibilitat: Protegir els espais 
lliures i biodiversitat. 

La Trobada general de la Convenció va 
reunir un total de 11� entitats signants 
del Compromís, en un espai per compartir 
projectes i iniciatives, conèixer altres 
membres de la xarxa i reflexionar sobre la 
diagnosi i el futur de l’Agenda 21.

En el mateix marc de treball, hem 
participat en el Cicle Transicions cap a 
una Barcelona més sostenible, orientat a 
detectar les necessitats emergents i noves 
tendències locals i globals. El programa 
va consistir en tres conferències sobre 
estratègies internacionals per a un món 
més sostenible: 
• Canvi climàtic i la gran transició cap a un 
món descarbonitzat, Josep Canadell.
• Si els adults no ens escolteu tindreu 
embolics seriosos. La participació dels nens 
i nenes en l’evolució cap a una ciutat més 
sostenible, Francesco Tonucci.
• Les comunitats i l’administració local 
per a un futur amb menys emissions de 
carboni, Alexis Rowell.

Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat
El Consorci del Parc de Collserola és 
membre del Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, òrgan consultiu 
i de participació sectorial, adscrit a l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

La sessió plenària anual es va celebrar 
el 1� de desembre al Saló de Cent de 
l’Ajuntament. En aquesta sessió es va 
presentar l’informe de la candidatura 
de Barcelona com a Capital Ambiental 
Europea pels anys 2012 i 2013.

També es va informar el plenari sobre la 
Segona Convenció de signants de l’Agenda 
21 i es va fer un resum dels plans i projectes 
portats a terme: 
- El Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat 
de l’aire.
- El balanç del primer any de la nova 
contracta de neteja.
- El Pla estratègic de Biodiversitat .
- El Pla estratègic del Verd.
En els dos últims hem participat activament 
en els grups de treball i comissions com a 
representants del Consorci en el Consell.

Celebració del Consell al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona

Videoconferència amb Alexis Rowell

Conferència Pep Canadell
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El CDRE és un servei de documentació 
de suport a la gestió de Collserola,  amb 
un accent especial en els àmbits de la 
divulgació i l’educació ambiental. La feina 
s’estructura en tres apartats: 
- documentació
- recursos educatius 
- difusio i coordinació 

Novetats destacables d’aquest període 
són:
- L’oferta d’exposicions itinerants: s’ha 
iniciat el préstec de “Conreus de Collse- 
rola” i s’ha col.laborat en una de nova 
relacionada amb els líquens. També 
s’amplia l’oferta d’exposicions en préstec 
amb la mostra “2010 Año de la Biodiver- 
sidad”, feta pel Consell Superior d’Investiga- 
cions Científiques (CSIC) i la Fundació 
Biodiversitat.
- L ’apartat d’oferta de recursos educatius 
en préstec s’ha ampliat amb dos materials: 
per una banda, els usuaris del Bagul 
d’Expressió ara tenen l’opció de poder 
disposar d’un escenari per ambientar les 
històries de Collserola  i, per l’altra, ara 
s’ofereix també la Maleta Didàctica sobre 
Ratpenats, feta pel Museu de Ciències 
Naturals de Granollers. 
- En l’àmbit de la difusió i coordinació, 
destaca la feina conjunta amb altres 
centres de documentació ambiental i 
d’espais naturals protegits (xarxa RECIDA). 
Actualment hi ha força línies de treball 
comunes que permeten encarar un futur 
on l’optimització de recursos i la promoció 
del servei que donen els diferents centres 
tindrà més ressó.

Documentació i recursos
El CDRE ha atès 341 consultes. Les 
consultes han estat presencials (57 %) o 
s’han resolt per correu electrònic (26 %), 
també per  telèfon (17 %).  Cap per correu 
postal o per fax .

En aquests darrers anys ha anat pujant el 
nombre de consultes rebudes i resoltes 
per correu electrònic. Aquest curs, però, 
la proporció de consultes per correu 
electrònic i telèfon ha baixat.

Pot haver influiït la caiguda d’un llamp 
prop de l’edifici de Can Coll que va fer 
que durant unes setmanes el  CDRE no 
disposés d’un funcionament òptim del 
servei telefònic i telemàtic.  

Tot i així, l’indicador de la tendència a 
l’augment del servei no presencial, el dona 
el nombre de  documents cedits mitjançant 
correu electrònic. Aquest curs gairebé s’ha 
triplicat respecte el curs anterior (s’ha 
passat dels 90 documents enviats el curs 
passat, als 241 documents durant aquest 
curs). 

El web és una eina indispensable d’accés 
als serveis del CDRE. El catàleg del fons 
documental ha rebut  2�� visites, la base 
de dades dels Butlletins del Parc ha comptat 
amb 19� consultes. També destaquen 
les 3.�13 descàrregues d’arxius adobe 
acrobat (*.pdf) corresponents a diversos 
documents  que s’ofereixen des del CDRE 
(manuals d’ús de recursos educatius, guies 
de lectura, etc).

S’han deixat en préstec 32�9 documents. 
S’han fet 11 donacions o intercanvis de 
publicacions a centres docents i entitats 
diverses (dels intercanvis, destaquen 
el Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental SDEA, l’associació Turó Solidari 
Cerdanyola, la universitat Pompeu Fabra 
i l’Escola de Capacitació Agrària IRTA, 
l’Escola d’Art Floral de Catalunya). Només 
s’han fet 42 fotocòpies i continua pujant 
la tramesa de documents electrònics, s’han 
enviat, com deiem,  241 arxius (bibliografies 
o documents digitals). 

Recursos educatius
Enguany continua també la digitalització 
progressiva de documentació i recursos del 
Parc de Collserola (fullets divulgatius de 
campanyes diverses, fitxes de patrimoni, 
plafons d’exposicions, etc.). Aquest fons és 
d’aproximadament 300 documents.

Els materials del Cuidem la Terra, cuidem 
Collserola han estat a:
- Escola Sagrada Família (Barcelona)
- Escola John Talabot (Barcelona)

10�

Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE)

Biblioteca de Can Coll. Constitueix el fons 
documental del CDRE. Actualment compta 
aproximadament amb �200 documents. 
D’aquests, uns 300 són documents nous i 
uns 1�0 cal restar-los al fons de l’any ante-
rior (són documents expurgats) . Accessible 
des de http://parccollserola.net/cdre

Bases de dades. Butlletí del Parc, llibres in-
fantils i juvenils de suport a projectes d’edu-
cació ambiental.

Recull de premsa de Collserola 2010.

Fons digital. Plafons exposicions perma-
nents i itinerants del Parc, materials didàc-
tics i fullets diversos d’elaboració pròpia, 
presentacions per a ordinador, etc.

Publicacions periòdiques d’educació i/o 
medi ambient: 3� títols.

Servei d’alerta: Tramesa periòdica de cor-
reu electrònic adreçada a personal del CPC 
i empresa concessionària sobre entrades i 
documentació d’interès del CDRE i servei de 
duplicats.

45%

15%

40%

Usuaris CDRE curs 2009-2010

Educadors: mestres i AMPAs 
(26%), professors secundària i 
universitaris (7%) i altres 
(12%)
Estudiants: universitaris 
(11%), Batxillerats i cicles 
formatius (4%) 

Tècnics CPC, Voluntaris, 
tècnics municipals (28%), 
documentalistes i CRPs (3%) i 
altres tècnics (9%)

Tècnics Educadors

Estudiants

Usuaris del CDRE el curs 2009 - 2010
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L’exposició itinerant Paisatges nocturns 
de Collserola ha estat a:
- Centre Cívic Can Déu (Barcelona) 
- Escola Orlandai (Barcelona)
- Europa International Shool (Sant Cugat)
- Escola Nabí (Vallvidrera)

Conreus a Collserola. Aquesta exposició 
sobre conreus ha tornat a ser a la Festa de 
la Primavera del Parc (Can Coll, 9 de maig  
de 2010), ja que es va centrar en temes 
d’agricultura. També ha estat a:
- Ateneu de Cerdanyola, a l’exposició de 
l’Associació Turó solidari Cerdanyola, en 
el marc d’una Setmana de la Biodiversitat. 
També es va col.laborar en l’impressió 
d’una exposició sobre el Parc dels Gorgs.
- Ajuntament de Sant Cugat, a Les Planes, 
en el marc d’una Jornada d’Agricultura.
- AV.VV de Vallvidrera, també en el marc de 
la 1a. Jornada d’Agricultura de Vallvidrera.

Maletes Collserola Conta contes. Les 
maletes s’han deixat en 2� ocasions, la 
majoria de suport a les propostes educatives 
de Can Coll CEA, també mitjançant el centre 
de recursos pedagògics (CRP de l’Alt Mares- 
me).
S’han elaborat maletes específiques sobre:
- Rastres i restes de fauna (Escola Bellaterra– 
1r d’EP, Cerdanyola)
- La Tardor (Escola Bressol La Gavina, 
Barcelona)
- Consum i medi ambient  (cooperativa de 
consum Guaret, Barcelona)
- Ocells (Escola Bellaterra–2n d’EP, Cer- 
danyola)
- Agricultura (AAVV Vallvidrera, per Racó 
de contes, públic en general)
- Ratpenats (Nit europea dels ratpenats)
- Senglars (Escola Xiprers, 2n. d’EP)
- Construïm amb residus (Escola Solc Nou, 
cicle formatiu de grau superior, Barcelona)

El Bagul d’expressió s’ha deixat en préstec 
a unes 19 escoles, de suport a programes 
educatius del Parc i, també, prestades 
mitjançant centres de recursos pedagògics 
(CRP Badalona). 

El Maletí de les Petjades, duplicat el 
recurs del Racó de plàstica de la Casa dels 
Petits del CEA Can Coll, s’ha deixat en 

préstec a:
- Escola Orlandai (Barcelona)
- Escola Xiprers (Vallvidrera, Barcelona)

La Maleta didàctica dels Ratpenats ha 
estat a:
- Escola Collserola (Sant Cugat)
- Escola Orlandai (Barcelona)
- Escola Bellaterra (Cerdanyola)

Motxilles de descoberta. Aquest curs 
s’han prestat a l’IES Vall d’Hebron per 
a preparar una activitat autoguiada, 
d’aproximació i descoberta de Collserola 
des del propi centre.

Recursos associats a Propostes a mida. 
En � ocasions s’ha fet suport a  propostes 
a mida, són d’activitats que han implicat 
reunions d’assessorament i preparar mot- 
xilles amb recursos diversos (làmines, 
fitxes d’identificació, prismàtics, lupes, 
etc. Aquest curs s’ha experimentat la pro- 
posta de fer una activitat d’aquestes carac- 
terístiques centrada en la granja i l’hort de 
Can Coll i adreçada a alumnes d’escoles 
bressol. 

Difusió i coordinació
Al web. Durant l’any 2010 s’ha participat 
en el grup de treball encarregat del 
redisseny del web. També s’han actualitzat 
els manuals d’ús i dossiers informatius de 
les Bibliomòbils, de les maletes Collserola 
Conta Contes i de les Guies de Lectura.

Amb mestres i educadors. S’han fet 
presentacions de centre (amb exposició de 
recursos educatius específics) adreçades 
a estudiants de ciències de l’educació, a 
professors de postgrau de Secundària, 
a estudiants de cicles formatius de 
grau superior d’Educació Infantil, a estu- 
diants d’escoles taller i similars, etc. 

Amb educadors en actiu i centres de 
recursos pedagògics. A les reunions 
de mestres de Can Coll, especialment 
pel programa Treballem Collserola, 
Experimentem el Bosc, Treballem les 
plantes de l’alzinar, Experimentem la 
Granja i Aproximació a la Fauna, s’han difós 
l’oferta de recursos pedagògics. Aquest 

Exposició itinerarnt “Conreus a Collserola”.

Racó de contes
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curs s’ha incidit especialment en l’oferta 
d’exposicions itinerants i el seu lligam amb 
les activitats educatives.

A les activitats especials del Parc. A les 
activitats especials del Centre d’Informació 
i de Can Coll, el CDRE ha estat present 
amb Racons de Contes i mostres de llibres 
infantils i llibres relacionats amb el tema 
monogràfic del dia .S’han elaborat la guia 
de lectura:
- Collserola Conta Contes ... de ratpenats
- Collserola Conta Contes ... d’ocells: les 
migracions, un repte
- Collserola Conta Contes ... del món rural 
i l’agroecologia, de la vinya i el vi.

Aquestes guies de lectura s’han tramès 
a les biblioteques de lectura pública de 
l’àmbit de Collserola, així com als centres 
de documentació d’altres espais naturals 
protegits de Catalunya. 

Amb centres de documentació d’espais 
naturals protegits, de medi ambient 
i d’educació ambiental. Participació 
a la XIV Sessió de treball de centres de 
documentació d’espais naturals protegits 
de Catalunya (Centre de documentació del 
Parc del Garraf, Gavà, 24 de març de 2010).  
A part de l’intercanvi d’experiències, es va 
assistir a una sessió formativa sobre arxius 
fotogràfics digitals. 

S’ha continuat participant a RECIDA, xarxa 
de centres de documentació ambientals 
i d’espais naturals protegits de tot l’estat 
espanyol. Continua una llista de distribució 

molt útil per conèixer i adquirir documents 
promoguts per administracions, per 
ampliar el fons mitjançant l’oferiment de 
duplicats, per solucionar dubtes tècnics, 
per compartir demandes i resolucions 
d’informació dels usuaris, etc. Veure http://
www.recida.net/ 

Aquest any també s’ha celebrat el IX 
Seminari de RECIDA (CIECEM, Matalas- 
cañas, Huelva, 12-14 de maig de 2010. 
Es va fer la presentació “Experiències de 
difusió: quan els contes entren en els 
nostres centres”, conjuntament amb Víctor 
Benlloch, del Centre  d’Educació Ambiental 
de la Comunitat Valenciana, i Rosario Toril, 
del centre de documentaió del CENEAM.

Entre les conclusions i línies de treball futur 
d’aquest seminari destaquen: la promoció 
de la web, el projecte d’elaborar una base 
de dades de recursos a compartir, l’estudi 
per implementar un metabuscador, pro- 
postes per organitzar grups de treball terri- 
torials, propostes d’autoformació, etc.

Assistència al curs El format PDF com a 
estàndard per a la gestió dels documents 
electrònics organitzat pel Col.legi Oficial de 
bibliotecaris documentalistes de Catalunya 
(UOC, Barcelona, 19 de març de 2009).

Guies de lectura del CDRE
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Pressupost d’ingressos per al 2011
A. Operacions corrents

CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos 2011

34200 Ingressos per serveis educatius 62.000,00 €
34901 Preus públics per ocupació privativa d’espais públics 7.000,00 €
34902 Preus públics per utilització temporal de les instal·lacions del Parc 5,00 €
34909 Altres preus públics 5,00 €
3�000 Vendes 18.000,00 €
39000 Altres ingressos 3.000,00 €

Total Capítol III 90.010,00 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents

44000 Transferències d’entitats públiques 5,00 €
4�001 Transferències de la Generalitat de Catalunya 717.955,00 €
4�100 Transferències Diputació de Barcelona 1.947.796,00 €
4�201 Transferències finalistes Ajuntament de Barcelona 83.714,58 €
4�211 Transferències no finalistes Ajuntament de Barcelona 40.000,00 €
4�202 Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei 9.999,88 €
4�203 Transferències finalistes Ajuntament Sant Cugat 20.000,00 €
4�300 Transferències MMAMB 1.994.936,00 €
4�000 Transferències d’empreses privades finalistes (B:SM) 31.752,00 €
4�001 Transferències d’empreses privades no finalistes 73.500,00 €
Total Capítol IV 4.919.658,46 €

CAPÍTOL V Ingressos Patrimonials
�2000 Interessos 4.000,00 €
��000 Concessions 59.106,28 €
Total Capítol V 63.106,28 €

Total Operacions corrents 5.072.774,74 €

B. Operacions de capital

CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals
�1900 Venda d’immobilitzat 100,00 €
Total Capítol VI 100,00 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital

�4000 Transferències d’entitats públiques 234.821,60 €
��0�0 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 5,00 €
��100 Transferències de la Diputació de Barcelona 212.824,00 €

��201 Transferències Ajuntament de Barcelona 24.368,38 €

��203 Transferències Ajuntament de Sant Cugat 60.000,00 €
��204 Transferències Ajuntament  de Sant Feliu de Llobregat 30.000,00 €
��209 Transferències altres ajuntaments 5,00 €
��300 Transferències de la MMAMB 385.500,00 €
��000 Transferències d’entitats privades 5,00 €

Total Capítol VII 947.528,98 €

Total Operacions de capital 947.628,98 €

Total Pressupost d’ingressos 2011 6.020.403,72 €
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Pressupost de despeses per al 2011
A) Operacions corrents

CAPÍTOL I Despeses de personal 2011

0.920.10100 Retribucions bàsiques personal directiu 75.175,80 €
0.920.12000 Sous del grup A1-funcionaris 14.555,84 €
0.920.12001 Sous del grup A2-funcionaris 14.633,24 €
0.920.12003 Sous del grup C1-funcionaris 19.713,84 €
0.920.1200� Triennis-funcionaris 14.343,06 €
0.920.12100 Complement destinació-funcionaris 26.355,84 €
0.920.12101 Complement específic-funcionaris 62.023,08 €
0.920.12103 Altres complements - funcionaris 29.556,03 €
0.920.12�00 Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari 1.750,00 €
0.920.13000 Retribucions bàsiques-personal laboral fix 774.997,47 €
0.920.13002 Altres remuneracions-personal laboral fix 1.398.412,66 €
0.920.13100 Retribucions  bàsiques-personal laboral temporal 75.916,04 €
0.920.13102 Altres remuneracions-personal laboral temporal 134.452,50 €
0.920.13�00 Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral 22.630,01 €
0.920.1�000 Seguretat social 833.643,93 €
0.920.1�00� Ajuts socials 16.000,00 €
0.920.1�009 Fons social 117.208,45 €
0.920.1�200 Formació i perfeccionament del personal 10.700,00 €
0.920.1�20� Assegurances 21.259,21 €
Total Capítol I 3.663.327,00 €

CAPÍTOL II Despeses corrents en béns i serveis
0.1�2.20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 €
0.920.20300 Lloguer de fotocopiadores 5,00 €
0.1�2.20400 Lloguer de material de transport 5,00 €
0.1�2.20�00 Lloguer de la Torre de Collserola 10.100,00 €
0.920.20900 Cànons 650,00 €
0.1�2.21000 Reparació i manteniment del medi natural 179.015,00 €
0.32�.21200 Manteniment menor centres educatius 5.150,00 €
0.920.21200 Reparació d’edificis i altres construccions 109.030,00 €

0.1�2.21300 Reparació i mant. de maquinària, Instal·lacions tècniques  
i utillatge 2.850,00 €

0.1�2.21400 Reparació i manteniment d’elements de transport 30.000,00 €
0.1�2.21�00 Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure 24.000,00 €
0.920.21�00 Reparació i manteniment mobiliari i equips d’oficina 5,00 €
0.920.21�00 Reparació d’equips per a processos d’informació 5.500,00 €
0.920.21�01 Manteniment programes informàtics 14.000,00 €
0.1�2.21900 Reparació i manteniment d’equips de telecomunicacions 5.000,00 €
0.920.21900 Altres reparacions i manteniments 5,00 €
0.920.22000 Material d’oficina 13.703,40 €
0.1�2.22001 Publicacions Medi Natural 500,00 €
0.32�.22001 Publicacions Educació Ambiental 3.000,00 €
0.920.22001 Publicacions administració general 1.200,00 €
0.920.22002 Consumibles informàtics i altres materials 10.000,00 €
0.920.22100 Consum electricitat 49.000,00 €
0.920.22101 Aigua 30.000,00 €
0.1�2.22103 Combustibles i carburants 38.000,00 €
0.32�.22103 Gasoil calefacció Can Coll 11.000,00 €
0.1�2.22104 Vestuari treballadors Medi Natural 6.000,00 €
0.920.22104 Vestuari 2.500,00 €
0.920.2210� Productes farmacèutics i material sanitari 350,00 €
0.1�2.2210� Equips de protecció individual (EPI) 3.000,00 €
0.920.22110 Productes de neteja i higiene personal 50,00 €
0.920.22200 Servei de telefonia fixa 29.900,00 €
0.920.22201 Postals 8.000,00 €
0.920.22202 Telegràfiques 5,00 €
0.920.22203 Servei d’internet 6.000,00 €
0.920.2220� Telefonia mòbil 8.500,00 €
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0.920.22209 Missatgeria 3.000,00 €
0.1�2.22400 Assegurances de vehicles 12.000,00 €
0.920.22401 Assegurances d’edificis i instal·lacions 14.086,88 €
0.920.22402 Altres assegurances 5,00 €
0.920.22�00 Tributs estatals 5,00 €
0.920.22�01 Tributs de les Comunitats Autònomes 5,00 €
0.920.22�02 Tributs de les Entitats locals 1.700,00 €
0.920.22�01 Representació i protocol 10.000,00 €
0.32�.22�02 Publicacions i divulgació 20.191,91 €
0.920.22�03 Publicacions a Diaris Oficials 3.000,00 €
0.920.22�04 Jurídics, contenciosos 3.000,00 €
0.924.22�0� Voluntaris i participació ciutadana 28.000,00 €
0.1�2.22�99 Despeses diverses Medi Natural 4.500,00 €
0.32�.22�99 Despeses diverses Educació Ambiental 10.000,00 €
0.33�.22�99 Despeses diverses Servei de Projectes i Obres 300,00 €
0.920.22�99 Despeses diverses administració 300,00 €
0.1�2.22�00 Servei de neteja del medi natural 263.000,00 €
0.920.22�00 Servei de neteja 94.725,12 €
0.920.22�01 Servei de vigilància i seguretat 112.070,43 €
0.920.22�09 Assessorament informàtic 29.300,00 €
0.1�2.22�0� Estudis i treballs tècnics - Medi Natural 41.415,00 €
0.32�.22�0� Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental 5,00 €
0.33�.22�0� Estudis i treballs tècnics - Projectes i Obres 11.000,00 €
0.920.22�0� Estudis i treballs tècnics-Administració 4.995,00 €
0.32�.22�99 Suport extern Centres d’Educació Ambiental 79.150,00 €
0.912.23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern 5.000,00 €
0.920.23010 Dietes del personal directiu 100,00 €
0.920.23020 Dietes del personal no directiu 4.000,00 €
0.912.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 100,00 €
0.920.23110 Locomoció del personal directiu 1.000,00 €
0.920.23120 Locomoció del personal no directiu 7.000,00 €
Total Capítol II 1.369.977,74 €

CAPÍTOL III Despeses financeres
0.920.3�200 Interessos de demora 5,00 €
0.920.3�900 Altres despeses financeres i de gestió bancàries 450,00 €
Total Capítol III 455,00 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents
0.920.4�200 Transferències corrents a ajuntaments 5,00 €
0.920.4��00 Transferències corrents a altres entitats que agrupin municipis 39.000,00 €
0.920.4�000 Transferències corrents a fam. i institucions sense finalitats lucra-tives 5,00 €
0.920.4�100 Transferències corrents a persones físiques 5,00 €
Total Capítol IV 39.015,00 €

Total Operacions corrents 5.072.774,74 €
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B) Operacions de capital

CAPÍTOL VI Inversions reals
0.1�2.�0000 Inversions en terrenys 5,00 €
0.1�2.�0900 Inversió nova en medi natural per a l’ús general 75.085,00 €

0.33�.�0900
Altra inversió nova en infraestructures i béns destinats 
a l’ús general

67.755,00 €

0.1�2.�1900 Inversió de reposició en medi natural per a l’ús general 144.368,38 €
0.32�.�1900 Inversió de reposició d’infraestruct. i béns destinats a l’ús general 5,00 €
0.920.�2200 Edificis administratius i altres construccions 6.463,40 €
0.1�2.�2300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 €
0.1�2.�2400 Elements de transport 111.850,00 €
0.920.�2�00 Mobiliari i equipament d’oficina 12.785,00 €
0.920.�3200 Inversió de reposició d’edificis i altres construccions 71.049,00 €
0.1�2.�3300 Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000,00 €
0.920.�3�00 Mobiliari i equipament d’oficina 12.200,00 €
0.32�.�4000 Drets de reproducció 3.000,00 €
0.920.�4009 Altres inversions immaterials 106.026,00 €
0.920.�4100 Aplicacions informàtiques 14.000,00 €
0.1�2.��200 Altres edificis i construccions-Medi Natural 5,00 €
0.920.��200 Altres edificis i construccions-Projectes i Obres 234.821,60 €
0.1�2.��300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 13.200,60 €
0.1�2.��400 Elements de transport-Medi Natural 5,00 €
0.32�.���00 Mobiliari i equipament educació ambiental 18.000,00 €
0.1�2.���00 Mobiliari urbà i estris 2.000,00 €
0.920.���00 Mobiliari i equipament d’oficina 15.000,00 €
0.920.���00 Equips per al procés de la informació 28.000,00 €
Total Capítol VI 947.623,98 €

CAPÍTOL IV Transferències de capital
0.920.��20� Transferències Ajuntaments 5,00 €

Total Capítol VI 5,00 €

Total Operacions de capital 947.628,98 €

Total Pressupost de despeses 6.020.403,72 €




