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A. Operacions corrents

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos Consignació pressupostada Contret

34200 INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS 61,000.00 € 55,276.18 €

34901 PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS PÚBLICS 20,000.00 € 17,690.75 €

34902 PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ TEMPORAL INSTAL. DEL PARC 500.00 € 0.00 €

34903 INGRESSOS PER ACTIVITATS REALITZADES AL PARC 110.00 € 1,521.10 €

34909 ALTRES PREUS PÚBLICS 2,000.00 € 0.00 €

36000 VENDES 9,500.00 € 5,862.55 €

39000 ALTRES INGRESSOS 2,000.00 € 15,937.24 €

39001 INGRESSOS PER DESCOMPTE EN NÒMINA QUOTES SANITAS 3,000.00 € 2,983.48 €

39901 ANUNCIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA 1,000.00 € 995.88 €

Total Capítol III 99,110.00 € 100,267.18 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents Consignació pressupostada Contret

45001 TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA 100,000.00 € 100,000.00 €

46100 TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2,420,750.00 € 2,420,750.03 €

46201 TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA 142,937.30 € 142,222.26 €

46202 TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI 8,000.00 € 8,000.00 €

46203 TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA 30,000.00 € 30,000.00 €

46400 TRANFERÈNCIES ÀMB 2,295,404.00 € 2,295,404.00 €

47001 TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES 75,000.00 € 74,969.00 €

Total Capítol IV 5,072,091.30 € 5,071,345.29 €

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials Consignació pressupostada Contret

52000 INTERESSOS 100.00 € 41.75 €

55000 CONCESSIONS 54,458.00 € 53,324.35 €

Total Capítol V 54,558.00 € 53,366.10 €

Total operacions corrents 5,225,759.30 € 5,224,978.57 €

Estat d’ingressos 2016

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

61900 VENDA D'IMMOBILITZAT 100.00 € 743.80 €

Total Capítol VI 100.00 € 743.80 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital Consignació pressupostada Contret

76100 TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 48,990.00 € 48,990.00 €

76201 TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA 200,000.00 € 200,000.00 €

76204 TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 30,000.00 € 29,929.64 €

Total Capítol VII 278,990.00 € 278,919.64 €

Total operacions de capital 279,090.00 € 278,919.64 €

Pressupost 2016 5,504,849.30 €

Romanents 2015 210,877.02 €  

Total pressupost 2016 5,715,726.32 € 5,503,898.21 €
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A. Operacions corrents

CAPÍTOL I Despeses de personal Consignació pressupostada Contret

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 2,393,841.43 2,391,980.00

SEGURETAT SOCIAL 611,659.77 594,711.19

ALTRES 105,781.98 110,233.18

Total Capítol I 3,111,283.18 3,096,924.37

CAPÍTOL II Adquisició de béns i serveis Consignació pressupostada Contret

1.1720.20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 1.000,00 € 0,00 €

4.920.20300 LLOGUER DE FOTOCOPIADORES 2.022,00 € 2.014,08 €

1.1720.20400 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT 5,00 € 0,00 €

1.1720.20800 LLOGUER REPETIDOR TORRE DE COLLSEROLA 13.800,00 € 13.484,04 €

1.1720.21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL 579.312,30 € 435.011,78 €

1.1720.21001 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES DE LLEURE 5,00 € 0,00 €

3.920.21200 REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 223.750,04 € 218.045,67 €

1.1720.21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCNIQUES I UTILL. 1.500,00 € 2.961,68 €

1.1720.21400 REPARACIONS I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT 35.000,00 € 32.436,66 €

1.1720.21500 REPARACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE 5.500,00 € 5.504,63 €

4.920.21500 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 7.900,00 € 6.734,44 €

4.920.21600 REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 26.400,22 € 28.170,32 €

1.1720.21900 REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS 4.200,00 € 3.992,96 €

9.920.22000 MATERIAL D'OFICINA 14.000,00 € 11.277,85 €

1.1720.22001 PUBLICACIONS DE MEDI NATURAL 400,00 € 476,34 €

2.326.22001 PUBLICACIONS CDRE 2.800,00 € 2.658,92 €

9.920.22001 PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.800,00 € 2.008,79 €

9.920.22100 CONSUM ELECTRICITAT 55.000,00 € 51.932,16 €

9.920.22101 AIGUA 35.000,00 € 37.140,21 €

1.1720.22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 33.800,00 € 22.873,22 €

3.337.22103 COMBUSTIBLE CALDERES CALEFACCIÓ CAN COLL I CAN BALASC 8.000,00 € 4.750,09 €

1.1720.22104 VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL 6.900,00 € 6.687,65 €

9.920.22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. 500,00 € 226,44 €

9.920.22110 PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE PERSONAL 5,00 € 0,00 €

9.920.22200 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA 25.000,00 € 23.195,85 €

9.920.22201 POSTALS 3.000,00 € 2.549,78 €

9.920.22202 TELEGRÀFIQUES 5,00 € 0,00 €

4.920.22203 SERVEI D'INTERNET 6.500,00 € 5.156,09 €

9.920.22205 TELEFONIA MÒBIL 11.000,00 € 11.366,16 €

9.920.22209 MISSATGERIA 1.600,00 € 1.618,42 €

1.1720.22400 ASSEGURANCES DE VEHICLES 7.000,00 € 5.635,13 €

9.920.22401 ASSEGURANCES 10.632,00 € 10.626,24 €

9.920.22500 TRIBUTS ESTATALS 1.000,00 € 928,25 €

9.920.22501 TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 5,00 € 0,00 €

9.920.22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 3.000,00 € 1.651,36 €

0.920.22601 REPRESENTACIÓ I PROTOCOL 7.000,00 € 10.071,68 €

2.326.22602 COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS 28.000,00 € 28.441,66 €

9.920.22603 PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS 5.000,00 € 4.007,19 €

9.920.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 1.500,00 € 3.618,39 €

2.924.22608 VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 24.500,00 € 24.246,50 €

1.1720.22699 DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL 4.500,00 € 2.229,28 €

Estat despeses 2016
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2.326.22699 DESPESES FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS SERVEI UPDEA 28.000,00 € 25.403,58 €

3.337.22699 DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES I OBRES 300,00 € 4.821,20 €

9.920.22699 DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ 4.110,00 € 3.613,98 €

1.1720.22700 SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL 225.322,74 € 194.848,05 €

9.920.22700 SERVEI DE NETEJA 78.955,00 € 78.678,48 €

9.920.22701 SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 90.685,00 € 93.079,80 €

1.1720.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - MEDI NATURAL 63.803,00 € 62.715,28 €

2.326.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - EDUCACIÓ AMBIENTAL 5,00 € 0,00 €

3.337.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PROJECTES I OBRES 11.000,00 € 9.417,79 €

9.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ADMINISTRACIÓ 60.538,00 € 57.848,25 €

4.920.22709 ASSESSORAMENT INFORMÀTIC 28.000,00 € 26.395,08 €

2.326.22799 SUPORT EXTERN EQUIPAMENTS SERVEI D'UPDEA 96.000,00 € 95.626,50 €

0.912.23000 DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 5.000,00 € 1.173,25 €

0.920.23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 500,00 € 278,25 €

8.920.23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 3.500,00 € 2.915,71 €

0.912.23100 LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 100,00 € 0,00 €

0.920.23110 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 800,00 € 1.140,87 €

8.920.23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 5.000,00 € 3.893,17 €

9.920.23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 2.000,00 € 214,15 €

Total Capítol II 1.901.460,30 € 1.685.793,30 €

CAPÍTOL III Despeses financeres Consignació pressupostada Contret

9.920.35200 INTERESSOS DE DEMORA 5,00 € 0,00 €

9.920.35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 500,00 € 35,74 €

Total Capítol III 505,00 € 35,74 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents Consignació pressupostada Contret

8.920.46100 TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 80.901,00 € 80.884,97 €

Total Capítol IV 80.901,00 € 80.884,97 €

Total operacions corrents 5.094.149,48 € 4.863.638,38 €
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CAPÍTOL VI Inversions reals Consignació pressupostada Contret

9.920.60000 INVERSIONS EN TERRENYS 5,00 € 0,00 €

1.1720.60900 INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL 336.001,42 € 135.999,98 €

3.337.60900 INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 5,00 € 0,00 €

1.1720.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL 5,00 € 0,00 €

3.920.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL 82.875,60 € 52.274,38 €

3.920.62200 EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS 103.641,00 € 70.502,64 €

9.920.62200 CONSTRUCCIONS 0,00 € 0,00 €

1.1720.62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 14.205,00 € 15.226,42 €

1.1720.62400 ELEMENTS DE TRANSPORT 22.040,00 € 21.205,56 €

3.920.62500 MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA 12.632,10 € 15.601,65 €

2.326.64000 INVERSIONS IMMATERIALS SERVEI D'UPDEA 17.500,00 € 17.428,71 €

1.1720.64009 ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS 5,00 € 0,00 €

4.920.64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 5,00 € 0,00 €

1.1720.68200 ALTRES EDIFICIS I  CONSTRUCCIONS MEDI NATURAL 5,00 € 0,00 €

1.1720.68500 MOBILIARI URBÀ I ESTRIS 705,00 € 0,00 €

2.326.68500 MOBILIARI I INSTAL·LACIONS SERVEI D'UPDEA 5,00 € 0,00 €

4.920.68600 EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ 31.941,72 € 31.823,97 €

Total Capítol VI 621.576,84 € 360.063,31 €

Total operacions de capital 621.576,84 € 360.063,31 €

Pressupost  2016 5.504.849,30 €

Romanents 2015 210.877,02 €

Total pressupost 2016 5.715.726,32 € 5.223.701,69 €





3. Actuacions
3.1 Administració i contractació

3.1.1. Assessoria jurídica
3.1.2. Assistència als òrgans de govern i de consulta
3.1.3. Gestió comptable
3.1.4. Recursos humans
3.1.5. Gestió del patrimoni
3.1.6. Suport als serveis finalistes
3.1.7. Serveis centrals
3.1.8. Convenis amb administracions, entitats públiques i privades
3.1.9. Col·laboració amb el món universitari i centres educatius
3.1.10. Arxiu
3.1.11. Transparència i administració electrònica
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3. ACTUACIONS

Assessoria  
jurídica
—
L’assessoria jurídica del Consorci del Parc Natural 
de la Serra 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, i 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.

Estat aprovació Estatuts del 
Consorci fins el 31/12/2016

El text dels vigents Estatuts del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola fou aprovat per 
l’Assemblea General de l’entitat en la sessió de 28 
d’abril de 2011 i publicat íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig 
de 2011 (CVE-Núm. de registre: 022011011318).

L’Assemblea General del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, en sessió ordinària 
celebrada 20 de juny de 2016 va aprovar:

L’ampliació de la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
aprovada per l’Assemblea General de l’entitat en 
sessió de data 22 de juliol de 2014, d’acord amb 
el text que s’adjuntava en annex, de conformitat 
amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 
10.a) dels vigents Estatuts de l’entitat.

Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que dugui a terme les actuacions materials per 
a l’execució de l’anterior acord, previstes a la 
legislació i que siguin comunes a tots els ens 
consorciats.

Notificar aquests acords a tots els ens consorciats 
per al seu coneixement i als efectes legals 
escaients.

En el decurs del tràmit d’aprovació per tots els 
ens consorciats, la Generalitat de Catalunya ha 
plantejat un seguit de consideracions tècniques 
sobre la proposta de modificació, la qual cosa 
implica reperfilar part de l’articulat modificat.

Així, en la data de tancament d’aquesta memòria 
la modificació estatutària continua en el seu 
tràmit. 

Recurs relatiu al rebuig 
a les activitats militars 
dins de l’àmbit del Parc

L’Assemblea General del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, en sessió de data de 
20 de juny de 2016, va aprovar una resolució de 
rebuig a les activitats militars dins de l’àmbit del 
Parc, donat el caràcter de Collserola com a espai 
d’oci, lleure i activitat física per a molts ciutadans 
i la presència de 13 centres educatius en el seu 
entorn. Aquesta resolució demana el cessament 
d’activitats de l’exèrcit en considerar que aquestes 
pràctiques militars no han de ser una escena 

Al Servei d’Administració i Contractació li corresponen les funcions estructuradores del funcionament 
de l’ens gestor del Parc, amb l’objectiu de facilitar els procediments per tal que es puguin assolir les 
funcions finalistes dels altres serveis. 

Gestiona els següents programes: 

1. Assessoria jurídica.
2. Assistència als òrgans de govern i de consulta.
3. Gestió comptable.
4. Recursos humans.
5. Gestió del patrimoni.
6. Suport als serveis finalistes.
7. Serveis centrals.
8. Convenis amb administracions, entitats públiques i privades.
9. Col·laboració amb el món universitari i centres educatius.
10. Arxiu.
11. Transparència i administració electrònica
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El ‘Mandó de Collserola’ un dels productes amb nou 
reglament dins la Marca de garantia de Collserola

Els incidents de trànsit amb senglars, un tema que 
ha generat una sentència favorable al Consorci

habitual al Parc, que té unes finalitats diferents, 
com són la preservació de la biodiversitat de 
l’entorn, l’educació en els valors de respecte a la 
natura, l’ús social i l’afavoriment de la preservació 
del gran pulmó verd de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana.

A petició del Consorci, l’Assessoria Jurídica de 
la Direcció de Serveis Jurídics de la Diputació 
de Barcelona, de data 19 de juliol de 2016, va 
emetre un informe en què es conclou que en el 
marc normatiu actual l’ús merament esportiu 
o d’entrenament de les forces armades s’ha 
d’autoritzar, com qualsevol altre ús col·lectiu 
esportiu, amb les limitacions que es considerin 
oportunes, quant a l’exhibició d’armes  
o d’itineraris, per raons de seguretat d’altres 
visitants, usuaris del parc o la proximitat de 
centres educatius. Que el Pla especial d’ordenació 
i protecció del medi natural del Parc de Collserola 
no preveu res respecte a l’ús militar del Parc, la 
qual cosa no impedeix que el futur Pla especial per 
a la protecció del medi natural i del paisatge reguli 
sobre aquesta qüestió.

El 5 d’octubre de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu 11 de Barcelona va comunicar 
al Consorci la interposició del recurs número 
333/2016F, per part del Ministerio de Defensa 
contra el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i demana la suspensió de l’executivitat 
de l’acte recorregut. A la vista dels antecedents 
el Consorci va comparèixer en defensa dels seus 
interessos.

Aprovació d’ordenances 
i reglaments

L’Assemblea General del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, en sessió de data 2 de 
desembre de 2016, va aprovar inicialment:

•	 els Reglaments específics dels productes 
agropecuaris acollits a la marca de garantia 
“Producte de Collserola” (xai, cabrit, 
mandarines, tomàquet, vi i mel)

•	 la modificació del Text articulat de les 
Ordenances del Parc de Collserola pel que fa 
a les autoritzacions d’activitats col·lectives 
físico-esportives i a les activitats de les forces 
armades i dels cossos de seguretat públics  
i privats al Parc.

•	 donar conformitat a la proposta d’ordenança 
per a la regulació de la circulació de bicicletes 
al Parc Natural de la Serra de Collserola. La 
proposta d’ordenança es va traslladar als 
Ajuntaments consorciats a efectes de la seva 
tramitació i aprovació.

 
A data de tancament de l’exercici aquests 
documents continuaven la seva tramitació 
d’aprovació.

Responsabilitat patrimonial

Degut a què en els darrers anys ha augmentat 
la població de senglar al Parc i a la presència 
d’aquests animals creuant les seves vies o, fins 
i tot, dins la trama urbana, es continuen rebent 
reclamacions patrimonials. En conseqüència, 
també s’han vist incrementats els incidents de 
trànsit amb individus d’aquesta espècie, alguns 
amb danys als vehicles i a les persones. 

Una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, de 10 de maig de 2016, 
eximeix de culpa el Consorci per no ser titular 
de la via i per no tenir competències en el 
control de les espècies cinegètiques, enfront la 
reclamació presentada per un ciutadà contra la 
resolució desestimatòria presumpta dictada per 
l’Ajuntament de Barcelona (Districte d’Horta-
Guinardó) en data 20 de març de 2015.

Seguiment i control de la 
defensa jurídica del Consorci

Pel que fa al seguiment i control de la defensa 
jurídica del Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, s’ha realitzat l’escaient coordinació 
dels plets en marxa de l’any 2016, que es resumeix 
en quadre de la pàgina 20.:

A continuació es relacionen els recursos interposats 
contra el Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de 
declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola 
i de les reserves naturals parcials de la Font Groga 
i de la Rierada-Can Balasc; sent part demandada 
la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments 
respectius, si escau; amb la col·laboració  
i assistència tècnica del Consorci.
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Plets en tràmit a 31 de desembre de 2016

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Núm. Recurs / Any d’inici Número Exp.  CPNSC Tipus / contingut Estat de tramitació

947/90 179/96-AG Urbanístic / Expropiació finca forestal al Papiol Pendent execució sentència

48/16 2014/037-AG
Urbanístic/Reclamació ocupació per part de l’Adminis-
tració de dues peces de terra situades al nord del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat

Sentència 822 estimant el recurs d’apel·lació 
formulat per Agrourbana Financiera, SL., 
contra interlocutòria del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 7 de Barcelona, de 
22 de setembre de 2015, que va estimar la 
causa prèvia d’inadmissibilitat per caducitat i 
acordar l’arxiu de les actuacions

591/2016 2013/215-AG

Responsabilitat patrimonial sol·licitud reclamació per 
danys i perjudicis per l’accident ocorregut el 21 de juny 
de 2014, en el carrer Mont d’Orsà (Vallvidrera), al terme 
municipal de Barcelona.

Admesa l’ampliació del recurs

Jutjat del Contencios Administratiu de Barcelona

Núm. Jutjat Número recurs /Any inici Número Exp. CPNSC Tipus / Contingut Estat de tramitació

7 482/2014 2014/037-AG
Urbanístic/Reclamació ocupació per part de l’Ad-
ministració de dues peces de terra situades al nord 
del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 

Retornades les actuacions per part del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya per tal 
que continuï la tramitació del procediment.

11 60/2016D 2013/215-AG

Responsabilitat patrimonial sol·licitud reclamació 
per danys i perjudicis per l’accident ocorregut 
el 21 de juny de 2014, en el carrer Mont d’Orsà 
(Vallvidrera), al terme municipal de Barcelona.

Acte núm. 168/2016, de 23/9/2016, decla-
rant la incompetència del Jutjat Contenciós 
Administratiu i remetent el cas al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

10 230/2015G 2016/073--AG

Responsabilitat patrimonial sol·licitud reclamació 
danys i perjudicis accident amb porc senglar  en el 
punt quilomètric 1 de la carretera BP-1417, terme 
municipal de Barcelona.

Interposició de recurs contra la  resolució 
desestimatòria presumpta dictada per 
l’Ajuntament de Barcelona (Districte d’Horta-
Guinardó) . Ampliada la demanda contra el 
Consorci.. Sentència 121/2016, de 10 de 
maig de 2016, favorable al Consorci. Con-
demna a pagar a l’Ajuntament de Barcelona.

11 8/2016 2012/113-AG

Tràmits preliminars a la recuperació d’ofici 
del recinte d’un antic colomar existent a la 
finca de Can Baró (núm. de referència CGCCT 
08219A00200014).

Acte del Jutjat contenciós administratiu nú-
mero 11 de Barcelona, declarant la caducitat 
del recurs contenciós administratiu i l’arxiu 
de les actuacions.

13 163/2016 2016/074-AG

Responsabilitat patrimonial sol·licitud reclama-
ció danys i perjudicis patits a la persona i a la 
motocicleta, circulant pel carrer Collserola 24 de 
Barcelona.

Pendent data vista. Acumulat amb reclama-
cions presentades a la Generalitat de Catalu-
nya i a l’Ajuntament de Barcelona.

Jutjat del Social de Barcelona

Núm. Jutjat Número recurs / Any inici Número  - Exp.  CPNSC Tipus/Contingut Estat de tramitació

9 566/2015-A 2015/079-AC Reclamació de quantitat Pendent sentència

26 6/2016 2007/234-AG  
2015/134-AG Reclamació d’incapacitat permanent Compareixença del Consorci. Judici oral el 

29/5/2017
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Núm. Recurs 
/ Any d’inici

Número Exp.  
CPNSC Tipus / contingut Estat de tramitació

517/2010 2000/237-AG

Urbanístic/Estimació demanada interposada, per l’entitat Rústica y Urbana del Vallés, 
S.A. referent a  l’exclusió terrenys sector de Torre Negra a Sant Cugat del Vallès, 
de l’àmbit del Parc Natural. (Es refereix al mateix sector, que es objecte del recurs 
478/2010, i sobre el qual el Tribunal ha donat la seva conformitat).

Sentència 893/2013 de 10/12/2013, desfavorable 
a l’Administració.  
Sentència TS de 9/2/16 de retroacció d’actuacions 
del TSJC.  
Sentència desfavorable del TSJC de 19/9/16. 
Aquesta sentència encara no és ferma.

431/2010 2000/237-AG Urbanístic/Desestimació demanda interposada pels propietaris terrenys a Sant Just 
Desvern.

Sentència 890/2013 de 10/12/2013, favorable  
a l’Administració.

494/2010 2000/237-AG Urbanístic/ Desestimació demanda interposada per l’entitat Lafarge Cementos, S.A., 
propietaris terrenys a Montcada i Reixac.

Sentència 891/2013 de 10/12/2013, favorable  
a l’Administració.

478/2010 2000/237-AG
Urbanístic/ Estimació demanda interposada per l’entitat Josel, S.L., referent a l’exclu-
sió terrenys sector Torre Negra a Sant Cugat del Vallès. Codemandat: Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès.

Sentència 50/2014 de 28/1/2014, desfavorable  
a l’Administració. Desestimat recurs de cassació per 
Sentència TS de 9/2/16.

503/2010 2000/237-AG

Urbanístic/Estimació demanda interposada per Inmobiliaria Ruspe, SL, Proyectos 
Inmobiliarios del Bages 2002, SL, Verdhabitats, SL, Studio Daniel, SA y Promociones 
Inmobiliarias Navarras, SL (Proinasa), propietaris terrenys al sector NO  de Pedralbes, 
a Barcelona.

Sentència 637/2014 de 12/11/2014, desfavorable 
a l’Administració.  
Sentència 3812/2016 del Tribunal Suprem, de 19 
juliol de 2016, desfavorable a l’Administració. 
(ferma el 5/10/2016). 
Pendent proposta d’exclusió de l’àmbit per trame-
tre al Tribunal, per la seva conformitat.

514/2010 2000/237-AG Urbanístic/Desestimació demanda interposada pels propietaris terrenys a Sant Just 
Desvern, qualificats de 7c.

Sentència  892/2013 de 10/12/13, favorable 
a l’Administració.

493/2010 2000/237-AG Urbanístic/Desestimació demanda interposada per propietaris finca amb habitatge al 
barri de la Font del Bou, a Barcelona.

Sentència  591/2014 de 22/10/2014, favorable  
a l’Administració.

505/2010 2000/237-AG Urbanístic/ Estimació demanda interposada per l’entitat Puigfel, S.A., Cerámica de 
Cerdanyola y Transfel, S.A., propietaris de terrenys a Cerdanyola del Vallès.

Sentència  261/2014 de 13/5/2014, desfavorable  
a l’Administració.  
Sentència 1562/2016 del Tribunal Suprem, de 28 
de juny, desfavorable a l’Administració. 
Pendent proposta d’exclusió de la finca de SACE-
SA de l’àmbit, excepte la zona d, per trametre al 
Tribunal per la seva conformitat.

507/2010 2000/237-AG Urbanístic/Estimació demanda interposada per propietaris finca a Montcada i Reixac.

Sentència 557/2014 de 8/10/2014, desfavorable a 
l’Administració.  
Acord GOV/145/2015, d’1/9/2015 compliment 
sentència
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3. ACTUACIONS

Assemblea General  
celebrada el mes de juny de 2016

Assemblea General celebrada el  
mes de març de 2016

Assistència als 
òrgans de govern  
i de consulta
—
El Consorci és una entitat local i, per tant, els 
seus òrgans de govern es renoven aprofitant la 
renovació dels nostres ajuntaments a partir de les 
eleccions municipals. Les darreres es dugueren a 
terme el 24 de maig de 2015. A partir d’aquí, el 13 
de juny es constituïren la majoria d’ajuntaments 
dels nostre entorn.

El 23 de juliol fou el torn dels òrgans de govern 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que 
una setmana abans, el 15 de juliol, es constituí el 
Ple de la Diputació de Barcelona.

En aquest període ha coincidit una reestructuració 
interna de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i de la Generalitat de Catalunya, 
per la qual cosa aquest Consorci passà a estar 
vinculat al Departament de Territori i Sostenibilitat 
des del mes de juny de 2015.

Amb aquests antecedents del 2015, en data 1 de 
març de 2016 s’iniciaren els treballs del nou equip 
de govern, constituint-se l’Assemblea General 
renovada en sessió de data 1 de març de 2016.

Activitat dels òrgans 
de govern

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de 
deliberació i decisió del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola.

Durant l’any 2016 es van dur a terme quatre 
sessions: una sessió constitutiva, en data 1 de 
març, i tres sessions ordinàries, en dates 20 de 
juny, 30 de setembre i 2 de desembre.

Dels diversos assumptes tractats sobresurten el 
següents:

Sessió d’1 de març:

Elecció de les persones designades per la 
Presidència i les Vicepresidències.

Després de la constitució de l’Assemblea General, 
els seus membres van acordar elegir com  

a presidenta del Consorci la Sra. Ada Colau 
Ballano i com a vicepresidents del Consorci la 
Sra. Mercè Conesa Pagès i el Sr. Ferran Miralles 
i Sabadell; en representació, respectivament, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la Diputació 
de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

A més, la Sra. Pilar Díaz Romero, alcaldessa 
d’Esplugues de Llobregat, fou nomenada 
vicepresidenta executiva.

Sessió de 20 de juny

Aprovació inicial del nou organigrama de 
l’entitat.

•	 La proposta que s’aprovà persegueix adaptar 
l’organigrama a l’organització actual, amb les 
següents modificacions principals:

•	 La incorporació dels òrgans de govern  
i consultius de caràcter col·legiat a l’esquema 
organitzatiu.

•	 L’eliminació del Gabinet de la Vicepresidència 
Executiva.

•	 La incorporació dels apartats d’Urbanisme  
i Supervisió i tutel·la d’actuacions del territori 
al Servei de Projectes i Obres, que passa  
a denominar-se “Servei de Projectes, Obres  
i Urbanisme”.

•	 La reestructuració dels Serveis d’Ús Públic, 
Divulgació i Educació Ambiental i de Medi 
Natural.

•	 La desaparició del grup Informació Territorial 
i Urbanisme, la qual cosa comporta el trasllat 
d’Urbanisme al Servei de Projectes i Obres, 
la incorporació dels Sistemes d’Informació 
Territorial al Servei de Medi Natural  
i l’adscripció de la Informàtica al Servei 
d’Administració i Contractació.

•	 La incorporació al Servei d’Administració  
i Contractació de l’Assessoria Jurídica i de la 
Informàtica.

 
La modificació dels Estatuts de l’entitat. 

El juliol de l’any 2014 l’Assemblea General 
va aprovar la modificació dels estatuts per tal 
d’adscriure formalment el Consorci a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, d’una banda, i de 
l’altra, per ampliar el ventall de competències de 
l’entitat, fent constar alguns aspectes importants, 
que no figuraven explícitament als vigents estatuts, 
com la prevenció d’incendis. A partir d’aquí, es 
va iniciar el tràmit d’aprovació per tots els ens 
consorciats: el text va ser aprovat per tots els 
ajuntaments, amb excepció del de Barcelona, i per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Pel que fa a la 
Diputació de Barcelona, va fer una consideració en 
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Assemblea General celebrada el  
mes de setembre de 2016

el sentit de proposar d’incorporar en la modificació 
d’estatuts un seguit de recomanacions i criteris 
que van elaborar amb caràcter general per als 
seus consorcis i que van aprovar el febrer de 
2015. En aquest context, el Consorci va recollir 
uns suggeriments rebuts dels Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament de Barcelona i les recomanacions 
i els criteris generals aprovats per la Diputació 
de Barcelona i es redactà una ampliació de la 
modificació d’estatuts que aixopluga tots els 
aspectes que han traslladat els ens consorciats. 
En aquest punt, es presentà a estudi d’aquest 
òrgan col·legiat la proposta d’ampliació de la 
modificació dels Estatuts.

Atès que no s’assolí el quòrum necessari, la 
majoria absoluta prevista a l’article 313 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals per aquest supòsit, no s’aprovà el dictamen 
presentat.

Amb aquests antecedents, en aquesta sessió es 
presentà i s’aprovà per unanimitat un nou text, 
amb el següent:

•	 Es recull l’adscripció formal del Consorci 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com 
entitat tutelant.

•	 S’ordenen les competències i potestats 
del Consorci i s’hi incorpora la prevenció 
d’incendis, que no figuraven en els estatuts 
inicials.

•	 S’adapta el procés de dissolució del Consorci 
a la legislació vigent

 
L’aprovació del Reglament d’ús per als 
productes agropecuaris acollits a la marca 
de garantia “Producte de Collserola”

Aquest text actualitza l’anterior reglament que 
incloïa l’oli en la gamma de productes, que no 
pot tenir denominació d’origen d’acord amb el 
que estableix la política agrària comunitària. En 
conseqüència, es proposa l’aprovació d’un text 
refós del reglament, en el qual s’han eliminat les 
referències a l’oli.

Resolució sobre el pas de la línia de Molt 
Alta Tensió (MAT) pel Parc Natural de 
Collserola.

S’aprovà un posicionament de l’Assemblea 
General manifestant la voluntat ferma de 
protegir de manera efectiva els espais naturals 
del Parc Natural de la Serra de Collserola; 
reiterant l’oposició al projecte per manifestament 
innecessari i recordar a Red Eléctrica Española que 

a data d’avui no ha estat capaç de demostrar el 
contrari. 

Es va fer constar que es rebutjava que s’intenti 
complir el tràmit de l’estudi d’impacte ambiental 
de l’anella metropolitana de 400kV al seu pas per 
Santa Coloma de Gramenet per la via simplificada 
tal com especifica una resolució publicada al BOE, 
tot vulnerant la llei i menystenint el posicionament 
de les institucions comunitàries i furtant a les 
institucions afectades i a la ciutadania el dret a 
participar en aquest procés. 

Per tant, s’exigí al Ministerio d’Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente que, tal i com les 
institucions comunitàries demanen, la declaració 
d’impacte ambiental de la MAT comprengui la 
totalitat de la nova línia de 400kV proposada, 
incloent l’alternativa zero, és a dir tota l’anella 
de la Regió Metropolitana de Barcelona que s’ha 
intentat avaluar i construir fragmentàriament.

Resolució de rebuig i petició de supressió 
de les activitats militars al Parc Natural de 
Collserola.

Es manifestà el rebuig que dins del Parc Natural 
de la Serra de Collserola es realitzin pràctiques  
i exercicis militars; així com la voluntat 
d’emprendre les actuacions que correspongui per 
tal de no autoritzar més pràctiques militars dins el 
terme territorial del Parc Natural de Collserola. I, 
en aquest sentit, instar especialment el Ministerio 
de Defensa, i com a mesura transitòria, que doni 
les indicacions pertinents perquè no es realitzin 
aquestes maniobres en zones properes a centres 
educatius per les sensibilitats suscitades entre la 
comunitat educativa de la zona 

Així doncs, es volen impulsar les accions per tal 
que el Parc Natural de Collserola sigui declarat 
com una zona desmilitaritzada, i prioritzar la 
necessitat de garantir el seu ús ciutadà, per la seva 
condició d’espai amb una clara vocació educativa  
i de protecció de la biodiversitat de l’entorn. 

Amb les finalitats esmentades, s’instava a la 
modificació de les Ordenances del Parc de 
Collserola per tal de complir amb els acords 
adoptats en aquesta resolució.

Finalment, es reiterà el compromís amb la 
promoció de la cultura de la pau i els seus valors. 

Sessió de 30 de setembre:

Aquesta sessió es convocà principalment per 
aprovar definitivament el pressupost i la plantilla 
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de 2016, una modificació de la relació de llocs 
de treball, l’organigrama i el compte general de 
2015, tractant l’anàlisi de diverses al·legacions 
presentades en el període d’informació pública. 
Tots aquests documents havien estat aprovats 
inicialment en la sessió anterior de 20 de juny.

A més, sobresurt el següent punt:

L’aprovació del Conveni interadministratiu de 
cooperació per la recuperació i l’explotació 
sostenible de la masia de la Gleva de la Salut i de 
la finca de Can Ferriol amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat.

El conveni té per objecte desenvolupar les 
actuacions següents:

•	 Execució del Projecte executiu de 
l’arranjament de la coberta de la masia de La 
Gleva de la Salut

•	 Execució del Projecte d’enderroc dels elements 
inestables i de consolidació de la façana i les 
parets dels cossos annexos de la masia de 
Can Ferriol

•	 Arranjament del camí de la Salut
 
La despesa total derivada de l’execució d’aquests 
treballs, que es desenvoluparan en tres anys, està 
valorada en  276.000€, a compartir a parts iguals 
entre el Consorci i l’Ajuntament.

Sessió de 2 de desembre:

La sessió es promogué a fi d’aprovar el pressupost 
i la plantilla per a 2017, així com altres tràmits en 
marxa .En aquest sentit, mereixen especial esment 
els següents:

•	 L’aprovació inicial dels Reglaments específics 
de diversos productes acollits a la marca de 
garantia “Producte de Collserola” (xai, cabrit, 
mandarines, tomàquet, vi i mel).

•	 L’aprovació inicial de la modificació del 
Text articulat de les Ordenances del Parc de 
Collserola, pel que fa a les autoritzacions 
d’activitats col·lectives físico-esportives al Parc.  
Es presenten amb la finalitat de constrènyer 
les ordenances existents per fer front a la 
realitat de l’ús públic, que pateix un increment 
constant. La modificació afecta els articles 
10,12 i 19 de les Ordenances en el sentit 
que es redueix el nombre de quilòmetres 
de la xarxa senyalitzada d’itineraris per a 
la realització d’activitats col·lectives i es fa 
referència a l’accés en bicicleta i es regula 
l’ús nocturn del Parc. El Sr. Martí destaca que 
també es preveu la revisió anual dels criteris 

per a les activitats físico-esportives. És fruit 
de la taula d’ús públic formada per tècnics 
municipals dels 9 ajuntaments del Parc, que 
celebra reunions periòdiques.

•	 L’aprovació inicial de la modificació del 
Text articulat de les Ordenances del Parc de 
Collserola, pel que fa a la regulació de les 
activitats militars al Parc. La proposta, fou 
objecte de treball en dues sessions prèvies de 
la Comissió Executiva, responent a un mandat 
de l’Assemblea General, els acords de la qual 
han estat recorreguts per l’Advocacia de 
l’Estat. La proposta parteix de les reflexions 
que es recullen en un informe jurídic elaborat 
per la Diputació de Barcelona i fa referència, 
no només a les forces armades, sinó a tots 
els cossos de seguretat públics i privats, per 
evitar fer-ne cap discriminació. La proposta 
contempla la realització de caminades i 
activitats d’entrenament de caràcter esportiu 
físic i recreatiu i fa una especial incidència a 
evitar passar per les proximitats dels centres 
escolars per no pertorbar l’activitat docent. 
També es recorda que per seguretat resta 
prohibida la utilització d’armes de foc i 
tampoc n’està permesa l’exhibició, atès l’ús 
intensiu i la forta freqüentació del Parc.

•	 Ordenança per a la regulació de la circulació 
de bicicletes al Parc Natural de la Serra 
de Collserola. Es presentà novament una 
proposta formulada 3 anys enrere, en resposta 
a una demanda del Consell Consultiu 
del Consorci, atesos els conflictes que es 
produeixen en relació a la circulació de 
bicicletes al Parc. La proposta estableix un 
marc sancionador que haurien d’adoptar els 
ajuntaments en les ordenances respectives.

•	 Establiment de la preferència de la tramesa de 
convocatòries dels òrgans col·legiats de forma 
electrònica.

 
La proposta aprovada preveu establir que es 
puguin convocar preferentment de manera 
electrònica les sessions dels òrgans col·legiats del 
Consorci. També contempla que la documentació 
sigui accessible des de la seu electrònica de 
l’entitat.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva 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 2016 es van desenvolupar quatre sessions: 
una sessió constitutiva, en data 20 de juliol, i 

Comissió Executiva celebrada  
el mes de novembre de 2016

Assemblea General  
celebrada el mes de desembre de 2016
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tres sessions ordinàries, en dates 20 de juliol, 4 
d’octubre i 30 de novembre.

En aquest exercici s’han debatut assumptes de 
relleu: la problemàtica del porc senglar al Parc 
Natural i als seus entorns, la delegació de les 
competències municipals en matèria de disciplina 
urbanística, la proposta de pla de mandat i de nou 
sistema de finançament del Consorci; així com 
l’estat d’elaboració del nou planejament urbanístic 
del Parc i la gestió forestal al Parc de Collserola: 
situació actual i reptes de futur.

Fruit d’aquest debat, es conformà una Comissió 
Tècnica formada per representants del Consorci  
i de tots els ens consorciats per tal de tractar el 
nou sistema de finançament i de model de gestió 
de l’entitat.

A més, a la sessió ordinària de 20 de juliol, 
s’aprovà la ratificació provisional del Sr. Marià 
Martí Viudes com a director gerent del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola fins a la 
provisió del càrrec seguint el procediment previst  
a la nova redacció de l’article 18 dels Estatuts quan 
la modificació estatutària esdevingui definitiva.

Consell Consultiu

El Consell Consultiu es configura com a òrgan de 
participació del Consorci, 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.

En aquest exercici es dugueren a terme dues 
sessions ordinàries: 28 de juliol i 12 de desembre.

Sessió de data 28 de juliol de 2016

En data 28 de juliol de 2016 va tenir lloc una 
sessió ordinària del Consell Consultiu. En el decurs 
de la reunió, es van explicar les actuacions que 
s’havien dut a terme en el semestre darrer quant 
a la regulació de l’ús públic al Parc. En concret, 
es va fer referència a la constitució d’una Taula 
permanent de l’ús públic, constituïda per tècnics 
municipals i del Consorci, que estaven treballant 
en l’elaboració d’uns criteris de gestió nous per 
a les autoritzacions col·lectives, així com una 
diagnosi de la situació actual de l’ús de la bicicleta, 
acompanyada d’un seguit de mesures correctives.

 A més de debatre’s aquesta qüestió i d’altres, es 
va donar compte de l’estat de la tramitació del 
document d’avanç del Pla Especial de Protecció 
del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de 

la Serra de Collserola i de la Modificació Puntual 
del Pla General Metropolità (d’acompanyament). 
En aquest sentit, els membres del Consell van 
adoptar un acord en virtut del qual van demanar 
a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  
i a la Vicepresidència Executiva del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola que 
reconsideressin el Pla Porta Barcelona i que 
s’avinguessin a modificar-ne els elements, de 
conformitat amb els criteris amb què s’està 
redactant el Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, en relació al tractament de les zones 
de frontera i vores de Parc.

Sessió de data 12 de desembre de 
2016

En data 12 de desembre de 2016 va tenir lloc 
una sessió ordinària del Consell Consultiu. Entre 
d’altres aspectes, en el si de la reunió es va 
informar i debatre al voltant de la modificació de 
determinats preceptes de les Ordenances del Parc 
pel que fa a les activitats col·lectives, així com una 
proposta d’ordenança municipal de regulació d’ús 
de la bicicleta.

Fruit d’un altre debat, els membres del Consell van 
adoptar un acord en virtut del qual van demanar  
a la Generalitat de Catalunya que només s’acceptés 
l’activitat cinegètica al Parc de Collserola per  
a la regulació de poblacions d’espècies d’animals 
que s’han sobredimensionat o que s’han 
descontrolat; que se n’informés suficientment; 
que se senyalitzés i que es comuniqués amb 
suficient entitat o contundència perquè la gent 
n’estigui assabentada; i que s’elaboressin estudis 
al respecte.

També es va comptar amb l’aportació de la 
representació de CCOO, que va presentar 
el projecte d’adaptació al canvi climàtic Life 
Clinomics, promogut per la Diputació de Barcelona.

Consell Científic Assessor

El decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració 
del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les 
reserves naturals parcials de la Font Groga i de 
la Rierada-Can Balasc, estableix la creació d’un 
Consell Científic Assessor que té per objectiu 
assessorar, a partir del coneixement científic, 
l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions 
a portar a terme. En aquest sentit, pertoca al 
Consell Científic Assessor:

•	 Formular propostes de millora de la gestió del 
Parc Natural per a un millor assoliment dels 
seus objectius.
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•	 Formular propostes per a la recerca en l’àmbit 
del Parc Natural.

•	 Emetre informes sobre els afers que els altres 
òrgans del Parc Natural sotmetin a la seva 
consideració.

•	 Ser informat regularment dels plans, els 
projectes i les actuacions duts a terme en la 
gestió del Parc Natural.

 
L’any 2016 es va celebrar una sessió del Consell 
Científic Assessor, en data 4 de juliol, en què es 
presentà el pressupost del Consorci per a 2016, 
així com es va debatre a l’entorn de la necessitat 
de disposar d’un programa de seguiment sobre 
l’estat del medi natural del Parc.

Gestió comptable
—
L’àmbit de gestió econòmica té com a finalitat 
principal la gestió del pressupost de l’entitat 
i de totes les obligacions formals que se’n 
deriven, des de la tresoreria i la comptabilitat a la 
liquidació d’impostos, presentació de declaracions 
informatives i altres gestions diverses. 

El pressupost del Consorci recull les previsions 
d’ingressos i els crèdits per a despeses que 
s’hauran d’executar durant l’exercici. Per al 2016 
el pressupost aprovat inicialment pel Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola ha estat de 
5.504.849,30 €, amb una consignació definitiva, 
un cop realitzades les modificacions de crèdit de 
l’exercici, de 5.715.726.32 €. 

El pressupost d’ingressos recull els recursos 
financers de l’entitat i es nodreix en un 88,4% amb 

les aportacions que realitzen l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. Per a l’exercici de 2016 
la Diputació de Barcelona ha fet una aportació 
corrent extraordinària de 174.235,03 €, fruit 
d’un conveni de col·laboració, per a la gestió 
d’espais agroforestals, amb la col·laboració 
de l’Obra Social de La Caixa. 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 2016 ha estat del 100% acomplint-se les 
previsions tant per als ingressos corrents com per 
als de capital.

Pel que fa al pressupost de despeses, expressa 
els crèdits màxims que es poden gastar a cada 
aplicació pressupostària. El 7% de la despesa 
realitzada correspon a inversions i el 93% a 
despesa corrent. L’execució del pressupost de 
despeses ha estat d’un 91,4% que correspon a 
un 95,5% de la despesa corrent i un 58% de les 
inversions.

Recursos humans
—
Plantilla

Durant l’any 2016 s’han produït els següents fets 
rellevants:

•	 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per 
a l’any 2016, que afecta a 12 places a la 
plantilla, 11 de les quals s’han reservat pel 
torn de promoció interna, per tal de fer front 
a les previsions de la Llei de pressupostos 
general de l’Estat de l’exercici del 2016 pel 
que fa a la taxa de reposició d’efectius.

•	 Oferiment de diverses places de funcionari  
a personal de plantilla de l’entitat mitjançant 
el sistema de promoció interna horitzontal, 
de conformitat amb la disposició transitòria 
2ª del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprovà el text refós de  
l‘Estatut bàsic de l’empleat públic.

•	 Finalització de l’execució de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2011, pel que fa a 
la plaça de l’escala de serveis especials, 
subescala tècnica superior, classe biòleg, del 
grup i subgrup professional A1, que havia 
quedat suspesa com a conseqüència del Pla 
de reordenació dels recursos humans 2012-
2015, i que es va reactivar el 2015.
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Per altra banda, s’ha produït una baixa voluntària 
a l’àmbit del Servei d’Administració i Contractació.

En aquest context, el personal de plantilla mitjana 
a l’any 2016 s’ha mantingut en els mateixos 70 
efectius de l’any anterior, amb el següent detall

Gestió del patrimoni
—
Gestió del patrimoni públic

El Parc Natural de la Serra de Collserola té un 
àmbit territorial de 8.295 hectàrees que inclou 
part dels nou municipis consorciats, de les quals 
aproximadament unes 3.212 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 d’assumir 
titularitats fiduciàries o dominicals de disposició.

Plantilla funcional consolidada el 31 de 
desembre de 2016

Personal directiu 1

Laborals fixos 10

Funcionaris 38

Treballadors temporals a temps complert 2

Treballadors temporals a temps parcial 3

Treballadors fixos discontinus 15

Treballadors fixos a temps parcial 1

Total 70

ASSEMBLEA GENERAL

COMISSIÓ EXECUTIVAL

DIRECCIÓ - GERÈNCIA

CONSELL CONSULTIU CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR

SERVEI DE PROJECTES, OBRES I 

URBANISME

PROJECTES INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL 
VISITANT PREVENCIÓ D’INCENDIS ASSESSORIA JURÍDICA

OBRES I MANTENIMENT COMUNICACIÓ GESTIÓ FORESTAL I AGRÍCOLA COMPTABILITAT I GESTIÓ 
ECONÒMICA

SISTEMES D’INFORMACIÓ 
TERRITORIAL

ARXIU

SUPORT LOGÍSTIC, PARC MÒBIL I 
EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS

INFORMÀTICA

MANTENIMENT 
D’INFRAESTRUCTURES, AREES 
DE LLEURE I SENYALITZACIÓ

SUPORT ADMINISTRATIU 
SERVEIS I GERÈNCIA

URBANISME REGULACIÓ I SEGUIMENT DE 
L’ÚS PÚBLIC

GESTIÓ DE FAUNA, ESTUDIS  
I ESTACIÓ BIOLÒGICA PATRIMONI

SUPERVISIÓ I TUTELA 
D’ACTUACIONS AL TERRITORI EDUCACIÓ AMBIENTAL

PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ I RECURSOS 
EDUCATIUS

VIGILÀNCIA I CONTROL DEL 
PLANEJAMENT RECURSOS HUMANS

SERVEI D’ÚS PÚBLIC, DIVULGACIÓ I 

EDUCACIÓ AMBIENTAL
SERVEI DE MEDI NATURAL

SERVEI D’ADMINISTRACIÓ I 

CONTRACTACIÓ

ESQUEMA ORGANITZATIU DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
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Estat actual de les finques adscrites o cedides al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola a 31 de desembre de 2016

Titular Nom finca Terme Municipal Superfície (Ha)

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

La Salut

Sant Feliu de Llobregat

24,22

Can Messeguer 14,15

Can Farriol 88,92

Ca n'Abadal 46,26

Ajuntament Cerdanyola del Vallès Can Coll Cerdanyola del Vallès 240,65

Ajuntament Sant Just Desvern

Can Baró

Sant Just Desvern

71,97

Penya del Moro 1

Can Cortés / Can Candeler (*) 14,01

Primera Font de la Beca 0,32

Can Marlès 16,46

Ajuntament de Barcelona

Can Balasc

Barcelona

76,08

El Pantà (edifici del guarda i zona adjacent) 0,78

Can Borni (zona forestal) 4,8

Ajuntament de Montcada i Reixac Ca n'Oller Montcada i Reixac 7,2

Ajuntament del Papiol
Sector NO

El Papiol
20,01

Ca n'Amigonet 28,3

Àrea Metropolitana de Barcelona

La Magarola
Sant Cugat del Vallès

57,01

La Salamandra i altres 25,29

Bosc Llarg i altres

Barcelona

17,68

Font Budellera/Ca n’Estisora 24,11

Can Mallol 54,56

Massó/Fontanilles/Bosc Gran 31,17

Quinta Vilajoana / Sots d'en Cardona 162,32

Torre Baró 69,14

Santa Creu d'Olorda 21,2

Ajuntament de Molins de Rei

Ca n'Amigó de Dalt

Molins de Rei

51,37

Ca n'Amigonet 76,49

Can Campmany 48,44

Turó del Quirze (part) 8,53

Castell Ciuró 1,45

Ajuntament de Barcelona

Sant Medir

Sant Cugat del Vallès

11,62

Can Ribas 34,29

Bosc de Can Puig 36,08

Font Groga (1 i 2) 73,22

Can Calopa de Dalt

Barcelona

101,50

Can Pasqual 28,99

Bosc Llarg 6,72

Castell Fortí-Laberint d’Horta 29,49

Portell Valldaura 3,67

Forat del Vent-Can Gasparra 16,70

Can Cuiàs o Turó Merlès 25,22

Torre Santa Margarida 57,30

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i EMD de Valldoreix Can Montmany Sant Cugat del Vallès i El 
Papiol 73,40
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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, i atès l’acord adoptat per la 
Comissió Executiva del mes d’abril de 2012, que va 
donar conformitat a la proposta de gestió forestal 
unificada i va acordar sol·licitar l’adscripció de l’ús 
i la gestió les finques forestals públiques dels ens 
consorciats a favor del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, durant l’any 2016 s’ha 
continuat el procés iniciat pel que fa als tràmits 
d’identificar, sol·licitar i acceptar l’adscripció de 
l’ús i la gestió de finques públiques dins l’àmbit 
del Parc.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
en sessió de 15 de febrer de 2016, va ratificar 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 9 
de desembre de 2015, d’aprovació d’adscripció al 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
de la gestió forestal de les finques públiques de 
Can Boba, Can Cases i Can Julià. Els drets a favor 
del Consorci s’han inscrit en els respectius registres 
de la propietat.

Al mateix temps, per donar compliment a 
l’establert per la Instrucció de Comptabilitat Local 
i regularitzar la situació, s’han donat d’alta les 
finques acceptades formalment a l’inventari de 
béns de l’entitat. 

Es continuen les negociacions amb el Departament 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per 
tal de buscar la fórmula correcta a fi de poder 
gestionar les finques públiques forestals de Can 
Borrell a Sant Cugat del Vallès, Torre del Bisbe a 
Sant Feliu de Llobregat i Can Cuiàs a Sant Just 
Desvern; totes elles de titularitat de la citada 
Administració Pública.

Estat actual de les finques adscrites o cedides al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola a 31 de desembre de 2016

Titular Nom finca Terme Municipal Superfície (Ha)

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Can Cases

Sant Cugat del Vallès

30,50

Can Julià 9,34

Can Bova 45,04

Diputació de Barcelona

Flor de Maig Cerdanyola del Vallès 34,78

Quadra de Sant Bartomeu Molins de Rei 3,60

Turó de la Qúestió Barcelona 24,76

Muntanya Tarrida Barcelona 9,78

Bosc Mundet Barcelona 6,44

Can Cortés-Can Candeler (*) Sant Just Desvern 16,75

Total 1.983,0
(*) L’Ajuntament de Sant Just Desvern és titular del 32,70% i la Diputació de Barcelona del 67,30% de la superfície de les finques de Can Cortés i Can Candeler

Finques adscrites i en propietat del Consorci a data 31 de desembre de 2016

Finques adscrites al Consorci

Terreny exclòs de l’adscripció
Finques propietat del Consorci

Finques adscrites 

Titular: Aj. Barcelona

Parcel·les adscrites el 2015

Titular: Aj. Sant Cugat - EMD Valldoreix
Altres finques gestionades pel Consorci

Per altra banda, s’estan continuant els tràmits 
d’identificar altres finques forestals públiques 
dins l’àmbit del Parc Natural i amb interès per al 
Consorci, per poder sol·licitar als ens consorciats la 
seva adscripció.

Adquisició de 
finques forestals

En l’àmbit de la gestió per a ampliar les finques 
forestals de titularitat pública al Parc Natural, en 
data 22 de juny de 2011 es va signar un contracte 
de compravenda amb pagament ajornat de la 
finca situada al paratge del Forat del Vent, al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès, a la vegada 
que es va deixar sense efecte el contracte d’opció 
de compravenda signat en data 19 de març de 
2007. Es tractava d’una finca amb valors naturals 
però amb la presència de tres edificacions fora 



Consorci del Parc Natural de la Serra de de Collserola 3. ACTUACIONS

30

d’ordenació. Mitjançant l’esmentat contracte es va 
rebaixar el preu del cost per hectàrea, a la vegada 
que es manté el compromís de la propietat de 
desallotjar els ocupants de les edificacions, mentre 
que el Consorci es fa càrrec del seu enderroc, 
possibilitant el retorn del sòl al seu destí originari 
de parc forestal.

En data 22 de juny de 2011 es va desallotjar 
la primera de les edificacions i el 20 de juny de 
2012 la segona. Ambdues edificacions han estat 
completament enderrocades i s’ha procedit a 
restaurar la realitat física alterada. Pel que fa a la 
tercera i darrera edificació sense desallotjar es va 
presentar una demanda contra el seu ocupant, per 
part del propietari, després de resultar infructuoses 
totes les gestions encaminades a resoldre el tema 
de forma amistosa. 

El 29 de gener de 2014, el Jutjat de Primera 
Instància 4 de Cerdanyola del Vallès va admetre 
a tràmit la demanda presentada per la propietat 
contra l’ocupant de la tercera edificació 
(procediment ordinari 8/2014. Secció B2, Jutjat 
Primera Instància 4 de Cerdanyola del Vallès). El 
15 de juny de 2015 el Jutjat va dictar sentència 
desestimant íntegrament la demanda.

En data 15 de juny de 2016 es va interposar un 
recurs de apel·lació contra la sentència del 15 de 
juny de 2015.

Les finques propietat del Consorci a 31 de 
desembre de 2016, són:

Suport als serveis 
finalistes
—
Des del servei s’impulsa l’activitat quotidiana de la 
Gerència i dels diferents Serveis Tècnics de l’entitat 
des de la perspectiva administrativa.

Aquest suport serveix per tal de coordinar la 
tramitació dels expedients administratius des de la 
pròpia unitat finalista amb personal que depèn del 
Servei d’Administració i Contractació però conviu 
amb l’equip tècnic, experiència professional que 
permet conduir amb agilitat la gestió de nous 
assumptes.

En aquest sentit, s’aporten les següents dades 
estadístiques:

Llibres de registre

•	 Entrades: 1.457 assentaments al RE del 
CPNSC + 721 efectuats a través del registre 
de l’EACAT

•	 ·Sortides: 900 assentaments al RS del CPNSC 
+ 87 efectuats a través del registre de l’EACAT 
+ 1 a través de la plataforma E-NOTUM

•	 Expedients incoats: 140
•	 Decrets dels òrgans de govern: 211
•	 Dictàmens aprovats pels òrgans col·legiats: 52

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

En el quadre de la pàgina següent es relacionen 
tots els contractes adjudicats l’any 2016 (sense 
considerar els de caire menor):

En el marc del conveni subscrit per la Diputació 
de Barcelona i l’Obra Social “La Caixa”, el 
Consorci continua promovent la inserció laboral 
de persones amb risc d’exclusió social i, en aquest 
sentit, ha aprovat el “Projecte de gestió d’espais 
forestals:  eliminació d’espècies vegetals invasores, 
potenciació de la ramaderia extensiva per la 
prevenció d’incendis forestals” per un import de 
174.235,03€, que es preveu executar en el decurs 
de l’exercici de 2016.

Serveis centrals
—
Aquest departament del Consorci també desplega 
activitat operativa directa cap a l’exterior pel que 
fa referència a compres i serveis de manteniment 
de l’equipament, serveis administratius i 
subministraments.

En aquest sentit, es pot citar a tall d’exemple la 
seva participació als treballs tècnics de preparació 
i supervisió d’expedients relatius al servei de 
vigilància d’edificis, de consergeria, de neteja, 

Finques propietat del Consorci a 31 de 
desembre de 2016

Nom de la finca Terme municipal Sup.(Ha)

Can Casanova Cerdanyola del 
Vallès 57,86

El Terral Molins de Rei 0,92

El Pantà de Vallvidre-
ra (cua del pantà) Barcelona  0,28

Passeig de les Aigües Barcelona 0,27 

Total 59,33
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Contractes adjudicats durant l’any 2016

 Objecte del contracte Adj. Preu adjudicació (€)  
IVA exclòs obsv. Adjudicatari  

(raó social)

1 Manteniment de franges urbanes OM 100,330.00 Talher, SA

2 Manteniment de franges urbanes. Modificació M 0.00 Talher, SA

3 Subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del Parc (2017) NS 25,619.83 Petroport, SL

4 Obres d'execució del Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activi-
tats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac) – 2016 OM 103,635.00 Massachs Obres i Paisatge, SLU

5 Servei de vigilància dels edificis gestionats pel CPNSC (2017-2018) - Lot 1 (Edifici seu del 
Centre d’Informació-Serveis Tècnics i voltants) OM 112,666.95 Segurcamp Vigilancia y Seguridad en 

el medio rural y marino CL, SL

6 Servei de vigilància dels edificis gestionats pel CPNSC (2017-2018) - Lot 2 (Edifici de Can 
Coll i voltants) OM 12,606.06 Team of Security Europe, SL

7 Subministrament de l'equipament informàtic del Consorci del Parc Natural da la Serra de 
Collserola, exercici 2016. (Lot 1) OM 6,466.00 System Ars, Soluciones de Gestión, SL

8 Subministrament de l'equipament informàtic del Consorci del Parc Natural da la Serra de 
Collserola, exercici 2016. (Lot 2) OM 5,753.00 Anco Sistemas de Gestión, SA

9 Obres de reparació de la xarxa viària de prevenció d’incendis - Pròrroga 2017 P 120,000.00 Excavaciones y Mantenimiento 
Bernardo, SL

10 Servei de neteja de brossa de les infraestructures viàries i de lleure del PNSC - Pròrroga 
2017 P 177,850.19 Nordvert, SL

11
Obres d’execució de la 2a fase del Projecte de sanejament i recuperació de terrenys 
ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC” (tm de Montcada i 
Reixac) - Modificació

M 123,636.37 Nordvert, SL

12  Servei de manteniment d’instal·lacions als edificis i àrees de lleure del Parc de Collserola 
- Pròrroga 2017  P 59,480.20 Instal·lacions Elèctriques Torra, SL

13
Adhesió a la 3ª pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia destinat als ens lo-
cals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de l’empresa 
Endesa Energia SAU (exp. 2012/01) - Pròrroga abril-desembre 2016

AA 26,652.90 Endesa Energia, SAU

14 Pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil del Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola. Pròrroga 2017-2018 P 9.732,00 1 Axa Seguros Generales, SA de Segu-

ros y Reaseguros

15 Pòlissa d'assegurança que cobreixi les pèrdues o danys del patrimoni del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. Pròrroga 2017-2018. P 11.520,48 1 SegurCaixa Adeslas

16 Servei d’assistència tècnica i manteniment preventiu i correctiu de l’equip informàtic del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola P 22,240.24 Anco Sistemas de Gestión, SL

17
Servei d’activitats educatives del programa El curs al Parc i el servei d’atenció als visitants 
en festius i caps de setmana al Centre d’Informació i Can Coll i altres equipaments - Pròr-
roga 2017

P 80,000.00 Argelaga Serveis Ambientals SL

Adj. Sistema d’adjudicació:

OM: Obert criteris múltiples

NS: Procediment negociat sense publicitat  
per raons tècniques 

AA : Adhesió a Acord Marc

P: Pròrroga

M: Modificació

Obv. Observacions respecte l’import

 1 Impostos inclosos
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de missatgeria, postals, d’adquisició de material 
d’oficina o d’assegurances, entre d’altres.

Així, l’any 2015 s’assenyalen de manera rellevant 
els següents serveis tramitats per procediment 
obert:

•	 A finals de 2015, s’adjudicà a GESTISER 
MANTENIMENT, SL la contractació del servei 
de neteja dels edificis gestionats pel Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(2016-2017), per un import de setanta-vuit 
mil nou-cents cinquanta-dos euros amb 
cinquanta cèntims (78.952,50€),  IVA inclòs, 
anuals. 

•	 Durant tot l’any 2016 estava en fase 
d’execució l’adjudicació de data 4 de 
desembre de 2014, a favor de PYC 
SEGURIDAD CATALUÑA, SA, de la 
contractació del servei de vigilància dels 
edificis gestionats pel Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola (2015-2016) 
per un preu unitari de quinze euros amb vint-
i-cinc cèntims (15,25 €), IVA exclòs, per hora 
de servei, amb una despesa anual estimada 
en setanta-vuit mil cent vuitanta-quatre euros 

amb tretze cèntims (78.184,13 €), IVA inclòs. 
Mentrestant, es tramità un nou procediment a 
fi de tenir el servei operatiu per a 2017.

Convenis amb 
administracions, 
entitats públiques  
i privades
—
Al llarg de l’any 2016 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 protecció 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 gestió queden 
reflectits en els capítols referits a les altres unitats 
funcionals de l’entitat. Els convenis signats han 
estat els següents: 

Convenis subscrits al 2016

Universitats

Entitat Projecte associat Data Expedient Data i órgan 
aprovació *

Universitat Autònoma de Barcelona Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores 06/03/2016 2016/080-ITU 16/03/2016  

per la VE

Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes i/o treball fi de grau o final de màster en entitats col-
laboradores. Estudiant Guim Ursul Colome

06/07/2016 2016/106-AG 27/04/2016  
per la VE

Universitat de Lleida Conveni de cooperació educativa entre el CPNSC i la Universitat de Lleida 
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 02/05/2016 2016/094-AG 27/04/2016  

per la VE

Universitat Politècnica de Catalunya Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmi-
ques externes extracurriculars-Jordi Doler Campreciós 31/05/2016 2016/100-AG 25/05/2016  

per la VE

Universitat Pompeu Fabra
Annex 1 al conveni de cooperació educativa entre la FUPF i CPNSC per a 
la realització de pràctiques acadèmiques externes. Estudiant Sara Mendoza 
Martinez

29/06/2016 2013/177-AG 25/07/2013  
per la VE

Universitat Pompeu Fabra
Annex 1 al conveni de cooperació educativa entre la FUPF i CPNSC per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes. Estudiant Carolin Stefany 
Valle Moreno

25/07/2016 2013/177-AG 25/07/2013  
per la VE

Ens Consorciats

Entitat Projecte associat Data Expedient Data i órgan 
aprovació *

IES-Centro de Capacitación Agraria. Con-
sejería de Educación, Juventud y Deporte. 
Comunidad de Madrid

Desarrollo de un programa formativo de formación en centros de trabajo, 
dirigido a los alumnos que cursan formación profesional reglada 14/01/2016 2009/218-AG 14/01/2016 per 

la VE

Ajuntament de Barcelona (Districte de Nou 
Barris)

Realització i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades, 
així com altres tasques de prevenció 16/02/2016 2014/107-AG 08/04/2016 per 

la VE



33

Memòria de gestió 2016Administració i contractació

Generalitat de Catalunya Departament 
d'Ensenyament Direcció General de For-
mació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial. Escola Viver Castell de 
Sant Foix

Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball-
Carlos Isaias Sotelo 23/02/2016 2015/153-AG 29/02/2016 per 

la VE

Generalitat de Catalunya Departament 
d’Ensenyament Direcció General de Forma-
ció Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial. Institut Narcis Monturiol

Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball-
Ariadna Berruezo Suades 29/02/2016 2015/153-AG 29/02/2016 per 

la VE

Generalitat de Catalunya Departament 
d’Ensenyament Direcció General de Forma-
ció Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial. Institut Rubió I Tudurí.

Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball-
Lucas Múñoz Contini 08/04/2016 2009/218-AG 11/04/2016 per 

la VE

Generalitat de Catalunya Departament 
d’Ensenyament Direcció General de Forma-
ció Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial. Institut Rubió I Tudurí.

Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball-
Adrià Queralt Carneros 08/04/2016 2015/153-AG 12/04/2016 per 

la VE

Ajuntament de Barcelona Districte V 
Sarrià-Sant Gervasi i el CPNSC

Acord de col·laboració per a la realització i manteniment de franges de 
protecció en zones urbanitzades i altres tasques de prevenció i actualit-
zació d'equipaments. Districte V Sarrià-Sant Gervasi

08/04/2016 2014/107-AG 08/04/2016 per 
la VE

Diputació de Barcelona

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el CPNSC, per 
donar cobertura a la necessitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), durant el període de major risc d'incendis forestals, segons les 
previsions del pla de vigilància i prevenció d'incendis per a l'any 2016

11/04/2016 2016/081-AG 01/04/2016 per 
la VE

Generalitat de Catalunya Departament 
d’Ensenyament Direcció General de Forma-
ció Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial. ECA del Pirineu

Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball-
Andreu Bagué Peñas 18/04/2016 2009/218-AG 22/04/2016 per 

la VE

Ajuntament de Barcelona Districte d'Horta 
Guinardó i el CPNSC

Acord de col·laboració per a la realització i manteniment de franges de 
protecció en zones urbanitzades i altres tasques de prevenció i actualit-
zació d'equipaments

25/04/2016 2016/089-AG 08/04/2016 per 
la VE

Generalitat de Catalunya, Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

2a addenda al conveni de col·laboració entre l'administració de la Gene-
ralitat, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i el CPNSC 
per regular les transferències corrents a favor de dita entitat per a l'any 
2016.

23/09/2016 2016/098-AG 23/09/2016 per 
la VE

Generalitat de Catalunya, Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Diputació de 
Barcelona i el CPNSC.

Addenda al conveni de col·laboració per a la formulació, redacció i 
tramitació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge 
del Parc Natural de la Serra de Collserola i la modificació puntual del Pla 
General Metropolità d'acompanyament al pla especial.

03/11/2016 2012/007-AG i 
2014/031-ITU

20/07/2016 per 
la CE

Ajuntament de Barcelona (Districte d'Horta 
Guinardó) i el CPNSC

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte d'Horta 
Guinardó) i el CPNSC per  a la realització i manteniment de franges de 
protecció en zones urbanitzades i altres tasques de prevenció i actualit-
zació d'equipaments.

09/11/2016 2016/089-AG 02/11/2016 per 
la VE

Ajuntament de Barcelona Districte V-Sarrià 
Sant Gervasi i el CPNSC

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el CPNSC per a 
la realització i manteniment de franges de protecció en zones urbanitza-
des, així com altres tasques de prevenció d'incendis del Districte V Sarrià-
Sant Gervasi. Document de deplegament 2016-II

14/11/2016 2014/107-AG 14/11/2016 per 
la VE

Ajuntament de Barcelona Districte VIII - 
Nou Barris i el CPNSC

II Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Nou Barris) i el CPNSC per a la realització i manteniment  de  
franges de protecció en zones urbanitzades i altres tasques de prevenció 
d'incendis del districte VIII

07/12/2016 2014/163-AG 07/12/2016 per 
la VE

Ajuntament de Molins de Rei i el CPNSC
Realització i manteniment de franges de protecció en zones urbanitzades, 
neteja de vegetació de vials i neteja de vegetació de solars de propietat 
municipal. Document de desplegament 2016

13/12/2016 2014/138-AG 07/10/2016 per 
la VE

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
el CPNSC

Conveni marc de cooperació entre l'ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per la recu-
peració i explotació sostenible de la masia de la Gleva de la Salut i de la 
finca de Can Ferriol

21/12/2016 2014/093-PO 28/11/2016 per 
la VE
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Convenis subscrits en exercicis precedents i que continuen vigents:

Convenis de cooperació científica i tècnica

Universitats

Entitat Projecte associat Expedient  
i data signatura

Data i órgan  
d’aprovació Data de finalització

Universitat de Barcelona.
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmi-
ques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelo-
na en entitats col·laboradores.

18/03/2015

2015/078-AG
18/03/2015 
per la VE 

UN CURS ACADÈMIC,  
I RENOVACIÓ AUTOMÀ-
TICA.

Universitat de Barcelona.
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmi-
ques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelo-
na en entitats col·laboradores.

05/05/2015

2015/078-AG
22/04/2015 
per la VE

UN CURS ACADÈMIC,  
I RENOVACIÓ AUTOMÀ-
TICA.

Fundació Pere Tarrés Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques 
formatives.

2014/166-AG 
07/10/2014

30/09/2014 
per la VE

INDEFINIT MENTRE 
SUBSISTEIXI COL-
LABORACIÓ SERVEI 
OCUPACIÓ CATALUNYA

Universitat de Barcelona Col·laboració pràctiques alumnes Facultat Ciències Am-
bientals.

2009/220-DA 
28/09/2009

28/09/2009 
per la VE INDEFINIT

Dels convenis subscrits en aquest exercici de 2016 
s’assenyalen els següents:

•	 El signat amb els ajuntaments de Barcelona  
i de Montcada i Reixac i el Consorci del Besòs 
en data 17 de maig de 2016, que té per 
objecte incrementar l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona en 200.000,- € 
a favor del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, a fi de continuar sanejant 
terrenys destinats a la implantació del 
centre d’acollida d’animals de companyia de 
Barcelona.

•	 Cal esmentar el rubricat amb l’Institut 
d’Educació Secundària Bernat el Ferrer, de 
Molins de Rei, en data 17 de juny de 2016, 
dirigit a la realització de diferents projectes de 
conservació i gestió d’espais naturals  
a Collserola.

•	 El subscrit amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat en data 21 de desembre de 2016, 
que té per objecte la recuperació i l’explotació 
sostenible de la masia de la Gleva de Salut  
i de la finca de Can Ferriol.

Patrocini

Entitat Projecte associat Data Expedient Data i órgan 
aprovació *

Túnels de Barcelona i Cadi, concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, S.A.

Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i Túnels de Barcelona i Cadi, concessionària de la Generalitat 
de Catalunya, S.A.. Estudi de bioacústica i dels paisatges del CPNSC

16/05/2016 2016/209-GE 25/04/2016 per 
la VE

Cementiris de Nomber, S.L. Conveni de col·laboració entre Cementiris de Nomber S.L. i el CPNSC per 
a la conservació i divulgació del medi natural del Parc. 17/05/2016 2008/116-DA 25/04/2016 per 

la VE

Cementiris de Barcelona, S.A. Conveni de col·laboració entre cementiris de Collserola, S.A.i el CPNSC 
per a la conservació i millora del medi natural del Parc. 27/05/2016 2007/120-DA 05/05/2016 per 

la VE

Torre de Collserola, S.A.
Conveni de col·laboració entre Torre de Collserola, S.A. i el Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola per a la conservació i divulgació del 
medi natural del Parc.

30/05/2016 2006/269-DA 30/05/2016 per 
la VE

Altres

Entitat Projecte associat Data Expedient Data i órgan 
aprovació *

Lafarge Cementos, SAU. Addenda (3) para la novació modificativa i no extintiva del conveni marc 
de col·laboració de data 15/03/2013 30/05/2016 2013/089-AG 24/05/2016 per 

la VE

Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) Conveni de col·laboració en la conservació i millora del medi ambient i 
de la mobilitat i la seguretat viària a la serra de Collserola. 15/11/2016 2016/116-DA 08/11/2016 per 

la VE

* Órgan d’aprovació:  CE: Comissió Executiva;  AG: Assemblea General;  VE: Vicepresidència Executiva
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Universitat Pompeu Fabra Col·laboració pràctiques alumnes. 2013/177-AG 
25/07/2013

25/07/2013 
per la VE INDEFINIT

Universitat Autònoma de Barcelona
Marc i específic  de cooperació educativa per a la rea-
lització de pràctiques acadèmiques externes en entitats 
col·laboradores pel còmput de crèdits -

2013/077-AG 
i 2009/220-DA 
11/02/2013 i 
07/03/2013

11/02/2013 i 
07/03/2013 
per la VE

INDEFINIT

Ens Consorciats

Entitat Projecte associat Expedient  
i data signatura

Data i órgan  
d’aprovació Data de finalització

Ajuntament de Barcelona.  Districte V 
(Sarrià – St. Gervasi)

Acord de col·laboració per a la realització i manteniment  
de franges de protecció en zones urbanitzades, així com 
altres tasques  de prevenció  d’incendis del districte V 
(Sarrià – St. Gervasi).

2014/107-AG 
28/05/2014

20/03/2014 
per la VE 31/12/2017

Ajuntament de Molins de Rei

Conveni per a la realització i manteniment  de franges 
de protecció en zones urbanitzades, neteja de vegetació 
de vials i neteja  de vegetació de solars de propietat 
municipal.

2014/138-AG 
20/06/2014

10/06/2014 
per la VE 20/06/2017

Ajuntament de Barcelona (Districte de 
Nou Barris)

Acord de col·laboració per a la realització i manteniment  
de franges de protecció en zones urbanitzades i altres 
tasques  de prevenció.

2014/163-AG 
04/09/2014

04/09/2014 
per la VE 31/12/2017

Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Agricultura,  Ramaderia Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural. Departament  de 
Territori i Sostenibilitat. Àrea Metropoli-
tana de Barcelona

Conveni interadministratiu  de col·laboració per a la for-
mulació,  redacció  i tramitació  del PEPNat  i Modificació 
puntual del PGM d’acompanyament al Pla especial.

2014/031-ITU 
2012/007-AG  
01/10/2014

22/07/2014 
per la VE

INDEFINIT MENTRE NO 
S’HAGI ASSOLIT L’OB-
JECTIU

Ajuntament de Barcelona, Ajuntament 
de Montcada i Reixac i Consorci del 
Besòs

Conveni de col·laboració per a la instal·lació del Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona

2014/137-AG 
05/11/2014

22/07/2014 
per la VE

INDEFINIT MENTRE NO 
S'HAGI ASSOLIT L'OB-
JECTIU

Generalitat de Catalunya. Institut Carto-
gràfic i Geològic  de Catalunya

Acord per a la tramesa d’informació associada a la xarxa 
de camins i altra informació del Parc.

2014/179-AG 
06/11/2014

06/11/2014 
per la VE 05/11/2018

Generalitat de Catalunya- Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Centre 
de la Propietat Forestal

Promoure l’afiliació dels propietaris  privats al Centre de 
la Propietat  Forestal, així com la redacció de projectes 
d’ordenació o plans de gestió  i millora forestal.

302/93-AG 
01/03/1995

24/05/1994 
pel CA INDEFINIT

Consorci Educació de Barcelona Acord col·laboració educativa 2013/110-DA 
05/06/2013

28/05/2013 
per la VE 05/06/2015

Diputació de Barcelona Col·laboració encomanda de gestió en matèria de preven-
ció de riscos laborals.

2010/179-AG 
20/12/2010

20/12/2010 
per l’AG INDEFINIT

Diputació de Barcelona Actuacions contorns carreteres provincials en sòls de 
propietat o de cessió d’ús públic.

2012/090-AG 
09/11/1988

17/06/1988 
pel CA INDEFINIT

Diputació de Barcelona Encomanda de gestió de l’Assistència de la Gestió Econò-
mica del Consorci del Parc de Collserola

2007/235-AG 
22/09/2009

23/07/2009 
per l’AG INDEFINIT

Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina

Desenvolupament material didàctic interactiu sobre la 
vegetació de la Serralada de Marina

2009/139-DA 
03/12/2009

02/12/2009 
per la VE

LA SEVA DURADA 
FINALTIZARÀ UN COP 
ASSOLITS ELS OBJEC-
TIUS ESTABLERTS EN EL 
MATEIX

Ajuntament de Cerdanyola  del Vallès i 
Ajuntament  de Barcelona

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

2007/093-AG 
26/01/2007

23/01/2007 
per la VE INDEFINIT

Ajuntament de Barcelona - Districte 
Sarrià-Sant Gervasi

Finançament i execució projecte restauració  torrent 
Espinagosa

2011/233-PO 
20/12/2013

20/12/2013 
per la VE

FINALITZACIÓ GARAN-
TIA OBRES

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
– Consorci de Turisme del Vallès Occi-
dental

Treballs de Recuperació del Pantà de Can Borrell 2a. Fase 
(PUOSC 2008-2012)

2004/259-AG 
24/12/2013

20/12/2013 
per la VE FINALITZACIÓ OBRES

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
Elisa i Leopold  Gil Nebot  i Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès

Conveni marc Acord de custòdia del territori del Bosc Gran 2005/236-AG 
16/11/2006

27/06/2006 
per la CE INDEFINIT

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.

2003/247-AG 
21/09/2010

21/09/2010 
per l’AG INDEFINIT
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Generalitat –Departament d'Acció Social 
i Ciutadania

Ocupació temporal per a la instal·lació d'un repetidor de 
telecomunicacions en un espai de la masia de Mas Pins

2006/290-AG 
05/02/2007

12/12/2006 
24/04/2007 
per la CE

INDEFINIT

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

Incorporació de la Generalitat de Catalunya al CPNSC 2007/142-AG 
16/03/2009

16/03/2009 
per l’AG INDEFINIT

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Cessió finca de la Salut de Sant Feliu de Llobregat 1998/409-AG 
26/11/1998

13/10/1998 
17/02/1999 
pel CA

26/11/2018

Convenis de Patrocini

Entitat Projecte associat Expedient  
i data signatura

Data i órgan  
d’aprovació Data de finalització

Ediciones Primera Plana Conservació i divulgació del medi natural del Parc
2006/168-DA 
10/02/2014 07/02/2014 

per la VE 31/12/2015

Parc d’Atraccions Tibidabo S.A.U. Conservació i divulgació del medi natural del Parc 2008/108-DA 
18/02/2014

12/02/2014 
per la VE 19/02/2018

Túnels de Barcelona i Cadi, Concessi-
onària de la Generalitat de Catalunya, 
S.A.

Suport projecte de punts d’informació i divulgació de 
bones pràctiques al Parc Natural de la Serra de Collserola

2006/209-GE 
22/04/2014

07/04/2014 
per la VE 22/04/2015

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC)

Conveni  de col·laboració en la conservació del medi natu-
ral, valors del Parc Natural, divulgació de l’ús responsable  
i de la preservació dels valors del Parc i promoció de l’ús 
del transport públic per accedir.

2007/147-DA 
18/09/2014

18/09/2014 
per la VE 18/09/2018

Gestora Clubs Dir, SL Col·laboració per promocionar la pràctica i realització 
d’activitats vinculades a l’esport al Passeig de les Aigües

2011/118-DA 
22/03/2011

21/03/2011 
per la VE 15/06/2015

Altres tipologies de convenis

Entitat Projecte associat Expedient  
i data signatura

Data i órgan  
d’aprovació Data de finalització

Grup Catalònia
Conveni per a la realització de col·laboracions en el 
manteniment del Centre d’Educació Ambiental Can Coll 
de Cerdanyola del Vallès.

2014/024-DA 
09/01/2014

09/01/2014 
per la VE 09/01/2018

Cementiris de Barcelona, S.A. Enderrocament de les barraques del torrent d’en Tapioles 2011/224-AG 
27/02/2014

04/02/2014 
per la VE

FINALITZACIÓ PERÍODE 
GARANTIA OBRES

Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Servei 
de Rehabilitació Comunitària "Cerda-
nyola".

Conveni per a la realització de col·laboracions en el man-
teniment del Centre d’Educació Ambiental Can Coll

2014/023-DA 
09/01/2014

09/01/2014 
per la VE 09/01/2018

Sr. José Antonio Montoya Moreno Conveni de col·laboració per a l’aprofitament de dejeccions 
ramaderes a les finques públiques de Can Coll i la Salut.

2013/165-AG 
21/01/2014

21/01/2014 
per la VE 21/01/2018

Sr. José Antonio Montoya Moreno
Conveni de col·laboració per a l’autorització de la pastura 
a les finques públiques de Ca n’Oller a Montcada  i Reixac 
i de Torre Baró a Barcelona.

2014/030-MN 
22/01/2014

22/01/2014 
per la VE 22/01/2018

Sr. José Valdés Mateo Manteniment dels sistemes agroforestals mintjançant la 
pastura

2014/030-MN 
24/02/2015

24/02/2015 
per la VE 24/02/2019

Sr. Cayetano  Miguel García Fernández Conveni de col·laboració per l’aprofitament de dejeccions 
ramaderes a la finca pública de Can Baró.

2013/165-AG 
21/01/2014

21/01/2014 
per la VE 21/01/2018

Sr. Cayetano  Miguel García Fernández

Conveni de col·laboració per a l’autorització de la pastura 
a les finques públiques de Can Baró, Les Fatjones, Penya 
del Moro, Font Beca, Can Candeler, Can Cortès i Can 
Merlès a Sant Just Desvern i de la Salut a Sant Feliu de 
Llobregat.

2014/030-MN 
22/01/2014

21/01/2014 
per la VE 22/01/2018

Depastura Conveni de col·laboració per rendibilitzar els productes 
procedents de la ramaderia extensiva del PNSC.

2014/030-MN 
24/01/2014

21/01/2014 
per la VE 24/01/2018

Lafarge Cementos SAU i el CPNSC Pròrroga 2014-2015-  Establiment bases de col·laboració  
i definició de canals formals de relacions.

2013/089-AG 
14/03/2014

20/02/2014 
per la VE 15/03/2015
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Col·laboració amb el 
món universitari  
i centres educatius
—
Any rere any, el Consorci posa de manifest la 
voluntat i l’esforç del seu equip de tècnics per 
tal de posar a disposició dels estudiants tant del 
sector universitari com de l’àmbit de formació 
professional l’experiència dels seus treballadors.

En aquest sentit, des del Servei d’Administració  
i Contractació s’han tutoritzat dues alumnes del 
grau en dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb 

una durada d’un mes cadascuna, duent a terme 
tasques d’aprenentage pràctic relatives a gestió 
de patrimoni, recursos humans i procediment 
administratiu.

Arxiu
—
En el decurs del present exercici l’Arxiu 
Administratiu del Consorci ha continuat prioritzant 
els seus recursos en consultes i préstecs, així com 
en la recepció de documentació

Promociones Formativas e Informatives, 
S.A. (IUSC)

Convenio de colaboración de prácticas profesionales 
Promociones Formativas e Informativas,  SA (IUSC).

2014/180-AG 
16/12/2014

21/11/2014 
per la VE INDEFINIT

Sr. Jaime Castell Albiol

Conveni entre el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i els propietaris  de la finca registral número 
4071, al Turo de Montcada, terme municipal de Montcada  
i Reixac

2014/182-AG 
24/12/2014

24/12/2014 
per la VE

INDEFINIT MENTRE 
DURIN LES OBRES

Sr. Leopold i Sra. Elisa Gil Nebot Gestió, restauració  i conservació dels valors naturals de la 
finca de Can Catà

2011/195-AG 
21/12/2011

21/12/2011 
per la VE INDEFINIT

Aigües de Barcelona, Empresa Metropo-
litana del Cicle Inte- gral de l’Aigua, S.A. Conveni de col·laboració 2013/207-GE 

12/11/2013
12/11/2013 
per la VE 31/12/2015

Hormigones  y Bombeos  Soluciones,  
SAU i Srs. Durall i Pinós i Berggren Durall

Gestió de la finca del polígon 15 parcel·la 20 de Barce-
lona

2003/196-AG 
04/05/2011

28/04/2011 
01/06/2011 
per la AG i 
la VE

INDEFINIT

La Clota  SL Gestió d’una finca dins l’espai natural de Garraf 2004/128-AG 
03/06/2011

24/04/2012 
per la AG

4 ANYS PRORRÒGA 
AUTOMÀTICA

CREAF Utilització conjunta de l'Estació Biològica del Parc 2011/234-AG 
30/01/2012

21/12/2011 
per la VE 30/01/2037

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

2007/093-AG 
26/01/2007

23/01/2007 
per la VE INDEFINIT

Espacios Constructivos 2003, S.L. Ocupació de finca privada 2005/222-AG 
11/01/2007

28/11/2006 
per la CE INDEFINIT

Federació d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya

La promoció  de l'excursionisme, les activitats pedestres  
i el respecte al patrimoni  natural  i cultural del país i l'es-
tabliment de la gestió de la xarxa de senders senyalitzats 
en l’àmbit del PNSC

2013/069-AG 
08/02/2013

31/01/2013 
per la VE 08/02/2017

Societat Catalana d'Herpetologia Seguiment de la fauna herpetològica del pantà de Vall-
vidrera

2013/116-AG 
02/04/2013

25/03/2013 
per la VE 02/04/2017

Sr. Joan Castellví  i Mercier Aprofitament de dejeccions ramaderes 2013/165-AG 
10/07/2013

04/07/2013 
per la VE 10/07/2017

DEPANA Actuacions de conservació i gestió d'espais  naturals  
a Collserola

2013/197-AG 
18/11/2013

28/10/2013 
per la VE 18/11/2017

Mir Pous Girona, SL Ocupació permanent  part finca instal·lació torre preven-
ció incendis Alfa

2004/128-AG 
22/12/2009

15/12/2009 
per l’AG

4 ANYS PRORRÒGA 
AUTOMÀTICA

Moragues  & Blanchart Esport, SLL Tasques manteniment, conservació i divulgació del medi 
natural del Parc

2012/111-DA 
21/10/2013

23/09/2013 
per la VE 21/10/2015

* Órgan d’aprovació:  CE: Comissió Executiva;  AG: Assemblea General;  VE:  Vicepresidència Executiva i CA: Consell d’Administració del PMPC
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Transparència 
i administració 
electrònica
—
Tant la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, 
com la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, 
ambdues relatives a la transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableixen un 
seguit d’obligacions envers les administracions 
locals, per tal de donar a conèixer la seva activitat.

El dret d’accés a la informació pública és un dels 
eixos bàsics d’aquesta normativa i es configuren 
com a veritable dret subjectiu dels ciutadans, que 
complementa la informació que el ciutadà pot 
obtenir per via de la transparència activa a través 
del Portal de Transparència.

La informació pública es defineix com tota la 
que ha estat elaborada per l’Administració  
i la que aquesta tingui en el seu poder com  
a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici 
de les seves funcions, inclosa la que li subministrin 
la resta de subjectes obligats d’acord amb 
l’establert per les lleis.

La lleis regulen el procediment específic d’exercici 
d’aquest dret d’accés, incloent-hi les causes 
d’inadmissió de les peticions d’accés a la informació 
i els límits materials que el restringeixen.

Estableixen que les administracions públiques han 
d’adoptar les mesures organitzatives necessàries 
per tal de garantir el compliment del dret d’accés  
a la informació pública i han d’establir sistemes per 
a integrar la gestió de les sol·licituds d’informació 
en l’àmbit de la seva organització interna. Així com 
l’obligació a què els subjectes inclosos en el seu 
àmbit d’aplicació promoguin i facin les adaptacions 
organitzatives, procedimentals i de règim intern 
que calguin, per tal d’ajustar llur activitat i complir 
amb els preceptes de la normativa.

En aquest context, el Consorci forma part de 
l’Agència de Transparència de l’AMB, que té com  
a finalitats promoure i coordinar accions de foment 
de la transparència, mitjançant la formació, la 
creació i l’adaptació de protocols interns, la 
construcció de nous indicadors, l’enfortiment de 
l’ètica pública i el treball transversal amb els actors 
públics i privats.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, com administració local, està involucrat 
en processos relacionats amb l’adaptació de la 
seva organització al concepte d’administració 
electrònica. En aquest sentit, necessita conèixer i/o 
utilitzar els serveis del Consorci AOC que permeten 
donar compliment a les obligacions que es 
deriven de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics. En aquest sentit, el 20 
de juny de 2016 l’Assemblea General del Consorci 
va adherir-se al conveni d’interoperabilitat de 
sistemes d’informació entre administracions 
públiques, signat el 22 d’octubre de 2006. 

Per gestionar els projectes de col·laboració 
interadministrativa, el Consorci AOC desenvolupa, 
directament o en cooperació amb altres 
entitats, sistemes de comunicació de dades  
i certificats electrònics i pot signar convenis amb 
administracions, col·legis professionals i altres 
administracions per regular-ne la participació en 
aquests projectes. 

Al mateix temps, l’EACAT és l’eina de la 
Generalitat de Catalunya que connecta de forma 
fàcil les administracions públiques. Les aplicacions 
disponibles tenen com objectiu accelerar els 
processos de modernització de les administracions 
catalanes en matèria d’administració electrònica.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
s’ha donat d’alta a la xarxa de col·laboració 
interadministrativa, Via Oberta, que engloba 
els serveis que permeten facilitar la transmissió 
telemàtica de dades i documents electrònics 
procedents de les administracions i, en general, 
de les institucions públiques i entitats, possibilitant 
la substitució de l’aportació de certificats i altres 
documents en suport paper, en els procediments 
administratius per part dels interessats. 

També s’ha donat d’alta als aplicatius:

•	 e-Fact: servei de recepció de factures per 
via electrònica (Servei eFACT) del Protocol 
del conveni de l’Assumpció de l’assistència 
a la Gestió Econòmica Local que ofereix la 
Diputació de Barcelona.

•	 e-Contractació: plataforma de contractació 
administrativa.

•	 e-Notum: aquest servei permet agilitzar les 
notificacions dels actes administratius i al 
mateix temps adaptar-se al que estableix 
l’actual Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.



3.2.1. Prevenció d’incendis
3.2.2. Gestió forestal i agrícola
3.2.3. Gestió de la fauna, estudis i estació biològica
3.2.4. Vigilància i control del planejament
3.2.5. Manteniment d’infraestructures, àrees de lleure i senyalització
3.2.6. Suport logístic

3. Actuacions
3.2. Intervenció sobre els  
sistemes naturals



Garraf
Collserola
Vallès
Marina
Límit del Parc

Superfície cremada (ha) 

Total 2016 = 50,22 ha

Nombre de focs. 

Total 2016 = 134 focs

Balanç numèric 2016

Distribució per sectors de les hectàrees cremades i dels incedis produïts durant el 2016

74

14

28

18

39,6

1,21

7,28

2,06
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Imatges dels dos importants incendis declarats al 
Parc Natural el mes de setembre 

Dispositiu de prevenció 
d'incendis

Actualment, el dispositiu abasta els 36 municipis 
que formen part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, creada per llei del Parlament de 
Catalunya el 27 de juliol de 2010. 

A efectes de gestió em dividit el territori en  
4 sectors: Collserola, Garraf, Marina i Vallès.

S’elabora una Memòria Tècnica anual disponible 
al web del Parc.

Incendis produits durant la campanya 2016

Sector Nre. d’incendis Sup. total (ha) Sup. matoll (ha) Sup. arbrada (ha)

Collserola 74 39,6555 37,4441 2,2114

Garraf 28 7,2829 5,6033 1,6796

Marina 18 2,0656 2,0391 0,0265

Vallès- Ordal 14 1,2159 1,0722 0,1437

AMB 134 50,2199 46,1587 4,0612

Prevenció d’incendis
—

El servei de Medi Natural és el responsable en una gran part de la conservació i actuació sobre els 
sistemes naturals. S’organitza a partir de sis programes interrelacionats que contenen activitats diverses:

•	 Gestió del dispositiu de prevenció d’incendis, tant pel que fa a la prevenció pasiva i a l’activa
•	 Gestió forestal i agrícola
•	 Gestió de la fauna, estudis i Estació Biològica del Parc Natural de la Serra de Collserola
•	 Vigilància i control del planejament
•	 Manteniment d’infraestructures, àrees de lleure i senyalització
•	 Suport logístic

Dades generals per sectors

A l’àmbit metropolità el nombre d’incendis 
registrats al final de campanya, 134 focs, ha estat 
per sobre de la mitjana del període 1990 – 2014,  
(97 incendis). La superfície cremada total ha estat 
de 50,22 hectàrees.

Aquestes xifres tornen a ser negatives, com les de 
l’any anterior, i on han tingut un pes determinant 
el dos incendis produïts a Collserola una vegada 
ja s’havia finalitzat la campanya de vigilància fixa. 
Aquest dos incendis van cremar 33,1824 ha el que 
representa un 66% del total de l’any.

A l’àmbit Collserola, la superfície cremada total 
ha estat de 39,66 ha, repartida en 74 incendis 

http://www.parcnaturalcollserola.cat
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Peu de foto

Franges de protecció realitzades el 2016
Municipi Ha

Barcelona

DISTRICTE V 55.70

Franges ja realitzades a mantenir 42.5597

Franges noves 11.95

Aclarit d'arbrat 0.0012

DISTRICTE VIIè 32.65

Franges ja realitzades a mantenir 27.76

Franges noves 4.89

DISTRICTE VIIIè 24.58

Franges ja realitzades a mantenir 20.4

Franges noves 4.18

Concessions forestals 38

Empresa Talher 38

Total 150,94 

Manteniment de la xarxa viària bàsica
Municipi Km

Barcelona 12,29

Cerdanyola del Vallès 35,15

El Papiol 6,35

Molins de Rei 13,43

Montcada i Reixac 2,12

Sant Cugat del Vallès 5,69

Sant Feliu de Llobregat 10,80

Sant Just Desvern 10,46

TOTAL 96,37

Tipologies de camins del Pla INFOCAT 
Tipologia km

Primari 60,0459

Secundari 114,1332

Terciari 39,4324

TOTAL 213,6115

(el doble que l’any anterior), el que suposa també 
quasi el doble de la superfície cremada mitjana del 
període 1990-2015 (20,09 ha). Cal remarcar que 
els dos incendis mencionats en el paràgraf anterior 
suposen el 83,68% del total en aquest àmbit.

A més, cal remuntar-se al catastròfic any 1994 
per trobar una superfície cremada més elevada 
(254,09 ha) dins de l’àmbit Collserola. 

Prevenció passiva

Consisteix en aquelles actuacions que tenen per 
objecte disminuir la vulnerabilitat del territori en 
relació als incendis forestals. 

Les diferents accions s’agrupen en:

•	 Sensibilització i divulgació, amb la 
distribució de fulletons informatius, d'un espai 
web específic de la campanya i la introducció 
de la prevenció dels incendis forestals dins els 
continguts pedagògics dels centres educació 
ambiental.

•	 Vigilància del compliment de la 
legislació vigent, tasca que realitza el cos 
de guardes del Parc, vetllant pel compliment 
de les normatives. 

•	 Actuacions sobre la vegetació amb el 
manteniment i creació de franges de protecció 
o la formació d’espais oberts i zones de 
pastura i amb la creació de tancats per  
a l’estabulació ocasional dels ramats

•	 Arranjament i conservació de la xarxa 
viària del Parc.

•	 Sistema d’hidrants i bases per 
helicòpters.

•	 Control d’usos perillosos

Actuacions sobre la vegetació

La realització i manteniment de franges de 
protecció a les zones urbanitzades i forestals es 
basa en la tala selectiva d’arbrat i desbrossada 
de matolls per tal de rebaixar la quantitat de 
combustible, en una amplada mitjana de 25 
metres a l’entorn de zones urbanitzades (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.

Com cada any, el 2016 es van establir nous acords 
de col·laboració entre l'ajuntament de Barcelona 
i el Consorci del Parc de Collserola per a la 
realització i manteniment de franges de protecció 
en zones urbanitzades.

Arranjament i conservació 
de la xarxa viària bàsica

Es considera camí a tota via de comunicació per on 
circulen vehicles, persones o animals i no tenen la 
condició de carretera.   

La Xarxa Viària Bàsica del Dispositiu de Prevenció 
d’Incendis està formada per una xarxa de camins 
aptes per a la circulació de vehicles de vigilància 
i d’extinció, degudament senyalitzats sobre el 
terreny. Es classifiquen, segons el criteri establert 
en el Pla INFOCAT (Pla Especial d’Emergències 
per Incendis Forestals de Catalunya), en camins 
primaris (60,04 km), camins secundaris (114,13 
km) i camins terciaris (39,43 km).

•	 Primaris:  camins que tenen una amplada 
mínima de 5 metres. Permet el pas creuat de 
dos camions tipus BRP.

•	 Secundaris:  camins i pistes forestals entre 
3 i 5 metres d’amplada amb sobre-amples 
disposats cada 100–150 metres que permeten 
el pas creuat de vehicles.

•	 Terciaris: camins o pistes forestals que no 
permeten el pas creuat de camions tipus BRP 
i que tampoc disposen de sobre-amples cada 
100-150 metres.

 
Es defineix com a sobre-ample aquells petits 
trams on es poden creuar camions, però no es pot 
canviar de sentit de circulació, i aquelles zones 
planes (camps de conreu) on un camió podria 
aprofitar en cas d’emergència.

Dins d’aquest capítol, durant el 2016 s’han 
realitzat treballs de manteniment en un 
total de 96.376 m.

Alhora, l'ADF el Papiol ha portat a terme treballs 
als camins de Xarxa Bàsica G02, l'ADF Molins ha 
portat a terme treballs als camins de Xarxa Bàsica 
F06, G15 i D11 i ADF Sant Cugat ha portat a terme 
treballs als camins de Xarxa Bàsica G02 i G12.

Hidrants i basses per 
helicòpter bombarder

Com cada any, també s’ha procedit al manteniment 
sistemàtic dels punts d’aigua gestionats pel 
Consorci.

Dins el Parc de Collserola es disposa d’una  xarxa 
de sistemes de protecció contra incendis forestals, 
que consisteixen en basses per helicòpters, 
dipòsits emmagatzemadors d'aigua,  hidrants  
i elements auxiliars, que són els que es desglossen 
a continuació:
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Incendi a la zona de Sant Pere Màrtir  
el mes de setembre de 2016

Helicòpter bombarder carregant a una de les 
basses situades al Parc Natural

Sistemes de dipòsits d’aigua amb hidrants 
normalitzats per bombers

1. Santa Creu d’Olorda - Barcelona
2. Can Catà - Cerdanyola
3. La Salut - El Papiol
4. Plaça Mireia - Sant Just
5. Can Ferriol – Sant Feliu de Llobregat

 
En aquests moments el Consorci disposa dins el 
Parc de 14 basses per a l’alimentació d’helicòpters 
bombarders de les quals 11 són basses circulars 
d’acer-corten (5 mm de gruix), de 12 m3 de 
capacitat recolzades sobre una solera de formigó  
i alimentades a través d’una canonada de polietilè 
que les connecta a la xarxa d’aigua o bé a un 
dipòsit emmagatzemador d’uns 30 m3, segons el 
cas.

Per tal d'assegurar el funcionament d’aquestes 
instal·lacions cal contractar una empresa 
especialitzada que s'encarregui de dur a terme 
tant el manteniment preventiu, com la detecció 
d'avaries i la seva reparació.

Actualment es disposa de tres basses de càrrega 
automàtica d’aigua i la intenció es que la resta de 
basses connectades a la xarxa d’aigua disposin 
d’aquest sistema ben aviat.

Relació de basses per helicòpter bombarder

1. Can Balasc – Barcelona ( bassa de 400 m3)
2. Vil·la Paula - Barcelona
3. Caserna de Bombers de Vallvidrera - 

Barcelona
4. Montbau - Barcelona
5. Can Rius - Barcelona
6. Sant Pere Màrtir - Barcelona
7. Ciutat Meridiana - Barcelona
8. Turó Pelat - Cerdanyola del Vallès
9. Penya del Moro - Sant Just Desvern
10. Pedrera Puig d'Olorda – Sant Feliu de 

Llobregat
11. Can Castellví. - Molins de Rei
12. Sol i Aire – Sant Cugat del Vallès 
13. Pedrera Berta – El Papiol (60 m3 ) *

14. Rectoret – Barcelona ** 
   

 *  Dependent de Bombers de la Generalitat. 

**  Dependent del Districte 5è. de Barcelona. 

Control d'usos perillosos

a) 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, des de 
fa anys, realitza el seguiment de totes les tasques 
preventives que han d’efectuar les companyies, 
amb els seus plans triennals. 

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: 

b) Neteja de la brossa  als marges de 
carreteres, 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 45 km de carreteres i 
camins, 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. 

En tasques ordinàries s’han recollit un total de 
83,4 tones.

Prevenció activa

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

El Dispositiu adopta les següents mesures

•	 Informació de les situacions de risc en temps real
•	 Detecció
•	 Descripció fiable de l'indret i característiques 

del foc
•	 Col·laboració dels mitjans d'extinció
•	 Infraestructures de recolzament a l'extinció
•	 Vigilància mòbil

 
Al web del Parc hi ha un apartat específic sobre 
el Dispositiu de Prevenció d’Incendis (http://bit.
ly/DPICollserola) on es poden consultar les dades 
actualitzades del funcionament del dispositiu així 
com s’informa diàriament  del perill d’incendi 
forestal i si s’ha activat algun nivell del Pla Alfa. 
En cas d’activar-se el nivell 2 o 3 d’aquest pla 
també es publica una nota a l’apartat d’avisos 
del web del Parc. D’aquesta manera, l’usuari rep 
una informació molt útil a l’hora de planificar una 
sortida pel Parc Natural de Collserola, sobretot  
a l’estiu.

Localització de les basses per helicòpter

http://bit.ly/DPICollserola
http://bit.ly/DPICollserola
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Cabres de Can Puig  
pasturant a Can Montmany

Ametller florit:  
Can Domènec

Gestió forestal  
i agrícola
—
Activitats agrícoles 
i ramaderes

El Pla Agropecuari 
del Parc Natural de la 
Serra de Collserola

Per tal de donar a conèixer el Pla Agropecuari del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat el 
mes de desembre de 2013, el Consorci del PNSC va 
organitzar una jornada tècnica a la masia de Can 
Coll el dilluns dia 4 d’abril de 2016, conjuntament 
amb la Fundació Miquel Agustí i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Anual 
de Transferència Tecnològica 2016.

La Jornada va comptar amb la participació dels 
ponents Lluís Cabañeros Arantegui (Cap del Servei 
de Medi Natural del CPNSC), Joan Vilamú Viñas 
(Tècnic del Servei de Medi Natural), Joan Casals 
Missio (Fundació Miquel Agustí), Dolors Llonch 
Soler (Cooperativa l’Olivera), Guillem Tendero 
Acín (Postgrau en DLAe de la UAB), Juan Antonio 
Gómez González (propietari de la masia de Can 
Puig), Bàrbara Ortuño Escriu (DePastura) i Gemma 
López Vañó (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès). 
La presentació de la jornada va anar a càrrec del 
Director Gerent del CPNSC, Marià Martí Viudes, i la 
taula rodona i la cloenda van ser a càrrec de Isabel 
Raventós Gastón (Cap del Servei d’Ús Públic, 
Divulgació i Educació Ambiental del CPNSC).

L’assistència va ser de 55 persones i hi havia 
productors del Parc i representants de moltes 
entitats (Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntaments del Parc, INCASOL, Agroxarxa, 
Unió de Pagesos, Barcelona Activa, Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Associació Els 3 
turons, Escola d'Art Floral i el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola).

Així mateix des del Centre d’Informació del Parc, 
obert tots el dies de l’any de 9:30h a 15 h, excepte 
el dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, 
s’informa al visitant dels itineraris més adequats 
per l’època de l’any, de les normes del Parc i la 
situació de perill d’incendi per aquell dia. Els 
districtes de Barcelona i alguns ajuntaments del 
Parc difonen informació relativa a la prevenció i al 
risc d’incendi forestal.

Finalment, quan finalitza la campanya, aquest 
procés es tanca amb la redacció de la Memòria 
de la campanya, també disponible al web del Parc 
(http://www.parcnaturalcollserola.cat)

Sistema d'Alerta Meteorològica 

En la campanya d’enguany, s’ha decretat situació 
de prealerta  61 vegades, (37 l’any 2015) de les 
quals 11 han estat d'alerta crítica (9 l’any 2015).

Puntualitzar, que el 62% dels dies en que es va 
declarar la prealerta, es va produir algun incendi 
a l’AMB, i que 71 dels 103 incendis, produïts dins 
del període de vigilància, van tenir lloc un dia de 
prealerta. Concretament, al municipi de Barcelona, 
dels 18 incendis que es van produir, 11 van 
coincidir amb dies de prealerta.

Vigilància fixa

L'àmbit del Dispositiu de Vigilància d'Incendis 
Forestals, gestionat des del Parc de Collserola, 
comprèn oficialment els 36 municipis que formen 
part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
ocupant una superfície total de 63.463 ha de les 
quals 33.091,20 hectàrees d’ús no urbanitzable.

Els vigilants situats en punts estratègics per 
tenir la màxima cobertura visual són la base per 
obtenir una detecció immediata de la presència 
de columnes de fum produïdes per l'existència 
d'un foc i determinar la seva situació exacta. 
Concretament es disposa de 13 punts, dels quals 
12 estan ubicats en torres de vigilància i un a la 
planta 10 de la Torre de Collserola. Com a eines 
principals s'utilitza la alidada, per llegir alineacions 
en graus, prismàtics, mapes a diferents escales,  
i radio-transmissor. 

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 que integren el dispositiu. Aquest fet 
facilita l'actuació de tots els mitjans, ja que poden 
demanar directament la informació a la persona 
que millor veu la situació de l'incendi mentre no 
arriben els mitjans d’extinció.

La campanya de vigilància a les torres de guaita 
l’any 2016 es va iniciar el dia 30 de maig i es 
va finalitzar el dia 18 de setembre. És a dir, han 
estat 112 dies de vigilància continuada, amb 
jornades de 10 hores a les torres Charlie, Lima, Eco, 
Foxtrot, Golf, India, Kilo, Mikel, Juliet i Romeo (10 
torres). Paral·lelament les torres Alfa, Bravo i Sierra 
(3 torres) van estar de vigilància amb jornades de 
7 hores.

Jornada PATT sobre el Pla Agropecuari del Parc 
Natural de Collserola

http://www.parcnaturalcollserola.cat
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Sessió de treball sobre el tomàquet Mandó de 
Collserola a Can Coll CEA

Sessió de treball amb els productors del Parc dins 
el Pla de Dinamitzzació Local Agroecològica

Dinamització Local 
Agroecològica

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, en col·laboració amb l'associació 
Arran de Terra, va iniciar l’any 2016 un procés 
participatiu amb els productors per identificar els 
reptes als que han de fer front els projectes de 
producció agrària que operen en l'àmbit del parc, 
i per definir actuacions que afavoreixin la viabilitat 
dels projectes actuals, així com la recuperació de 
l'activitat agrària a la Serra. Aquesta diagnosi 
tècnica de la pagesia i l’activitat agrària al PNSC 
es basa en els fonaments teòrics i metodològics de 
la Dinamització Local Agroecològica (DLAe).

Per realitzar aquesta diagnosi tècnica de la situació 
de l'activitat agrària a Collserola es consultaren 
fonts d'informació secundàries (informes i dades 
que ja existeixen sobre la qüestió), s’entrevistaren 
12 productors que operen en l'àmbit del parc.  
i, finalment, es va realitzar una sessió participativa 
de retorn, discussió, validació i enriquiment dels 
resultats.

Per mitjà de les entrevistes es van obtenir dos 
tipus d'informació: per una banda, informació 
objectiva sobre les característiques dels projectes 
productius (cultius, model de producció, superfície 
cultivada, canals de comercialització, etc.)  
i, per altra banda, opinions i valoracions sobre els 
reptes de l'agricultura al parc i les actuacions que 
caldria desenvolupar per tal de donar-hi resposta. 
Les dades bàsiques de les característiques 
dels projectes productius seran probablement 
publicades en un “catàleg de la pagesia de 
Collserola”, el qual tindrà per objectiu donar  
a conèixer els projectes i productes que s'elaboren 
en l'àmbit del parc. El segon tipus d'informació fou 
emprat per realitzar la diagnosi preliminar que es 
va discutir i consensuar en la sessió participativa.

Marca de garantia 
‘Producte de Collserola’

L’objectiu general del Pla Agropecuari del Parc 
Natural de la Serra de Collserola (aprovat el mes 
de desembre de 2013) és implantar polítiques 
de foment per promoure la recuperació dels 
usos i aprofitaments agrícoles i ramaders per 
continuar-se desenvolupant de manera ordenada 
i compatible amb la protecció de l’espai natural 
i que afavoreixen la conservació de la qualitat 
ambiental i paisatgística del Parc.

La producció agropecuària actual és molt diversa, 
dispersa i en quantitats reduïdes. La marca de 
garantia Producte de Collserola és un distintiu de 

productes agroalimentaris de qualitat, proximitat, 
garantia, territori, identitat i de temporada que 
estan produïts en l’àmbit territorial del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. Aquesta marca 
de qualitat compta amb un reglament d’ús general 
i amb uns reglaments específics per a cadascun 
dels productes que la conformaran. El Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, com a òrgan 
gestor del Parc i titular de la marca de garantia 
Producte de Collserola, posa la marca a disposició 
de tots els productors/es del Parc que tinguin 
interès en fer ús de la marca i que compleixin amb 
els requisits establerts en el reglaments d’ús i els 
reglaments específics.

Només podran utilitzar la marca i el seu logotip 
aquells productes produïts, elaborats, transformats 
i envasats en l’àmbit territorial del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, sempre que hi hagi 
infraestructures existents dins el Parc per la seva 
manipulació.

Durant el 2016, es va crear la Comissió de 
Seguiment de la marca de garantia, òrgan 
regulador de la marca i integrat per representants 
dels sectors productius del Parc i representants del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
i de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió de Seguiment, en la seva primera reunió 
ordinària, va aprovar el Registre de productors, 
elaboradors, transformadors i comerciants de 
la marca de garantia i els Reglaments tècnics 
específics de 6 productes: Xai, Cabrit, Mandarines, 
Mel, Vi i tomàquet ‘Mandó de Collserola’.

Recuperació de la 
varietat de tomàquet 
‘Mandó de Collserola’

La varietat de tomàquet ‘Mandó de Collserola’ 
s’ha conservat des de fa generacions a la masia 
de Can Mandó, a la vessant de solell del fondal 
de la Budellera, al nord de Vallvidrera i el Tibidabo 
i dins el Parc Natural de la Serra de Collserola. El 
tomàquet ‘Mandó de Collserola’ és una varietat 
no seleccionada ni comercial que es caracteritza 
principalment pel seu fruit gran, ple, saborós, 
de forma esfèrica-aplanada, pell fina, coloració 
vermell-taronja i amb les fulles arrugades i els 
folíols de forma i distribució irregulars.

L’estudi de la varietat de tomàquet ‘Mandó 
de Collserola’ es va iniciar l’any 2011 amb 
col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí 
i, des de llavors, cada any s’han ampliat els 
coneixements sobre aquesta varietat per garantir 
la seva conservació aplicant estratègies de 



45

Memòria de gestió 2016Intervenció sobre els sistemes naturals

45

Camps de conreu  
a la zona del Papiol

Gestió de la  
processionària del pi

Tancat temporal pel ramat a Can Bell (prova pilot 
de pastura a Sant Cugat del Vallès)

multiplicació de la llavor que assegurin la puresa 
varietal original, avaluant el seu comportament 
agronòmic i evitant la transmissió de patògens per 
llavor.

Un altre estudi paral·lel que s’ha anat duent  
a terme és la selecció de possibles noves varietats 
a partir d’un encreuament fortuït del ‘Mandó 
de Collserola’ que es va observar l’any 2012  
i sobre la qual s’estan aconseguint algunes línies 
interessants.

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 Natural de la Serra 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 1989 i actualment es conreen les 
zones agrícoles de les finques públiques de La 
Salut, Can Coll, Can Balasc, Can Ferriol, Can Salat, 
Santa Margarita de Valldonzella, Can Sauró, Pantà 
de Vallvidrera i Torre Abadal. L’any 2015 es van 
inscriure tots aquests camps al Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i enguany 
s’hi ha sembrat una barreja de raigràs i trepadella.

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.

Vinya de Can Coll

La verema de les tres varietats de raïm de Can Coll 
es va realitzar el dia 9 de setembre i es van recollir 
195,5 kg d’Ull de llebre, 133,7 kg de Merlot i 77,5 
kg de Cabernet sauvignon. El mateix matí de la 
verema es va portar el raïm al celler de Can Calopa 
de Dalt per a la producció de vi. Els litres de vi 
resultants, amb una graduació alcohòlica conjunta 
de 12,8º, es van trasbalsar a 1 bóta de roure del 
celler de Can Coll el dia 7 de novembre.

Ramaderia extensiva

Es va continuar amb el programa d’ajuts als 
ramats d’ovelles i cabres del Parc que aquest any 
va consistir en:

•	 Renovació de les autoritzacions de pastura  
a les finques públiques

•	 Instal·lació de dipòsits d’aigua per la prova 
pilot d’un ramat d’ovelles a Sant Cugat del 
Vallès. 

•	 Subministrament d’ordi a doll i bales de palla 
i d’alfals pel ramat de Ca n’Oller (Montcada 
i Reixac).

•	 Sembra de farratges de secà (raigràs i 
trepadella) als camps de les finques públiques 
de Can Salat, Santa Margarida, Can Ferriol, 
Torre Abadal, Can Llevallol i Pantà de 
Vallvidrera per ser aprofitats pels diferents 
ramats existents a la vessant del Llobregat.

•	 Subministraments diversos d’aigua amb camió 
cisterna pel ramat de San Just Desvern.

•	 Establiment d’accessos, pastures i un punt 
d’aigua a Can Montmany (Valldoreix / Sant 
Cugat del Vallès) per tal que hi podés arribar 
el ramat de cabres existent a Can Puig del 
Papiol.

Seguiment i control 
de plagues 

Processionària del pi

Durant el 2016 s’ha continuat el programa de lluita 
contra la processionària del pi (Thaumetopoea 
pityocampa). 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)..

Seguiment i control de vegetació 
exòtica invasora

Ailants

Des de 1994, s’han fet una sèrie d’actuacions per 
tal de controlar l’expansió dels ailants (Ailanthus 
altisima) al Parc Natural de la Serra de Collserola, 
tant amb mitjans físics com químics.



46

Consorci Parc Natural de la Serra de de Collserola 3. ACTUACIONS

46

Pòster presentat a l'European Workshop on 
Control and Eradication of invasive alien species

European Workshop on Control and Eradication 
of Invasive Alien Plant Species, Budapesto

Cartell projecte de participació  
en l'eradicació de l'Ailant a Collserola 

L’any 2004 es va iniciar una 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 5cc d’herbicida per forat amb una 
xeringa. En arbres més prims es feien 2 forats més 
petits amb dosis de 4cc i en arbres més gruixuts 
es feien forats cada 10 cm de perímetre amb dosis 
de 5cc. Es van provar diferents herbicides, mescles 
de productes i dosis que s’han anat seguint  
i millorant. Al llarg d’aquest període 2004-15 es 
van injectar un total de 50.962 ailants, prioritzant 
els nuclis de les zones més internes de la Serra als 
efectes d’evitar que siguin focus d’inici de noves 
colonitzacions i assoleixin el grau d’infestació que 
hi ha actualment a algunes àrees més perifèriques. 
Darrerament, per evitar al màxim la dispersió de 
llavors, es prioritza el tractament sobre els arbres 
femelles per limitar la seva capacitat d’invasió. 
L’any 2016 s’han injectat 10.680 ailants, un 
10% dels quals en parcel·les privades dels barris  
i urbanitzacions interiors del Parc: Vallvidrera, Mas 
Sauró, Rectoret, Les Planes de Sant Cugat, La 
Floresta, Sol i Aire.

Altres espècies exòtiques

S’ha continuat el seguiment i control del raïm 
de moro (Phytolacca americana) al torrent de 
Can Cerdà (Cerdanyola del Vallès) i a la Font de 
Sant Ramon (Barcelona). També s’han realitzat 
tractaments herbicides sobre un altre tipus 
de seneci (Senecio pterophorus) als termes 
municipals de Cerdanyola del Vallès i Montcada  
i Reixac.

European Workshop on Control and 
Eradication of Invasive Alien Plant 
Species, Budapest

En el marc del projecte LIFE “Conservation of 
Priority Natural Values in Turjánvidék Natura 2000 
Area Southern Unit”, els dies 19, 20 i 21 d’abril 
es va celebrar el “European Workshop on Control 
and Eradication of Invasive Alien Plant Species”  
a la ciutat de Budapest (Hongria) amb l’assistència 
de més de 70 persones de 15 països diferents.

Al llarg de les jornades es van presentar 33 
ponències i 15 pòsters, un dels quals és el que va 
presentar el Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola amb el títol “Ailanthus (Ailanthus 
altissima) management plan in Collserola Natural 
Park: prevention, detection and control”. Les 
jornades van finalitzar amb una visita a una de 
les illes del Danubi (Szigetmonostor) que forma 
part de la Xarxa Natural 2000 i del Duna-Ipoly 
National Park, en una antiga àrea d’entrenament 
militar on s’han realitzat diferents experiències 

de control d’algunes espècies invasores arbòries: 
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Celtis 
occidentalis i Acer negundo.

Gestió de la fauna, 
estudis i estació 
biològica
—
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.

L’any 2015 des de l’Estació Biològica del Parc 
Natural s’han continuat amb els programes de 
seguiment propis i amb les col·laboracions amb 
institucions educatives i de recerca. També s’ha 
participat activament en programes de seguiment 
impulsats per diverses entitats d’àmbit municipal, 
autonòmic i estatal.

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

L'existència de programes de seguiment continuat 
de la fauna i flora del Parc permet obtenir dades 
continues que han de permetre millorar la gestió 
dels espais naturals d’aquest espai protegit 
integrat a la Xarxa Natura 2000. 

Diferenciem els estudis que s’han liderat 
bàsicament des dels Serveis Tècnics del Parc 
dels que s’han fet mitjançant l’encàrrec directe 
a institucions i/o investigadors col·laboradors 
externs.

Estudis realitzats des de l'Estació 
Biològica - Servei de Medi Natural

L’any 2016 l’activitat  de seguiment i recerca dut 
a terme des de l’Estació Biològica del Parc Natural 
ha generat un especial interès per part dels 
mitjans, tan pel que fa als programes de seguiment 
faunístic a llarg termini com els projectes més 
novedosos que s’han implementat recentment.
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Realitzats pel Servei de Medi Natural:
•	 Estudi del paisatge sonor del Parc Natural*
•	 Seguiment de l’avifauna del Parc: seguiment de les poblacions d'ocells nidificants i hivernants 
•	 Seguiment de la nidificació d'ocells rapinyaires al Parc Natural de la Serra de Collserola
•	 28a Campanya de seguiment de la migració de rapinyaires *
•	 Seguiment de l'esquirol (Sciurus vulgaris) 
•	 Seguiment de la població de senglar (Sus scrofa)
•	 Trampeig fotogràfic de mamífers i projecte de foto-identificació de genetes (Genetta geneta) a 

la Reserva Natural Parcial de Can Balasc-Rierada (RNP-CBR) *
•	 Les latrines de geneta com a possible recurs per a la fauna vertebrada*
•	 Informatització i georeferenciació in situ de dades de camp mitjançant CyberTracker
•	 Flora prioritària i d’interès local
•	 Estudi preliminar de l’estat d’erosiu dels corriols – prova metodològica*
(*) estudis amb col·laboració externa 

Amb encàrrecs directes:
•	 Pla de seguiment dels ropalòcers (papallones diürnes) (CBMS) (1)
•	 Seguiment de ratpenats del Parc Natural de la Serra de Collserola. Any 2016  (1)
•	 Programa de seguiment de micromamífers (SEMICE) (1)
•	 Programa de seguiment de l'avifauna del Parc de Collserola (Programa Sylvia) (2)
•	 Biodiversitat entomològica de les capçades dels boscos (3)
•	 El tomàquet Mandó: millora genètica i agronòmica d’una varietat tradicional de Collserola (4)
•	 Seguiment de la processionària del pi  (5)
•	 Gestió de les espècies al·lòctones invasores al pantà de Vallvidrera - 2016 (6 i 7)
•	 Seguiment d’amfibis - Programa de reintroducció del gripau d’esperons (8)

En col·laboració amb:
1. Museu de Ciències Naturals de Granollers
2. Institut Català d'Ornitologia (ICO)
3. Parc Zoològic de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
4. Fundació Miquel Agustí
5. Jordi Jubany i Joaquim Muñoz
6. CRARC (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya)
7. Galanthus, Estudi i Divulgació del Medi Ambient
8. Societat Catalana d’Herpetologia

Estudis desenvolupats pel Servei de Medi Natural durant l'any 2016

Estudi del paisatge sonor del Parc 
Natural de Collserola

L’estudi de l’ecologia acústica a Collserola està 
centrat d’una banda en el seguiment específic 
d’espècies concretes, i d’altra banda en la valoració 
dels propis paisatges sonors del Parc, aquest darrer 
aspecte a partir del càlcul de diferents índexs 
acústics. Aquest estudi es nodreix de gravacions 
sonores semi-continues, obtingudes de forma 
automàtica i remota amb gravadores digitals. 
Els objectius principals d’aquest seguiment són 
d’una banda disposar de sèries espacio-temporals 
que permetin monitoritzar l’evolució del paisatge 
sonor del Parc, en funció de diferents paràmetres 
com poden ser l’impacte del soroll artificial –les 
antropofonies-, els ritmes diürns, estacionals 
i anyals, per exemple. D’altra banda, aquesta 
metodologia proporciona informacions sobre 

Distribució temporal de l’activitat sonora 
(crits) de l’astor (Accipiter gentilis) 
entorn d’un niu a Collserola

Horari solar (març)
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espècies que resulten més difícils de monitoritzar 
amb d’altres tècniques, o bé perquè són sensibles 
a la nostra presència, o bé perquè tenen hàbits 
nocturns, i per tant la seva detecció és més 
complicada.

Enguany s’ha pogut realitzar un seguiment durant 
quatre mesos de l’activitat sonora d’una parella 
d’astors (Accipiter gentilis) entorn d’un niu durant 
l’època de cria. La llarga autonomia (mesos) de les 
gravadores permet fer aquest tipus de seguiment 
amb una mínima intervenció als indrets sensibles 
per part dels investigadors. Dels resultats, destaca 
l’elevada discreció dels exemplars durant els 
mesos més sensibles, ja que es detectaven els seus 
reclams sonors pràcticament només durant les 
primeres hores del matí, essent molt poc freqüents 
durant la resta del dia.
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Peu de foto

Astor, un dels rapinyaires més  
característics del Parc. Autor: Albert Planàs

Pel que fa als paisatges sonors, destaca el paper 
de la cigala (Cicada orni), un insecte hemípter 
poc vist per les persones, però molt conegut pel 
so estrident que produeix a l’estiu, detectant-se 
la seva màxima activitat sonora durant les hores 
més calorosos quan els espectrogrames analitzats 
mostren molt poca activitat sonora per part de la 
resta dels éssers vius al Parc.

Seguiment de l’avifauna del Parc

L’any 2016 s’ha dut a terme la 29ª campanya 
del programa de seguiment de l’avifauna del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, una de 
les sèries més llargues de Catalunya, que com és 
conegut consisteix en l’obtenció d’índex relatius 
d’abundància i riquesa en els diferents unitats de 
paisatge de Collserola tant a l’època de cria com 
a l’hivern.

Incloem en aquest apartat els seguiments  on 
hem emprat la metodologia SOCC (programa 
de Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya) 
dissenyat i coordinat per l’ICO, al qual ens hem 
afegit des dels seus inicis.

De manera global podem reafirmar-nos en les 
tendències ja apuntades en anteriors memòries 
que ens informen d’una davallada de les espècies 
d’espais oberts nidificants, com per exemple al cas 
de l’abellerol (Merops apiaster), i un augment de 
la component forestal en l’avifauna dels diferents 
ambients del Parc, amb l’augment que es constata 
d’espècies clarament representatius dels boscos 
de fulla plana i caducifolis, com són el pica-soques 
blau (Sitta europea), el durbec (Coccothraustes 
coccthraustes) i el picot garser petit (Dryobates 
minor), a més dels tres pícids ja existents, el 
picot verd (Picus sharpei), el picot garser gros 
(Dendrocopus major) i el colltort (Jynx torquilla).

En els darrers anys ja sovintejaven les observacions, 
bàsicament a l’hivern, d’aquestes tres espècies. 
Un cop determinades les primeres nidificacions, 
esperem un augment de la distribució en els 
ambients forestals o amb presència més esparsa 
d’arbres caducifolis en l’àmbit del Parc Natural.

Seguiment de la nidificació dels ocells 
rapinyaires al Parc Natural de la Serra 
de Collserola.  

El fet més rellevant de la temporada de cria 
d’enguany ha esta la confirmació de l’establiment 
d’una segona parella d’àliga marcenca (Circaetus 
gallicus) al Parc. Sense dubte aquesta espècie es 
l’ocell rapinyaire de més interès com a nidificant al 
Parc Natural. Ambdues parelles han tret endavant 
un poll, mentre que la parella històricament 

coneguda, com ja va essent habitual cada any, ha 
tornat a canviar la ubicació del seu niu, tot i que 
manté el mateix territori de cria.

Tanmateix l’espècie més representativa dels 
boscos de Collserola és l’astor (Accipiter gentilis). 
Des dels inicis del seu seguiment, s’ha localitzat 
un total de 15 territoris d’aquest espècie al Parc. 
D’aquests, enguany se n’ha pogut comprovar la 
nidificació segura en cinc d’ells, mentre que en 
d’altres quatre s’ha observat almenys indicis de 
comportament de marcatge territorial. Tots els nius 
d’astor han estat construïts en peus grans de pi 
blanc (Pinus halepensis), escollint l’arbre de major 
diàmetre que hi havia dins de l’àmbit.

Pel que fa a l’esparver vulgar (Accipiter nisus), 
se n’ha detectat un total de 14 territoris (s’ha 
trobat 1 niu nou) amb algun indici d’activitat 
reproductora, o bé amb parades nupcials o bé per 
l’observació d’esparvers en l’època adequada amb 
un territori establert. Es calcula un possible total 
de 16-18 territoris potencials, amb una estimació 
d’unes 14 parelles actives actualment. Tal com 
succeeix d’altres espècies forestals, és difícil de 
localitzar els seus nius ja que els situen en indrets 
poc accessibles de la serra.

L’aligot comú (Buteo buteo) ha experimentat, 
enguany, un lleuger descens en les seves 
poblacions nidificants, respecte a l’any passat, ja 
que una parella ha sigut expulsada per la nova 
parella d’àguila marcenca. S’han trobat indicis 
reproductius en tres territoris al Parc. Així, doncs, 
dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
on es segueix la població nidificant des de 1991, 
s’estima que hi podria haver un màxim de fins 
a cinc possibles territoris. D’altra banda, també 
cal destacar la presència d’alguns individus no 
reproductors, la majoria dels quals són joves d’un 
any d’edat.

A part de la població nidificant cal afegir el 
contingent d’aligots comuns que hivernen al Parc. 
Així, es fa palès un augment de població sobretot 
a partir del mes d’octubre quan arriben aquests 
exemplars hivernants, els quals hi romanen fins 
ben entrat al mes de març.

Aquesta temporada de cria ha tornat a nidificar 
una parella de falco pelegrí (Falco peregrinus) 
al Parc, espècie que ha mostrat una expansió 
a l’àmbit metropolità als darrers anys gràcies 
a iniciatives diverses de foment de la seva cria. 
D’altra banda, existeixen indicis que hi estigui 
criant una parella de falcó mostatxut (Falco 
subbuteo) al Parc, situació que de moment no s’ha 
pogut confirmar del tot.

•	 Àguila marcenca: 2 parelles
•	 Astor: 5 parelles (15 territoris en total)
•	 Esparver vulgar: 14 parelles (14 territoris,  

1 nou niu)
•	 Aligot comú: 3 parelles i 5 territoris
•	 Falcó pelegrí: 1 parella (segon any de 

nidificació al Parc Natura) 
•	 Xoriguer comú: 9 parelles (dues descobertes 

enguany)
•	 Duc: 2 territoris no es pot confirmar la 

reproducció amb èxit
•	 Mussol comú: uns 16 territoris
•	 Gamarús: a totes les zones boscoses  

de Collserola

Espècies de rapinyaires que nidifiquen al Parc 
Natural de Collserola
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Pinyes menjades  
per esquirol

Turó de la Magarola, punt d'observació de la 
migració de rpinyaires al Parc Natural

El xoriguer (Falco tinnunculus) és en principi molt 
eclèctic a l’hora de triar un indret per niar, però 
a Collserola nidifica gairebé sempre a edificis 
i construccions humanes a la perifèria del Parc 
Natural, tot i que, també algunes de les nostres 
parelles nidificants ho fan en ambients naturals 
dins el límit del Parc, tot escollint per fer el niu 
graveres, pedreres, talussos, i cingleres de les 
cimenteres. Durant el decurs del seu seguiment  
a Collserola, s’ha detectat al voltant de nou 
parelles, dues de les quals serien noves d’enguany. 

Pel que fa als rapinyaires nocturns, com és el cas 
del duc (Bubo bubo), es constata la presència 
d’adults en dos dels territoris coneguts, sense que 
enguany s’hagi confirmat la reproducció amb èxit. 
D’altra banda, existeix un possible tercer territori 
de duc al Parc, també pendent de confirmació 
d’activitat reproductora. Es tracta d’una espècie 
molt vulnerable davant dels morts ocasionats per 
electrocucions a causa de línies i torres elèctriques.

Les parelles de mussol comú (Athene noctua) 
sumarien al voltant d’un màxim de 16 territoris, 
gairebé en la seva totalitat situats a la perifèria del 
Parc Natural. El gamarús (Strix aluco), en canvi, 
és una espècie eminentment forestal, i per tant 
mantindria bones poblacions a totes les zones 
boscoses de Collserola

28a Campanya de seguiment de la 
migració de rapinyaires

Durant els mesos de setembre i octubre ornitòlegs 
experts fan el seguiment de la migració dels 
rapinyaires, i altres aus planadores, que sobrevolen 
el Parc Natural.

La campanya es desenvolupa al turó de la 
Magarola, un punt privilegiat per observar aquest 
espectacle. Aquest 2016 ha estat un bon any pel 
que fa al nombre de rapinyaires observats, amb 
un total de 2038, tot i que es va experimentar un 
descens respecte l’any anterior, el qual havia sigut 
la millor temporada des de feia quinze anys.  De 
les 16 espècies d’aus migradores que s’han pogut 
identificar enguany, destaquen de nou l’aligot 
vesper, del qual s’han observat 713 individus, o el 
xoriguer, amb 441 observacions, en aquest cas un 
nombre gairebé idèntic que l’any anterior. Entre les 
dues espècies sumen el 56% dels albiraments.  Les 
altres dues espècies que encapçalen els més vistos 
han estat l’esparver vulgar amb 256 individus 
i l’arpella vulgar amb 251 exemplars. Com  
a curiositat d’aquest any, s’han vist dues 
espècies poc freqüents, un aufrany (Neophron 
percnopterus) i una àliga cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus). 

El seguiment científic, que es realitza al turó 
de la Magarola, és alhora una campanya de 
divulgació en la qual participen moltes persones 
del públic general. En aquesta talaia privilegiada, 
els ornitòlegs experts que en fan el seguiment 
expliquen als visitants que s’hi apropen, quines són 
les espècies més habituals i les característiques que 
permeten diferenciar-les en ple vol. Pel que fa al 
nombre de visitants que han gaudit de la migració, 
en aquest punt d’observació en total han estat 324 
ornitòlegs a més de 541 persones interessades en 
l’activitat. Per altra banda, destacar que per aquest 
punt del Parc durant els dos mesos de seguiment 
han passat 1698 excursionistes, 718 corredors,  
i 368 alumnes. Cal esmentar també el pas de 170 
bicicletes, malgrat no ser un camí autoritzat per 
aquest ús.

Des del Parc s’editen materials divulgatius sobre 
la campanya, que estan disponibles al web del 
Parc i on també es poden visualitzar les dades 
actualitzades de les observacions.

Seguiment de l’esquirol (Sciurus 
vulgaris)

L’esquirol és el mamífer més directament lligat als 
boscos de pi blanc a Collserola. Es tracta d’una 
espècie amb un paper important dins la cadena 
tròfica d’aquests ambients, tant per la seva 
predació sobre les pinyes com per ser una possible 
presa d’altres espècies forestals, com l’astor o la 
geneta. En aquest sentit, és també un indicador 
de l’estat de salut d’aquest sistema forestal i dels 
diferents impactes i pertorbacions que rep. Des de 
l’any 2000 es duu a terme un seguiment mensual 
de la població mitjançant l’observació directa 
en itineraris forestals, amb una clara tendència 
regressiva detectada al llarg d’aquests anys.

2.0382.038  20162016

IINDIVIDUS NDIVIDUS 
OBSERVATS OBSERVATS   
ELS ANYSELS ANYS

2015

Aligot vesperAligot vesper XoriguerXoriguer EsparverEsparver ArpellaArpella

713 
944

2016 
2015

441 
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370
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Balanç de la campanya de seguiment de la migració al Parc Natural de Collserola

http://www.parcnaturalcollserola.cat


Senglar, Sus scrofa a la zona del  
Centre d'Informació del Parc
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Després d‘una certa recuperació de l’abundància 
l’any passat, tenint el 2015 la millor situació 
primaveral (època de cria) des del 2012, enguany 
s’ha tornat a evidenciar una tendència negativa 
de la població d’esquirol als dos itineraris de 
seguiment situats en àmbits de pineda natural 
al Parc. Concretament, a l’entorn de Vil·la Joana 
l’abundància enregistrada ha estat per sota de la 
meitat de l’any anterior, mentre que la reducció 
més acusada s’ha produït a l’itinerari de Puig 
Madrona on l’abundància d’esquirol ha estat 
la més baixa des que es va iniciar el seguiment 
aquí al 2004, amb uns valors quatre vegades per 
sota de la mitjana per aquest itinerari. En aquest 
sector, ha coincidit al 2016 la combinació d’una 
tendència negativa general dels darrers anys amb 
un període d’intervencions forestals que han 
implicat la retirada de pi blanc en foment del bosc 
d’alzinar.

En canvi, a l’itinerari del cementiri de Roques 
Blanques l’abundància s’ha mantingut en nivells 
poblacionals molt similars als del 2015, essent 
ambdós anys per sobre del període anterior de 
seguiment.

Seguiment de la població de senglar 
(Sus scrofa) a Collserola

L’any 2016 ha estat el segon any més elevat pel 
que fa al nombre de senglar morts enregistrats  
a Collserola. Concretament, s’hi ha enregistrat  un 
total de 614 exemplars morts entre les diferents 
captures cinegètiques, senglars habituats retirats, 
atropellats, etc.. De nou, la major part de les 
captures s’han realitzat mitjançant els aguaits 
nocturns (308), tot i mostrar una disminució d’un 
18% respecte les captures efectuades durant el 
2015.

Així, actualment els aguaits nocturns representen 
gairebé el 75% de tots els senglar caçats amb arma 
de foc a Collserola. D’altra banda, les captures 
de senglar en batudes programades  també han 
disminuït durant el 2016, concretament en un 
27% respecte l’any anterior. Aquestes reduccions 
de captures cinegètiques concorden en gran 
mesura amb les dades obtingudes mitjançant el 
seguiment del senglar en recorreguts nocturns a 
l’estiu, les quals assenyalaven una disminució d’un 
20% respecte l’estiu del 2015.

Tot i així, l’estimació de població a finals dels 2016 
s’hauria situat encara entorn dels 800 exemplars. 
De nou, aquesta situació evidencia el fet que es 
requereix un gran nombre de captures per tal 
de simplement contenir els nivells poblacionals 
d’aquesta espècie a Collserola. Això és 
principalment a causa de la seva elevada capacitat 
reproductora, però a més a més, cal recordar 
que el Parc es troba a prop d’àmplies zones de 
seguretat situades al Vallès, des de les quals també 
és factible la immigració de nous exemplars que 
puguin reemplaçar els senglars caçats a la Serra.

Pel que fa als principals conflictes que genera el 
senglar a Collserola, els atropellaments enregistrats 
(n=48) a les vies del Parc han augmentat força 
(+71%) respecte el 2015, situant-se per sobre de 
la mitjana de 39 senglars atropellats anualment 
als darrers cinc anys. Tenint en compte que 
l’estimació de població s’ha mantingut sense 
grans variacions respecte el 2015, aquest augment 
d’atropellaments fa pensar que possiblement 
tingués relació amb un increment de trànsit a les 
vies del Parc.

D’altra banda, també ha augmentat força el 
nombre total de senglars ‘habituats’ capturats  

Evolució de l’IKA mitjana d’esquirols als itineraris de  
Vil·la Joana, Puig Madrona i Cementiri de Roques Blanques

Evolució de la IKA mitjana d'esquirols al Parc Natural
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Fototrampeig  
de mamífers

Nova cartelleria sobre  
els senglars habituats
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a zones urbanes i periurbanes amb dards i gàbies, 
amb 143 exemplars retirats i sacrificats. Aquesta 
xifra és el doble de la mitjana anual dels cinc 
anys anteriors, i representa un increment de més 
del 80% respecte el 2015. Per aquest motiu, cal 
posar especial èmfasi en la importància de mitigar 
el propi comportament d’habituació dels senglars 
amb mesures preventives diverses per tal de 
minimitzar la incidència d’aquestes captures en 
zona urbanes.

Trampeig fotogràfic de mamífers 
i projecte de fotoidentificació de 
genetes (Genetta genetta)

Després de cinc anys de seguiment a través del 
fototrampeig a l’àmbit de la Reserva Natural 
Parcial de Can Balasc-Rierada, donem per 
finalitzada l’etapa de coneixement de les genetes 
presents en aquesta zona com també de la fauna 
present. Al llarg d’aquest període s’han identificat 
29 individus completament, vuit dels quals han 
sigut nous exemplars identificats enguany.

Aquest 2016 s’han obtingut 1168 registres de 
vídeo en total. En total han estat enregistrades 11 
espècies de mamífer (51,1%), 13 d’ocells (20,1%) 
i dues de rèptils (0,4%). L’espècie de mamífer més 
enregistrada ha estat el porc senglar (Sus scrofa), 
seguida de la geneta. Respecte als ocells, l’espècie 
més enregistrada ha estat la merla (Turdus 
merula), seguida del gaig (Garrulus glandarius)  
i del pit-roig (Erithacus rubecula).

Al llarg d’aquests cinc anys s’han enregistrat 4877 
vídeos o fotografies de la fauna que habita dins la 
Reserva Natural Parcial Can Balasc – La Rierada. 
El 63,2% han estat registres de mamífers, i amb 
15 espècies diferents és el grup animal més 
representat. L’espècie que més ha predominat 
durant aquests anys és el porc senglar, seguida 
del ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i la 
geneta, l’espècie objecte del projecte i propícia als 
indrets de mostreig. Pel que fa als ocells (13,2%), 
a banda de les espècies ja esmentades, destaca 
especialment la mallerenga carbonera (Parus 
major), seguida de la mallerenga petita (Periparus 
ater). I per últim, mitjançant el fototrampeig 
també han estat enregistrades dues espècies 
de rèptils (0,12%); la serp verda (Malpolon 
monspessulanus) amb només un registre i una 
espècie de sargantana iberoprovençal (Podarcis 
liolepis) amb cinc registres.

Les latrines de geneta com a possible 
recurs per a la fauna vertebrada

Dins del marc del seguiment de la geneta 
mitjançant el trampeig fotogràfic, s’ha pogut 
obtenir informacions interessants en relació amb 

l’ús de les seves latrines com a recurs divers per 
part d’altres espècies de vertebrats. Al 2016 
diversos ocells han seguit visitant les latrines de 
geneta, tot i que en menys mesura que els anys 
anteriors. Igual que a nivell general, la merla és 
l’ocell que més ha visitat les latrines, seguida 
del pit-roig. Aquest any les mallerengues han 
disminuït les seves visites, tot i que la mallerenga 
carbonera segueix essent l’espècie que més visites 
realitza. D’altra banda, a banda de la mateixa 
geneta, l’animal que més visita la latrina és el 
ratolí de bosc amb 30 registres. La fagina (Martes 
foina) també ha visitat diverses vegades la latrina, 
igual que la guineu (Vulpes vulpes), en algunes 
ocasions ha estat simplement per passar pel seu 
costat, mentre que en d’altres, ha aprofitat la 
latrina pel seu marcatge territorial a la zona.

Informatització i georeferenciació 
in situ de dades de camp mitjançant 
CyberTracker

Les aplicacions de captació de dades 
georeferenciades de camp in situ són cada cop 
més habituals als estudis del medi natural. Des del 
2011 s’utilitza el programa CyberTracker de forma 
habitual per a la  recollida d’informació durant 
la realització dels diferents seguiments de camp. 
Aquesta pràctica ha permès millorar l’eficiència 
d’aquestes tasques i una millor gestió de les dades 
obtingudes. Des de l’inici de la seva aplicació al 
Parc, a la primavera de 2011, fins a final del 2016 
la principal base de dades de CyberTracker (Fauna 
de Collserola) ja ha acumulat 59.421 entrades de 
cites, corresponents a un total sumat de 85.825 
registres faunístics. D’aquestes, 8.555 són noves 
entrades del 2016, d’un total de 12.377 registres. 
La major part dels registres es recullen durant la 
realització d’itineraris fixos i transectes establerts 

Indicadors de tendència de població de senglar a Collserola
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Estepa ladanífera, Cistus ladanifer,  
flora prioritària del Parc Natural

Proporció de registres amb CyberTracker 
segons el tipus d'estudi

Atles ocells 
(7,2 %)

Altres 
seguiments 
(15,1%)

Fauna 
pinedes 
(39,1%)

IKA Ocells
(37,1%)

Itineraris 
nocturns
(1,6 %)
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Metodologia d'estudi de  
l'erosió dels corriols del Parc

per a diferents seguiments portats a terme al Parc: 
IKAs d’ocells, seguiment de fauna en pinedes, 
itineraris nocturns, etc. Però, també es recullen 
cites de forma oportunista durant qualsevol 
sortida de camp, proporcionat així una distribució 
àmplia d’informació arreu del Parc.

A banda de la seva aplicació genèrica al Parc, també 
s’han utilitzat aplicacions desenvolupades per a 
tasques més concretes, com va ser anteriorment 
la del sondeig de teixoneres, a més una altra per 
al seguiment d’esquirols. Un altre aspecte destacat 
és la possibilitat d’enregistrar també els elements 
de freqüentació humana (BTT, vehicles, corredors, 
etc.) al Parc, informacions que ajuden a valorar els 
seus efectes sobre la fauna. En relació també amb 
l’impacte de les activitats recreatives, enguany s’ha 
creat una aplicació específica per tal de facilitar la 
caracterització ambiental dels corriols i senders 
més utilitzats al Parc.

Flora prioritària i d’interès local

L’any 2009, la Diputació de Barcelona, mitjançant 
la col·laboració de l’empresa Aprèn serveis 
ambientals, va redactar el ‘Pla estratègic de 
conservació dels hàbitats i la flora de la xarxa 
de parcs naturals de la Diputació de Barcelona: 
projecte G018’. Allà s’establien una sèrie 
d’espècies de flora d’interès prioritari a la xarxa de 
parcs naturals (XPN). En aquell Pla, es relacionaven 
una sèrie d’espècies d’interès prioritari a la XPN 
presents al Parc Natural de la Serra de Collserola.

Durant la primavera de 2014, aprofitant un treball 
de recerca d’una estudiant de la Universitat de 
Biologia de Barcelona, es va fer un treball de camp 
de localització d’aquelles espècies. Només algunes 
d’elles es van poder localitzar ja que moltes de 
les espècies no localitzades provenien de cites 
antigues que feia anys que no es confirmaven 
i que segurament han desaparegut del Parc. Les 
espècies localitzades foren:

•	  Asperula laevigata (aspèrula llisa)
•	 Asplenium septentrionale (falzia prima)
•	 Carex grioletii
•	 Centaurea paniculata ssp. hanrii var. isernii
•	 Chamaerops humilis (margalló)
•	 Cheilanthes maderensis
•	 Cheilanthes tinaei
•	 Cistus crispus (estepa crespa)
•	 Cistus ladanifer (estepa ladanífera)
•	 Ilex aquifolium (grèvol)
•	 Narcissus dubius (nadala o narcís blanc)
•	 Tamarix africana (tamariu)
•	 Taxus baccata (teix)

Durant l’any 2016 s’ha realitzat un seguiment de 
les poblacions d’aquestes espècies amb un grup 
de Voluntaris del Parc.

Projecte: estudi preliminar de l’erosió 
dels corriols al Parc

L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat el 
desenvolupament i preparació d’una metodologia 
aplicable per a l’anàlisi de l’erosió dels corriols al 
Parc. Més concretament s’ha mostrejat una part 
dels corriols contemplats dins de la xarxa de trams 
autoritzables per activitats organitzades. Durant 
aquesta fase preliminar es tracta de realitzar una 
prova de caracterització dels corriols a partir de 
diverses variables ambientals que poden tenir una 
influència en el grau d’erosió que evidencien.

La metodologia emprada es va centrar en dos 
eixos diferenciats: una valoració puntual realitzada 
mitjançant el programa Cybertracker per tal de 
quantificar l’erosió en punts concrets de mostreig, 
i una valoració lineal amb el programa SIG 
Terrasync. Els punts de mostreig es van generar 
aleatòriament a través d’eines SIG combinant 
l’ArcGis i el QGIS i separant cada punt un mínim 
de 50 metres.

Com a resultats preliminars d’aquest estudi, 
destaca sobretot el fet que, en base d’un mostreig 
d’uns 17 km dels 100 km que formen la xarxa de 
camins autoritzables per activitats col·lectives, s’ha 
pogut estimar una pèrdua de sòl de 68,6 m3 per 
km. Per tant, es podria extrapolar una pèrdua total 
de 6.863 m3 de sòl per a la totalitat d’aquesta 
xarxa de camins. D’altra banda, sobre el grau 
d’erosió s’observa una influència només parcial 
de certes variables ambientals clau, com són el 
propi pendent del terreny, o l’angle d’alineament 
del corriol respecte de la del pendent, en contrast 
amb les conclusions d’estudis similars fets en 
d’altres indrets. En aquest sentit, s’intueix que 
possiblement les variables que més podrien estar 
incidint amb la pèrdua de sòl serien el grau de 
freqüentació i tipus d’ús.

Aquest estudi preliminar s’ha pogut realitzar en 
gran part gràcies a la col·laboració entre l’Estació 
Biològica del Parc amb un alumne en pràctiques 
del Grau de Ciències Ambientals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Al futur s’espera poder 
ampliar l’abast del treball per tal d’incloure-hi nous 
àmbits de mostreig, afegint-hi a més informacions 
en relació amb el grau i tipus d’ús.



Papallona de l'arborç,  
Charaxes jasius

Papallona reina,  
Papilio machaon
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Estudis en Convenis i encàrrecs directes

Pla de seguiment dels ropalòcers 
(papallones diürnes) (CBMS) 

El Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya 
(CBMS) és un projecte de seguiment de les 
papallones diürnes, que es coordina des del 
Museu de Granollers de Ciències Naturals a través 
d’un conveni amb el Departament de Territori  
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Estació de Can Ferriol

Aquesta ha estat la pitjor temporada des de l’inici 
del seguiment, tant en nombre d'exemplars com 
d'espècies, com a conseqüència de l'acumulació 
dels efectes de dos anys seguits de sequera. 
L'escassa pluviometria i les elevades temperatures 
han impedit la recuperació de les poblacions de 
ropalòcers i els han afectat molt negativament.

En les 30 setmanes oficials del seguiment només 
s’han detectat 767 ex., valor tres cops per sota 
de la mitjana i que a més, suposa una reducció 
de casi el 25 % respecte l'any passat. Pel que fa  
a nombre d'espècies, se n'han enregistrat 37, quan 
la mitjana és de més de 48.

Pràcticament totes les espècies han patit, en 
major o menor mesura, una davallada dels seus 
efectius, aquesta coincidència forçosament ha 
d’estar relacionada amb l’impacte negatiu de la 
sequera sobre la qualitat de les plantes nutrícies 
de les larves i l’escassetat de fonts de nèctar per 
als adults, dos factors que es tradueixen en forts 
augments de la mortalitat. No es descarta però, 
que l'establiment del ramat i la pastura d'aquest 
en èpoques de sequera també hi hagi pogut tenir 
una influència negativament, tanmateix, caldrà 
esperar als propers anys i seguir-ne l'evolució per 
poder-ho verificar.

Des les poques espècies que han seguit una 
tendència positiva s'ha de destacar Satyrium 
eculi, molt probablement afavorida per les pluges 
de primavera.

Estació del Turó d'en Fumet

En les 30 setmanes oficials del seguiment el 
nombre d'exemplars detectats (213 ex.) ha 
estat inferior al de l'any anterior, i per novè any 
consecutiu s'ha mantingut clarament per sota dels 
639 ex. que constitueixen la mitjana anual del 
període 1996-2015 (un descens de casi el 67% 
respecte aquesta mitjana), essent així, la pitjor 
temporada des de l'inici del monitoreig. Pel que 

fa a la riquesa d'espècies (22 espècies), segueix 
per sota de la mitjana anual, de 26,3 espècies (un 
16,3%), tot i que es manté en un valor similar des 
de fa sis anys.

L'actual tendència negativa de l'abundància i 
de la riquesa, degut al procés de recuperació en 
què es troba immers el Turó d’en Fumet des de 
l’incendi de 1994, s'ha vist accentuat per la baixa 
pluviometria i les elevades temperatures d'aquests 
darrers dos anys.

Pel que fa a la gestió d’aquests espais, es 
consideren molt interessants les actuacions 
d’aclarida i recuperació d’antigues feixes que 
s’està realitzant al voltant de l’itinerari de Can 
Ferriol. El tram que es gestiona realitzant una 
desbrossada a finals d'estiu és el que presenta 
una major densitat d’exemplars i un major nombre 
d’espècies, evidenciant que aquesta actuació és la 
que més afavoreix les papallones. D'altra banda, 
les feixes conreades però que mantenen uns 
marges perimetrals herbàcies poc alterats també 
presenten una important diversitat i abundància 
de ropalòcers. Tanmateix, es considera necessari 
que s'eviti el pas del ramat per aquestes seccions, 
sobretot després de la sequera d'aquests dos anys, 
si més no, fins que es produeixi una recuperació de 
les poblacions de ropalòcers. 

Seguiment de ratpenats del Parc 
Natural de Collserola 

Els quiròpters o ratpenats són un grup faunístic que 
gaudeix d’un elevat grau de protecció legal però 
que alhora resulta complex per la seva diversitat  
i dificultat d’estudi. Des de l’any 2003 el Museu de 
Ciències Naturals de Granollers està duent a terme 

Tendència poblacional de les papallones a l’itinerari de seguiment del Turó d’en Fumet.
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Caixa-refugi per  
a ratpenats

Parany de captura de ratpenats  
durant la sortida a la cova

un seguit de mesures per tal de garantir refugi per 
ratpenats forestals i cavernícoles a Collserola.

Durant el 2016 s’ha apostat fortament per 
la col·locació d’estacions de detectors durant 
una setmana creant quatre localitats amb dos 
detectors cadascuna (un per bosc i l’altre per 
clariana). En paral·lel s’ha fet el seguiment de les 
sis estacions de caixes-refugi actives ja existents  
i s’ha fet el seguiment intensiu de Can Rabella. 
De forma puntual s’ha dut a terme una campanya 
de captura.

Durant el 2016 es constata la presència d’una 
manera constant del nòctul petit (Nyctalus leislerii) 
a Collserola, la primera espècie forestal que es va 
poder citar al Parc al 2010 gràcies a la col·locació 
de caixes refugi. Així, s’incrementa el seu nombre 
de localitzacions a tres, -la Budellera i la Font 
Groga- on s’havia citat en anys anteriors, i la seva 
citació enguany a l’Estació Biològica del Parc,  
a Can Balasc. La troballa aquí d’un mascle jove  
a la tardor confirma que l’espècie es troba de pas  
a Collserola durant la migració i, en tot cas, en 
grups reduïts i/o de mascles solitaris.

D’altra banda, les estacions d’escolta també han 
mostrat una baixa activitat de nòctuls, però amb 
una presència a totes les localitats, i en canvi 
no mostren cap presència de ratpenat de bosc 
(Barbastella barbastellus), i contactes molt baixos 
amb el gènere Myotis sp., un grup que engloba 
espècies de vol lent, essent forestals més o menys 
estrictes. En general es pot dir, doncs, que hi ha 
una comunitat de ratpenats forestals latent, 
sobretot de mascles i femelles de pas.

Referent a ratpenats cavernícoles el seguiment 
de Can Rabella mostra un bon estat de salut del 
refugi i en tot cas al 2015 i 2016 hi ha hagut un 
clar increment d’ús de la cavitat. Aquest fet es pot 
relacionar amb la mesura de conservació aplicada 
d’emplenar l’entrada amb aigua i col·locar un 
cartell dissuasiu.

Pel que fa a les espècies cavernícoles, les estacions 
d’escolta confirmen una baixa presència, amb 
l’absència de cites de cap espècie de ratpenat de 
ferradura. La remodelació de masies i la manca 
de cavitats sense freqüentació humana provoca 
que aquestes espècies no tinguin gaire refugi 
disponible. El ratpenat de cova s’engloba en el 
grup fònic de la pipistrel·la nana (Pipistrellus 
pygmaeus), fet que complica treure conclusions 
sobre l’activitat d’aquesta espècie. Tanmateix, no 
s’observa cap pic especial d’aquest grup fònic, per 
la qual cosa es pot intuir que el ratpenat de cova 
no és gaire present a Collserola a l’estiu.

Finalment els ratpenat fissurícoles, sovint els més 
ubiqüistes en ús d’hàbitats, mostren ésser molt 
abundants amb un 89% dels contactes. Aquest fet 
és habitual per ser espècies abundants en general 
i de fàcil detecció amb els detectors d’ultrasons. 
En tot cas destaca trobar el doble de contactes 
de pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus) 
davant la pipistrel·la nana (P. pygmaeus). La 
primera acostuma a ser més de forestal i de 
muntanya que la segona, molt comú en cotes 
baixes i sobretot en zones humides.

Una petita comparativa entre estacions ens 
permet veure que els detectors situats a Can 
Busquets presenten molta més activitat que la 
resta de les estacions, sobretot en l’àmbit forestal, 
amb un 51% dels contactes totals. D’aquesta 
elevada activitat en cal destacar la presència d’11 
contactes amb Myotis sp. i quatre amb orelluts 
(Plecotus sp.), fet que mostra una certa qualitat 
d’aquest bosc corresponent a l’àmbit de la Reserva 
Natural Parcial de la Rierada-Can Balasc, i que 
caldrà explorar amb més profunditat. Igualment 
destacable és l’elevada presència de nòctuls  
a l’estació de la Font Groga (també Reserva 
Natural Parcial), on s’hi concentren el 70% dels 
contactes d’aquesta espècie.

Les diferents estacions d’escolta distribuïdes 
pel Parc Natural de la Serra de Collserola ens 
han permès obtenir un total de 6.154 contactes 
de ratpenat, amb un total de 409.88 hores 
enregistrades. Pel que fa a l’índex de l’activitat 
mitjana per hora de tot Collserola ha estat de 
62, un valor que està per sobre de la mitjana de 
Catalunya que és d’un 33.

Aproximadament s’han trobat el mateix nombre 
de contactes de ratpenats en bosc (51%) que 
en les clarianes (49%). Els ratpenats acostumen  
a explotar les clarianes per caçar insectes i només 
en boscs molt madurs sembla haver-hi més 
activitat d’aquests en ambients tancats de bosc 
que en clarianes.

En general s’observa que la xarxa de seguiment 
de poblacions de ratpenats a Collserola comença 
a donar els seus fruits per tenir dades de l’ús de 
l’entorn que duen a terme els diferents gremis 
d’aquest complex grup taxonòmic.

Programa SEMICE (seguiment de 
micromamífers  comuns a Espanya)

Els petits mamífers representen un grup faunístic 
clau dins dels ecosistemes mediterranis, sobretot 
per la seva importància com a preses per als 
mamífers i ocells predadors, especialment el 
gamarús (Strix aluco), per exemple, a més de rèptils 
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Trampa de captura en viu  
de micromamífers

com la serp verda (Malpolon monspessulanus)  
i la serp blanca (Rhinechis scalaris). D’altra banda, 
és especialment rellevant el paper del ratolí de 
bosc (Apodemus sylvaticus) dins dels sistemes 
forestals de Collserola pel seu paper en la dispersió 
d’aglans.

Aquest any representa el novè any de seguiment 
de petits mamífers al Parc Natural de la Serra 
de Collserola dins del marc del projecte de 
seguiment de petits mamífers comuns d’Espanya 
(SEMICE). Enguany, s’ha produït una davallada 
molt significativa del nombre de captures, que 
marca una tendència decreixent de les poblacions 
des del 2014. Al llarg de les dues campanyes 
de seguiment de petits mamífers realitzades al 
Parc de Collserola, s’ha capturat un total de 21 
petits mamífers de dues espècies diferents, a les 
tres parcel·les monitoritzades. Com s’acostuma 
a observar en anys anteriors, el ratolí de bosc ha 
estat l’espècie més freqüent (90%), seguida per 
la musaranya comuna (Crocidura rússula) amb un 
10%.

Les tendències poblacionals calculades en base a 
les abundàncies imputades pel programa TRIM, 
posen de manifest una davallada molt forta  
i significativa en el cas de Mus spretus (r = - 0,50, 
p < 0,025, n = 18), i una davallada marginalment 
significativa en el cas d’Apodemus sylvaticus (r = 
- 0,36, p < 0,07, n = 18), mentre que la població 
de Crocidura russula es manté estable (r = - 0,02, 
p > 0,05, n = 18). En conjunt, les poblacions de 
petits mamífers de Collserola mostren un patró de 
descens moderat (r = - 0,40, p < 0,05, n = 18). 
Aquests patrons coincideixen plenament amb el 
que s’observa dins de la Xarxa de Parcs Naturals 
de la província de Barcelona (anàlisis realitzades 
amb dades de 22 estacions SEMICE). Enguany,  
a Collserola, s’han assolit els valors d’abundància 
de petits mamífers més baixos des que es va iniciar 
el seguiment

El seguiment de petits mamífers a Collserola s’ha 
de veure com una part important del seguiment 
conjunt que es fa a Catalunya (i la resta de 
l’estat espanyol), ja que aporta una informació 
que, tractada conjuntament, permet entendre 
com canvien les poblacions de petits mamífers  
i esbrinar les seves causes. D’altra banda, la nova 
parcel·la de seguiment de petits mamífers, propera 
al Centre d’Informació, a Vil·la Joana, neix amb la 
intenció de proporcionar una nova eina divulgativa 
i pedagògica pel Parc, i la planificació d’activitats 
pedagògiques a l’entorn d’aquesta obre noves 
perspectives de futur a la utilitat del projecte de 
seguiment.

Programa de seguiment de l'avifauna 
del Parc de Collserola (Programa 
Sylvia)

El programa SYLVIA és un projecte de l'Institut 
Català d'Ornitologia (ICO) de seguiment a llarg 
termini de les tendències poblacionals i dels 
paràmetres demogràfics dels ocells terrestres 
de Catalunya mitjançant una xarxa d'estacions 
d'anellament d'esforç constant. Al Parc Natural 
de la Serra de Collserola hi ha una estació situada 
a l’Estació Biològica del Parc, a Can Balasc. El 
seu seguiment es va iniciar l’any 1994, i des de 
llavors s'hi han fet 5.572 primeres captures de 
52 espècies d'ocells diferents al llarg dels seus 22 
anys d’operativitat.

Durant l'hivern de 2015/2016 es van fer 54 
primeres captures de 14 espècies d'ocells 
diferents. Les espècies més capturades van ser: pit-
roig (Erithacus rubecula) (22 primeres captures); 
mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) 
(5); mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) (3); 
rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) (3); i mallerenga 
carbonera (Parus major) (3); i merla (Turdus 
merula) (2). Durant l'estiu de 2016 es van fer 112 
primeres captures de 22 espècies. Les espècies 
més capturades a l’estiu van ser: rossinyol del 
Japó (28 primeres captures); pit-roig (21); merla 
(9); mallerenga blava (8); mallerenga carbonera 
(6); raspinell comú (Certhia brachydactyla) (6);  
i gafarró (Serinus serinus) (6). D’aquestes espècies, 
cal esmentar el cas de la merla, que evidencia 
unes tendències de població reproductora força 
negatives als darrers anys, situació que mereix 
un major aprofundiment sobre les seves possibles 
causes. Enguany destaca també la captura a l’estiu 

Tendència poblacional dels petits mamífers des de l’inici del seguiment SEMICE al Parc.
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Merla, Turdus merula. Font: ICO

Gestió de la fauna exòtica del pantà de 
Vallvidrera durant el buidat Font: Galanthus

d’un durbec (Coccothraustes coccothraustes), 
fet que torna a confirmar la presència d’aquesta 
espècie en el període de cria a l’àmbit de Can 
Balasc.

Des de l’any 2009, s’ha aplicat un indicador 
funcional de reproducció per a les especies 
indicadores forestals, un altre d’espais oberts, i un 
altre pel rossinyol del Japó, atès que Can Balasc és 
l’única estació de seguiment en la qual es captura 
aquesta espècie exòtica. Aquests indicadors s’han 
dissenyat a partir de la relació entre el percentatge 
d’individus joves capturats vs. els adults. L’indicador 
forestal a Can Balasc ha mantingut una tendència 
a l’augment, lleugerament positiva i significativa, 
mentre que la tendència d'aquest indicador per tot 
Catalunya és significativament positiva. L’indicador 
agrícola a Can Balasc ha mantingut una tendència 
a augmentar lleugerament positiva, però no 
significativa, amb una tendència significativament 
positiva a Catalunya. L'indicador d'exòtiques ha 
oscil·lat força al llarg dels anys, amb una tendència 
lleugerament a l'alça, tot i que no significativa.

La biodiversitat entomològica dels 
boscos del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (Biodiversidad Insecta 
Collserola)

Des del 2009 es porta a terme un seguiment  
a llarg termini sobre la biodiversitat dels insectes 
als boscos de Collserola, concretament al Turó de 
Balasc situat dins de la Reserva Natural parcial 
Rierada-Can Balasc. A més del seguiment dels 
insectes del sotabosc, aquest estudi destaca 
sobretot pel fet que es realitza un mostreig 
intensiu del doser, és a dir de les capçades dels 
arbres, el qual ha revelat més d'una sorpresa des 

del seu inici. 

Aquest projecte també incorpora una part de 
divulgació. Així durant el 2016 s’han realitzat 
sortides naturalistes en el marc de l’agenda 
d’activitats del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona (NAT) i amb el CC de Vallvidrera i s’ha 
fet difusió a les xarxes socials del projecte que està 
present a twitter (@CollserolaBiod) i Facebook 
(Biodiversidad Insecta Collserola)  a més d’un blog 
on es fa ressò de les novetats del projecte.

Seguiment de la processionària del pi

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 la tercera setmana de novembre i amb 
revisions setmanals. Aquest any el nombre total de 
captures ha augmentat de forma evident respecte 
l’any anterior (de 4.023 a 9.323 exemplars)  
i aquest increment s’ha observat en totes les 8 
zones de seguiment. Tot i això, per la correcta 
comparació dels nivells poblacionals en cadascuna 
de les àrees cal utilitzar els valors corregits pel 
nombre de trampes operatives utilitzades durant 
el seguiment, donant com a resultat que la majoria 
de poblacions s’han mantingut estables i amb 
valors molt similars als de l’any passat. Només 
dues zones, el Revolt de la Paella i la Carretera 
de les Aigües, han experimentat un important 
augment de les poblacions..

Gestió de fauna exòtica invasora al 
pantà de Vallvidrera

Les espècies exòtiques invasores representen una 
de les principals amenaces per a la biodiversitat 
arreu del món. Els darrers anys al pantà de 
Vallvidrera s’han trobat moltes espècies invasores 
procedents d’alliberaments per part de les persones. 
Especialment destacable són les introduccions 
de diferents espècies de tortugues al·lòctones, 
especialment d’exemplars de la tortuga de Florida 
(Trachemys scripta), però també d’invertebrats 
com el cranc de riu americà (Procambarus clarkii)  
i sobretot de de peixos, essent notable la presència 
del misgurn (Misgurnus anguillicaudatus). Aquest 
peix és una espècie originària d’Àsia Oriental propi 
d’aigües dolces amb fons fangosos. Al pantà és 
un depredador potent dels macro-invertebrats  
i postes d’amfibis, i remou força el fons enterbolint 
l’aigua i privant l’hàbitat aquàtic de les comunitats 
bentòniques i vegetació aquàtica, necessàries pel 
manteniment d’un ecosistema equilibrat. Com 
a conseqüència s’hi poden produir situacions 
d’anòxia per l’acumulació excessiva de matèria 
orgànica al seu fons.

Tendència de població reproductora de la merla (adults) 
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Tortugues al·lòctones  
al pantà de Vallvidrera

Misgurn, peix al·lòcton present  
pantà de Vallvidrera

Cranc de riu americà, espècie al·lòctona present al 
pantà de Vallvidrera

Aquesta situació fa que sigui necessària un control 
continuat d’aquestes espècies per tal de limitar 
el creixement i expansió de les seves poblacions. 
Durant els darrers dos anys en col·laboració amb 
el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis  
i Rèptils de Catalunya) s’han fet captures directes 
de tortugues al·lòctones al pantà de Vallvidrera. 
Dins d’aquesta gestió, les tortugues exòtiques 
capturades són traslladades al CRARC on es fan 
anàlisis i proves per a veure quin grau de perjudici 
estan portant als nostres ecosistemes i, seguint 
imposicions marcades per l’actual legislació sobre 
espècies invasores (Real Decret 630/2013, de 2 
de agost), es realitza l’eutanàsia dels exemplars 
capturats al medi. En les dues temporades de 
captures estivals s’han extret un total de 97 
tortugues exòtiques (42 durant el 2015 i 53 al 
2016) de 7 espècies diferents (sis americanes i una 
asiàtica). Alhora, s’han marcat i identificat quatre 
tortugues de rierol per tal de tornar-les al pantà un 
cop finalitzades les obres de neteja i adequació.

D’altra banda, a finals d’estiu del 2016 s’ha 
buidat l’aigua del pantà per tal d’eliminar també 
sobretot els peixos al·lòctons, a més de crancs de 
riu i les tortugues que no s’havien pogut retirar. 
Això ha permès, en col·laboració amb l’entitat 
mediambiental Galanthus, la retirada de 28 
tortugues més corresponents quatre espècies 
al·lòctones, a més de l’eliminació de 570 exemplars 
de misgurn i un exemplar de tres espècies més 
de peixos al·lòctons, concretament de Carassius 
auratus, Ctenopharyngodon idella i Hypostomus 
plecostomus. A banda d’aquestes, també se’n van 
retirar 36 exemplars de cranc americà i tres ànecs 
muts (Cairina moschata). Diverses de les espècies 
retirades del pantà enguany estan incloses al 
Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores 
(Real Decret 630/2013, de 2 de agost), el qual 
prohibeix la seva introducció al medi natural pels 
greus perjudicis que hi provoquen negativament.

Seguiment d'amfibis al Parc i projecte 
de recuperació del gripau d’esperons 
(Pelobates cultripes)

Històricament el pantà de Vallvidrera ha sigut un 
espai únic a Collserola per a la comunitat d’amfibis, 
amb representació de les 10 espècies d'amfibis 
presents en l'àmbit del Parc, tot i que algunes d’elles 
provenien d’alliberaments, cas dels tritons per 
exemple. D’ençà la restauració del pantà l’any 1998, 
s’han vingut produint canvis en la composició de 
la batracofauna local, fruit de dinàmiques naturals  
i antròpiques, i amb factors desestabilitzadors com 
és l'alliberament de peixos exòtics.

L'objectiu del seguiment realitzat enguany és 
estimar de manera qualitativa i quantitativa l'estat 
de les poblacions d'amfibis així com classificar 
i detectar de manera qualitativa les espècies 
al·lòctones presents al pantà. S’han centrat els 
esforços de mostratge en el període de més 
activitat, entre l'abril i el juny; tot augmentant 
la freqüència dels controls, que han passat de 4  
a 9, per tal d'intentar enregistrar qualsevol indici 
de posta i/o eclosió de capgrossos. D'altra banda, 
s'ha realitzat un control addicional a l’ hivern.

Els resultats indiquen que al Pantà de Vallvidrera les 
espècies d'amfibis presents a l'any 2016 són quatre 
anurs i un urodel. Els anurs són la reineta (Hyla 
meridionalis), que és la més abundant, la granota 
comuna (Pelophylax sp.), el gripauet (Pelodytes 
punctatus), ambdues amb un nombre molt baix, 
i el tòtil (Alytes obstetricans almogavarii), tot 
i que només s'ha detectat auditivament un cop. 
L’urodel és la salamandra comuna (Salamandra 
salamandra). S'ha reportat un únic cas d'amplexus 
entre reinetes (Hyla meridionalis) i no s'han trobat 
en cap dels censos ni postes ni larves de cap de 
les espècies abans esmentades (excepte, en el cas 
de la salamandra, en fonts i rierols relativament 
allunyats del pantà).

L'explicació al fet de no trobar ni postes ni larves 
està directament relacionada amb la presència 
de tota la sèrie d'espècies al·lòctones que troben 
refugi al pantà, i que depreden sobre elles. És el cas 
del cranc de riu americà (Procambrus clarkii), la 
gambússia (Gambusia hoolbroki) i resta de peixos 
exòtics o els ànecs muts (Cairina moschata). Per 
tant, l'índex de reclutament dels amfibis al Pantà 
de Vallvidrera al 2016 és de 0.

Anteriorment la dessecació periòdica del vas del 
pantà contribuïa positivament a mantenir una 
mica a ratlla els efectius de les espècies al·lòctones 
aquàtiques, sobretot peixos. El fet que, en els 
dos darrers anys, no s’hagi realitzat, ha influït de 
manera positiva a l'establiment i desenvolupament 
de les poblacions d'espècies al·lòctones que 
requereixen aigües permanents per tal de viure, en 
alguns casos amb creixement explosius. Aquest fet 
ha afectat directament les poblacions d'amfibis de 
la zona.

Pel que fa a la recuperació del gripau d’esperons, 
s’ha complert amb l'objectiu del projecte pels anys 
2015-2016, amb l’alliberament d'un total de 321 
exemplars a la Serra de Collserola. Encara és una 
mica aviat per saber del cert si la població s’ha 
establert a la principal zona de recuperació, ja que 
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tot just fa quatre anys dels primers alliberaments 
d’exemplars metamòrfics. Per bé que seria 
esperable haver retrobat ja algun individu, 
malauradament encara no s’ha detectat senyals 
de reproducció d’aquesta espècie, malgrat l'estret 
seguiment que realitza de la bassa. S’especula 
que possiblement la predació per part de senglars 
pogués estar dificultant l’establiment dels adults 
de gripau d’esperons a l’entorn d’aquesta bassa. 
Tot i així, cal recordar el fet que aquest amfibi ha 
patit especialment els processos de transformació 
del territori, pels canvis en els usos del sòl  
i l'abandonament i/o substitució de les basses 
agrícoles tradicionals per d'altres no accessibles 
per a la fauna i, sobretot per la urbanització..

Tasques de suport a 
Universitats i grups de 
recerca. Convenis de 
col·laboració de pràctiques

Col·laboració amb el Màster 
d’Ecologia Terrestre i Gestió de la 
Biodiversitat de l’UAB

Aquest any Can Balasc ha tornat a hostatjar rel 
Mòdul de Mètodes Experimentals en Ecologia 
del Màster d’Ecologia Terrestre i Gestió de la 
Biodiversitat, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), i que te un vessant eminentment 
pràctic. A més de les sessions impartides pels 
investigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) i del Centre de Recerca 
Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF), els 
biòlegs de l’Estació Biològica es varen fer càrrec 
de les sessions específiques sobre metodologies 
d’estudi de fauna: seguiments d’ocells, mètodes 
d’estudi del senglar, ràdio-seguiment i trampeig 
fotogràfic.

Col·laboració de pràctiques amb l’ IES 
Rubió i Tudurí

S’han ofert a tots els alumnes dues sessions 
teòriques sobre l’activitat cinegètica al Parc i la 
problemàtica dels senglars, i sobre els seguiments 
i estudis de fauna i biodiversitat del Parc Natural..

Vigilància i control 
del planejament
—
Projecte de sanejament del 
sector nord-oriental del Parc

L’any 1998 es va desocupar una gran àrea d’horts 
i barraques existent entre el polígon de Can Cuiàs, 
el barri de Santa Elvira i el Cementiri de Collserola, 
al terme municipal de Montcada i Reixac i dins 
el Parc de Collserola. El sanejament d’aquesta 
àrea va consistir en l’eliminació de les barraques, 
retirada dels residus a abocador, restauració de la 
topografia original, plantació d’arbres i arbustos 
autòctons i creació de camins de passejada i d’una 
àrea d’estada. Part dels ocupants d’aquests horts 
varen migrar al Turó de Montcada i a la vall veïna 
del Torrent de Tapioles on ja existia un petit nucli 
d’horts amb barraques a la finca anomenada Torre 
de Na Joana.

L’ocupació del Torrent de Tapioles va anar 
augmentant de forma contínua i l’any 2006 es va 
realitzar un inventari de les parcel·les ocupades 
i localització de les barraques. Les superfícies de 
les parcel·les eren molt diverses, compreses entre 
43 i 2000 m2 (mitjana global 561 m2) i es va 
constatar la gran quantitat existent de barraques, 
basses d’emmagatzematge d’aigua, pous morts, 
tancats per animals, etc., construïts amb materials 
diversos, del tipus planxes metàl·liques, fustes, 
plàstics, persianes de plàstic, somiers, filferros, 
uralites i materials d’obra, amb l’objectiu de 
disposar d’un lloc d’esbarjo, traster, hort, gossera, 
animals de granja, etc. Així, es van inventariar 156 
parcel·les en una extensió total aproximada de 
150.000 m2 i una ocupació real de 87.500 m2.

En el marc d’un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Cementiris de 
Barcelona SA i el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, des de 2011 s’han efectuat 
tasques d’eliminació d’aquestes barraques,  
a l’objecte de retornar el sòl al destí congruent 
amb la seva naturalesa d’espai natural protegit.

Des de l’inici del sanejament de les primeres 
parcel·les del Torrent de Tapioles es va constatar 
la migració dels seus ocupants cap al Turó de 
Montcada, on ja existien diversos nuclis amb horts 
i barraques i que forma part del Parc Natural de la 
Serra de Collserola des de 2010. Aquesta situació 
va augmentar a mesura que es desallotjaven més 
barraques de Tapioles. Així doncs es feia necessari 
evitar la nova instal·lació de barraques al Turó 
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Peu de foto

Zones amb ocupacions il·legals  
al turó de Montcada

Colomar eliminat a la zona de Mas Lluhí  
(Sant Feliu d Llobregat)

de Montcada, per la qual cosa cal enderrocar les 
existents i alliberar d’aquesta manera un espai 
del Parc que té una situació de degradació que 
malmet els objectius de protecció, per evitar el 
traspàs de la problemàtica actual d’un cantó  
a l’altre de l’autopista. 

En aquest context, els Ajuntaments de Barcelona 
i Montcada i Reixac van subscriure un conveni 
amb el Consorci per a la instal·lació del Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona 
a la finca de Torre Na Joana al Torrent de Tapioles, 
que permetria a aquesta entitat disposar de 
finançament per poder tirar endavant el projecte 
de la recuperació integral del terreny.

El sanejament de la superfície ocupada per 
barraques i activitats marginals al Torrent de 
Tapioles i al Turó de Montcada comprèn les 
actuacions següents:

•	 Enderroc de totes les construccions (barraques, 
tanques, barbacoes, umbracles, magatzems, 
pous, etc.).

•	 Retirada selectiva de totes les restes a 
abocadors controlats.

•	 Eliminació dels arbres fruiters que marqui la 
direcció facultativa.

•	 Perfilat del terreny per aconseguir la 
topografia més aproximada a la original, 
respectant els arbres autòctons existents. 

El projecte de sanejament del Torrent de Tapioles 
i el Turó de Montcada es va iniciar a principis de 
2015 i es va allargar fins l’abril de 2016. En una 
primera fase (gener-març 2015) es van sanejar 63 
parcel·les amb una superfície total de 45.980 m2 
i, en una segona fase (agost 2015-abril 2016), 72 
parcel·les amb una superfície total de 42.986 m2. 
El cost total fou de 700.000,00 €. A mitjans de 
2016 es va aprovar el projecte de la tercera fase, 
amb un pressupost de 200.000,00 €, que servirà 
per acabar de sanejar tot el Torrent de Tapioles i 
 els sectors 2, 3 i 4 del Turó de Montcada durant 
l’any 2017.

Serveis, incidències 
i denúncies dels 
guardes del Parc

Estadística dels serveis

Les incidències observades per la Guarderia del 
Parc són classificades segons l’activitat legal que 
les regula i  la seva rellevància i són comunicades 
als diferents serveis del Consorci o a d’altres 
organismes competents en les diferents matèries 
mediambientals i urbanístiques en l’àmbit del 
Parc per tal de gestionar la seva resolució.  Les 
actuacions són molt variades en un Parc Natural 
tan humanitzat. Afectant principalment temes de 
disciplina urbanística, residus, incendis i fauna 
salvatge i domèstica. També, però amb menor 
importància, trobem incidències relacionades amb 
accés motoritzat, vies de comunicació, aigües, 
flora, línies elèctriques, situacions de risc, activitats 
de lleure i tradicionals, etc.

Fauna salvatge i domèstica:

Les actuacions de la guarderia relatives a la fauna 
es mantenen en la línia dels darrers anys, encara 
que es mantenen lluny dels anys 2009 a 2011. Cal 
destacar les següents:

•	 37 Incidències de fauna salvatge, de les que 
cal destacar 20 d’atropellaments en carreteres. 
No s’han realitzat actuacions de captura de 
senglars urbans. Remarcar 8 incidències amb 
fauna al·lòctona.

•	 17 Incidències  de caça, de les que 12 són de 
furtivisme.

•	 19 Incidències amb fauna domèstica.

Residus (22 %)

Urbanisme (17 %)

Focs no autoritzats (18 %)

Activitats perilloses (6%)

Riscos (4 %)

Accés motoritzat (2 %)

Aigües (1 %)

Flora (1 %)

Línies elèctriques (4 %) 

Bens públics (6 %)

Fauna (19 %)

Distribució de les incidències segons tipologia durant el 2016
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Xarxea de captura d'ocells  
a la zona del torrent de Tapioles

Lesions a un arbre   
al costat d'una hípica

Moviments de  terres  
no permesos

Disciplina urbanística 

Baixa el nombre d’ocupacions amb barraques 
i horts il·legals en zona forestal, perquè s’està 
treballant en la retirada dels nuclis detectats l’any 
anterior a Cerdanyola i Montcada. Tot i així, el 
nombre de noves actuacions és prou significatiu.

•	 51 Incidències de noves barraques i horts 
il·legals.

•	 7 Incidències d’obres no autoritzades 
en edificacions fora d’ordenació i 4 en 
edificacions  catalogades.

•	 7 Incidències de moviments de terres no 
autoritzats.

Abocament de residus

Tornen als números habituals les d’incidències 
relacionades amb residus. La gran majoria són 
abocaments puntuals, provinents de l’activitat de 
la construcció urbana, reformes, elements de la 
llar, etc. 

58 incidències d’abocaments puntuals de residus 
urbans (mobles, elements de la llar, restes de jardí, 
runes de la construcció, etc.).

Incendis i cremes controlades

Tot i que es mantenen el número d’incidències 
d’actuacions en focs forestals, les actuacions 
relacionades amb les cremes i els residus amb 
risc augmenta lleugerament per les tasques 
assignades a la Guarderia, més específiques 
en matèria d’incendis, com a suport de l’equip 
d’intervenció immediata “Victors” en els mesos de 
risc de foc forestal. 

•	 43 actuacions en incendis forestals.
•	 9 actuació en cremes controlades no 

autoritzades.
•	 3 incidències de residus amb risc de foc. 

Altres matèries

Accés motoritzat, activitats de lleure i tradicionals, 
aprofitaments forestals, control de les línies 
elèctriques, vies de comunicació, etc., no han vist 
augmentat ni disminuït en comparació als darrers 
anys, considerant que són les habituals per a les 
condicions del Parc i el sistema de vigilància que 
s’està duent per controlar-les.

Serveis específics de la 
Guarderia del Parc

Actuació conjunta amb l’equip 
d’intervenció immediata “Victors”

Els Guardes del Parc han realitzat, durant els 
mesos d’estiu amb més risc d’incendi forestal, 
patrulla conjunta amb l’equip d’intervenció 
immediata anomenat “Victors”, servei que realitza 
el personal de vigilància de les torres de guaita 
del Consorci. Han estat patrulles mixtes amb 
membres de la Guarderia i  dels Guaites per tal 
de mantenir aquest servei operatiu dades les 
condicions econòmiques desfavorables que estan 
provocant la manca de contractació de personal de 
reforç durant els mesos més crítics de la campanya 
d’incendis.  

Autoritzacions de cremes a l’hivern 

Una de les tasques encomanades a la Guarderia 
del Parc és la realització d’autoritzacions de crema 
que els particulars comuniquen als Ajuntament 
en el període comprés entre el 16 d’octubre  
i el 14 de març. Enguany s’han gestionat  107 
comunicacions de crema de les que  95 han estat 
autoritzades i 12 denegades. 

Actuació de desmantellament de 
barraques

Enguany la guarderia del Parc ha continuat 
dedicant especial atenció a la problemàtica de les 
barraques i horts il·legals. S’ha continuat la tasca 
de  seguiment per tal de desallotjar barraquistes 
al paratge del Torrent de Batzacs i del Turó de 
Montcada i pràcticament s’ha finalitzat la feina.  

Activitat apícola i equina al Parc

En el desenvolupament del pla agropecuari de 
Collserola, les activitats apícola i equina són 
elements que s’han de tenir presents com a 
complements de les activitats principals de les 
masies del Parc. Una vegada finalitzades les feines 
de localització dels assentaments s’està treballant 
en les pautes a seguir per tal de regularitzar-los, 
d’acord amb uns criteris homogenis i legals que 
ajudin en l’ordenació d’aquestes activitats. 
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Nou tancat  
de protecció

Neteja de la senyalització  
del Parc Natural

Col·locació d'un nou tancat als corrals  
de la granja de Can Coll

Manteniment 
d'infraestructures, 
àrees de lleure  
i senyalització
—
L’equip de manteniment del parc esta constituït 
actualment per 7 persones. Temporalment es veu 
reforçat per alguns dels vigilants de prevenció 
d’incendis  quan no són a les torres de guaita 
(abril, maig / octubre, novembre). Aquest reforç 
permet afrontar feines urgents pròpies de les 
èpoques que estan disponibles (obertura de caixa 
de camins, eradicació de plantes al·loctones...). 

Control i seguiment 
activitats, actualització 
partes de treball

Des dels serveis tècnics es fa una planificació 
setmanal, el seguiment i 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 
un corresponent full de treball que posteriorment 
es processa de manera que en tot moment podem 
saber les hores i 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, reposició i 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. 

En aquest apartat s’ha procedit a la renovació de 
la tanca perimetral i tancat de pastura de la granja 
de Can Coll, contractat a Disseny Barraca.

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 anclatge trencat, cadenat espatllat, peu dret 
trencat o tombat) etc. Les principals actuacions 
han estat:

Noves instal·lacions

•	 8  Cadenes noves
•	 3  Traslladar/moure cadenes existents
•	 21  Plafons (3 nous , 18 reposició) 

Reparacions

•	 77 Banderola (reposicions)
•	 8 Barana de fusta
•	 91 Cadena (peu dret trencat, ganxo,   

 anclatge, cadenat…..)
•	 3 Carretera
•	 12 Diversos
•	 1 Escala
•	 1 Hidrant
•	 23 Pilona  (trencada, tombada…) 
•	 15 Plafó (peu dret trencat, neteja ….)
•	 14 Tanca
•	 1 Taula i banc
•	 2 Trànsit

 
Manteniment de les 
àrees de lleure

Manteniment de les àrees 
de lleure, miradors i fonts

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

Enguany hem disposat de partida pressupostària 
per poder contractar un equip extern. El concurs 
públic se’l va adjudicar Social Forest, que des de 
primers d’octubre fins a final d’any ha tingut un 
d’equip de tres persones que s’han fet càrrec del 
gruix d’aquest manteniment

Les tasques que han realitzat són: 

•	 treballs en superfícies verdes, com ara segues 
i desbrossades; 

•	 treballs en arbres i arbusts,  esporgues, 
retall de tanques, repàs d’escocells,  regs, 
tractaments fitosanitaris; 
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Servei de neteja  
del Parc Natural

•	 treballs en superfícies de sauló, escatar, 
escombrar, netejar. També s’ha realitzat la 
neteja de cunetes i passos d’aigua

 
Els espais on es fan les tasques de manteniment 
són: 

•	 Àrees de lleure: Can Coll, Santa Creu 
d’Olorda, 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 carreteres: 
Horta, Cerdanyola, Font del Bacallà, Illes de 
la Rabassada, Rabassada, 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: de la Budellera, de Sant Pau, Bacallà, 
del Ferro,  d’en Ribes, Nova i Vella de can 
Catà, de can Llevallol, de can Castellví, Groga, 
de la Salamandra

 
Les tasques referents a la neteja de deixalles i 
buidat de les papereres ubicades en aquestes 
àrees, a més dels marges de camins i carreteres de 
diferents zones del parc, les realitza una empresa 
externa contractada mitjançant concurs públic.

Manteniment d’equipaments

Els equipaments del parc mereixen una especial 
dedicació. Hi ha una persona destinada  
exclusivament 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)

Manteniment dels itineraris

Dins el Parc Natural de Collserola hi ha una sèrie 
de passejades, itineraris i recorreguts, tant per 
caminar com per anar amb bicicleta, i tots ells estan 
senyalitzats amb els corresponents indicadors. 
Les tasques de manteniment consisteixen en 
la neteja de la vegetació i 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 de Collserola 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 a col·locar 
plaquetes que faltaven o estaven deteriorades, 
marques del color de l’itinerari en qüestió o bé la 
fletxa 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 que 
les motoserres i desbrossadores treballen a diari, 
a més del repàs previ a cada 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 ganivetes es 
fan sempre que és necessari per mantenir el nivell 
de tall i de treball de les màquines.

Enguany s’ha pogut fer una mica d’inversió en 
renovació de maquinària, tant forestal com per  
a l’equip de senyalització i mobiliari:

•	 2 motosserres petites
•	 2 desbrossadores
•	 1 bufador a bateria (de motxilla)
•	 1 Trepant elèctric
•	 1 Ingletadora de taula + suport
•	 1 Martell elèctric
•	 1 Mola
•	 1 Conjunt bateria: Trepant/tornavís + mola + 

llanterna.

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)

Deixalles recollides a les diferents àrees

Espais Número 
bosses

Número   
de kg.

Fonts 1049 4516,83

Camins 355 3605

Aparcaments 158 1617

Miradors 1238 1393

Altres 183 1176,47

Àrees d'estada 827 916,10

Carreteres 51 611

Àrees de lleure 2255 554,63

Total 6.116 14390,03
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•	 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

•	 Actuacions puntuals de tala i desbrancat 
d’arbres caiguts i/o perillosos en els camins 
del Parc.

•	 Eliminació de plantes al·loctones (Ailanthus) 
mitjançant tractament herbicida localitzat i 
posterior tala i trituració, un cop secs.

Programa 3: Gestió de la fauna

•	 Manteniment de les basses d’amfibis
•	 Muntar i desmuntar observatori del Turó de la 

Magarola (agost/novembre)
•	 Muntar i desmuntar els Hydes de la Feixa dels 

Ocells (can Coll)

Altres:

•	 Buidat periòdic (mensual) de les dades dels 
Eco-comptadors. 

Suport logístic
—
En aquest programa s’inclouen les activitats que 
fan referència al funcionament tant del personal 
adscrit al Servei de Medi Natural com a d’altres 
serveis, que són les següents: 

•	 Adquisició de vehicles
•	 Carburants de vehicles i calefacció
•	 Reparació, assegurança i manteniment 

vehicles
•	 Control, compra i manteniment d’equips de 

telecomunicació
•	 Subministrament d’EPIS i vestuari
•	 Publicacions
•	 Altres despeses del servei (electrodomèstics de 

les  instal·lacions, càmeres i altres instruments 
d'investigació i altres despeses)





3.3.1. Àmbit d’urbanisme
3.3.2. Àmbit del SIG (Sistema d’Informació Geogràfica)
3.3.3. Àmbit d’informàtica

3. Actuacions
3.3. Informació territorial i urbanisme



Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

66

3. ACTUACIONS

66

Relació d’informes urbanístics redactats durant l’any 2016

Descripció del projecte Data de l’informe Conclusió

Expedient: 2016/020-ITU  
Instal·lació de tancament de la finca de Can Badal a Valldoreix, al terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès.

18/01/2016  
Favorable ajustant-se a les tipologies des-

crites a l’informe

Expedient: 2015/137-ITU  
Modificació del projecte tècnic executiu de la construcció d’una bassa naturalitzada d’acumulació 
d’aigües pluvials a la finca de Can Montmany a Valldoreix, terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

10/02/2016

Expedient: 2016/052-ITU   
Avantprojecte d’adequació de l’entorn al pont dels 3 ulls. Districte de Nou Barris, terme municipal de 
Barcelona.

04/02/2016

Expedient: 2015/135-ITU  
Arranjaments varis a Can Miano, terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. 19/10/2015

Àmbit d’urbanisme
—
Una de les funcions més importants del Consorci 
del Parc Natural de la Serra 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 Decret 
146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les reserves 
naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada 
- Can Balasc i pel vigent Pla especial d’ordenació 
i protecció del medi natural del Parc Natural de 
la Serra de Collserola. En compliment d’aquesta 
funció i de conformitat amb l’article 29.2 de la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, 
els serveis tècnics de l’entitat van informar els 
plans i projectes elaborats per administracions  
i particulars, en el seu àmbit territorial i d’acord 
amb les normes reguladores que incideixen en la 
seva gestió i desenvolupament. 

El 3 de novembre de 2016 es va signar una 
addenda al conveni per a la tramitació del PEPNat 
del 2014, per fer constar l’adhesió de la Diputació 
de Barcelona i la reestructuració de la governança, 
que consisteix en substituir la Comissió Redactora 
per una Ponència Tècnica, en la incorporació de 
tots els Ajuntaments del Parc, els canvis derivats 

de la reestructuració de les competències de Medi 
Natural entre Departaments de la Generalitat de 
Catalunya i dels canvis de representants de les 
administracions locals posteriors a les eleccions 
municipals de 24 de maig de 2015.

Així doncs, la Ponència Tècnica, està integrada per 
les següents administracions:

•	 Generalitat de Catalunya (3 representants)
•	 Àrea Metropolitana de Barcelona (3 

representants)
•	 Diputació de Barcelona (3 representants)
•	 Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola (1 representant)
•	 Ajuntaments (1 representant per cadascun 

dels 9 municipis: Barcelona, Montcada i 
Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del 
Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat)

 
En aquest sentit, durant l’any 2016 s’ha continuat 
treballant en l’elaboració i tramitació del nou Pla 
especial del medi natural i del paisatge de la Serra 
de Collserola (PEPNat).

Dins l’àmbit d’urbanisme, a continuació es 
resumeixen en un quadre tots els informes 
urbanístics emesos durant l’any 2016

 
 

    Favorable           Desfavorable   
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Expedient: 2012/172-ITU  
Pla especial urbanístic de la finca de can Canaris, que també inclou el projecte d’urbanització, als 
termes municipals de Sant Feliu de Llobregat i Molins de  Rei.

24/02/2016
Favorable de manera condicionada a la in-
corporació al document sotmès a aprovació 

provisional de les prescripcions

Expedient: 2015/150-ITU Projecte de construcció d’hivernacles per l’empresa IN VITRO SL, al terme 
municipal de Sant Feliu de Llobregat. 22/01/2016

Expedient: 2016/075-ITU Instal·lació en caps de setmana d’un camió de venda d’entrepans vegetari-
ans a la Plaça Mireia, al terme municipal de Sant Just Desvern. 29/02/2016

Expedient: 2016/045-ITU Modificació programa restauració de l'activitat extractiva Turó de Montcada, 
al terme municipal de Montcada i Reixac. 29/02/2016

Favorable supeditat al compliment de les 
condicions particulars descrites en aquest 

informe

Expedient: 2015/135-ITU Memòria descriptiva inicial  per a la implantació d’un viver de cargols i cultiu 
de bolets a la masia de  Can Miano, terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. 24/02/2016

Expedient: 2015/142-ITU Projecte bàsic de la reforma de la masia de Can Calopa de Dalt, fase1, al 
terme municipal de Barcelona. 24/02/2016

Expedient: 2015/137-ITU Modificació del projecte tècnic executiu de la construcció d’una bassa natu-
ralitzada d’acumulació d’aigües pluvials a la finca de Can Montmany a Valldoreix, terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès.

10/02/2016

Expedient: 2015/135-ITU Tancament a Can Miano, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. 29/02/2016

Expedient: 2016/088-ITU Sol·licitud d’activitat de granja escola al paratge de Sol i Aire, al terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès. 11/04/2016

Expedient: 2016/084-ITU Projecte bàsic actuacions puntuals de reparació per consolidació i manteni-
ment d’edificacions a la masia de Can Codonyers, terme municipal de Cerdanyola del Vallès. 26/04/2016

Expedient: 2016/093-ITU Modificació puntual del PGM a l’àmbit dels Serveis Generals del cementiri 
de Roques Blanques, al terme municipal del Papiol (B2015). 13/05/2016

Favorable amb recomanacions

Expedient: 2011/203-AG No afectació als valors naturals del Parc Natural de la Serra de Collserola de 
l’avantprojecte de restauració, museïtzació i millora dels accessos i dels serveis als visitants del poblat 
ibèric de ca n’Oliver al Parc Natural de la Serra de Collserola, al terme municipal de Cerdanyola del 
Vallès.

23/05/2016

Expedient: 2015/146-ITU Projecte de creació d’un nou “Bosc de Cendres“ al Cementiri de Collserola, 
al terme municipal de Montcada i Reixac. 27/05/2016

Favorable amb consideracions

Expedient: 2012/172-ITU Segregació finca de Can Pahissa i immediata agregació a la finca de Can 
Canaris, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat”. 

14/06/2016
(informe previ de la 

Generalitat de Catalunya a 
petició del CPNSC emès en 

data 06/06/2016)

Expedient: 2016/102-ITU Pla Especial de model agroecològic (agrícola-ramader) lligat a l’activitat 
econòmica de la Masia de Can Puig, al terme municipal del Papiol. 20/06/2016

Favorable de manera condicionada

Expedient: 2016/020-ITU  Instal·lació de tanca perimetral a la finca ubicada a l’Avinguda del Llac, 23 
de la Urbanització Sol i Aire, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 17/06/2016
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Cal fer esment en particular a alguns d’aquests 
informes:

Avantprojecte d’adequació de l’entorn 
al pont dels 3 ulls. Districte de Nou 
Barris, terme municipal de Barcelona.

Els abocaments incontrolats en l’entorn al pont 
dels 3 ulls, al Districte de Nou Barris, del terme 
municipal de Barcelona han generat fenòmens 
erosius en nombrosos punts de l’àmbit. Aquests 
han estat els agents causants perquè en gran 
part la superfície del sòl es trobi nua. Per tant, 
la situació actual de l’àmbit es d’un abandó i 
una desestructuració morfològica considerables. 
Tenint en compte aquesta realitat, l’avantprojecte 
proposa una intervenció que, tant des del punt de 
vista social, històric, morfològic, ambiental com 
paisatgístic representa una considerable millora 
que posa en valor l’àmbit nord oriental del parc de 
Collserola. En conseqüència, els serveis tècnics del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
van informar favorablement l’Avantprojecte 
d’adequació de l’entorn al pont dels 3 ulls. Districte 
de Nou Barris, terme municipal de Barcelona

Pla Especial de Can Canaris, d’octubre 
de 2016

El nou document del Pla Especial de Can Canaris, 
d’octubre de 2016, recull les consideracions que 
havia plantejat anteriorment el Consorci, en 
el sentit que la proposta actual del Pla especial 
urbanístic plurimunicipal de Can Canaris, als 

termes municipals de Molins de Rei i Sant Feliu 
de Llobregat, ha recollit les consideracions 
plantejades en l’informe favorable que va emetre 
el Consorci en data 24 de febrer de 2016 i millora 
ostensiblement el projecte d’octubre de 2015.

mantenint l’àrea propera a la masia en l’espai 
degradat sobre el qual s’emplaça l’antic restaurant, 
que ha de ser enderrocat, i adaptar l’aparcament 
a les feixes, delimitant un espai longitudinal 
d’aparcament en bateria, perpendicular al camí, de 
manera que alliberi i desafecti una bona part de 
la superfície que es destinarà a conreu. El nombre 
total de places resultants s’ajusta d’acord amb la 
justificació raonada inclosa en l’Annex de mobilitat 
i l’àrea de transformació per a aparcament i es 
delimita d’acord amb l’àrea de conreu efectiva.

excloent del còmput de nucli originari els cossos 
annexos de construcció més recents i els coberts a 
enderrocar. En el document objecte de l’aprovació 
inicial l’edificabilitat era de 2.407,50 m², amb 
aquesta modificació l’edificabilitat del nucli 
original és de 1.247,33 m², essent l’edificabilitat 
màxima admesa de 1.871 m².

L’àrea màxima de transformació en aparcament 
passa a ser de 2.254,60 m² i es distingeixen quatre 
zones de conreu efectiu: la recuperació de bancals 
per a conreu, amb la recuperació dels arbres 
existents (cireres, garrofers i oliveres) i potenciació 
de les brolles aromàtiques (romaní, farigola,...)  

Expedient: 2015/106-ITU Modificació puntual PGM àmbit de la Muntanyeta de la Font Pudenta, al 
terme municipal de Montcada i Reixac 05/07/2016

Expedient: 2016/114-ITU Projecte bàsic d’arranjament del camí de la muntanya i de Can Biosca, al 
terme municipal de Sant Just Desvern (OTAABA 20160102-AIA 004-16). 14/10/2016  

Favorable de manera supeditada

Expedient: 2016/127-ITU  Construcció de noves sepultures a l’Agrupació 25-A(6) al cementiri de 
Roques Blanques,  terme municipal del Papiol. 10/11/2016 Favorable, supeditat al compliment de les 

condicions particulars del mateix informe 
del Consorci i les de la llicència de l’Ajunta-

ment del Papiol

Expedient: 2016/132-ITU  Projecte bàsic i d’execució de les obres de substitució d’un mur de conten-
ció al camí de Can Cases 9 al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 16/11/2016

Expedient: 2016/119-ITU Pla especial de concreció d’usos  i condicions d’edificació a l’àmbit d’equi-
paments metropolitans del Terral, al terme municipal de Molins de Rei (OTAABA2016112-URB 
065/16).

25/11/2016 Consirderacions

Expedient: 2015/105-ITU Modificació puntual del Pla General Metropolità per a  la implantació del 
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona, al terme municipal de Montcada i Reixac. 25/11/2016

Favorable de manera condicionada
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i la recuperació històrica del tipus de conreu per 
a passejades; rehabilitació i manteniment dels 
bancals de pedra existents i de les barraques, el 
conreu en les feixes agrícoles d’arbres: oliveres, 
garrofers, ametllers, ... amb brolles de farigola, 
romaní i espígol i la zona d’horta i corral.

Programa de restauració de l’activitat 
extractiva “Turó de Montcada”, 
situada al terme municipal de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

El Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola va informar favorablement el programa 
de restauració de l’activitat extractiva “Turó 
de Montcada”, situada al terme municipal de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)”, pel fet de 
considerar que no suposava cap efecte significatiu 
sobre els valors naturals del Parc Natural de la Serra 
de Collserola; ans el contrari, ja que l’actuació 
redundarà positivament en la salut de la vegetació 
ja implantada i en l’increment de la densitat 
d’aquesta, assenyalant que amb l’execució del 
Projecte es revaloritzarà el patrimoni històric de la 
Serra de Collserola en concordança amb un dels 
objectius fonamentals de la declaració del Parc 
Natural.  

La modificació del programa de restauració de 
l’activitat extractiva “Turó de Montcada”, situada 
al terme municipal de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental) proposa l’adequació de la morfologia 
final i actuacions complementàries del Pla de 
Restauració per al foment de la biodiversitat i ús 
públic, amb el disseny d’un itinerari a l’entorn de 
la gran plataforma que transcorrerà per la corona 
exterior i farà servir el camí perimetral descrit en les 
condicions particulars morfològiques. Des d’aquest 
camí i mitjançant observatoris d’estructura  
i ubicació consensuada amb el Consorci, els 
usuaris podran contemplar el paisatge i la fauna 
que freqüenti o habiti la zona humida creada. 
Aquest nou circuit connectarà amb els itineraris 
ja existents al Turó. En aquest sentit, els Serveis 
Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola van emetre un informe favorable, 
supeditat al compliment de les condicions 
particulars descrites en aquest informe. 

L’avantprojecte de restauració, 
museïtzació i millora dels accessos i 
dels serveis als visitants del poblat 
ibèric de ca n’Oliver al Parc Natural 
de la Serra de Collserola, al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès.

Aquest avantprojecte contempla aspectes respecte 
a l’arranjament d’uns itineraris ja existents per tal 
de facilitar la visita a les restes arqueològiques i 
creació de punts d’observació, a la consolidació 
de determinats talussos, la protecció de les 

restes mitjançant baranes i altres elements de 
protecció, a la col·locació de la senyalització 
adequada explicativa del poblat, a la construcció, 
a la plataforma inferior, d’una aula didàctica 
i zona d’experimentació associada a tallers  
i elements de caire experimental complementaris, 
a la formalització d’un espai obert destinat a la 
realització d’activitats diverses, tallers didàctics, 
teatre, música, jocs infantils, etc; aquest espai es 
concentra a la part alta del turó amb la implantació 
d’uns horts per reproduir i explicar les condicions 
agrícoles dels antics habitants del poblat; explicar, 
utilitzant una bosquina situada en el extrem nord 
del turó, la vegetació existent en l’època ibèrica 
i l’arranjament de dos camins existents fora del 
recinte per tal de facilitar l’accés al poblat. 

Tanmateix, el tractament de la vegetació en tot 
el recinte del poblat es proposa que es realitzi 
mitjançant la neteja, poda i tractament fitosanitari 
si s’escau de tots els elements arboris i arbustius 
del recinte, sense que es contempli la tala de cap 
element arbori dins el recinte i, a la llarga, en el 
límit sud del recinte es realitzarà una plantació 
d’arbres i arbusts de les espècies existents en 
aquest indret de la Serra de Collserola, per tal de 
reforçar la presència vegetal del recinte, i alhora 
separar visualment i paisatgísticament el poblat de 
la urbanització de Montflorit.

La Modificació Puntual del Pla General 
Metropolità per a la implantació del 
nou Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Barcelona a Montcada 
i Reixac.

L’actual Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Barcelona està ubicat a la 
Carretera de la Rabassada i té problemes de 
saturació, les instal·lacions són obsoletes i l’oferta 
d’accessibilitat amb transport públic és molt 
reduïda. A més, els animals passegen per un tram 
del Passeig de les Aigües molt transitat a peu i en 
bicicleta per la resta d’usuaris del Parc, provocant 
algunes incompatibilitats.

La Modificació Puntual del Pla General 
Metropolità per a la implantació del nou Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona 
a Montcada i Reixac ordena el sector de forma 
integral, de manera que permet la implantació del 
CAACB com a sòls d’equipaments (clau 7b) en una 
part de l’àmbit actualment qualificat de Cementiris 
Comarcals (clau 25) i integra la resta de l’espai 
(14,23 ha) al Parc Natural de la Serra de Collserola 
(clau 27). A la vegada, ajusta un tram de l’actual 
carretera del Cementiri a la reserva viària del PGM 
(clau 5) per adequar-la a les necessitats reals 
d’accés a aquest nou equipament i al Cementiri de 
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Collserola, així com l’adaptació del planejament a 
la realitat executada del nou pont sobre la C-58.

La reserva prevista de sòls d’equipaments es 
concentra a la part central del sector alliberant una 
àmplia franja de zona forestal paral·lela a l’autopista 
C-58 per tal de garantir la connectivitat ecològica 
de nord a sud de l’àmbit. Tot i això, en aquesta 
franja s’hauran d’aplicar mesures correctores per 
facilitar la connectivitat, especialment en el punt 
més crític que és l’encreuament amb la carretera 
del Cementiri.

L’increment de la mobilitat derivada de la nova 
implantació no ha de suposar problemes en la 
mobilitat del sector. Es preveu un lleuger increment 
del trànsit de vehicles privats en els vials d’accés, 
especialment en determinades hores punta de 
l’equipament i els caps de setmana, però sense 
incidències rellevants. El fet d’adequar alguns dels 
revolts de la carretera d’accés, eliminant 3 revolts 
molt tancats, i la millora de l’accessibilitat a peu i 
en bicicleta mitjançant una vorera per a vianants 
i bicicletes en el tram de la carretera del cementiri 
entre la C-58 i el mateix cementiri, millora la 
mobilitat d’aquest sector que actualment està 
molt limitada.

La percepció del nou equipament serà 
pràcticament inexistent degut a la topografia, 
a la massa forestal de l’àmbit i a la concepció 
de les edificacions com una successió de murs 
adaptats al terreny que conformen diferents plans 
horitzontals integrats en el paisatge, tant pel seu 
tractament de cobertes com per la seva reduïda 
alçada. Les noves instal·lacions hauran de disposar 
d’un correcte sistema de depuració d’aigües 
residuals i de tractament de residus.

Un element que no s’anomena en la MPPGM és 
la presència d’un centre ramader a la finca veïna 
de Ca n’Oller. Aquesta explotació ramadera està 
formada per un ramat d’ovelles i cabres que 
pasturen aquest àmbit i la seva funció és la de 
reduir la biomassa per a la prevenció d’incendis 
forestals, així com la de mantenir els espais oberts 
com a hàbitats per a la preservació d’una sèrie 
d’espècies de flora i fauna pròpies d’aquests 
ambients. S’haurà de tenir en compte la seva 
existència i els recorreguts del ramat per tal de no 
crear interferències entre les dues activitats.

Es prioritzarà l’horari diürn pel programa 
d’activitats del nou CAAC per tal d’evitar el 
màxim d’interferències amb la fauna salvatge. 
La il·luminació del CAAC s’ajustarà a la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn i al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001.

La implantació del nou CAAC ha suposat 
l’eradicació de les activitats marginals que es 
duien a terme en aquest àmbit del Parc i ha 
d’implicar el desmantellament del CAAC actual de 
la Rabassada, accions que a nivell global són una 
millora per aquest espai natural.

El PEPNat té l’objectiu de no admetre edificacions 
de nova planta en l’àmbit del Parc Natural, per 
bé que en aquest supòsit concorren diverses 
circumstàncies que atenuen aquest objectiu 
general i que possibilitarien contemplar aquest 
equipament de forma excepcional:

El document es troba en fase d’aprovació inicial 
i la seva tramitació és anterior a l’aprovació dels 
avanç tant del PEPNat com de la MPGM, ja que 
deriva d’un conveni de col·laboració signat en data 
5 de novembre de 2014 entre els Ajuntaments de 
Barcelona i Montcada i Reixac, el Consorci del 
Besòs i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola.

Suposa la substitució d’un equipament existent 
al Parc que té problemes de saturació, amb 
instal·lacions en mal estat i obsoletes, de fort 
impacte paisatgístic i oferta d’accessibilitat amb 
transport públic reduïda. El sòl proposat pel 
nou emplaçament actualment no té la màxima 
protecció urbanística, ja que està qualificat al PGM 
de sistema de cementiris comarcals (clau 25) i de 
zona seminatural en àrea de tractament específic 
pel PEPCo.

Es trasllada a l’administració competent que 
estudiï l’impacte sobre la fauna del Parc Natural 
d’un equipament d’aquestes característiques 
quant a temes com la zoonosi. Per tant, d’acord 
amb les anteriors consideracions, es considera que 
la modificació puntual del Pla general metropolità 
per a la implantació del Centre d’Acollida d’Animals 
de Companyia de Barcelona a Montcada i Reixac 
no contradiu els objectius d’ordenació dels avanç 
de PEPNat i de la MPGM.
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Detall de l’aplicació SIG sobre el dispositiu de 
prevenció d’incendis del Parc

Detall del formulari Mapa de l’aplicatiu del SGI per gestionar 
les autoritzacions d’activitats organitzades

Àmbit SIG (Sistema 
d’Informació 
Geogràfica)
—
Desenvolupament informàtic 
de productes del SIG

De l’exercici 2016 destaquen les següents 
actuacions:

1. S’ha acabat  el procés d’adaptació i 
substitució de les bases cartogràfiques 
del consorci al Datum ETRS89, vigent a la 
UE des de gener de 2015. S’han desenvolupat 
a mida scripts que automatitzen la projecció 
de les dades cartogràfiques des del Datum 
Ed_1950 al vigent i a l’acabar l’any totes les 
aplicacions del SIG disponibles, així com els 
treballs de camp GPS ja estan operatives per 
treballar contra la nova estructura de dades 
cartogràfica referenciada al Datum ETRS89.

2. En relació a la xarxa de camins 
autoritzables s’han introduït força millores 
en el la aplicació SIG d’Autoritzacions Per 
una banda, s’han integrat els condicionants 
de l’Estratègia d’Ús Públic a nivell de 
seguiment-còmput del nombre màxim 
d’activitats per tipologia, s’han ampliat les 
consultes que permeten de vincular a noves 
peticions recorreguts ja realitzats d’una 
mateixa entitat o per conversió dels tracks 
GPS proposats, s’han afinat les estadístiques 
d’adequació de les propostes i de detecció 
de conflictes en trams afectats per nidificació, 
coincidència d’altres activitats, etc,, s’han 
afegit procediments per creuar els recorreguts 
amb les zones de nidificació, caça o altres 
autoritzacions coincidents en calendari, s’han 
fet diverses versions del mapa que es penja al 
Web a disposició de les entitats i usuaris que 
demanen autorització al CPNSC 

3. S’ha renovat la aplicació del Dispositiu 
de Prevenció d’Incendis unificant els dos 
formularis principals en un de sòl, l’inicial, 
que integra tota la funcionalitat tant de 
localització dels punts d’inici d’incendi com 
de manteniment de les dades associades 
als mateixos, incorporació i tractament dels 
perímetres cremats i obtenció de diversos 
subproductes: fitxes word, estadístiques excel, 
creuaments de dades etc...Aquesta unificació 
s’ha fet per millorar la resposta de la aplicació 
en el context de la virtualització de la xarxa 
informàtica

4. En el marc del conveni de col·laboració 
amb el LIGIT-UAB, s’ha acollit a un estudiant 
del màster de Tecnologies de la Informació 
Geogràfica i la Comunicació, en la seva 18a 
edició, entre els mesos d’Abril a Juny de 2016, 
amb 150h de dedicació.  
La pràctica ha consistit en proposar  
i configurar un entorn de desenvolupament 
que serveixi com a model per migrar 
determinades aplicacions del SIG del Parc 
de Collserola. Partint de funcionalitat 
disponible implantada, l’aplicació de gestió 
d’autoritzacions d’activitats organitzades, 
es tractava de crear una producte WEB en 
l’entorn VB.NET, MicroSoft SQL Server, i ArcGis 
for Server de forma que es fusionés, en una 
única pàgina, la funcionalitat de registrar 
per part d’usuaris externs a la corporació 
sol·licituds d’autoritzacions, així com poder 
seleccionar gràficament els recorreguts o 
indrets on es volen realitzar les activitats  
i vincular-los a sol·licituds. 
Dins la IDE VS 2015 s’han creat les pàgines 
html, i s’ha desenvolupat codi tant en 
llenguatge VB.net, javascript, estils ccs, i 
html. Inicialment s’han desenvolupat dues 
pàgines diferenciades, l’una pel registre de 
la sol·licitud i l’altre amb el visor cartogràfic, 
les quals han estat fusionades en una única 
pàgina al final de la pràctica. 
A nivell del registre de la sol·licitud es disposa 
d’una pàgina que respon força correctament 
a la funcionalitat prèviament plantejada: 
selecció de l’entitat, del contacte, selecció de 
les dates i el nombre de participants, selecció 
d’indrets, control d’errors del formulari,  
i inserció de tot plegat a la base de dade.  
A nivell del visor cartogràfic, aquesta carrega 
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Detall Mapa de la franja de prevenció 
d’incendis de Sarrià-Sant Gervasi

el mapa o servei ArcGis Server definit amb 
ArcGis. S’ha aconseguit desenvolupar un 
conjunt de rutines i procediments que 
permeten seleccionar el tipus d’element 
a vincular a la sol·licitud (indistintament 
puntual o linial) i procedir a seleccionar, 
guardar la selecció, borrar-la, o recuperar-la 
amb el propòsit de vincular aquesta selecció 
(d’elements gràfics de capes seleccionables 
del geoservei) a una determinada sol·licitud. 
La pàgina web finalment ha quedat fusionada, 
el disseny de la mateixa incorpora un panell 
que permet gestionar les capes del mapa que 
es volen veure (tipus objecte Llegenda) això 
com tots els botons i rutines desenvolupats 
tant per la component sol·licitud com de la 
component visor. 

Cartografia

Durant 2016, la secció del SIG ha continuat 
l’estreta col·laboració amb l’equip redactor del 
nou Pla Especial del Parc Natural de Collserola, 
PEPNAT liderat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

A nivell de generació de 
noves dades relacionades 
amb el PepNat  

Destaquen les següents actuacions relacionades 
amb el sistema viari del Parc de Collserola: 

1. Durant la campanya del DPI s’ha realitzat un 
treball de camp per determinar la tipologia 
de tram de la xarxa bàsica de camins 
de prevenció d’incendis d’acord amb les 

especificacions del Pla Infocat. Revisió del 
tipus de ferm, amplades,nomenclàtor, etc..
Aquesta informació ha estat volcada sobre la 
capa de la xarxa viària del Pepnat

2. També s’ha volcat al viari del PepNat la 
tipologia de tram de xarxa de camins 
autoritzables per a les activitats col·lectives 
o organitzades. Aquesta tipologia indica el 
tipus d’activitat admesa i-o les restriccions 
del tram per poder-hi autoritzar activitats 
(elevada freqüentació, nidificació, restriccions 
de propietari), dades que hans estat volcades  
sobre la capa de camins del PepNat. 

3. Tannmateix s’han codificat sobre la capa viària 
del PepNat totes els itineraris mantinguts pel 
CPNSC, GR, PRC, Guia BTT, així com aquells 
itineraris d’interès municipal que discorren per 
l’espai protegit 

 
Una tasca destacada és la generació de 
cartografia temàtica, a demanda dels usuaris 
i serveis del consorci, així com la integració de 
dades geomàtiques externes i el traspàs de dades 
pròpies del SIG a petició de tercers. Com cada 
any, en relació al DPI, s’han actualitzat, generat  
i distribuït les col·leccions temàtiques de cartografia 
de prevenció d’Incendis 1:10000 (topogràfica  
i ortofotos) així com els productes de tipus 
plafó 1:20000 DPI, les adaptacions destinades  
a Bombers de Barcelona i les col·leccions quadrants 
1: 25000 destinades a les Torres de Vigilància. 

Conjuntament amb el serveis de Medi Natural s’ha 
treballat intensament en el projecte de definició de 
la franja urbana de prevenció d’incendis del t.m de 
Barcelona. Aquesta proposta de franja s’elevarà al 
ple municipal perquè formalment la aproví, i estarà 
definida d’acord amb els requeriments del decret 
de la Genralitat i en part formada per actuacions 
en franges de Pars i Jardins, de convenis entre els 
Districtes i el CPNSC, de les zones de tractament 
per la problemàtica del senglar, franges en 
edificacions aïllades, equipaments, parcel·les 
urbanes sense edificar, etc...

Durant 2016, s’ha mantingut la cartografia de 
l’evolució del treballs de restauració paisatgística 
dels horts il·legals i barraques existents tant de 
torrent de Tapioles com del Turó de Montcada. 

Detall del visor de  
cartografia del SIG
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Programa de gestió del control de presència del 
departament de Recursos Humans

Plotter del mòdul del Sistema  
d’Informació Geogràfica (SIG)

Àmbit informàtica
Dins de l’àmbit d’informàtica s’inclou la gestió 
de les tecnologies de la informació utilitzades pel 
Consorci, en general, incloent-hi les comunicacions 
telefòniques i tots els serveis de reprografia del 
Consorci.

Característiques de 
les instal·lacions

El Centre de Processament de Dades (CPD) del 
Consorci és la infraestructura tècnica que suporta 
la xarxa del sistema informàtic del Parc. Està 
constituït per: 

•	 Vuit servidors: 3 del tipus Proliant ML350 G6, 
1 del tipus Proliant ML350 G5 i 4 DL 180 G6.

•	 Tres cabines de dades, dues de tipus MSA 
P2000 i una de tipus Storcenter px12-350. 
 

Aquesta infraestructura dóna suport a quaranta-
vuit  terminals fixos (PC), sis estacions gràfiques, 
sis terminals mòbils, dos plotters de gran format 
i el conjunt dels diferents perifèrics multifuncions. 
Està repartida entre tres equipaments del 
Consorci:  Serveis tècnics i Centre d’Informació del 
Parc (a Vallvidrera – Barcelona);  Can Coll, Centre 
d’Educació Ambiental (a Cerdanyola del Vallès) 
i l’Estació Biològica del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (Can Balasc – Les Planes - Barcelona).

Per tal de comunicar els diferents equipaments, la 
seu central Consorci disposa de dues línies FTTH 
connectades mitjançant una línia IBERBANDA 
amb el Centre d’Educació Ambiental Can Coll  
i mitjançant conexio VPN y un altre IBERBANDA 
amb una línia VPN pròpia l’Estació Biològica.

Principals tasques 
desenvolupades 

Durant l’exercici 2016 s’han portat terme diferents 
tasques de manteniment i millora del funcionament 
de sistema informàtic dels diferents equipaments 
del Parc.  Pel que fa a la millora i actualització del 
sistema, es tracta d’un procés ja engegat l’any 
2013 i que ha continuat aquest 2015.  Aquestes 
tasques es poden resumir en: 

Manteniment i millora 
dels servidors de dades:

Manteniment dels servidors: 
eliminació de servidors antics i 
instal·lació de nous servidors

•	 Modernització dels servidors actuals de 32 
bits al sistema de 64 bits.

•	 Instal·lació i configuració de nous servidors
•	 Migració del servidor per a optimitzar el seu 

funcionament
•	 Configuració i administració del servei 

de monitorització de servidors i entorns 
electrònics

•	 Substitució i ampliació del mòdul de bateries 
del SAI del Centre d’Informació  

Manteniment i millora dels equips 
informàtics:

•	 Manteniments de diferents entorns operatius 
així com la migració del sistema operatiu 
sistema Windows 7 al sistema Windows 10.

•	 Substitució dels perifèrics dels diferents 
equipaments: impressores, plotters,  equips 
multifunció, escàners i  fotocopiadores.

•	 Gestió del servidor de fitxers: altes, baixes, 
creació de directoris, permisos, etc.

•	 Gestió i millora de les línies de telefonia fixa 
i mòbil.
•	 Gestió de les centraletes de línies 

de telèfon fix i mòbil així com de les 
altes i baixes de telèfons als diferents 
equipaments del Parc.

•	 Control dels consums de telefonia fixa 
i mòbil. 

•	 Resolució d’incidències, avaries i reparacions 
del sistema.

•	 Resolució d’incidències de virus

Suport a altres departaments:

•	 Suport informàtic al mòdul del Sistema 
d’Informació Geogràfica (SIG) 

•	 Adaptació de l’aplicació de gestió de Nomines 
a les necessitats pròpies dels departaments de 
Recursos Humans.

•	 Suport informàtic al sistema de control de 
presència del departament de Recursos 
Humans. 

•	 Suport informàtic per al correcte funcionament 
de l’espai web del Consorci .

•	 Suport informàtic Seguretat Social Recursos 
Humans.

•	 Suport informàtic Adaptació de l’aplicació de 
gestió de AEAT - AOC
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Altres tasques:

•	 Contractació de serveis a tercers per a portar a 
terme diferents tasques de gestió.

•	 Posada en marxa de nous entorns Wi-Fi. S’ha 
finalitzat l’ampliació de l’abast de la xarxa 
Wi-Fi de les diferents plantes de la seu central 
del Consorci i edifici annex. 

Inversions realitzades 

Durant el 2016 no s’han realitzat inversions 
significatives noves i el pressupost s’ha destinat a 
la renovació dels aparells i instal·lacions existents. 
Destaquem les següents: 

Pel que fa als servidors i la xarxa de 
dades:

•	 Adquisició de les diferents barreres 
(FIREWALL) de protecció de la xarxa de 
connexió VPN entre les diferents seus del 
Consorci.  

•	 Adquisició punts d’accés
•	 Adquisició targetes de Xarxa 
•	 Ampliacions i substitució de discs durs HD 

NAS.
•	 Adquisició d’una controladora 
•	 Adquisició de cabines de disc HP MSA 1040 

Dual controller
•	 Ampliació de la CPU i de la memòria RAM 

dels servidors de dades per a millorar les seves 
prestacions

Pel que fa als equips informàtics: 

•	 Adquisició HP workstation Servei AC
•	 Adquisició SYGNOLOGI RX1217RP 
•	 Adquisició Monitors 24” Z24 HP
•	 Adquisició HP NOTEBOOK 450 G3
•	 Adquisició HP ProBook 430 G3

Pel que fa al suport als altres 
departaments:

•	 Adquisició ampliació discs durs HD NAS per 
copia dades de camp de l’Estació Biològica del 
Parc ( Can Balasc)

Altres tasques :

•	 Renovació . L’any 2016  a contractació del 
servei d’assistència tècnica informàtica 
i manteniment preventiu i correctiu de 
l’equipament informàtic amb l’empresa ANCO 
Sistemas de Gestión, SA.



3. Actuacions
3.4. Obres i projectes

3.4.1. Obres de manteniment, reposició i millora
3.4.2. Obres estructuradores, assessorament  
i col·laboracions
3.4.3. Redacció de projectes
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Pavimentació parcial del camí d’accés 
posterior al Centre d’Informació

Execució de la darrera fase de substitució de 
les emergències del Centre d’Informació 

El desenvolupament de Collserola com a parc mitjançant els seus elements construïts abasta una 
multitud d’aspectes, tots ells necessaris per a una configuració equilibrada. Concretament, i en relació 
amb les competències del Servei de Projectes i Obres, aquests  treballs bàsicament van en dues direccions 
complementàries per tal de donar abast al complex ventall de necessitats que un espai natural tan 
utilitzat com el Parc comporta.

•	 En primer lloc, cal considerar que totes les obres realitzades, ja siguin camins, àrees i àmbits 
d’estada, itineraris, miradors, fonts, etc., necessiten una cura i atenció constant i, en conseqüència, 
es realitzen intervencions, ja siguin ordinàries o especials, encaminades a mantenir, consolidar i 
optimitzar el funcionament d’aquestes infraestructures i equipaments del Parc, actuant tant en el 
medi natural (camins i itineraris, talussos, drenatges, etc.) com en edificacions i instal·lacions que, 
directament o indirectament, donen servei als visitants. 

•	 En segon lloc, es duen a terme nous projectes i obres d’àrees i àmbits d’estada, d’importància 
cabdal per a la configuració i l’estructuració d’un parc que està immergit en una àrea 
metropolitana densament poblada. 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 afecten àrees de contacte amb les zones urbanes. Aquestes són 
actuacions articulades mitjançant convenis de col·laboració, que compten amb la participació 
econòmica d’ambdues entitats.

•	 En d’altres casos són actuacions executades directament per altres administracions però en les que 
hi ha hagut una implicació important dels Serveis Tècnics del Consorci a nivell d’assessories i de 
seguiment i supervisió de les obres corresponents.

Obres de 
manteniment, de 
reposició i de millora
—
Són aquelles obres i treballs preventius, de 
reparació i de reposició, sistemàtiques i repetides 
que necessiten les instal·lacions i equipaments 
del parc, així com les que representen millores 
evidents. També corresponen a les que es realitzen 
per recuperar o restaurar elements o instal·lacions 
fetes malbé o en estat de deteriorament greu  
o ruïna. Dins d’aquest apartat citem les següents 
actuacions.

Edifici seu del Centre 
d’informació

S’han realitzat una sèrie de treballs a l’edifici del 
Centre d’Informació, tots amb la mateixa finalitat, 
actualitzar unes instal·lacions i/o elements 
que havien quedat obsolets o requerien mes 
manteniment anual del necessari. 

S’ha fet una important intervenció en la xarxa 
de sanejament dels banys del CI, per acabar 
d’una vegada per totes amb les obturacions que 
provocaven vessaments i males olors, a causa 
uns problemes de construcció original de l’edifici 

deficient. Així mateix s’ha fet una intervenció per 
adaptar els urinaris del lavabo d’homes al públic 
infantil.

Pel que fa al sistema de bombes/fred calor, 
per tal d’optimitzar el rendiment de la xarxa de 
climatització en els dos despatxos del Servei de 
Medi Natural situats al final del ramal del circuit 
hidràulic (punt mes desfavorable de tota la xarxa), 
s’ha col·locat una bomba de fred/calor individual 
inverter 2*1 i independitzar d’aquesta manera 
aquest ramal de la resta de l’edifici.

S’han dut a terme actuacions diverses sobre el 
paviment de linòleum en diverses zones de l’edifici.

S’ha continuat amb la substitució progressiva de 
les lluminàries tradicionals, per una nova lluminària 
tipus leds.

Actuacions als 
exteriors del CI 

S’ha procedit al pintat de la façana que envolta 
l’era de Vil·la Joana per adequar-la al conjunt del 
Museu Verdaguer, recentment rehabilitat i renovat.

Font Nova

Ampliació d’un tram de barana per evitar caigudes 
i reparació d’un tram de sòcol. 
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Renovació de la taulada de l’edifici annex del 
Centre d’Informació

Pantà de  
Vallvidrera

Pont penjant del  
pantà de Can Borrell

Reposició i substitució dels 
pàmpols d’enllumenat exterior

Reposició dels pàmpols antics de vapor de sodi 
de l’enllumenat públic del camí d’accés al Centre 
d’informació, per uns nous leds amb llum ambre, 
fent compliment al R.D. 190/2015 ampliació de la 
Llei 6/2001. 

Pavimentació parcial amb 
formigó armat del camí 
d’accés posterior a l’edifici 
del Centre d’Informació 

El primer tram de camí fins que s’entrega a l’era, 
té un pendent molt pronunciat. En ser un camí 
de terra, a banda d’erosionar-se fàcilment, quan 
plou els vehicles de subministrament llisquen i no 
poden accedir a la planta inferior de l’edifici.

L’actuació, seguint els criteris que s’apliquen al 
parc, s’ha fet només en el primer tram que té un 
pendent molt acusat, evitant d’estendre l’actuació 
a la resta del camí que com a camí de terra és 
perfectament operatiu.

Renovació de la teulada 
de l’edifici annex del 
Centre d’Informació 

Enguany s’ha conclòs l’actuació de tota la teulada 
en abordar la meitat restant que quedava pendent.

L’aparició d’una important colònia de vespes sota 
la teulada ha malmès l’aïllament d’aquesta fent 
necessari una actuació per refer de nou el material. 
L’ocupació era tant intensa que en una superfície 
aproximada de 1 m2 podíem trobar entre 7-8 
ruscos de la mida de 15 centímetre de diàmetre 
aproximadament. A poc a poc havien anat envaint 
la teulada i ocupant l’espai que, per defecte, tenen 
les plaques d’aïllament tèrmic situades sota de la 
impermeabilització i les teules.  

S’ha aprofitat per millorar la impermeabilització 
encadellant de les teules, per tal d’evitar nous nius 
de vespes.

Les causes d’aquest problema, d’índole biològica, 
va ser degut a que les teules estaven malament 
encadellades des de l’origen la qual cosa va 
facilitar l’aparició de petites escletxes i forats que 
va ser aprofitat per les vespes i va permetre la seva 
colonització massiva. 

Com que s’havia d’aixecar gran part de la coberta 
per retirar els ruscos, s’ha aprofitat per refer la 

coberta aprofitant al màxim les teules originals, 
però aquesta vegada encadellant adequadament 
les teules. Per garantir la impermeabilització, 
s’ha col·locat una nova capa de Butiral, a sobre 
de la existent que no estava punxonada ni patia 
filtracions d’aigua.

Fa 16 anys es va refer la teulada de l’edifici annex 
al Centre d’Informació del Parc i es van endegar 
un seguit d’actuacions per transformar-lo i millorar 
les seves prestacions, i així poder ubicar la central 
del Dispositiu de Prevenció i Detecció d’Incendis.

Pantà de Vallvidrera i 
edifici del guarda 

A l’igual que durant el 2015, no s’ha fet cap 
actuació important, ni intervenció d’urgència, atès 
que amb els manteniments periòdics programats, 
s’han previst el possibles problemes i s’han 
solucionat sense necessitat de cap actuació. Així 
doncs, s’han fet les auscultacions i el manteniment 
de la pressa (coronament). També de l’àrea 
d’estada i reposicions diverses produïdes per actes 
incívics i vandalisme a l’edifici del guarda.

També es va procedir al semi buidat del pantà. 
El buidat complet per actuar sobre una fuita  
i eliminar la fauna exòtica invasora es posposà per 
a l’any següent, que ja es disposarà d’una nova 
bassa de suport emplaçada a la cua del pantà.

Pantà de Can Borrell

Manteniment semestral del pont penjant. 
Donades les característiques d’aquest pont, es 
realitzen auscultacions i mesurament d’esforç de 
les brèndoles entre altres elements que formen el 
conjunt del pont per garantir el seu bon estat.

Centre d’Educació Ambiental 
Can Coll: Actuacions diverses

Sitja per al magatzematge 
d’estella de biomassa

Una vegada es van finalitzar els treballs de 
construcció de la caldera de biomassa, es fa 
seguiment dels diferents usos que li donen els 
visitants al seu entorn i s’avaluen els possibles 
nous riscos que apareixen per prendre les mesures 
necessàries. 

En aquest cas, es va comprovar que dels nens 
jugaven sobre la comporta d’acer corten que en 
temporada d’estiu arribava agafar temperatures 
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Millores a la granja antiga  
de Can Coll

Estat de la capella de Can Coll abans de 
l’actuació d’arranjament de la façana

Construcció de la sitja per  
a magatzemar la biomassa

molt elevades per l’exposició continua al sol. Per 
tal d’evitar l’accés dels nens a la porta corredissa 
d’acer corten de la sitja es va procedir al tancament 
total del recinte exterior de la sitja, prolongant la 
barana que el tancava parcialment.

Arranjament de la façana 
lateral sota el porxo de 
l’ermita de Can Coll

Al 2008 es va realitzar la rehabilitació total 
de la façana de la masia de Can Coll. Vuit anys 
desprès en un dels parament on les patologies per 
humitats són mes evidents que a la resta, tant per 
la seva orientació com situació dins del conjunt, 
ha estat necessària una intervenció puntual en 
aquest parament amb morters especials per tal de 
repicar sanejar i reparar tot l’àmbit afectat per les 
humitats.

Antiga granja de Can Coll

Actualment només hi resten els ànecs i conills en 
aquest espai que era la granja abans d’instal·lar-
se a l’exterior. S’ha procedit a l’arranjament del 
paviment situat a l’interior del tancament dels 
ànecs i també a l’arranjament de la bassa dels 
ànecs, realitzant un nou desguàs amb un diàmetre 
superior per evacuar les aigües i reaprofitar-les per 
al rec.

Porxada d’accés al 
jardí de Can Coll

Es tracta d’una estructura de porxada formada amb 
teula, tova i llates que recolzen sobra les bigues 
principals, amb el pas del temps els ocells (pardals 
i vespes majoritàriament), havien fet diversos 
ruscos o nius entre la teula i la tova. Degut a que 
originàriament les teules no estan amorterades a 
les toves aquestes eren fàcil de moure-les suficient 
per poder començar a ficar el material i formar el 
niu o el rusc, amb la conseqüent trencament i perill 
de caiguda de la tova. 

Amb el pas dels anys les toves i les teules han 
perdut la seva capacitat portant, fins al punt que 
durant els treballs d’arranjament de la porxada, 
algunes toves es trencaven nomes moure-les. 

Al tractar-se d’un equipament catalogat, tot i les 
dificultats s’ha recuperat el màxim de material 
possible per reutilitzar-lo i s’ha mantingut 
les mateixes característiques que l’original,  
a excepció de l’afegit de la capa de morter que es 
va col·locar entre les toves i les teules, per evitar 
futurs moviments en època de nidificació. Per 
contrarestar la prohibició de la formació dels nius 

on fins ara els feien s’han col·locat caixes nius per 
a diferents espècies d’ocells.

La sospita de nidificació de falciots va fer que durant 
un temps no es pogués actuar i posteriorment 
s’embolcallés provisionalment amb una xarxa, per 
evitar despreniments. Finalment i superats tots el 
controls biològics i rebre les autoritzacions, es va 
poder rehabilitar tota la teulada de la porxada.

Casa dels petits

El fals sostre d’aquest edifici presentava un estat 
de deteriorament acusat, es va decidir de retirar-
lo en la seva totalitat amb la intenció de refer-lo 
de nou. Ateses les característiques de l’edificació 
i el seu bon estat de conservació, no ha calgut 
reposar-lo i s’ha deixat l’obra vista.

Cobert d’eines

S’ha procedit a arranjar aquest cobert que és on 
es guarden les eines per a fer els treballs de l’hort 
amb les escoles.

Constructivament aquesta coberta es de les 
mateixes característiques que la porxada del jardí 
de Can Coll. Fa anys s’havia col·locat una xarxa 
metàl·lica per seguretat, on queien les toves que 
per la seva degradació havien trencat, també hi 
havia moltes teules trencades i filtrava l’aigua 
lleugerament. 

Amb el nou arranjament s’ha mantingut 
totes les característiques, s’ha pogut retirar 
la xarxa de protecció metàl·lica i s’ha afegit 
impermeabilització.

Àrea d’estada del vessant nord

Dins dels àmbits que hi ha a Can Coll on es fan 
activitats i es reben els nens de les escoles, un 
dels mes utilitzats es la zona de taules i bancs 
de berenar, situada al costat de l’esplanada ala 
façana nord de la masia. L’actuació ha consistit 
en la reposició completa de les 8 unitats de taules  
i bancs incloent la de minusvàlids.

Manteniments diversos

Durant els darrers anys s’han anat incorporant 
brigades d’empreses externes de manera molt 
puntual per fer actuacions en diferents àmbits 
de l’entorn de la masia. Aquest any s’han 
incorporat de manera trimestral per tal de fer un 
seguiment constant en punts molts concrets, que 
el seu col·lapse pot arribar afectar el funcionament 
normal del centre. Entre altres es fa la neteja de la 
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Arranjament de l’àrea d’estada del vessant  
nord de la masia de Can Coll

Millores al Pla dels Maduixers  
(passeig de les Aigües)

Treballs d’arranjament del  
mirador de Sarrià

vegetació de tots els murs perimetrals i balustrada, 
la neteja periòdica de les cobertes (masoveria, 
masia, casa dels petits, ermita) i la neteja de la 
resclosa que arriba acumular molta terra per evitar 
que vessi.

Àmbit Can Balasc

Treballs de manteniment 
i reparació en tot 
l’àmbit de la finca 

Durant aquest darrer any, la masia de Can Balasc, 
no ha patit intervencions de gran envergadura, 
per aquest motiu només amb les intervencions 
periòdiques de manteniment preventiu ha estat 
suficient.

Durant el 2016, a part del manteniment rutinari, 
s’ha fet una adequació de la sitja de la caldera 
de biomassa, per a optimitzar la seva capacitat. 
També s’ha actuat sobre les humitats que havien 
aparegut al recinte de l’arxiu del Consorci. 
Finalment cal destacar la col·locació d’una doble 
porta de vidre a la porta principal i al replà de 
la porta d’emergència de la planta 1a, amb la 
finalitat de millorar l’eficiència entre estàncies  
i l’exterior.

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

Mirador de Sarrià

Aquest mirador que es va inaugurar l’any 1993, 
està instal·lat sobre una esplanada terraplè 
vinculada a la carretera BV-1462, titularitat de 
la Diputació de Barcelona. És molt concorregut 
per les seves espectaculars vistes, especialment 
als vespres. La gent que hi acudeix, es recolza 
o es posa de peu sobre el terraplè exterior de la 
plataforma de manera que amb el pas del temps 
i la manca de pluja s’havia començat a erosionar 
soscavant la mateixa base de la plataforma de 
formigó.

Per aquest motiu a calgut actuar d’urgència per 
armar la part superior de coronament del talús  
i donar-li més inclinació per impossibilitar que la 
gent es posi a sobre.

Àrea de lleure de Can Coll

Actuació a la teulada del restaurant i 
reposicions

Una altre vegada s’han refet les aigüeres de 
la mateixa zona i en els serveis i en la zona 
del restaurant, s’han arreglat unes humitats  
i goteres existents. Aquest és un problema que 
s’ha arrossegat des de l’origen de la creació de 
l’àrea de lleure, fa més de 26 anys. Amb aquesta 
actuació s’ha minorat molt el problema, tot i que 
no definitivament

També s’ha procedit a impermeabilitzar les escales 
situades sobre els WC del restaurant  i s’ha 
substituït dues unitats de barbacoes 

Ampliació de l’àrea d’aparcament

Aquest espai d’aparcament que permet encabir 
uns 20 vehicles permet alleugerir la forta demanda 
que es produeix els caps de setmana. Aquest 
espai s’ha obtingut  estretint un parterre que era 
contínuament malmès per la gent que hi passava 
i costava molt de mantenir. El parterre separador 
continua existint però més estret. Amb aquest nou 
espai l’àrea d’aparcament esdevé més operativa.

Situada a l’extrem de l’aparcament, es troba 
la resclosa del Torrent a la qual també s’han fet 
actuacions de manteniment. 

Pla dels Maduixers al 
passeig de les Aigües

Un dels punts més utilitzats per accedir al passeig 
de les Aigües és el pla dels Maduixers, al districte 
de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.  

Per tal d’ampliar els serveis que s’ofereixen als 
visitants, a la tardor es va instal·lat en aquest punt 
una font connectada a la xarxa de subministrament 
d’aigua potable. A més, es van aprofitat els treballs 
per deixar preparada la connexió a la xarxa de la 
font dels Maduixers, situada a 100 metres de 
la instal·lada. Aquesta font natural té un cabal 
molt baix i per tant pot ser necessari en un futur 
connectar-la a la xarxa d’aigua potable en períodes 
de sequera. 

Aquesta actuació forma part d’un projecte més 
global que vol dotar de serveis els punts d’accés 
al Parc des del vessant barceloní, que permeti 
alhora endreçar i gestionar millor aquests espais 
d’arribada al Parc.
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Millores a la font  
de la Rabassada

Millores a les escales d’accés  
a la font del Bacallà

Arranjament de l’àrea d’estada  
de Sant Medir Àrea de lleure de Plaça Mireia

Reparació de la passera de Sant Pere Màrtir 
del Passeig de les Aigües. Pel que fa a l’àrea 
pròpiament, s’han fet les actuacions de 
manteniment trimestral. 

Àrea de lleure de Vil·la Joana

Manteniments preventius periòdics programats. 

Àrea de lleure de La Salut 
de Sant Feliu de Llobregat

S’han substituït 4 unitats de barbacoes

Àrea de lleure de Santa 
Creu d’Olorda

Es realitzen les diferents tasques de manteniment 
preventiu i correctiu a l’estació depuradora de 
l’àrea de lleure. Setmanal, mensual, trimestral 
i semestrals segons lo planificat, per continuar 
tenint el bon estat i funcionament de la mateixa.

Àmbit de Sant Medir

A l’àrea d’estada s’han conformat i recuperat 
les cunetes perimetrals i a la Font del Manyo, la 
plataforma d’accés situada sobre la riera, que 
queda sovint colgada de sediments degut a la 
seva proximitat a la llera, s’ha fet el manteniment 
de rebaixar sediments. Per al proper exercici  
i per tal de donar una solució definitiva, aquesta 
plataforma s’aixecarà mig metre, de manera que 
s’evitarà aquest problema.

Font d’en Ribes i de 
la Rabassada

Arranjament d’un talús al camí que uneix ambdues 
fonts. Així mateix s’ha fet el manteniment trimestral 
de les fonts i els seus entorns.

Turó de Montcada

Reparació de la Font de la Mitja Costa: 
Subministrament i col·locació de la porta i el marc 
de la min que alimenta la Font.

Parc de Can Cuiàs

Manteniments trimestral (de l’obra civil i elements 
i obres de drenatge pluvials) Mirador de l’estrella, 
cunetes dels camins, rampes graonades, etc.

Font de la Budellera

Manteniments trimestral de l’obra civil (escales, 
cunetes, murs, pericons, canals, etc.)

Font del Bacallà

Manteniments trimestral, es netegen els element 
o obres de drenatge de les aigües pluvials, rampes 
graonades i camins dels possibles despreniments.

Altres actuacions afectant 
diversos indrets del parc

Masia de La Salut

Cisterna i dipòsits d’aigua

S’han retirat els dipòsits de fibrociment, que 
durant molts anys han constituït el sistema de 
magatzematge i distribució d’aigua potable cap 
a la masia, la masoveria i el restaurant. Aquest 
sistema totalment obsolet s’ha reemplaçat amb la 
recuperació de l’antiga cisterna de la masia, que 
ha comporta una actuació de millora i posta al dia 
per a fer-la operativa, així com la instal·lació de 
noves bombes d’impulsió.  

Teulada del cos principal

Per a l’any 2017 està prevista la rehabilitació 
integral de la coberta de la masia. Tot i així, el 
seu grau de deteriorament en alguns punts era 
tan gran que ha calgut intervenir d’urgència 
estintolant algunes bigues i cobrint amb làmina 
impermeable les zones de la teulada per la qual es 
col·lava l’aigua de pluja i malmetia zones interiors 
de la masia.

S’han reposat en un període màxim de 10 dies les 
reixes que eren necessàries canviar-les pel seu mal 
estat o perquè havien desaparegut durant el cap 
de setmana.

Masia de Ca n’Abadal

Aquesta masia pública del municipi de Sant Feliu 
de Llobregat presentava un estat molt degradat 
fruit de molts anys d’abandonament quan era 
propietat privada. Estava ocupada precàriament 
per desenvolupar activitats de cetrería i va ser 
necessari forçar la desocupació per raons de 
seguretat. Donades aquestes circumstàncies, 
s’ha procedit a tapiar totes les finestres i portes 
exteriors i a establir un tancament perimetral de 
seguretat al voltant de tots els edificis de la masia.
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Recondicionament i ampliació de l’itineari de 
descoberta del poblat Ibèric de Ca n’Oliver

La font de la Mitja Costa, al  
turó de Motncada

A més a més, s’ha construït un galliner per al 
masover que te cura de la finca.

Obres 
estructuradores, 
assessorament  
i col·laboracions
—
Recondicionament i ampliació 
de l’itinerari de descoberta del 
Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

El jaciment arqueològic de Ca n’Oliver, situat en un 
turó de Collserola a tocar del barri de Montflorit 
—a Cerdanyola del Vallès— és un conjunt 
patrimonial declarat Bé d’Interès Nacional. Es 
tracta d’un poblat de grans dimensions, que va 
estar habitat entre els segles VI i I aC, i des del 
qual els seus habitants podien veure tota la plana 
vallesana ocupada, en aquella època, per petits 
assentaments agrícoles. Era un important centre 
d’acumulació de l’excedent agrícola i per tant 
un punt actiu de comerç amb altres pobles de la 
Mediterrània. 

El Museu, inaugurat l’any 2010, situat al mateix 
turó —amb l’exposició permanent «Terra 
d’ibers»— i el jaciment arqueològic del poblat 
de Ca n’Oliver —recentment ampliat amb noves 
excavacions— configuren un conjunt patrimonial 
bàsic per conèixer la cultura ibèrica laietana. 

Després de més de vint anys d’excavacions, i d’una 
primera museïtzació del jaciment, restava pendent 
la configuració d’un itinerari d’interpretació dels 
nous espais excavats. Amb aquest objectiu, durant 
el primer trimestre del 2016, s’ha executat el 
projecte de condicionament del traçat existent 
fins als nous espais recuperats i de senyalització 
interpretativa d’alguns dels nous elements. 

El nou traçat s’ha dissenyat prioritzant que la visita 
no malmeti les importants restes arqueològiques, 
fet que ha obligat a elevar, per sobre el terreny, 
alguns dels trams. 

L’actuació permet entendre la història i l’evolució 
d’aquest jaciment de més de 6.000 m2 de restes 
recuperades amb tres edificis reconstruïts i que 
ens permet entendre com s’estructurava durant els 
diferents moments de la seva ocupació.

La direcció d’obra, així com la redacció del projecte 
ha estat a càrrec dels serveis tècnics del Consorci 
del Parc Natural de Collserola conjuntament 
amb el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 
Cerdanyola. Cal destacar que, des dels inicis de 
l’obertura al públic del jaciment, la col·laboració 
entre ambdues administracions ha estat molt 
estreta. 

Restauració de la pedrera 
del Turó de Montcada

Durant el proppassat 2016 han continuat les 
tasques de restauració morfològica del Turó de 
Montcada.

Si en el 2015 l’objectiu principal era assolir 
els nivells necessaris per unificar les diferents 
plataformes de treball de l’antiga pedrera i assolir 
una plataforma central amb pendent marcat cap 
al massís Oest,  durant el 2016 les tasques s’han 
centrat en l’acopi de terres en diversos punts 
d’aquesta plataforma. 

Aquests acopis són de gran importància per 
continuar amb la restauració morfològica, ja que 
per assolir la morfologia final cal eliminar el camí 
que els camions utilitzen per arribar a la pròpia 
plataforma central. Seran doncs els materials 
necessaris que conformaran la morfologia dels 
talussos finals projectats.

Paral·lelament, i arran de l’estudi encarregat  
a l’ICGC es van poder delimitar i acotar sobre el 
terreny els punts d’interès geològic que afloren  
a la zona en restauració.

Aquesta delimitació ha permès continuar amb 
eficàcia el reompliment amb terres del sector Nord, 
que s’ha executat respectant i confinant aquests 
afloraments per tal de poder deixar-los a la vista 
per mostrar-ne les diferents materials que hi 
afloren i divulgar-ne la seva importància geològica.

En quant al sector Sud-Oest, les tasques s’han 
centrat en el reperfilat final d’un dels darrers 
fronts d’explotació de la pedrera; en col·locar els 
desguassos de recollida d’aigües sobreres de la 
futura zona semi-humida projectada i en connectar 
els dos talussos superiors del sector Oest amb una 
rampa exclusiva per vehicles agrícoles que en 
facilitarà les tasques de manteniment de l’arbrat  
i la vegetació que ja existeix en aquest sector.
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Espais interiors museitzats.  
Font: MUHBA

Vil·la Joana, un cop finalitzada la restauració. 
Font: MUHBA

La resta d’actuacions previstes pel 2017 són la 
creació de la zona humida-intermitent al sector 
Sud-Oest, la eliminació de la pista d’accés dels 
camions per reperfilar finalment els talussos Sud i 
la construcció del camí perimetral de la plataforma 
central, per tal de començar amb les tasques de 
revegetació.

Edifici de Vil·la Joana: “Casa 
Verdaguer de la literatura”

La rehabilitació de l’edifici es va iniciar al setembre 
de l’any 2014 seguint el projecte encarregat 
pel Consorci l’any 2010 a l’equip d’arquitectes 
Morató-Arderiu. El finançament de l’obra ha estat 
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant 
el Districte de Sarrià - Sant Gervasi i l’Institut de 
Cultura de Barcelona. Amb aquesta actuació,  
a la qual han participat els serveis tècnics del 
parc,  l’edifici ha recuperat la seva singularitat com  
a peça arquitectònica. Alhora també s’ha museïtzat 
amb una nova exposició que té com a fil conductor 
la paraula. 

La remodelació ha estat total i ha implicat tant 
les sales dedicades a museu com l’arranjament 
del nivell superior, que inclou diferents sales de 
treball i un nou habitatge per als masovers de 
l’equipament.

Durant la restauració s’ha treballat amb l’objectiu 
de conservar el màxim d’elements arquitectònics 
originals (mosaics, bigues...). A més també s’han 
descobert elements amagats al subsòl, que s’han 
analitzat i, en algun cas, recuperat. Alhora, tota 
la reforma de l’interior de l’edifici ha seguit els 
estàndards actuals de seguretat, fet que ha obligat 
a la instal·lació d’un ascensor per accedir als 
nivells superiors.

Resta pendent la remodelació dels espais 
exteriors de la part del darrere de la casa, amb un 
projecte d’enjardinament i de tancament perquè 
funcioni com a espai d’acollida als grups. També 
s’està treballant en un projecte que connecti 
l’equipament amb l’àrea de lleure de Santa 
Maria de Vallvidrera, que és el que ha de donar 
plena integració d’aquest equipament al parc de 
Collserola.

L’equipament ha obert aquest estiu, presenta una 
nova exposició basada en quatre eixos que prenen 
la paraula com a fil conductor de la visita: VIL·LA 
JOANA-LITERATURA, LITERATURES-VERDAGUER-
BARCELONA. L’exposició també inclou un espai 
dedicat a Collserola, el Parc Natural on està 
situada la casa, i la natura que tan significativa va 
ser per a Verdaguer.

Aquesta intervenció al cor del parc donarà un gran 
impuls a la imatge de Collserola, pel seu valor 
històric, social i arquitectònic, i esperem que sigui 
un nucli de irradiació de coneixement, completat 
amb el centre d’Informació del parc, a pocs metres 
de Vil·la Joana..

Redacció de 
Projectes
—
La configuració i l’estructuració d’un parc situat 
enmig d’una àrea metropolitana densament 
poblada implica un treball continuo de replanteig 
dels projectes desenvolupats i de disseny de noves 
propostes que adaptin la funcionalitat de l’espai 
natural a les necessitats detectades. 

És fa necessari doncs la redacció de nous projectes 
o de noves fases de projectes ja iniciats amb 
l’objectiu d’estructurar la fràgil línia de contacte 
entre Parc i Ciutat, l’arranjament de nous espais 
o l’adequació d’altres ja existents o fins i tot la 
pròpia actualització de la imatge de Parc Natural a 
la cartelleria del Parc. 

Cal remarcar que cada vegada més, aquest estudis, 
projectes o obres es desenvolupen en col·laboració 
amb els Ajuntaments del Parc que són els que 
generalment els encomanen, en especial quan 
afecten àrees de contacte amb la zona urbana 
dels diferents municipis. Aquestes són actuacions 
articulades mitjançant convenis de col·laboració, 
que compten amb la participació econòmica 
d’ambdues entitats. [veure els convenis de 
col·laboració establerts durant el 2015 a l’apartat 
«3.1.3 Acció administrativa»]

En l’exercici de 2015, tal com s’ha fet en anys 
anteriors, hi ha hagut una col·laboració intensa del 
servei de PO, amb els diferents municipis de l’àrea, 
i amb l’ajuntament de Barcelona especialment. En 
tots els temes que aquest municipi està estudiant 
en la franja de contacte amb el parc, ja sigui 
dins el mateix parc ja sigui en franja urbana, hi 
ha representació del parc. Ens podem referir  
a àmbits com Vallvidrera, Sant Genís dels Agudells, 
Sant Cebrià, Nou Barris, Torre Baró, Trinitat 
Nova, Passeig de les Aigües,..., en temes de gran 
diversitat d’escales com ara l’enllumenat públic, 
rehabilitacions d’edificis, recuperació d’àmbits 
degradats, etc.
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Àrea de lleure  
de Can Coll

Estat de conservació de la masia de la Salut abans 
de l’actuació de rehabilitació

Rehabilitació integral de 
la masia de la Salut

De cara a abordar la recuperació integral 
d’aquest emblemàtic patrimoni construït i, com 
a complement de la redacció del projecte de 
rehabilitació de la teulada (la part més urgent)  
i que s’executarà l’any vinent, s’ha redactat durant 
l’exercici del 2016, el projecte bàsic de la totalitat 
de l’edifici, que inclou també l’entorn i accessos.

Amb aquest projecte bàsic es vol plantejar també 
una millora en l’accessibilitat de l’edifici per tal 
de d’adaptar-lo als requeriments de la normativa 
actual incorporant un ascensor que comunica 
totes les plantes.

Adequar les instal·lacions de restauració de la 
planta baixa, així com la masoveria de planta 
primera i la resta de dependències per tal de 
convertir-les en un centre d’interpretació. Al 
mateix temps està prevista la substitució de part 
de la coberta i la consolidació i reforç detots 
aquells elements estructurals malmesos, així 
com la rehabilitació de les façanes. Pel últim es 
fa una proposta  d’adequació de les escomeses 
d’instal·lacions generals.

El projecte preveu els següents usos: 

•	 La planta baixa es dedica a la seu ús vigent de 
restaurant, consolidant aquesta activitat que 
ja porta més de 22 anys. 

•	 La planta 1, una part és masoveria, el seu 
ús vigent i la resta centre d’informació, 
divulgació i educació ambiental, amb aules 
d’ús polivalent.

•	 La planta 3 té un ús exclusió d’espai vinculat 
al centre d’informació, divulgació i educació 
ambiental.

Avantprojecte per a la 
recuperació dels entorns 
de Vil·la Joana i connexió 
accessible amb l’entorn de 
Santa Maria de Vallvidrera

El parc de Vallvidrera està situat al cor de la 
serra. Cal dir, però que, tot i estar al bell mig de 
la muntanya, exerceix com una autèntica porta 
del parc doncs hi te l’estació del Baixador de 
Vallvidrera, dels FGC.

L’ampliació dels serveis culturals que ofereix 
l’actual equipament de Vil·la Joana implica, 
necessàriament, adequar les seves àrees 
circumdants a fi de poder acollir un major nombre 
de visitants i amés a més, de forma adient. 

Una planificació detallada de les intervencions 
necessàries per a adequar l’entorn de Vil·la Joana, 
pot contribuir a millorar les condicions d’acollida, 
regular el  comportament dels visitants i a millorar 
la qualitat de l’experiència  de les visites.

La proposta presentada pretén definir els accessos 
—els  vials vehiculars, les àrees d’aparcament  
i els recorreguts de  passejada— que permetin 
una visita suficient del nou equipament cultural 
alhora que evitin una possible pressió antròpica  
excessiva sobre l’entorn immediat d’aquest 
emplaçament.

Així doncs,  aquest avantprojecte complementa 
la recuperació i l’oferta de Vil·la Joana com a 
equipament cultural doncs configura el jardí de la 
casa pairal i el confina, creant un espai museístic 
a l’aire lliure, formalitza l’espai d’estada exterior 
com a aula també a l’aire lliure, configura una 
camí d’accés “àrea de lleure de Santa Maria de 
Vallvidrera – Vil·la Joana” comunicat l’espai 
d’aparcament, el restaurant i els serveis de l’àrea 
de lleure amb Vil·laJoana a través d’un itinerari 
accessible per a desplaçaments amb mobilitat 
reduïda que salva la carretera BV-1417 mitjançant 
una passarel·la i recupera les antigues feixes de 
Vil·la Joana com a espai hortícola d’ús ciutadà.

Depuradora de l’àrea 
de lleure de Can Coll

L’àrea de lleure, que configura la porta nord del 
parc natural de Collserola, és un indret tradicional 
per barbacoes i zona de lleure i punt de partida 
de diversos itineraris a peu i en bicicleta. També 
compta amb una esplanada idònia per al joc i 
l’estada.

Per tal de millorar les gestió de les aigües residuals 
abocades en la riera de Can Coll es vol instal·lar 
un sistema de depuració biològic compacta. 
Aquest sistema donarà servei al Centre d’educació 
ambiental Can Coll, al Bar-restaurant del Torrent 
de Can Coll i la àrea de lleure del Torrent de Can 
Coll. El sistema de depuració esta format per:

•	 Decantador de 3000l. horitzontal a la sortida 
dels WC

•	 Una arqueta de registre entre el decantador  
i l’estació depuradora

•	 Depuradora compacta d’oxidació total.
•	 Arqueta de presa de mostres abans 

abocament
 
Cal dir que el Bar-restaurant del Torrent de Can 
Coll, ja disposa d’un separador de greixos a la 
sortida de la cuina
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peu foto

L’Ecomarxa, a Cedanyola del Vallès 
Font: Ecomarxa

Marxa amb bicicleta de la  
Unió Ciclista Sant Cugat. Font: UCA

Un espai natural protegit és un instrument per a la conservació de la biosfera que ha de facilitar al 
visitant el procés de comprensió i sensibilització envers el medi que visita. Els ENP tenen el deure 
ineludible d’explicar al públic les raons de la conservació per garantir la seva apreciació, cercant la 
col·laboració i complicitat de la ciutadania. 

L’equip humà del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci desenvolupa el projecte 
educatiu del Parc, des de fa 30 anys, que defineix les línies estratègiques i accions a portar a terme, en 
funció del destinatari: públic en general, famílies, excursionistes, naturalistes, escolars, entitats, etc. 

Les dades facilitades pels ecocomptadors situats en cinc punts de la serra, ens permeten concloure 
que estem per sobre dels 3 milions de visitants anuals, amb una alta afluència durant tots els dies de 
la setmana, tot i que la major concentració es dóna els matins dels caps de setmana de primavera 
i tardor. El col·lectiu cada vegada més present a Collserola és el dels corredors i ciclistes, ja sia en 
activitats d’entrenament o en competicions organitzades. En resum, podem confirmar que la percepció 
ciutadana dels darrers anys, d’estar arribant a la saturació en alguns indrets, ja és una realitat. 

Aquesta situació ha posat de manifest la necessitat de repensar alguns plantejaments per establir 
una nova Estratègia d’Ús Públic. A primers d’any, la primera acció va ser constituir una Taula de 
treball amb tècnics municipals dels nou ajuntaments del Parc. La finalitat d’aquest nou espai 
permanent de diàleg Ajuntaments-Consorci és la de consensuar les mesures de regulació de l’ús 
públic, en tot el territori. És vol d’aquesta manera assolir un punt d’equilibri entre les demandes 
socials dels diferents col·lectius i la minimització de l’impacte en el medi natural. 

Mereix una menció especial l’esforç comunicatiu que s’ha realitzat per difondre els objectius de 
la nova Estratègia d’UP, les mesures aprovades, a llarg de l’any, i les accions portades a terme. En 
aquest mateix sentit, s’ha seguit treballant per apropar el Parc a la ciutadania i fer entenedor, el 
missatge «Collserola et Cuida, Cuida Collserola». Cal remarcar la importància de la tasca d’atenció 
als visitants que es fa des del Centre d’Informació i el Centre d’Educació Ambiental Can Coll, així 
com en els altres punts informatius, al Pantà de Vallvidrera, a la caseta del Parc de la Riera i al Castell 
de Torre Baró. 

Finalment destacar que aquest ha sigut un any especial pel projecte Voluntaris de Collserola ja que 
ha celebrat 25 anys de funcionament. 

Tot seguit trobareu la informació detallada dels diferents programes, i dels equipaments on es duen 
a terme.

Punts d’informació i atenció al visitant del Parc Natural de la Serra de Collserola

Centres d’atenció al Públic
Centre d’Informació del Parc   
(Vallvidrera - Barcelona)
Obert tots els dies de 9:30 a 15 h.

Centre d’educació ambiental Can Coll 
(Cerdanyola del Vallès)
Obert diumenges de 9.30 a 14.30 h

Espai d’interpretació del pantà de Vallvidrera 
(Vallvidrera - Barcelona) 
Obert el 2n diumenge de mes de 10.30 a 14 h

Centre d’interpretació Castell de Torre Baró 
(Barcelona) 
Obert tots els dies al matí i dissabtes fins les 19 h.
 
Punt d’informació del Parc de la Riera 
(Cerdanyola del Vallès) 
Obert diumenges i festius de 10 a 14 h. 

Barcelona

Cerdanyola 
del Vallès

Sant Cugat 
del Vallès

El Papiol

Molins  
de Rei

Sant Just 
Desvern

Sant Feliu 
de Llobregat

Esplugues 
de Llobregat

Montcada  
i Reixac
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Punt d’informació i divulgació de les bones 
pràctiques al Pi d’en Xandri

Activitat de dinamització  
del Centre d’Informació del Parc

Visitants dels equipaments gestionats pel Consorci durant l’any 2016 
(no inclou els participants a les activitats del programa “El curs al Parc”)

Centre d’informació Can Coll Pantà de 
Vallvidrera Total

Festiu Laborable Diumenges 2n diumenge

Gener 1.655 639 654 tancat 2.948
Febrer 1.386 629 726 79 2.820
Març 1.502 1.187 261 49 2.999
Abril 1.066 838 3.137* 89 5.130
Maig 1.276 1571 644 22 3.513
Juny 734 1.260 463 80 2.537
Juliol 711 1.029 tancat 53 1.793
Agost 456 622 tancat tancat 1.078
Setembre 710 828 290 65 1.893
Octubre 1.647 1.689 982 115 4.433
Novembre 1.442 1.709 525 100 3.776
Desembre 991 1.154 216 tancat 2.361
Total 13.576 13.155 7.898 652 35.281

* 2.500 participants a la Marxa infantil de Sant Cugat

visites guiades, tallers familiars i activitats escolars. 
Segons les dades proporcionades per l’Ajuntament 
de Barcelona aquest any s’han atès al voltant de 
3.000 consultes i han visitat la torre més de 
6.000 persones, en els període de gener-maig  
i setembre-desembre.

S’han mantingut els punts d’atenció itinerants 
lligats a la difusió de Bones Pràctiques al 
Parc. En dies puntuals, situant-los a l’entorn de 
zones molt freqüentades (Pi d’en Xandri i Passeig 
de les Aigües) i atesos per guies de l’empresa 
Argelaga, sis dies a la tardor, amb un total de 278 
persones ateses: 165 al Passeig de les Aigües  
i 113 al Pi d’en Xandri. I per membres de Voluntaris 
de Collserola acompanyats d’un tècnic del Parc, 
quatre dies. 

Aquest 2016 s’han mantingut les mateixes 
condicions contractuals de l’equip d’atenció als 
visitants del Parc. En horari laboral de dilluns a 
divendres es mantenen dues persones de plantilla 
fixa, i externalitzat el servei d’atenció al públic els 
caps de setmana i festius de tots els equipaments 
del Consorci: Centre d’Informació (2 persones), 
Can Coll (2 persones) i Espai d’interpretació del 
Pantà (1 persona) i punt de Bones Pràctiques 
(2 persones). La prestació d’aquest servei 
extern a anat a càrrec d’Argelaga S.L., empresa 
concessionària del Parc.

Per garantir el bon funcionament i la coordinació 
dels serveis s’ha mantingut el funcionament 
establert l’any anterior:

Informació i atenció 
al visitant 
—
A la serra de Collserola, 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.

El Consorci disposa de tres equipaments que 
desenvolupen les funcions de centre de visitants: 

•	 el Centre d’Informació, obert al públic tots els 
dies de la setmana, 

•	 el Centre d’Educació Ambiental Can Coll, que 
funciona com a centre d’atenció als visitants 
els diumenges, 

•	 l’ Espai d’interpretació del Pantà de 
Vallvidrera, un punt d’informació 
complementari del Parc de Vallvidrera que 
aquests any 2016 s’ha obert al públic el segon 
diumenge del mes, un total de 9 mesos. 

 
Els objectius d’aquests equipaments són: 

•	 Acollir els usuaris del Parc en el seu temps 
d’esbarjo i gaudi, procurant així per la seva 
salut i benestar,

•	 Oferir informació actualitzada i d’utilitat sobre 
els valors del Parc, 

•	 Transmetre missatges de sensibilització 
que impliquin l’usuari en l’adquisició d’un 
compromís de preservació i sostenibilitat,

•	 Promoure el coneixement de l’entorn natural  
i patrimonial afavorint-ne un ús respectuós.

 
Al barri de Can Canaletes de Cerdanyola 
hi ha un quart punt d’atenció als visitants: la 
Caseta d’Informació del Parc de la Riera. Aquest 
equipament està gestionat per l’Ajuntament 
de Cerdanyola. Diumenges i festius al matí un 
informador atén les consultes dels visitants  
i proporciona publicacions divulgatives: mapes, 
itineraris, informació del municipi, etc. Segons 
les dades proporcionades per l’Ajuntament 
de Cerdanyola aquest any s’han atès 2.031 
visitants.

El centre d’interpretació del Castell de Torre 
Baró, situat al districte barceloní de Nou Barris  
i  gestionat per l’Ajuntament de Barcelona, també 
és un espai d’informació i atenció als visitants del 
territori. Aquest equipament dona servei els set dies 
de la setmana. És un punt d’informació i consulta 
sobre el Parc, el Castell, el Districte de Nou Barris, 
etc. Té una programació d’activitats pròpia: ofereix 
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•	 L’organització de sessions de formació 
específiques: simulació del pla d’emergència 
d’incendi forestal, funcionament de nous 
aparells (nova caixa registradora...), generals 
plenàries sobre el Parc i el Consorci (1 
jornada) i específiques als equipament (2 
jornades) 

•	 la revisions i adaptació constant dels protocols 
de funcionaments dels centres

•	 organització dels calendaris de treball i dels 
mecanismes d’intercanvi d’informació  

•	 seguiment del funcionament mensual/
trimestral de la coordinació dels equips, etc.

 
Al llarg de l’any s’ha mantingut una línia de treball 
i cooperació constant amb els centres de visitants 
gestionats per els ajuntament de Cerdanyola i de 
Barcelona: 

•	 s’han subministrat regularment les 
publicacions trimestrals del Parc: butlletí  
i agenda i s’han incorporat a la tramesa de 
Notícies del Parc. 

•	 amb el Centre del Castell de Torre Baró s’ha 
plantejat la revisió i reedició del fulletó del 
Castell, que s’ha exhaurit.

•	 s’ha convidat als informadors de la Caseta  
i del Castell a assistir a les Jornades  tècniques 
de coneixement del Parc que s’han celebrat 
al Centre d’Informació dins del programa de 
formació interna dels treballadors. 

•	 s’ha proporcionat material de consulta sobre 
la serra: mapes, guies i fitxes identificació de 
fauna i flora., etc. Així com fulletons i cartell 
divulgatius d’activitats diverses: Dia de les 
papallones, Dia Europeu dels Parcs, Jornades 
de Patrimoni, etc...

•	 amb motiu de la diada de Sant Jordi es va fer 
partícips als dos equipaments de la promoció 
especial de les publicacions del Consorci.

El Centre d’Informació 
del Parc

Situat en el sector central de la serra, amb un ampli 
horari d’atenció i amb fàcil accés amb transport 
públic, el Centre d’Informació és l’equipament 
del Parc Natural de Collserola de referència per  
a la ciutadania i té una funció primordial que és la 
recepció i acollida del visitant del Parc.

Els objectius principals que es planteja són: 

•	 Acollir als visitants. Orientant-lo i 
incrementant al seva autonomia i confiança.

•	 Oferir una informació d’interès i utilitat. 
•	 Rebre les consultes, propostes, crítiques 

o suggeriments.  És la finestra oberta que 
rep i canalitza les consultes. 

•	 Distribució i gestió de les publicacions 
del Parc Natural.

•	 Generar sinèrgies amb altres 
equipaments similars (punts d’informació, 
museus, centres cívics,) ubicats dins del Parc 
que no gestiona directament el Consorci, però 
que comparteixen objectius.

•	 L’elaboració  i execució de propostes 
educatives  adreçades al món escolar. 

 
El centre obre tots els dies de l’any, amb horari 
de matí (excepte dates senyalades). Disposa 
d’una sala per l’exposició permanent; una sala 
polivalent, un petit bar-restaurant i els lavabos. 
Els espais estan adaptats per poder recorre’ls amb 
cadira de rodes. 

L’oferta de l’equipament consisteix en una 
exposició permanent «Pensada per fer pensar», que 
permet conèixer els valors naturalístic, paisatgístic 
i social que té la serra i els reptes per a la seva 
millora i conservació; publicacions diverses: guies 
de natura, guies d’itineraris, fitxes d’identificació 
d’animals i plantes; fulletons temàtics; audiovisuals 
per públics de diferents edats; exposicions 
temporals, i un servei d’atenció personalitzada 
de la ma de professionals capacitats. Aquest 
any 2016 s’ha incorporat una nova instal·lació  
a l’exposició permanent, una maqueta interactiva, 
un mòdul que integra una maqueta blanca escala 
1:15000 on es projecta informació sobre l’evolució 
del territori, els municipis que integren el Parc, el 
substrat geològic, la dinàmica de la vegetació, 
etc, i que es complementa amb les imatges i la 
informació d’una pantalla complementària.

La sala d’actes acull les activitats pròpies del centre 
de visitants: sala de projecció, espai per l’acollida 
de grups, realització d’activitats de l’Agenda... i és 
l’espai d’exhibició de les exposicions temporals. 

En el decurs d’aquest any també ha acollit altres 
activitats derivades de les tasques dels Serveis 
tècnics, que estan situats en les diferents plantes 
del mateix edifici. S’han realitzat més de 35 
activitats a la sala d’actes:

•	 Sessions de treball dels Serveis tècnics 
i dels òrgans de govern, 17 jornades: 
assemblea general, consells consultius, 
Comissió Executiva, comissió d’incendis, 
trobades de la Taula d’ús públic, formacions 
interna dels treballadors, trobades tècniques 
Medi Natural (Pla tècnic gestió cinegètica, 
comissió d’incendis) etc 

Construcció d’hotels d’insectes,  
al Centre d’Informació del Parc

Especial de l’Agenda d’activitats: 
‘La Riera de Vallvidrera’

Activitats al Centre d’informació del Parc per 
celebrar el Dia Europeu dels Parcs
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•	 Sessions inicials/presentacions del Parc, 
7 jornades: amb empreses, entitats, (Centre 
Cruïlla, SEO Bird Life, futurs Voluntaris de 
Collserola, etc) 

•	 Col·laboració amb ens consorciats, 
3 jornades: Roda de premsa presentació 
programa Poesia als Parcs de la Diputació de 
Barcelona, Reunió departament agricultura, 
pesca i ramaderia, taller Caricatura del cant 
d’ocells del Col·legi de Biòlegs, 

•	 Cessió dels espais a entitats 
col·laboradores, 8 sessions: Facultat de Biologia 
UB, Commemoració actes Verdaguer-Comissió 
Verdaguer, cursos Ornitologia (ICO), etc.

 
Aquest any al Centre s’ha atès a un total de 
43.428 usuaris. El total d’usuaris engloba tant els 
36.644 visitants que han fet ús de l’equipament, 
com les 6.804 trucades i consultes que s’han 
rebut. S’entén que els participants de les activitats 
de l’Agenda ja estan comptabilitzats dins de 
l’apartat de visitants de l’equipament. 

Respecte a la sol·licitud d’informació que es 
gestiona des del centre, la primera consideració 
és destacar la diversitat de consultes que arriben, 
enguany les majoritàries han estat:

•	 Consultes directes fetes al taulell sobre 
itineraris del Parc (en general) i específicament 
demandes sobre itineraris per anar fins la 
Budellera, el Tibidabo o Sant Cugat.

•	 Consultes telefòniques demanant, 
informació sobre les activitats de l’agenda 
del Parc, i informació reserves d’activitats 
educatives (El Curs al Parc) i com arribar al 
Centre.

 
El Centre d’informació, de dilluns a divendres, 
assumeix també algunes tasques pròpies del servei 
d’administració general: la gestió de la centraleta 
telefònica i la recepció dels Serveis tècnics del 
Consorci.

Les trucades han estat 4.060 una xifra similar 
a la de l’any anterior. A la centraleta del Centre 
d’Informació s’han atès 2.189 i a la de Serveis 
tècnics 1.871. Cal remarcar que les inscripcions 
a totes les activitats, ja siguin del Curs al Parc  
o de l’Agenda d’activitats es fan exclusivament per 
telèfon, fet que incrementa el nombre de trucades. 

S’han gestionat un total de 2.744 correus 
electrònic, una part important d’aquests correus 
està relacionada amb l’oferta d’activitats que 
organitza el propi Consorci: consultes sobre l’oferta 
d’activitats escolars i sobre el funcionament de les 
reserves, informació e inscripcions a les activitats 

de l’agenda. La següent agrupació correspon 
els correus d’informacions diverses: propostes 
de jornades i cursos, activitats d’altres Parcs, 
publicacions, consultes d’empreses o institucions 
que ofereixen els seus serveis i per últim 
destaquem els que fan demandes d’informació 
(sobre itineraris, sobre patrimoni construït, sobre 
la gestió dels sistemes naturals...), consultes 
urbanístiques, notificacions d’incidències que 
detecten els visitants o els propis habitants de la 
serra, queixes, etc.

Els fulls de suggeriments recollits aquest 
any han estat 5 que tracten temàtiques diverses, 
majoritàriament queixes: per la presència de 
senglars als entorns del centre i l’àrea de lleure, 
pel tancament de la cafeteria del Centre la primera 
quinzena d’agost, per considerar deficient la 
senyalització de l’itinerari taronja, el suggeriment 
de millora dels itineraris amb accés per  
a cotxets. També es gestionen preguntes, queixes  
o suggeriments que arriben a través de les 
diferents xarxes socials del Parc.

Des d’aquest equipament es realitza la distribució 
de les publicacions del parc, així com d’altres 
informacions d’interès, utilitzant les cartelleres del 
centre, a través del correu electrònic, o per correu 
postal.

La distribució de les publicacions periòdiques 
en paper: l’agenda d’activitats trimestral i el 
butlletí, es fa per tres canals diferents:

•	 Els centres de visitants: Centre d’Informació 
del Parc, Can Coll, Espai d’Interpretació del 
Pantà, i també, Caseta d’informació del parc 
de la Riera i Castell de Torre Baró.

•	 La tramesa postal, s’envia a 281 adreces: 
institucions que mantenen arxius i centres de 
consulta (biblioteques, centres de recursos, 
etc.), altres institucions i organismes 
administratius, associacions, etc.   

•	 Altres punts de distribució en el territori. 
Són oficines d’atenció al ciutadà, oficines 
de turisme o altres centres oberts al públic, 
repartits pels nou municipis del parc, on fem 
arribar exemplars trimestralment. En aquesta 
distribució col·laboren també Voluntaris de 
Collserola que fan arribar l’Agenda d’activitats 
a alguns casals, centres cívics, associacions, 
etc.).

Iniciatives de dinamització del Centre 

Propostes que es troben els visitants al Centre, 
petits tallers, activitats de descoberta, per gaudir-
ne el mateix dia de la visita:

Resum dels visitants  i usuaris  
del Centre d’Informació - 2016

Visitants de l’equipament

Visitants a títol individual al CI *

(públic general in situ, demandes 
d’informació, visites exposicions, etc.)

26.731

Usuaris d’activitats organitzades  
i educatives
Programa «El curs al Parc»** 5.345

Adreçat al món escolar 4.866
A món del lleure 479

Altres col·lectius **

Visites de grups organitzats guiades 
per altres entitats 

4.548

Total usuaris i visitants 36.644

Consultes ateses durant el 2016

Per correu electrònic 2.744

Per telèfon 4.060

Total consultes 6.804

(*) període any natural, gener-desembre 2016. Estan inclosos 
també els participants a les activitats de l’agenda trimestral 
que es duen a terme al propi equipament (passejades 
temàtiques, nits astronomia, especials agenda,...)
(**) període del curs escolar, setembre 2015 - agost 2016. 

Durant el 2016, el personal del Centre 
d’Informació ha col·laborat en l’elaboració 
de diverses publicacions, tant del propi 
Parc com d’altres institucions:
•	 Amb l’ Institut d’Educació de l’Ajuntament 

de Barcelona, revisió de les propostes 
i actualització de dades del Programa 
d’activitats escolars.(PAE) i participació 
en la presentació del programa al 
Cosmocaixa.

•	 Regularment es subministra informació 
de les activitats de l’agenda a la WEB de 
l’Informatiu dels Parcs de la Xarxa de Parcs 
i a l’Agenda Barcelona més Sostenible.

FENT XARXA
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Descoberta en familia   
al Centre d’Informació del Parc

Activitat a Can Coll CEA dins les  
VII Jornades ‘La vinya i el vi a Colserola’

•	 Collserola fa 100 anys. 10 imatges 
d’edificis singulars als entorns del Parc de 
Vallvidrera. Joc per identificar els canvis de 
deferents elements patrimonials o espais de 
l’àmbit de Vallvidrera.

•	 L’hàbitat de l’alzina. Manualitat per 
construir un petit arbre, una alzina, on estan 
dibuixats els animals associats a aquest arbre. 

•	 La menjadora del Centre d’Informació. 
Es convida als visitants a observar i identificar 
els ocells de bosc més habituals a Collserola 
que s’acosten a la petita menjadora instal·lada 
als entorns del Centre.

•	 Gimcana d’identificació d’aus 
migradores als entorns del Centre. Lligada 
al període de pas de les aus.  Acompanyat de 
pòsters informatius, un taller per pintar  
i retallar màscares de rapinyaires. 

•	 Dia de les papallones. Als dos centres 
(Can Coll i Centre d’Informació) es van 
instal·lar, durant dos caps de setmana, 
taules informatives sobre papallones i es va 
organitzar un petit taller temàtic autoguiat. 

•	 L’hora dels picots. Un joc d’identificació per 
infants i un model de full d’observació per fer 
una sortida de camp i aprendre a identificar 
aquest ocells. Als entorns del Centre de forma 
autònoma, recollint dades i contribuint a fer el 
seguiment de la població en aquest itinerari.

•	 Taules temàtiques relacionades amb 
les activitats de l’agenda: mostra i 
informació sobre fruits del bosc, sobre líquens, 
relacionades amb les Jornades sobre la vinya 
i el vi, etc.

•	 Promocions de publicacions de llibres per 
Sant Jordi.

Can Coll els diumenges

En aquest exercici del 2016, s’ha atès directament  
7.898 persones. El punt d’informació i les 
visites guiades a la granja estan dinamitzades 
per personal de l’empresa Argelaga. La masia 
i els seus entorns exerceixen una important 
atracció vers el visitant de cap de setmana, tot  
i els números indicats, val a dir que una xifra molt 
més alta d’usuaris aprofiten, pel seu compte, els 
itineraris pel bosc dels entorns del centre i les 
esplanades i les zones de repòs de la finca. 

Les Visites a la masia, en general guiades pels 
Voluntaris del Parc, han aplegat 658 persones. 
Les Visites a la granja, cada any tenen una més 
gran demanda. S’ofereixen dues visites guiades 
de 45’, enguany hi han participat 1.706 persones 
i l’estona de visita lliure als corrals grans que 
ha  comptabilitzat 1.342 visitants. Per manca de 

personal i per segon any consecutiu,  s’ha deixat 
d’oferir les visites guiades a la granja especials per 
a grups organitzats. Tot i així aquests grups no han 
quedat desatesos sinó que prèviament (al llarg 
de les setmanes anteriors) s’han pactat matinals  
a mida dels seus interessos. 

Entre els mesos de novembre a març es pot accedir 
a l’espai d’observació ornitològica de la Feixa dels 
Ocells. Enguany han aprofitat aquest servei 392 
visitants. Tots ells han pogut tenir assessorament  
i guiatge per part dels Voluntaris del Parc i préstec 
de prismàtics i guies d’identificació. A destacar 
el gran nombre d’aficionats a la fotografia 
ornitològica que cada cop més aprofitem aquesta 
instal·lació. Aquest hivern, s’ha continuat fent 
observacions regulars de verdum, pardal de 
bardissa, durbec i rossinyol del Japó.

Nens i joves reben sempre un tracte especial  
a Can Coll. A la cuina vella de la masia, al llarg de 
tots els diumenges de l’any,  tenen la possibilitat 
de realitzar diferents jocs i manualitats que els 
apropen la natura de la serra i encoratgen a la 
descoberta dels entorns. Enguany han pogut 
fer targetes pop up de caixes niu, retallables de 
la pubilla i fadristern de Can Coll, retallable de 
l’alzina centenària i els sues habitants, tallers amb 
taps de suro, estampacions, mòbils de papallones  
i d’ocells, menjadores per ocells...  

Els més grandets han pogut participar en diferents  
jocs autoguiats per l’entorn immediat del centre: 
durant la tardor, el joc de les Rapinyaires de 
Collserola, al llarg de l’hivern, el joc dels Ocells 
de Can Coll, a la primavera el joc dels Arbres 
de l’entorn pagès i també la gimcana sobre 
sostenibilitat a casa, El Bon cuiner.

De totes les activitats obertes a tothom 
desenvolupades a Can Coll  aquest any 2016 es 
poden destacar com a més emblemàtiques les 
següents: 

•	 VII edició de les Jornades Inter municipals  La 
Vinya i el vi a Collserola, Omple el cistell al 
Parc! 

•	 Dia Mundial dels ocells al Parc de Collserola  
•	 Jornades Europees del patrimoni a Catalunya
•	 IV Dia de les papallones a Catalunya 
•	 Taller familiar, Els ocells que venen del fred

 

Atenció al visitant.  
Can Coll els diumenges. Any 2016

Visitants diumenges 7.898

Activitats de l’Agenda del Parc 235

Jornades participatives 600

TOTAL 8.733

Activitats realitzades pels visitans

Visites a la masia 658

Visites guiades a la granja 1.706

Visites lliures a la granja 1.342

Visites a la feixa dels ocells 392
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Festa dels Ocells  
a Can Coll CEA

Pantà de Vallvidrera,  
el mes de juny de 2016

Espai d’interpretació del 
pantà de Vallvidrera

Aquest edifici, de reconegut valor patrimonial, 
és propietat de l’Ajuntament de Barcelona, que 
té derivada la gestió al Consorci. L’equipament, 
directament vinculat al Centre d’Informació del 
Parc, és un valuós espai d’atenció als visitants, 
en un àmbit molt concorregut. La seva proximitat  
a l’àrea d’estada, la facilitat d’accés, ja sigui amb 
transport públic o privat. l’interès del conjunt 
format pel pantà, l’edifici restaurat, i els entorns, 
configuren un agradable espai d’estada i un 
observatori propici de fauna i flora, que resulta 
molt atraient.

L’Espai d’interpretació enguany ha rebut 645 
visitants, ha obert les seves portes 9 diumenges, en 
horari de matí, d’10.30 h a 14 h, el segon diumenge 
de cada mes excepte els mesos de gener, agost  
i desembre. Un educador de l’empresa Argelaga, 
ha realitzat les feines pròpies de l’equipament: 
atenció als usuaris, visites comentades de 
l’exposició sobre el pantà, coordinació amb els 
Voluntaris de Collserola, venda de publicacions, 
etc.

Aquest any Voluntaris de Collserola han continuat 
amb la tasca de suport a l’atenció als visitants del 
pantà, fent feines de seguiment de la fauna lligada 
a aquest ambient i seguiment de la freqüentació 
i activitats que es donen a l’àrea de lleure de 
Santa Maria de Vallvidrera. Han fet aquestes feines 
coincidint amb la jornada d’obertura al públic de 
l’Espai d’Interpretació.

Altres activitats guiades organitzades per conèixer 
aquest espai:

•	 L’activitat El pantà de Vallvidrera, del 
programa «el Curs al Parc» i l’activitat la 
granota del pantà del programa «El Parc 
també a l’Estiu». 

•	 L’itinerari: Les Deus del pantà de Vallvidrera, 
dins el cicle Camins de Natura a Barcelona, 
organitzat conjuntament per La Fàbrica del 
Sol, les Aules Ambientals Bosc de Turull, 
Sagrada Família, i Les Corts, i el Consorci del 
Parc Natural de Collserola.

•	 Dins les propostes de Passejades temàtiques 
de l’Agenda d’activitats trimestral.

 
Aspectes a destacar relacionats amb el 
funcionament d’aquest equipament:

•	 l’interès que mostren els visitants per conèixer 
la història de l’edifici i els entorns, i les rutes 
que l’envolten

•	 la possibilitat d’explicar “in situ” 
determinades problemàtiques com és el 
cas de les tortugues de Florida, l’afectació 
que representen per a la fauna autòctona 
i les iniciatives que s’han pres enguany per 
controlar-ho

•	 la oportunitat de connectar amb persones que 
havien viscut a la zona i que s’acosten  
a l’equipament per compartir els seus records.

 
Podríem considerar aquest espai com exemple 
d’alguns dels reptes de gestió d’aquest Parc 
Natural per aconseguir una bona conciliació 
entre “preservació” i “ús i gaudi”. L’atractiu de 
l’indret junt amb la facilitat d’accés actualment 
està anat en contra de la seva conservació. 
Els comportament inadequats i contraris a la 
preservació d’aquest indret sovint són fàcilment 
observables: l’alliberament d’espècies invasores 
(tortugues de Florida, gambúsies...), la “caça” 
de granotes, gossos deslligats que es capbussen  
a l’aigua, el trepig constant d’espais especialment 
sensibles (zones de nidificació), la circulació de 
bicicletes pels corriols, etc. 

Mantenir-lo obert, amb l’acció dels professionals 
que l’atenen, i la presencia del grup de Voluntaris 
del Parc ara per ara és una eina de gestió 
valida per promoure el coneixement de l’entorn 
natural i patrimonial afavorint l’ús respectuós, 
i per transmetre missatges de sensibilització 
que impliquin als usuaris en l’adquisició de 
compromisos de preservació.

L’Agenda d’activitats

El Consorci del Parc de Collserola desenvolupa dins 
els seus programes educatius un ampli ventall de 
propostes diverses adreçades al públic en general 
que es recullen a l’Agenda d’activitats trimestral. 
Es coordina des del Centre d’Informació amb la 
col·laboració del tècnics del Servei. Recull l’oferta 
dels tres equipaments de visitants del Parc i les 
propostes específiques de cada trimestre. També 
inclou les propostes d’activitats que s’organitzen 
al Turó de Montcada i del Castell de Torre Baró. 

A les agendes del 2016 s’han ofert més de 200 
propostes d’activitats, i s’han programat 
8 exposicions temporals, de les que han 
participat més de 8.000 persones.

L’Agenda combina multiplicitat d’items per 
construir una oferta prou variada per tal de que  
a tothom li sigui fàcil trobar alguna proposta 
amb la que se senti motivat i convidat a gaudir  
i conèixer aquest parc natural. Per això es 
proposen: 

Agenda d’activitats 2016

Activitats Número Particip.

Especials de l’Agenda 27 4.075

Passejades temàtiques 8 56

Descobertes en família 11 195

Nits d’astronomia 11 162

Excursions amb voluntaris 18 488

La granja de Can Coll 115 3.048

Matinals a Collserola 1 10

Total 191 8.034
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Especials de l'Agenda 2016 Tipus d'activitat Part.

Camins de natura a Barcelona: Les deus del pantà de Vallvidrera  30/01/16 Itinerari guiat 26

Els ocells que vénen de fred. A Can Coll 7/02/16 Taller familiar 44

El Poble d’Alàgia  21/02/2016 Representació-Taller 140

Les espècies exòtiques al parc de Collserola 11/03/16 Xerrada divulgativa 20

Fauna amagada als nostres rierols  02/04/16 Itinerari 28

Fonts i mines d’aigua a Collserola 16/04/16 Xerrada 12

VII Jornades la vinya i el vi a Collserola: Omple el cistell al parc. 29/05/16 Jornada participativa 250

IV Dia de les papallones  4 /06/2016 Itinerari 18

IV Dia de les papallones, a Can Coll i al Centre  d’Informació  5 i 12 /06/2016 Tallers 154

Libèl·lules, espiadimonis, estiracabells...18/06/16 Xerrada - itinerari 18

Nit catalana dels ratpenats 15/07/16 Taller - itinerari 70

Poesia als parcs. Lletres i paisatges:”Llunàtics”22/07/16 Lectura de poesies 43

Jornades Europees del Patrimoni

La carretera de la Rabassada. Una via plena d’història 17/09/16 Itinerari guiat 20

Can Coll, una masia amb més de 500 anys d’història 18/09/16 Visita  autoguiada 47

Observació de la migració de les aus rapinyaires del 10/09 al 2/10 Jornada participativa 2.027

Festa dels Ocells al Parc de Collserola 1 i 2 /10/16 Jornada participativa 694

La carretera de la Rabassada. Una via plena d’història II 15/10/16 Itinerari guiat 20

Taller de marxa nòrdica 9/11/16 Taller – itinerari 25

Investigant el Sol  04/12/16 Passejada guiada 27

La Feixa dels Ocells a Can Coll  de gener  a març i nov. a des. de 2016 Observació guiada 392

•	 diversitat de temàtiques 
•	 de curta durada  o llargues 
•	 diferents dies de la setmana 
•	 aptes per a tot tipus de públic  

o especialitzades
•	 propostes per recorre tota la serra
•	 compartides amb altres entitats  

o administracions del territori amb d’objectius 
afins.

 
Activitats especials de l’Agenda

En aquest bloc es programen activitats que venen 
determinades pel ritme estacional del Parc Natural 
o per la celebració d’esdeveniments globals dels 
quals Collserola hi participa: Poesia als Parcs. 
Lletres i Paisatges, Setmana Europea de Prevenció 
de Residus, Dia Europeu dels Parcs, Jornades 
Europees del Patrimoni, Setmana Internacional de 
la Ciència, Setmana de la Natura, Dia Mundial del 
Sòl, etc. 

Destaquen enguany:

•	 Les activitats relacionades amb l’art i la 
literatura:
•	 La representació teatral ‘El poble 

d’Alàgia’, representada per un grup 
teatral veí de Vallvidrera, per l’èxit de 
convocatòria, l’alt valor ètic i estètic de 
la proposta teatral, amb un missatge 
compromès amb la conservació dels 
boscos. Hi van participar 140 persones.

•	 La vetllada literària, dins el programa 
‘Poesia als Parcs. Lletres i paisatges’, 
Llunàtics en que van col·laborar la 
Diputació de Barcelona, el MUHBA Vil·la 
Joana, Can Calopa i el Consorci. 

•	 Les activitats relacionades amb la 
descoberta del patrimoni construït de 
la serra: 
•	 Jornades Europees del Patrimoni 

a Catalunya. Promogudes pel Consell 
d’Europa i sota el lema “Patrimoni de 
tot@s”. Es va realitzar l’itinerari ‘La 
Carretera de la Rabassada: una via plena 
d’història. (2 trams)’. Amb la participació 
d’unes 70 persones. També va ser un 
dia de portes obertes a la masia de 
Can Coll i els seus entorns agrícoles 
i pels més petits, els retallables sobre 
la pubilla i el fadristern de Can Coll i 
la seva vestimenta. VII edició de les 
Jornades Intermunicipals ‘La Vinya 
i el vi a Collserola’, conjunt de 10 
activitats diferents que es realitzen a 
cadascun dels municipis del Parc. La 
jornada corresponent al Parc Natural de 
Collserola, s’ha realitzat a Can Coll  sota 
el lema  ‘Omple el cistell al Parc!’, el 
diumenge 29 de maig, formant part de 
la Setmana BIO organitzada pel DARP 
de la Generalitat de Catalunya. Destacar 
el mercat de pagès amb els productors 
de Collserola, amb venta de tomàquet 
mandó, vi, oli, faves, pèsols, cireres... Hi 
van participar 250 persones.

•	 L’interès que sempre desperten les 
activitats relacionades amb el món dels 
ocells. La Campanya de seguiment de la 
migració de rapinyaires amb més de 2000 
participants i la Festa dels Ocells  que es va 
celebrar el diumenge 2 d’octubre a Can Coll, 
sota el lema  ‘Apropa’t als ocells’  
i omple’t de natura, una matinal amb 
xerrades, tallers, passejades, jocs, mostra de 
llibres especialitzats... Hi van participar unes 
350 persones. 

Per a la realització de l’Agenda d’activitats 
s’ha col·laborat amb:
•	 Aula Ambiental Bosc de Turull, La Fàbrica 

del Sol, Aula Ambiental Sagrada Família i 
Aula Ambiental Les Corts, per l’organització 
del Cicle Camins de Natura  
a Barcelona.

•	 Grup FEM (Freshwater Ecology and 
Manegament) de la UB, per la donar a 
conèixer l’aplicació RiuNet.

•	 Ajuntament de Barcelona per l’organització 
de propostes dins del programa del Dia 
Mundial de l’Aigua.

•	 Ajuntament de Barcelona (La Fàbrica del 
Sol) participació en el XIII Seminario de 
equipamientos de Educación Ambiental  
a Valsaín (Segovia).

•	 Diputació de Barcelona, participant en 
el programa Poesia als Parcs. Lletres i 
Paisatges. Llunàtics, en l’organització 
d’activitats per celebrar el Dia Europeu dels 
Parcs Natural al maig de 2016.

FENT XARXA
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•	 L’activitat Nit de ratolins prevista pel maig 
de 2016, es va anul·lar amb motiu dels 
conflictes persistents amb la població de 
senglars habituats que voltaven en aquell 
moment pels entorns del Centre d’Informació.

Activitats de programació 
habitual

Són les que s’ofereixen amb regularitat, tots els 
mesos, excepte a l’agost, que coincidint amb la 
campanya de prevenció d’incendis es restringeixen 
les activitats.

Enguany s’ha incorporat un nou apartat  
a l’agenda: Les Descobertes en família. Un 
dissabte al mes s’ha proposat una activitat per 
fer junts petits i grans. Una passejada als entorns 
del Centre d’Informació, acompanyada d’un petit 
taller o d’un joc per conèixer millor Collserola,  
a càrrec dels Guies del Parc, amb una durada 1h 
i ½ i dos horaris de realització. En guany s’han 
realitzat les 11 que s’han programat amb un 
total de 195 participants. Són uns inicis positius, 
esperem consolidar aquesta proposta. 

De les propostes ordinàries que s’han dut a terme 
destaquem aquest any:

•	 La granja de Can Coll  (els diumenges). 
Una proposta adreçada als més petit que  
segueix tenint una demanda continuada, entre 
visites guiades i les lliures ha aplegat 3.048 
persones. Sent bàsicament els usuaris, famílies 
amb 1 o 2 fills de 2 a 6 anys.

•	 Les Excursions guiades per Voluntaris 
de Collserola. Una proposta per conèixer 
la serra, conduïdes per membres del Projecte 
de Voluntaris de Collserola. Un conjunt de 
21 propostes que s’han fet en dimarts i en 
diumenge, amb un total de 488 participants.

 
Destacar la feina realitzada pels Voluntaris que 
donen suport als centres d’atenció als  usuaris. 
Aquest 2016  s’ha comptat a Can Coll CEA, 
amb la seva col·laboració tots els diumenges, 
des d’octubre a juny. El col·lectiu de Voluntaris 
s’ha encarregat bàsicament de dinamitzar les 
observacions a la Feixa dels Ocells,  de les visites 
guiades a la masia  i de les excursions pels entorns 
propers, Font de Sant Pau i Puig de la Guàrdia 
bàsicament . Els Voluntaris, a Can Coll, han fet 
35 serveis. Pel que fa al pantà de Vallvidrera han 
donat suport 8 dels 9 dies d’obertura de l’espai. 

Les Exposicions als 
Centres del Parc 

Les exposicions permanents: 

•	 «Pensada per fer pensar», al Centre 
d’Informació. És un dels elements d’interès 
del visitants que s’apropen al Centre, permet 
conèixer els valors naturalístic, paisatgístic 
i social que té la serra i els reptes per a la 
seva millora i conservació. Recentment s’ha 
incorporat en aquest espai un nou element, 
una maqueta interactiva.

•	 «L’home i el medi a Collserola», a Can Coll. 
Exposició situada a diferents estances de la 
masia, ocupant la planta baixa i el primer pis. 
Durant la setmana és un important recurs 
dels programes educatius. Els diumenges 
es converteix en atracció i guia per a la 
visita, que pot ser guiada per Voluntaris o 
autoguiada a partir dels fulletons informatius 
específics.

•	 «El pantà de Vallvidrera» A l’Espai 
d’Interpretació del Pantà. Situada a la planta 
baixa de l’edifici, narra el present, passat i 
futur d’aquest espai tan singular de Collserola.

Les exposicions temporals:

•	 «Fonts d’aigua a Collserola». Mostra 
que ens permet conèixer algunes fonts de 
Collserola. Autors: Ajuntament de Sant Just 
Desvern- Fes Font Fent Fonting. Al Centre 
d’Informació, del 30 de gener al 3 d’abril.

•	 «Troba’m» Infografies amb la serra de 
Collserola com a protagonista. Mostra dels 
treballs dels alumnes de 2n curs del Cicle 
formatiu G. S. Gràfica Publicitària, l’Escola 
d’Art Superior de Disseny Josep Serra i Abella 
de l’Hospitalet. Al Centre d’Informació, del 23 
d’abril al 29 de maig.

•	 «Descobreix les papallones de 
Collserola». Mostra que explica i il·lustra la 
notable diversitat de papallones existent a la 
serra. Autors: CEPA/ALNUS. A Can Coll CEA 
d’abril a setembre.

•	 «Conreus i pastures». Produïda pel Parc, 
coincidint amb les VII Jornades de la Vinya i el 
vi a Collserola. A Can Coll, al maig. 

•	 «Collserola, tast de biodiversitat». 
Produïda pel Parc, coincidint amb el IV Dia de 
les papallones. A Can Coll, al juny.

•	 «Libèl·lules, espiadimonis i estiracabells, 
una visió molt propera». Col·lecció de 
fotografies artístiques de les libèl·lules que 
podem trobar al Parc. Autor: Albert Planàs 
i Pinén, naturalista i fotògraf. Al Centre 
d’Informació, de juliol a setembre.

•	 Barcelona + Sostenible, Ajuntament 
de Barcelona, participació a ‘La Pinya’, 
propostes d’activitats per una ciutat més 
sostenible, amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient.

•	 Museu de Ciències Naturals de Granollers 
i La Fàbrica del Sol (Ajuntament de 
Barcelona), i Centre Cívic L’Elèctric per 
la organització de les activitats: XII Nit 
catalana dels ratpenats i IV Dia de les 
papallones.

•	 Jornades Europees del Patrimoni. 
Coorganitzades per l’Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural; l’Associació Catalana 
de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner.

•	 SEO – BirdLife  per a la participació en el 
Dia Mundial dels Ocells.

•	 Ajuntaments dels 9 municipis del Parc pel 
disseny i realització de la VII edició de les 
jornades La Vinya i el vi a Collserola.

•	 La Setmana de la Natura 2016: Viu la 
Terra! i a la Setmana BIO Catalana 
2016 per a la matinal ‘Omple el cistell al 
Parc’ organitzades per la Generalitat de 
Catalunya..

•	 La Setmana de la Ciència, una iniciativa 
coordinada per la Fundació Catalana per a 
la Recerca i la Innovació.

•	 La Setmana Europea de Prevenció dels 
Residus.

•	 Centre Cívic L’Elèctric per l’organització de 
la xerrada sobre espècies exòtiques al Parc.

•	 Centre Comercial Pedralbes (BCN), per la 
realització de l’exposició 6 mirades.

FENT XARXA (continuació)

El Poble d’Alàgia, especial  
de l’Agenda d’activitat del Parc
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Exposició  ‘Collserola, 6 mirades’.  
Autor: Pedralbes Centre

Temes més consultat al web del Parc 
durant el 2016

Temàtica Núm.

1 Itineraris 76.669

2 Àrees de lleure 38.478

3 Mapa 37.309

4 Centre informació 21.851

5 Agenda 14.326

6 News 13.767

7 Can coll 11.467

8 Fonts 8.413

9 Activitats 6.585

10 Butlleti 4.699

11 Medi natural 3.808

12 Tramits 3.701

13 Restaurants 3.331

14 Webcam 2.687

14 Caça 2.397

16 Miradors 2.200

17 Voluntaris 1.906

18 Autoritzacions 1.478

19 Curs al parc 1.425

20 Masies 1.274

21 Observatori de la Magarola 1.224

22 Ermites 1.074

23 Punts info 1.029

24 Serveis 1.003

25 Gestio 957

•	 «Aus de pas». Mostra de fotografies de les 
aus migratòries que sobrevolen Collserola  
a la tardor. Fotografies de Elio Roman i Ferran 
López. De l’1 de setembre al 5 d’octubre al 
Centre d’Informació i a Can Coll. (duplicada) 
Coincidint amb la 28a. Campanya de 
seguiment de la migració d’aus rapinyaires.

•	 «Escultures, aquarel·les i xilografies 
de fauna» de Sergi Ricard, artista plàstic 
de Cerdanyola del Vallès. Mostra dividida en 
dues parts que s’exhibeixen conjuntament al 
Centre d’Informació i a Can Coll. D’octubre a 
desembre. 

Comunicació 
institucional
— 
La comunicació és una de les eines que tenim 
al nostre abast, per aconseguir canvis d’hàbits 
en els usos i activitats que realitzen els visitants. 
Els objectius fixats en el Pla de Comunicació del 
Parc, és aconseguir la màxima complicitat possible 
de la ciutadania, per tal d’evitar problemes 
socioambientals, i fer arribar el missatge de la 
importància de preservar els valors naturals de 
la serra en benefici de totes les poblacions del 
voltant. 

Les accions comunicatives s’adrecen a tot el 
públic en general, a les organitzacions i entitats, 
al personal intern, als ens consorciats i a les 
empreses.

Tot i la protecció de la serra pels valors naturals, 
des de fa gairebé 30 anys, encara moltes persones 
identifiquen Collserola com un gran parc urbà, i 
no com el Parc Natural de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Per aquest motiu, durant el 2016, 
s’ha reforçat la comunicació corporativa amb 
l’objectiu de canviar aquesta percepció i millorar 
el posicionament de la marca de Parc Natural. I 
alhora, intentar evitar un ús social i de lleure 
abusiu que pugui degradar l’estat ecològic dels 
hàbitats i perjudicar a la fauna que hi viu. 

En aquest sentit, s’ha fet una important tasca 
comunicativa per tal de crear un estat d’opinió 
sobre la nova l’Estratègia de regulació de l’ús 
públic, amb accions comunicatives tan des dels 
propis canals (Butlletí, Web, Xarxes socials, etc.) 
com en els mitjans de comunicació (Premsa escrita 
i digital, Ràdios i Televisions). 

També s’ha fet una tasca informativa, dirigida 
a aquells centres de l’àrea metropolitana que 

realitzen habitualment activitats esportives 
(Centres educatius de Cicles formatius d’Esports, 
Centres excursionistes i Clubs esportius), per tal de 
donar a conèixer els nous criteris de regulació en 
l’organització d’aquest tipus d’activitats al Parc.

Durant l’últim trimestre, encara que només 
alguns dies festius, s’han pogut instal·lar punts 
informatius itinerants en dos dels punts amb més 
freqüentació: al Passeig de les Aigües i al camí de 
Can Borrell. 

A més a més, de reforçar la comunicació corporativa 
i la divulgació de la no Estratègia d’UP, s’ha seguit 
treballant per assolir els objectius generals del 
nostre programa de comunicació:

•	 Assegurant la informació permanent de la 
ciutadania

•	 Fomentant la comunicació ambiental i 
facilitant l’ús dels mecanismes de participació 
ciutadana

•	 Establint mecanismes interns de comunicació

Web institucional

Estadística de consultes

L’estadística d’accessos del 2016 indica un total 
de 116.912 usuaris diferenciats (12% menys que 
el 2015), 159.135 visites (13% inferior al 2015)  
i 550.447 pàgines vistes (21% menys). Es detecta 
doncs un cert decreixement en l’ús del lloc web 
del Parc. Mes enllà del que es pugui atribuir  
a l’evolució dels hàbits de consulta vers altres 
canals d’informació com les mateixes xarxes 
socials, és evident que algunes limitacions del web 
actual ja detectades, com la dificultat de navegació, 
la manca d’adaptabilitat al mòbil, i d’agilitat de 
descarrega, no ha facilitat l’increment de visites. 
En aquest sentit val a dir que durant el 2016 s’ha 
emprès la fase final de renovació del web per tal 
de posar al dia els seus continguts i corregir les 
mancances funcionals degudes a “l’envelliment” 
tecnològic tal com és comenta més endavant. 

Analitzant una mica l’origen i el destí de les 
consultes, constatem d’una banda l’encara creixent 
utilització dels suports mòbils ( telèfons i tauletes) 
respecte dels ordinadors de sobretaula i , de l’altra, 
que els interessos reflectits en la consulta de les 
pàgines no varia substancialment respecte els anys 
anteriors, destacant en els primers llocs les pàgines 
amb  informació sobre itineraris, àrees de lleure, 
mapes, els centres d’informació i l’agenda.
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peu foto

Detall de l’espai web d’avís sobre els riscos 
associats a l’habituació dels sernglars

Detall de l’espai web sobre  
les autoritzacions d’activitats al Parc

Renovació del web (2a Fase)

Durant el 2016 s’ha dut a terme la tasca de disseny 
i programació del nou web a partir del projecte 
conceptual elaborat prèviament. Per fer-ho s’ha 
comptat amb l’assistència de dues empreses 
especialitzades en un i altre àmbit.

Finalment s’ha iniciat la tasca de migració i posada 
a punt  dels continguts. Tasca dilatada, atès que 
calia una acurada actualització de les dades 
i, d’altra banda, adoptar un registre expressiu 
d’acord amb l’estil mes dinàmic i funcional del nou 
web del Parc Natural. 

Manteniment i ampliació 
de continguts

En paral·lel als treballs de preparació del nou web, 
el dia a dia del Parc suposa una feina continuada 
de creació i actualització d’algunes de les pàgines 
del web vigent, per tal d’anar donant resposta a 
noves necessitats i reflectint els esdeveniments 
rellevants que genera l’actualitat. 

En aquest sentit cal destacar:

•	 L’ampliació i millora de la interfície 
d’informació i sol·licitud sobre activitats 
organitzades que requereixen autorització 
expressa del Parc.

•	 L’actualització i posada a punt d’una pàgina 
d’avís sobre els riscos associats a la habituació 
urbana dels senglars.

 
D’altra banda, s’ha col·laborat en la posada a punt 
del nou portal sobre conservació i biodiversitat del 
web de la Diputació de Barcelona, en tant que 
parc integrat a la xarxa de parc naturals d’aquest 
organisme

Xarxes socials

L’ús de les xarxes socials al Parc és força recent, 
amb l’obertura de la primera xarxa social, la pàgina 
de Facebook l’any 2010. A posteriori s’han anat 
obrint altres canals: twitter, youtube, instagram, 
google my business y pinterest.

Les xarxes socials, a més de facilitar la participació 
i la implicació de la ciutadania i altres actors 
en la governança, complementen els canals de 
comunicació bidireccional de l’administració. 

Els perfils que actualment tenim actius a diferents 
xarxes socials són: 

•	 Facebook  ( https://www.facebook.com/
collserola  ) una pàgina coorporativa, un perfil 

d’usuari de Can Coll CEA i una pagina del 
Centre de Recursos (CDRE)

•	 Twitter:un perfil @parcncollserola  
•	 Instagram: un perfil: parcncollserola
•	 Pinterest: un perfil del Centre de 

Documentació i Recursos del Parc
•	 Youtube: dos canals oberts, un amb vídeos 

del Parc i l’altre amb vídeos de la webcam del 
Centre d’Informació. 

 
L’objectiu de la presència a les xarxes socials és:

•	 Creació de marca. Proporcionar espai de 
posicionament de la marca Parc Natural de 
la Serra de Collserola, basat en la creació de 
continguts de qualitat respecte el Parc Natural.

•	 Tràfic cap al web coorporatiu, el principal 
element de la comunicació digital del Parc, 
buscant una fidelització de l’usuari a aquestes 
xarxes que permeti un increment de tràfic cap 
al web. 

•	 Canal de comunicació bidireccional i de 
participació dels usuaris. Proporcionant 
respostes immediates i espai de discussió.

 
Respecte twitter, L’activitat de les administracions 
públiques a aquesta xarxa està molt vinculada amb 
la immediatesa així com a la capacitat de resposta 
als dubtes, queixes o suggeriments que puguin fer 
arribar els ciutadans. Durant el 2016 el nombre 
de seguidors del compte del Parc a aquesta xarxa 
social ha estat de  s’ha incrementat en 1051 nous 
membres i el nombre de missatges publicats a la 
xarxa ha estat de ha estat de 383 piulades que 
han generat 300.000 impressions (nombre de 
vegades que s’han visualitzat els missatges). El 
mes amb més increment d’usuaris ha estat el de 
setembre  (el doble que en altres mesos) que es 
pot relacionar clarament amb l’efecte dels dos 
importants incendis que es van produir al Parc. Els 
mesos en que el compte ha generat més contingut 
ha estat els mesos de maig, per la difusió de les 
VII Jornades de “La vinya i el vi a Collserola”; els 
de març i abril,  relacionat amb diferent articles i 
notícies sobre la nova estratègia de regulació de 
l’ús públic al Parc Natural 

Pel que fa al perfil corporatiu de Facebook, durant 
el 2015 s’ha passat de 3.567 seguidors a 4.428 
membres a la xarxa, i per tant s’han incrementat 
en 861 nous seguidors. L’abast mitjà de la xarxa ha 
ha estat de 1.166 impressions per publicació.  Els 
mesos amb més abast han setembre, març i maig,  
responent al mateix patró del twitter.  

Tal i com s’ha comentat, el principal objectiu que 
tenen els continguts publicats a ambdues xarxes 
és el transit cap al web coorporatiu. Tot seguit 
s’analitza quin funcionament han tingut les xarxes 

Visites al web del Parc segons  
el tipus de suport
Tipus Número %

Ordinador 85.906 53,99%

Mòbil / tauleta 73.223 46,01%

Total 159.129

https://www.facebook.com/collserola
https://www.facebook.com/collserola
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Nova maqueta interactiva de l’exposició 
permanent del Centre d’Informació del Parc

Nous targetons ‘Benvinguts al Parc Natural’ del 
Centre d’Informació i de Can Coll CEA

Nou llibre   
‘Masies i vida rural a Collserola’

socials com a rediccionadores de trànsit al web en 
l’últim any. 

El tant per cent de sessions iniciades des de les 
xarxes socials comparada amb les iniciades per 
altres fonts és relativament baix, de l’ordre del 
2,5%. La principal xarxa d’origen és Facebook, 
que genera un 65% de les sessions iniciades 
provinents de les xarxes socials, mentre que twitter 
en genera un 20%. 

Publicacions

Novetats

Enguany la tasca editorial s’ha centrat més en 
la reedició i manteniment de les publicacions 
existents que en els productes de nova creació, tot 
i així el Parc ha fet possible l’aparició d’algunes 
novetats editorials a càrrec de tercers i ha impulsat  
la gestació de nous projectes – interns i externs-, 
que poden veure la llum en un futur proper. 

Masies i vida rural a Collserola

Novetat editorial. Llibre d’Eugeni Casanova, editat 
per Edicions el Mirador-JGB. Enquadernat en tapa 
dura, amb 144 pàgines. Fa un recorregut il·lustrat 
per les principals masies del Parc, recuperant-ne la 
història i donant veu als seus habitants. El Parc hi 
ha col·laborat amb la compra de 150 exemplars i 
l’assessorament vers la masia de Can Coll.

Nou targeto “Benvinguts al Parc 
Natural. Centre d’Informació”

Targetó amb format d’invitació, que convida  
a visitar el Parc partint del centre d’informació. Dona 
les coordenades d’accés al centre i els serveis que 
ofereix. Està pensat per distribuir-se principalment 
entre els escolars que participen a les activitats 
educatives organitzades  i és anàleg al que, ja fa 
una colla d’anys, es distribueix a Can Coll. 

S’ha fet un tiratge de 20.000 exememplars, 
10.000 de cada centre.

Periòdiques

D’altra banda s’ha dut a terme, també,  l’edició 
periòdica dels 4 números trimestrals del butlletí del 
Parc,  de la memòria institucional, i d’alguns altres 
fulletons  i materials com el díptic de difusió de la 
campanya de l’observació de la migració al turó de 
la Magarola i l’actualització de «El curs al Parc». 

Butlletí i agenda del Parc

S’han editat els 4 números de l’any (110-114). 
L’edició es fa integralment des del serveis tècnics el 
Parc, amb el suport puntual d’un proveïdor extern 
en la redefinició periòdica del disseny de portada . 

El tiratge del  butlletí imprès s’adapta a la demanda 
trimestral que s’experimenta en els diferents punts 
de distribució física. En total enguany s’han imprès 
15.000 exemplars de butlletí i 19.500 de l’agenda. 

El curs al Parc

Edició digital del catàleg de propostes i activitats 
educatives, que és recolza amb l’edició impresa 
d’una carpeta polivalent que conté l’índex  
i presentació general del curs educatiu.

Campanya d’observació de la migració 
de rapinyaires

La 28a campanya s’ha recolzat, com és habitual, en 
l’edició digital del díptic de difusió i dels materials 
d’identificació i registre per als participants. El 
nombre d’accessos a les pàgines de difusió de 
la campanya en el web (2810) indica l’interès 
creixent per aquesta iniciativa consolidada.

Memòria Institucional

S’ha editat el  volum anual  per a la seva 
distribució en suport digital.  La memòria del 2015 
té 120 pàgines i ofereix, com en les anteriors 
edicions, un gran nivell de detall. És treballa també 
per consolidar en els propers exercicis, l’edició 
complementària d’una versió sintètica i gràfica de 
la mateixa.

Reedicions

S’ha reeditat alguns materials exhaurits:

•	 Invitació “Benvinguts a Can Coll”.  
Reimpressió d’aquesta tarja en format 
d’invitació que es distribueix a tots els escolars 
que visiten  Can Coll els dies feiners. Tiratge: 
20.000 

•	 Tríptic “Collserola et Cuida, Cuida Collserola”

Cartells i exposicions

La  difusió de les activitats organitzades pel Parc o 
amb la seva col·laboració, és recolza amb la imatge 
de cartells divulgatius. Per als esdeveniments més 
rellevants puntualment  s’encarrega  la creació 
d’una imatge i disseny impactant a proveïdors 
especialitzats, però habitualment el disseny dels 
cartells és a càrrec dels mateixos serveis tècnics.. 
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Moment de l’entrevista al programa  
‘Espai Terra0’ de TV3

L’any passat és van definir unes plantilles de 
disseny de cartells estandarditzats per tal de 
facilitar l’edició ràpida dels cartells divulgatius  
i poder garantir la creació sistemàtica de cartells 
per a totes les activitats de l’agenda, tant les 
extraordinàries com les més ordinàries. Enguany 
s’han actualitzat aquestes plantilles d’acord amb 
l’ajust estilístic periòdic que s’aplica al butlletí.

En total s’han produït 15 cartells nous,1 a càrrec 
de proveïdors externs i 14 editats internament.

D’altra banda cal esmentar l’activitat pel que 
fa a la creació o l’ampliació d’exposicions amb 
contingut molt vinculat al  Parc. 

Cal destacar:

•	 «Collserola, 6 mirades» Exposició de 
fotografies de gran format, a càrrec de 
6 fotògrafs amb especialitats diferents. 
Promoguda pel Centre Comercial Pedralbes 
Centre amb l’estreta col·laboració del Parc que 
en va assumir  l’edició.

•	 «METRÒPOLIS VERDA» Exposició sobre 
el valor dels espais verds metropolitans amb 
incidència especial amb Collserola. A càrrec de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A comptat 
amb la col·laboració del Parc. 

•	 «Conreus i pastures a Collserola»  S’ha 
fet una ampliació significativa d’aquesta 
exposició, incorporant diversos plafons sobre 
la “marca de garantia” per als productes 
agropecuaris recentment aprovada pel Parc,  
i sobre alguns dels productes destacats com el 
“Tomàquet Mandó”.

Maqueta interactiva

Al Centre d’Informació i en el marc de l’exposició 
permanent, enguany hem estrenat una nova 
maqueta interactiva “que ens permetrà aixecar 
el vol sobre territori sense moure’ns ni un dit del 
terra, i que a més, gràcies a la tecnologia a l’abast, 
ens permetrà observar tot el Parc amb diferents 
esguards o filtres temàtics. L’espai més natural, 
l’espai que testimonia la història, l’espai de servei 
ambiental,...” 

Es tracta d’una maqueta blanca  a escala 1:15000, 
què esdevé interactiva gràcies a la tecnologia de 
videoprojecció. La base és una replica en blanc 
de la maqueta exterior produïda fa pocs anys, 
accessible a invidents. El projector i superposa 
vídeo i imatge fixa per explicar diferents temes de 
medi natural, història, patrimoni i serveis del Parc.

Constitueix una eina i un recurs atractiu per a la 
divulgació dels valors del Parc en el seu conjunt, 
que podrà anar enriquint-se i actualitzant d’acord 
amb el pas del temps i les necessitats

Notícies del Parc

Difondre el dia a dia de la gestió d’un Espai 
Natural Protegit esdevé una eina essencial per 
a fer arribar el missatge de la importància de la 
seva preservació. Amb aquest objectiu el Consorci 
publica  “Notícies del Parc” al web corporatiu 
(www.parcnaturalcollserola.cat/pages/news/). 
Aquestes notícies també s’envien als responsables 
de comunicació de la Xarxa de Parcs de la 
Diputació de Barcelona i per tant també es pengen 
al web http://parcs.diba.cat/. Alhora, i tal i com 
s’ha comentat anteriorment, també es difonen  
a les xarxes socials on hi té presència el Consorci. 

Per tal d’ampliar l’abast de les notícies, l’any 
2012 es va iniciar una publicació digital pensada 
per fer arribar als diferents membres dels òrgans 
de govern, treballadors i altres grups interessats 
en la gestió del Parc les diferents notícies que es 
generen des dels serveis tècnics del Consorci.

Durant el 2016 s’ha continuat fent ús de la 
versió gratuïta de la plataforma MailChimp per 
a l’enviament del butlletí de notícies. El nombre 
d’adreces que reben aquest butlletí és de 529 
entre membres dels òrgans de govern, mitjans de 
comunicació, voluntaris del Parc, treballadors del 
Consorci i altres contactes institucionals. 

Durant el 2016 s’han publicat un total de 64 
notícies i s’han editat un total de 10 butlletins 
digitals, amb una mitjana de cinc notícies per 
butlletí.  

Mitjans de comunicació 

La gestió més activa davant els mitjans de 
comunicació, que s’ha fet aquest any, ha donat 
com a resultat un augment significatiu de les 
sol·licituds rebudes, tant d’informacions concretes 
sobre aspectes de gestió del Parc, com demandes 
en diferents tipus de col·laboració. En aquest sentit, 
cal destacar les col·laboracions iniciades el 2015, 
amb dues ràdios i dues revistes locals, en què 
s’han mantingut els espais dedicats exclusivament 
a informacions i actualitat del Parc Natural que 
s’han emès i publicat de forma periòdica, a llarg 
de tot l’any. Només les col·laboracions realitzades 
en aquests mitjans locals han representat més del 
doble d’entrevistes respecte a l’any anterior.

Distribució de les «Notícies del Parc» 
segons temàtica
Temàtica Núm.

Voluntariat al Parc 12

Ús públic i divulgació valors del Parc 7

Pla agropecuari 6

Difusió de publicacions 6

Dispositiu prevenció incendis 5

Gestió Medi Natural - Estudis 5

Relacions exteriors 4

Altres 3

Cacera - gestió cinegètica - senglar 3

Equipaments 3

Activitats a la Serra 2

Curs al Parc - Programa educatiu 2

Actuacions 2

Planificació - gestió territori 2

Patrocini 1

Òrgans de govern 1

TOTAL 64

www.parcnaturalcollserola.cat/pages/news
http://parcs.diba.cat
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peu foto

peu foto

Sortida dins el programa de comunicació interna 
‘Esmorzars amb el director’ al turó de Montcada

Regularment es fa una tramesa de comunicats 
informatius a tots els mitjans. Actualment les 
notícies generades s’envien a un mailing de 181 
contactes de mitjans de comunicació, a part de 
la tramesa a la resta de contactes de premsa 
institucionals.

La valoració respecte a la presència del parc en els 
mitjans és totalment positiva, amb 469 aparicions 
en els diferents mitjans de comunicació, que 
representa un augment del 13% respecte a l’any 
anterior. 

Per sobre de la valoració quantitativa ens interessen, 
molt més, els aspectes qualitatius de millora de la 
informació i del missatge que volem transmetre. 
Per això, un dels criteris en l’anàlisi de les accions 
comunicatives es basa en el grau d’intervenció 
tècnica que hi ha hagut. Per una banda, tenim les 
Notícies aparegudes en la premsa escrita, mitjans 
audiovisuals i altres mitjans digitals, en la majoria 
d’aquestes notícies s’ha facilitat la documentació 
per a la seva elaboració. En un segon bloc, tenim 
les Entrevistes i Reportatges en què han participat 
tècnics del parc, i un últim bloc de Col·laboracions 
que han representat tasques de redacció  
o correcció d’articles, guions,... per part nostra.

Cal destacar les col·laboracions amb dues ràdios  
i dues revistes locals, on s’han creat espais 
dedicats exclusivament a informacions i actualitat 
del Parc Natural que s’emeten i publiquen de 
forma periòdica, durant tot l’any. També la 
col·laboració des de Can Coll amb Barcelona 
Televisió dins del programa infantil Catakrac  que 
van fer un reportatge sobre la Festa dels Ocells 
2016; amb TV2 i per segon any consecutiu, dins 
del programa Animalades  i amb TV3 amb el 
programa Espai Terra,  entrevista i reportatge sobre 
el desenvolupament del programa d’educació 
ambiental del Parc. 

Els diferents temes tractats s’han agrupat en  
4 blocs temàtics. A la taula destaquem només les 
temàtiques amb més repercussió en els mitjans i la 
seva distribució segons el nombre d’aparicions en 
els diferents mitjans. 

Comunicació interna

Durant tot l’any s’ha continuat amb el programa 
d’activitats per a la promoció de la comunicació 
interna, entre tot el personal del Consorci, iniciat 
el segon trimestre del 2015. En concret, aquest 
any, s’ha realitzat les activitats que detallem  
a continuació.

•	 Esmorzars amb el director: Visites 
tècniques per veure in situ algunes de les 
intervencions que el Consorci ha fet, que 
inclouen un esmorzar en una de les àrees de 
lleure. Es tracta d’establir una comunicació 
bidireccional entre la gerència i la plantilla, 
per compartir els resultats i problemàtiques de 
la feina. S’han fet tres sortides, en les que han 
participat 45 treballadors en total.

•	 Avui surto jo!: Sortides per compartir 
unes hores la feina amb els companys que 
treballen sobre el terreny, per tal de millorar 
les relacions personals, valorar i augmentar la 
implicació amb la feina dels companys. S’han 
fet dues sortides, en les que han participat 26 
treballadors.

•	 Trobades tècniques: Sessions formatives 
a càrrec dels mateixos tècnics del Consorci, 
amb caràcter opcional i obertes a tot el 
personal. S’han fet quatre sessions sobre 
l’Adscripció de finques públiques al Consorci, 
el Pla Agropecuari i el producte de Collserola, 
la nova Estratègia d’Ús Públic i l’estudi dels 
Paisatges sonors al Parc.

 
Des de l’any 2012 s’envia un butlletí electrònic 
de notícies que també reben els treballadors del 
Consorci, amb enllaços a les aparicions en els 
mitjans de comunicació del Consorci. L’objectiu 
d’aquest canal és doble: d’una banda, tenir una 
eina més d’informació interna amb l’actualitat del 
dia a dia al Parc i d’esdeveniments interessants 
relacionats amb la gestió dels espais naturals; de 
l’altra, buscar la cohesió entre els diferents serveis 
del Parc ajudant que flueixi la informació.

Relacions institucionals

Aquí s’inclouen la participació i la col·laboració dels 
Serveis Tècnics del Consorci, en l’àmbit nacional  
i internacional, en jornades, cursos, seminaris, etc. 
que han de permetre difondre els valors del Parc 
Natural així com les visites tècniques que rep el 
parc. Alhora, també es detallen l’ús dels espais dels 
equipaments del Parc per altres institucions per al 
desenvolupament de cursos, xerrades, reunions, ...

Visites tècniques al Parc

World Urban Parcs Association, visita del seu 
representant, Richard Murray, 2/04/2016

Delegació d’alcaldes i directors d’àrees 
metropolitanes de Colòmbia assistents a la 
conferència temàtica del programa HABITAT III de 
les Nacions Unides, 2/04/2016

Presència als mitjans 2016

Bloc 
temàtic

Principals temes apareguts als 
mitjans durant l’any 2016

Gestió 
del medi 
natural

Prevenció d’incendis  
La caça i el control de la població de senglars 
Espècies exòtiques, problemàtica i tractament

Gestió de 
l’Ús Públic

Freqüentació i activitats organitzades al Parc, 
nous criteris de regulació  
Activitats de les forces armades i dels cossos 
de seguretat públics i privats  
Voluntariat al Parc

Infraes-
tructures i 
Urbanisme

Exclusió de la Torre Negra de Sant Cugat dels 
límits del Parc Natural  
Desprogramació del Vial de Cornisa

Gestió 
adminis-
trativa

Elaboració del Pla Especial del Parc Natural 
Exclusió de Torre Negra del Parc Natural

NOTÍCIES - 261 APARICIONS 
ENTREVISTES I REPORTATGES -  82 INTERVENCIONS 
COL·LABORACIONS - 126 INTERVENCIONS

NOTICIES -  
Premsa Digital - 27 %

NOTICIES -  
TV i ràdio- 19 %

ENTREVISTES /REPORTATGES  
Premsa escrita 3 %

ENTREVISTES / 
REPORTATGES 
Audiovisual i premsa 
digital - 15%

NOTICIES -  
Premsa escrita - 9%COL·LABORACIONS -  

Premsa escrita - 26 %



99

Memòria de gestió 2016Ús públic, divulgació i educació ambiental

Taula intermunicipal de l’estratègia de regulació 
de l’ús públic al Parc Natural de Collserola

Jornades PATT sobre el Pla agropecuari del Parc 
Natural de Collserola a Can Coll CEA

Visita d’una delegació d’alcaldes i directors 
d’àrees metropolitanes de Colòmbia

Participació en jornades, 
cursos i seminaris

European Workshop on control and 
Eradication of invasive Alien Species,  
a Budapest (Hongria), presentació del pòster 
“Ailanthus management plant in Collserola 
Natural Park: prevention, detection and control”. 
19/04/2016

Reunió anual de Fedenatur i jornada tècnica 
“Per un bon ús dels Parcs Periurbans”, 
presentació de l’estratègia de l’ús públic 2016-
2020. València, 5 i 6 de Maig.

Conferència anual d’EUROPARC, celebrada  
a Suïssa, amb la presentació d’un tutorial sobre la 
gestió dels parcs periurbans, 18/10/2016

Curs d’Aprenentatge –Servei de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
Explicant l’experiència del CEA Can Coll, amb els 
programes Cuidem la Terra, cuidem Collserola  
i Col·laboracions,  20/10/15 

10a Jornades de debat ambiental de Nou 
Barris amb la xerrada ‘Present i futur de la gestió 
del Parc de Collserola’ a càrrec de Marià Martí, 
director gerent del Consorci, 9/11/2016

Acolliments tècnics

Aplec Sant Medir. Sessions de revisió  
i organització amb l’Ajuntament de Sant Cugat  
i entitats implicades en l’organització de l’Aplec de 
Sant Medir. Servei UPDEA i Medi Natural, Centre 
d’Informació. 03/02/2016

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. 
Fundació Miquel Agustí. Programa 
d’acompanyament als productors de tomàquets 
del Parc referent al “Projecte de selecció i millora 
del tomàquet Mandó de Collserola”. Servei de 
Medi Natural. Can Coll, 31/08/15; 02/11/15; 
25/04/16; 25/07/16 

Ajuntament de Sant Cugat. Consell d’Infants 
de Sant Cugat. Assessorament i sessió de formació 
sobre els valors faunístics de la Serra de Collserola, 
33 alumnes de cicle mitjà de primària. Can Coll, 
30/10/15; 14/02/16

Club Muntanyenc Sant Cugat. Sessions 
d’organització, realització i avaluació de la Marxa 
Infantil de Sant Cugat, amb la participació de 
2.600 infants i joves que han fet a Can Coll la 
parada d’esmorzar. Can Coll, 22/02/16; 08/04/16; 
10/04/16; 29/04/16 

Servei d’Innovació Agroalimentària. DARP 
Generalitat de Catalunya. Jornada tècnica dins 
del Pla Anual de Transferència Tecnològica sobre 
el  Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra de 
Collserola. 04/04/16

Diputació de Barcelona. Xarxa de Parcs 
Naturals. Presentació del programa de recitals 
poètics “Poesia al Parcs. Lletres i Paisatge” Centre 
d’Informació. 13/04/2016 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental 
de la UAB i Fundació Catalunya La Pedrera. 
Acolliment dels participants del programa Bojos 
per la natura - Bojos per la ciència, en una 
matinal sobre invertebrats de Collserola. Can Coll, 
07/05/16.

Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Sessió de 
formació sobre cant d’ocells i mostra de materials 
pedagògics, literaris i mitològics “Caricatura del 
cant dels ocells”. Centre d’Informació 07/05/16. 

Comissió d’incendis. Trobada dels agents 
implicats en el funcionament del Dispositiu de 
prevenció d’incendis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona Parc de Collserola (Agents Rurals, 
Policia Local, Servei de Medi Natural del 
Parc, representants municipals, etc) per tal de 
revisar i actualitzar informacions i protocols de 
funcionament. Servei de Medi Natural 17/05/2016.

Ajuntament de Santa Susanna (Maresme). 
Sessió de treball amb regidors i tècnics municipals 
que volen obrir un centre d’educació ambiental en 
una finca municipal. 13/06/16

Comissió Verdaguer. Celebració de l’homenatge 
al poeta Jacint Verdaguer. Centre d’Informació 
13/06/2016

Institut Català d’Ornitologia (ICO). Curs 
d’introducció a la ornitologia, 15/10/2016, 
29/10/2016, 5/11/2016, 12/11/2016

Reconeixements i premis

Segell de qualitat a les activitat del 
programa “El curs el Parc” per part del Consell 
de Coordinació Pedagògica (CCP) de l’Institut 
d’Educació de Barcelona  
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Sessió de treball amb les entitats ciclistes sobre 
l’ús de la bicicleta al Parc Natural

La regulació i control de l’ús de la bicicleta  al  
Parc un tema central de l’estratègia d’ús públic 

Estratègia de 
regulació de l’Ús 
Públic 2016-2020
—
La funció social de Collserola és cabdal pels 
ciutadans del seu voltant, d’aquí la necessitat de 
trobar la compatibilitat dels usos i activitats amb la 
conservació dels hàbitats natural. L’increment de la 
freqüentació dels darrers anys ha fet que s’arribin 
a superar els 3 milions de visitants anuals, amb 
expectatives i interessos ben diferents. 

Aquesta situació ha portat al Consorci a fixar-
se com a objectiu prioritari, per aquest mandat, 
implementar una nova Estratègia de gestió que 
garanteixi l’ús sostenible del Parc. Per començar, es 
va constituir a primers d’any la Taula de treball 
amb els tècnics de medi ambient, cultura  
i esports dels ajuntaments consorciats, amb 
la finalitat que aquest espai de diàleg permanent 
permeti consensuar les línies estratègiques i accions  
a portar a terme, en tot el territori. Durant el 2016 
s’han realitzat 4 sessions de treball de la taula. 

També s’ha iniciat el treball amb les entitats 
implicades en el territori per tal d’incorporar el 
màxim de punts de vista diferents, suggeriments  
i propostes que ajudin a avançar en aquest 
objectiu. 

Cal destacar que aquest any, s’ha pogut avançar 
en les tasques de recerca sobre l’impacte 
ambiental i social que comporta l’alta 
freqüentació en alguns punts del Parc.

En primer lloc, s’ha signat un acord amb el 
RACC per millorar la mobilitat i fomentar les 
bones pràctiques de convivència i seguretat entre 
els vianants i ciclistes al Passeig de les Aigües. 
En el marc d’aquest acord, també està previst 
realitzar una acció de voluntariat ambiental per 
part dels treballadors del RACC.

En segon lloc, en el marc de col·laboració amb la 
UAB per a la realització de pràctiques del Grau de 
Ciències Ambientals, s’ha pogut portar a terme un 
estudi tutelat des de l’Estació Biològica del Parc 
que ha permès establir una metodologia d’estudi 
per avaluar l’estat dels corriols de la xarxa 
de camins del Parc.

Nous criteris de regulació

El primer objectiu de la taula de treball va ser 
consensuar unes noves mesures de gestió per 

minimitzar l’impacte de les activitats esportives de 
gran format, que van ser aprovades pels òrgans de 
govern posteriorment. Aquestes mesures es basen 
en tres eixos:

•	 Ajustament dels recorreguts a una xarxa 
de camins establerts

•	 Reducció del nombre de participants
•	 Limitació del nombre d’activitats anuals

 
El treball més intens ha estat determinar el mapa 
de camins autoritzables que s’ha elaborat 
tenint en compte els següents criteris: la fragilitat 
dels hàbitats naturals de cada zona, l’amplada 
i el pendent del camí quan hi ha diverses 
alternatives, els camins subjectes a l’època de 
l’any per nidificació o risc d’incendi, i els que 
travessen finques privades, i per tant, requereixen 
l’autorització per part de la propietat. Aquesta 
tasca elaborada entre el Servei de Medi Natural 
i el Servei d’Us Públic, amplia en qualitat tota la 
informació georefenciada de les autoritzacions en 
la base de dades del GIS, això permetrà analitzar 
a posteriori les afectacions d’aquestes activitats. 
El mapa es revisarà i actualitzarà anualment en 
funció de l’anàlisi feta i s’actuarà en conseqüència 
per minimitzar l’impacte ambiental. 

La limitació en el nombre màxim de 
participants varia en funció de les diferents 
tipologies d’activitats. Aquesta limitació 
entrarà en vigor a partir del gener de 2017. El 2016 
ha estat un període d’adaptació, amb l’ajustament 
del recorregut als camins autoritzables però amb 
una reducció menor en el nombre de participants, 
per a aquelles entitats que feia més de tres anys 
que celebraven una prova esportiva multitudinària.

També s’ha establert un nombre màxim de proves 
esportives anuals que, aquest any, s’ha comprovat 
que s’ajusta a la demanda actual. A més, totes les 
activitats hauran de transcórrer en horari diürn.

Amb l’objectiu de fer arribar tota la informació als 
organitzadors de les activitats, els nous criteris de 
regulació s’han publicat i actualitzat al web del 
Parc, a l’espai d’activitats autoritzades, i s’han 
divulgat pels diferents canals de comunicació del 
Parc, incloent dues notes de premsa i diferents 
articles al butlletí del Parc

Ús de la bicicleta 

El segon tema de treball analitzat per la Taula és 
un dels grans reptes que tenim per endavant, l’ús 
de la bicicleta al Parc. Prèviament es va treballar 
internament, amb tècnics dels diferents serveis del 
Consorci. El treball va consistir en l’elaboració de 
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la diagnosi de la situació actual i la proposta de 
mesures a aplicar. Els van analitzar per separat 
els aspectes relacionats amb l’impacte ambiental, 
l’impacte social derivat dels conflictes amb 
altres usuaris, la normativa existent, la situació 
de la vigilància al Parc, la xarxa de camins d’ús 
ciclista, les accions comunicatives i la participació 
ciutadana. Les conclusions es van presentar  
a algunes entitats del món ciclista per recollir 
també les seves opinions. Agraïm a aquestes 
entitats la col·laboració que ens han ofert per 
reconduir el tema.

Les Ordenances vigents estableixen la prohibició 
expressa de circular per corriols, rieres, camps 
a través i camins inferiors a 3 metres, així com 
l’obligació de respectar la preferència dels vianants. 
L’Assemblea del Consorci, celebrada el passat 2 de 
desembre, va aprovar una proposta d’ordenança 
per a la regulació de la circulació de bicicletes al 
Parc que inclou un marc sancionador. La proposta 
s’ha traslladat als Ajuntaments consorciats,  
a efectes de la seva tramitació i aprovació. 

Autoritzacions d’activitats 

L’aplicació dels nous criteris de regulació de 
les activitats fisicoesportives organitzades, ha 
comportat una tasca de suport des del Consorci 
a les diferents entitats, associacions, empreses  
i altres actors com ajuntaments, per tal d’adaptar 
les activitats a les noves especificitats. Aquesta 
tasca s’ha fet conjuntament amb el Servei de Medi 
Natural. 

La valoració que es fa dels resultats obtinguts, és 
molt positiva i totes les entitats, han reconegut  
i entès la necessitat de la nova regulació per tal de 
fer compatibles les activitats amb la conservació 
del patrimoni natural i la biodiversitat. 

Pel que fa a les dades de les activitats 
fisicoesportives, tot i haver-se realitzat 119 
activitats (5 més que el 2015), s’ha assolit una 
reducció total de 5.822 participants en les proves 
el que significa un 11,7% menys respecte l’any 
anterior. 

Al comparar el conjunt de la resta d’activitats 
autoritzades (aplecs, trobades, activitats 
científiques, filmacions, etc.) es comprova també 
una davallada important aquest any. S’han 
realitzat 40 activitats menys, amb una reducció 
de 3.044 participants respecte el 2015. En aquest 
cas, el nombre de sol·licituds varien d’un any a un 
altre, i la fluctuació és totalment independent dels 
criteris aplicats per a les activitats fisicoesportives.

Evolució del número d’autoritzacions i de participants anuals al Parc Natural
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Activitats Participants

37.220

130
135

160

202
216

231

262

44.248

60.955

69.719

76.755

62.217

70.394

Activitats autoritzades al Parc Natural durant l’any 2016

TIPUS Núm. total de participants Núm. d’activitats autoritzades

Activitats a peu (*) 40.360 105

Activitats en bicicleta (*) 3.275 14

Activitats a cavall 465 2

Activitats amb gossos 100 1

Aplecs i trobades 7.915 23

Formatives i científiques 369 5

Actes de promoció - filmacions 753 28

 53.237 178
(*) activitats fisicoesportives amb noves regulacions

Distribució de les activitats autoritzades al Parc Natural durant l’any 2016

Participants anuals 

Aplecs i trobades

Entre 1501 i 2300

Entre 1001 i 1500

Entre 501 i 1000

Entre 100 i 500

Entre 5001 i 7.500
Entre 2501 i 5000
Entre 1000 i 2500

Caminades, curses...

183

53.237
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Aproximació al món rural, una proposta de 
descoberta dels espais agrícoles de Can Coll

Aproximació a l’ambient de la riera, proposta 
educativa adreçada a CM de primària

A part del nombre d’activitats realitzades segons 
tipologia, també cal valorar la localització de 
les autoritzacions sol·licitades. En el mapa 
de la localització de les activitats realitzades, tal  
i com ve essent habitual, els punts on es demanen 
més aplecs i trobades són al voltant de les zones 
tradicionals d’aquestes activitats: ermites de 
Sant Medir o el Papiol i vall de les feixes. També 
destaquen com a punts de realització d’activitats 
l’àrea de Lleure de Sant Pere Màrtir (plaça Mireia),  
la zona del voltant del Centre d’Informació i les 
Escletxes del Papiol. Pel que fa als camins més 
sol·licitats per a realitzar caminades, curses  
o passejades trobem el passeig de les Aigües i les 
valls de Sant Medir i Sant Iscle

Finalment, l’aportació econòmica corresponent  
a les activitats de promoció i filmacions, ha sigut 
de 17.690,75 €.

El Curs al Parc
—
El «Curs al Parc» és una eina de treball que cerca 
posicionar el Parc de Collserola com a espai 
educatiu global. Des de fa més de vint anys,  posa  
a l’abast dels centres docents, entitats i associacions,  
els recursos educatius que ofereix la Serra. Inclou 
un ampli ventall de propostes educatives i recursos 
per a la visita adreçats principalment al món 
escolar però també a qualsevol entitat que vulgui 
incorporar el Parc Natural de Collserola dins la 
seva programació. Es desenvolupa principalment 
al Centre d’Informació de Vallvidrera i al centre 
d’educació ambiental Can Coll.

Durant el curs 2015/2016 hi han participat 
gairebé 18.000 usuaris. La majoria dels assistents 
procedeixen dels  propis municipis del Parc i la resta 
bàsicament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
o de municipis propers (Sabadell, Terrassa, ....).

Centre d’Educació 
Ambiental Can Coll

La finca de Can Coll està situada a l’extrem nord-
est del Parc de Collserola, dins del municipi de 
Cerdanyola del Vallès i te una extensió de 236 
hectàrees. La masia, ja documentada des de l’any 
1.495, conserva tota la bellesa i l’originalitat del 
món rural vallesà. Des de 1988 és un equipament 
municipal, restaurat i gestionat pel Consorci del 
Parc Natural de la serra de Collserola.

El novembre de 1988 es van iniciar les activitats 
com a centre d’educació ambiental. Fou el primer 

equipament públic obert per l’aleshores denominat  
Patronat del Parc de Collserola. Amb una tasca 
continuada al llarg de tots aquests anys, el centre 
d’educació ambiental Can Coll ha consolidat com 
línies de treball prioritàries :

•	 Ser un centre d’educació ambiental, amb una 
oferta d’activitats educatives dirigides  
a l’educació formal, des de llars d’infants fins 
escoles d’adults i d’educació especial i també 
activitats formatives dirigides a l’educació del 
lleure;

•	 Ser un centre d’informació, obert els 
diumenges a tots els usuaris del Parc, 
realitzant i proposant  tasques proactives 
d’acolliment, acompanyament i descoberta;

•	 Ser la seu del CDRE del Parc de Collserola  
(Centre de Documentació i Recursos 
Educatius), amb tasques d’assessorament  
i d’organització de programes i activitats  
a mida pels col·lectius que ho sol·liciten i de 
dinamització de recursos educatius de creació 
pròpia. (Veure capítol CDRE)

 
El treball pedagògic del centre d’educació 
ambiental Can Coll, es basa en l’oferta 
d’experiències educatives i lúdiques que estimulin 
l’exploració, l’aprenentatge, l’estimació, el gaudi, 
el diàleg i la participació, tenint com a protagonista 
absolut l’ambient natural de la serra de Collserola. 

S’utilitzen mètodes d’ensenyament - aprenentatge 
basats en el descobriment lliure o guiat i en la 
resolució de problemes. Són processos viscuts 
sempre en primera persona pels participants. No 
es pretén donar informació perquè els alumnes 
l’assimilin, sinó que el que es busca és la 
construcció d’un coneixement conjunt, mitjançant 
accions cooperatives, de síntesi, d’informació, 
d’experimentació i d’investigació. Sentiment-
emoció-coneixement, estan ben presents en 
tots els programes. Anualment i d’acord amb el 
resultat de les avaluacions de mestres, alumnes  
i dels propis educadors, es fa una revisió complerta 
de cadascun dels programes de l’oferta d’activitats 
educatives

Aquest darrer curs 2015 – 2016, s’han ofert 27 
propostes educatives  diferents, dirigides 
des de llars d’infants, fins a universitaris, 
grups d’adults i escoles i centres que precisen 
d’una atenció més personalitzades. Aquestes 
27 propostes inclouen un total de 42 programes 
que han estat dissenyats i estan dinamitzats  
i avaluats, per l’equip d’educadors de Can Coll. Els 
programes dirigits a l’alumnat de primària són els 
més abundants, amb 19 propostes.

Procedència dels usuaris del programa  
«El Curs al Parc 2015-16»

Municipis del Parc (65 %)

Altres (1 %)Altres municipis de la 

Provícia Barcelona (12 %) 

Altres municipis 

de l’AMB (22 %) 



103

Memòria de gestió 2016Ús públic, divulgació i educació ambiental

Durant aquest curs s’ha atès un total de 
12.286  alumnes i mestres. Prop del 75 % 
dels participants procedeixen dels nou 
municipis que integren el Parc Natural de 
la Serra de Collserola. Val la pena destacar que 
el 62 % del total d’alumnes pertanyen a escoles  
i instituts de Barcelona ciutat, sent els alumnes 
dels districtes d’Horta-Guinardó i Sarrià-Sant 
Gervasi els més representats.

Els alumnes de Cerdanyola del Vallès són els 
segons en nombre de participants, representen 
el 17% dels assistents, seguits pels estudiants 
d’Esplugues de Llobregat,  l’11% , fidel reflex de 
la llarga aposta de l’Ajuntament d’aquesta ciutat 
per subvencionar diferents programes de l’oferta 
educativa del Parc. Fora dels municipis del Parc, 
Badalona, L’Hospitalet i Ripollet, són altres orígens 
dels alumnes que es visiten en major nombre, així 
com també de Sabadell, Terrassa i Rubí.

L’equip de Can Coll està format actualment per 5 
educadors (un d’ells amb una dedicació del 50%)  
i un altre educador que gestiona i coordina el CDRE, 
participant també en la gestió i desenvolupament 
d’alguns programes educatius.

La tasca professional diària de l’equip de tècnics 
s’orienta en diverses vessants. D’una banda, 
el disseny, l’experimentació i l’avaluació dels 
programes educatius, amb el manteniment  
i l’actualització dels recursos i els materials que 
componen l’oferta del centre, tant pels col·lectius 
escolars com pel visitants de diumenge. De l’altra, 
el treball de suport i assessorament a mestres  
i professors i la dinamització directa o indirecta de 
les activitats educatives. 

La gestió del calendari de reserves, les 
convocatòries de reunions de mestres i professors 
i la gestió econòmica (tramitació de rebuts, 
factures i subvencions), són tasques que demanen 
dedicació al llarg de tot el curs. 

També el treball conjunt amb altres tècnics del 
Consorci en tasques de planificació, manteniment 
i millora dels edificis i entorns de l’equipament.  
I la planificació dels horts i conreus i  de la granja, 
planificació encarada a donar servei als programes 
educatius. Finalment, la participació activa en 
comissions i grups de treball del mateix servei  
o del Consorci, així com en comissions externes, 
amb funcions de representació.

Programes educatius

Durant el curs  escolar 2015-2016,  s’han ofert 
27 propostes educatives, totes elles vinculades 
als continguts del sistema educatiu formal, amb 
programes específics segons el cicle formatiu 
dels alumnes, significant una oferta  total de 42 
programes diferents. 

Per tal de generar sinèrgies d’aprenentatge 
col·laboratiu,  totes les propostes s’han de 
preparar prèviament i de manera conjunta entre 
els mestres o professors i l’equip d’educadors 
de Can Coll CEA. En aquestes preparacions es 
repassen les propostes educatives i s’adapten els 
continguts a les capacitats i expectatives de cada 
grup d’alumnes. Enguany s’han fet 45 sessions de 
treball amb mestres i professors.  

Tots els programes educatius són d’un dia de durada 
al Parc però poden representar diverses jornades de 
treball a l’escola, abans i després de l’activitat. 

Passejar i descobrir:  activitats que ajuden a 
establir un primer contacte amb la realitat 
de Collserola

S’han ofert per tercer any consecutiu i s’estan  
demostrant com a útils pels mestres i vàlides 
conceptualment, sobretot pel que fa als programes 
per educació infantil de primer i segon cicle,  lligats 
al coneixement dels animals de la granja i també 
el programa de Descobrim la Feixa del Ocells per 
a l’ESO i per a cicle superior de primària. Hi han 
participat 2.812 alumnes i mestres. La destacada 
acceptació d’aquestes propostes pensem que 
denota una nova tendència cap a la demanda 
per part dels mestres d’activitats a l’aire lliure de 
menys intensitat i de més curta durada.

Aproximar-se i conèixer: activitats que  
ajuden a establir relacions entre els 
diferents elements del món natural i social

Les activitats per a alumnes d’educació infantil 
(primer i segon cicle) i primer cicle de primària, han 
estat les més demanades pels mestres. Novament 
Treballem Collserola ha estat el programa que 
més demanat. Hi han participat un total de 
89  grups escolars amb una presència de 2.379 
alumnes amb els seus mestres. Experimentem la 
granja realitzat amb 971 participants, ha estat el 
programa amb més demanda quedant diverses 
escoles en llista d’espera  i també el programa 
Experimentem el bosc que ha estat realitzat 
per 970  alumnes. Els alumnes d’aquests primers 
cicles educatius representen gairebé la meitat dels 

Resum estadístic de les activitats de  
«El curs al Parc» al Centre d’Educació 
Ambiental Can Coll  - Curs 2015/16
 Participants Grups

Programes Educatius 10.745 412

Experimentem el bosc 970 36

Experimentem la granja 971 36

Experimentem la masia 143 5

Experimentem fent art al bosc 113 4

Aproximació històrica  89 3

Aproximació al món rural 366 14

Aproximació a la vegetació 218 8

Aproximació a  la fauna (CM) 168 6

Aproximació a  l’ambient de riera 165 6

Aproximació a la masia 53 2

Descoberta de la Vegetació I 733 32

Descoberta del Medi 25 3

Treballem Collserola 2.379 89

Treballem les plantes de l’alzinar 588 22

Treballem el paisatge 220 8

Cuidem la Terra, cuidem Collserola 382 15

Coneguem la granja de Can Coll 1.047 42

Descobrim la granja de Can Coll 1.519 57

Descobrim la Feixa dels Ocells 246 9

Collserola a l’abast 60 3

Propostes a mida 290 12

Formació de formadors 492 71

Sessions de didàctica 324 16

Presentacions 54 8

Cursos 23 2

Sessions de treball amb educadors 91 45

Estades de pràctiques 4 -

Col·laboracions 548 46

Primers contactes 497 20

Visites a la masia i a la granja 261 10

Activitats d’estiu 236 10

TOTAL 12.286 549

«El curs al Parc» 2015/2016

Passejar i descobrir 7.939

Aproximar-se i conèixer 7.551

Implicar-se i aprofundir 1.426

Activitats d’estiu 479

Totals 17.395
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peu foto

peu foto

Moment final de la jornada a Can Coll del 
programa ‘Cuidem la terra, Cuidem Collserola’

participants dels programes que s’ofereixen des 
de Can Coll. Poder incidir significativament en 
aquestes primeres edats és un incentiu pedagògic,  
donat que en els primers set anys de la vida d’un 
infant es posen les bases del seu desenvolupament 
mental, emocional i físic.

Pel que fa a les propostes dirigides a la franja 
escolar entre 8 i 11 anys (cicle mitjà i superior de 
primària), enguany les demandes han experimentat 
un cert descens. Els programes més demanats pels 
mestres han estat  Aproximació al món rural  
i  Treballem les plantes de l’alzinar, amb 366 i 588 
alumnes i mestres respectivament.

Tot i la dificultat, explicitada pels professors de 
secundària, a l’hora d’organitzar sortides de 
treball, la demanda d’activitats educatives per  
a aquesta franja d’edat continua sent notable i en 
augment, de fet enguany no s’han pogut atendre 
totes les demandes i s’han derivat cap al Centre 
d’Informació. Les propostes actuals han estat 
realitzades per 758  alumnes de 12 a 16 anys. 
Descoberta de la vegetació, dirigida al primer 
cicle d’ESO, ha estat, de llarg, el programa més 
realitzat, recollint valoracions molt positives per 
part del professorat. 

Implicar-se i aprofundir: activitats que 
proposen participar en el funcionament i la 
gestió del Parc de Collserola

Cuidem la Terra, cuidem Collserola és el programa 
més complex i complert dels que s’ofereixen a Can 
Coll CEA. S’emmarca metodològicament dins dels 
programes d’aprenentatge-servei, doncs pretén 
oferir als alumnes aprenentatges competents, és 
a dir, vol ajudar-los a saber pensar, a implicar-se 
socialment i a desenvolupar sentiments de co-
responsabilitat i apoderament.  Aquest programa 
interdisciplinari té com objectiu estimular la 
participació dels centres escolars en accions  
a favor de la Terra. Es treballen conceptes com ara 
la preservació dels espais naturals, la descoberta 
de la biodiversitat, els canvis d’usos dels espais 
propers, etc. Enguany hi han participat  382  
alumnes d’infantil i primària. Els alumnes de 
l’American School d’Esplugues han fet novament 
quatre jornades de treball a l’Àrea de Lleure de 
Sant Pere Màrtir, a Plaça Mireia, realitzant  tasques 
de manteniment de mobiliari i senyalització 
del Parc, arranjament de xaragalls i control de 
repoblacions. Els alumnes de l’Escola Xiprers de 
Vallvidrera han col·laborat en el manteniment de 
l’aigüerola propera a l’escola, en el arranjament de 
la Font Joana de Vallvidrera i en la construcció de 
menjadores per ocells.

D’acord amb la filosofia de considerar el Parc 
de Collserola com un espai educatiu global, es 
treballa conjuntament amb el CDRE per dotar de 
contingut el fons de recursos que poden utilitzar 
els mestres, professors i educadors en general, de 
manera autònoma, ja sigui a l’entorn de Can Coll 
o a qualsevol altre indret del Parc. L’assessorament 
en el disseny d’activitats i el préstec de materials 
específics són fruit de l’experiència i la validació de 
les propostes educatives de Can Coll. 

El Consorci del Parc de Collserola ha continuat 
el programa d’ajudes econòmiques a escoles  
i institucions qualificades com a màxima 
complexitat, ja sigui per qüestions econòmiques, 
d’exclusió social o necessitats educatives 
específiques. Actualment i pels centres que 
compleixen les condicions establertes, es 
subvenciona en un 50% les activitats d’un cicle 
o de dos grups classe. Un total de 13 escoles 
o fundacions educatives, han estat enguany 
subvencionades, 9 de Barcelona ciutat.. S’ha estat 
especialment atent a les peticions de les escoles 
d’educació especial.

Col·laborar en  la tasca de formació dels futurs 
professionals de l’educació és un dels objectius 
educatius prioritaris del centre. Destacar els  
324  alumnes i professors que han participat 
en Sessions de didàctica. Aquestes són sessions 
“a mida” que es fan  a petició dels professors 
dels diferents centres de formació de Catalunya. 
Enguany s’han pogut atendre les peticions de 
la Universitat  Autònoma de Barcelona, del seu 
Departament de Didàctica de les Ciències, acollint  
els  134 alumnes de primer del Grau d’Educació 
Infantil; i també de la Fundació Universitària del 
Bages, els 40 alumnes de tercer curs del Grau 
en Educació Infantil. S’han fet 2 sessions amb 
alumnes de diferents instituts que cursen el Cicle 
Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil, 65 
alumnes, i també els 25 alumnes  del CFGS de 
Gestió forestal i medi natural de l’IES Rubió i Tudurí 
de Barcelona i els 28 alumnes del CFGS d’Educació 
i Control Ambiental de l’IES Narcís Monturiol de 
Barcelona. Sovint d’aquestes sessions se’n deriven 
peticions d’estades de pràctiques al centre.

Així i amb la mateixa intenció, s’han mantingut 
vigents els convenis de col·laboració amb diferents 
universitats catalanes, centres formatius de grau 
mig o superior i empreses o entitats per tal d’acollir 
i tutelar estudiants en períodes de pràctiques 
d’empresa. Aquestes pràctiques, no remunerades, 
suposen per als estudiants l’oportunitat d’acostar-
se al món laboral de l’educació ambiental des 
de la perspectiva d’una administració pública 
i d’integrar-se en un equip de treball amb 

Pel que fa a les tasques de representació, cal 
destacar que es forma part de: 

•	 Consell de Coordinació Pedagògica de 
l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona. Durant el curs s’ha continuat 
formant part del Grup Impulsor en tasques de 
renovació i innovació.

•	 Comissió d’ús social. Grup d’estratègies i 
programes d’educació ambiental de la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 

•	 Xarxa de Ciutats i Pobles  cap a la 
Sostenibilitat. Diputació de Barcelona. Àrea 
de Territori i Sostenibilitat.

•	 Consell de Centres de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental. 

•	 Grup de treball Inter municipal  pel 
disseny i celebració de les Jornades «La 
vinya i el vi a Collserola». 

FENT XARXA
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Sessió de didàctica amb alumnes universitaris a la 
maqueta exterior de Can Coll CEA

Treball a la Casa dels Petits, dins la proposta 
educativa ‘Experimentem el bosc’

Moment final de la proposta ‘Aproximació 
històrica’ a Can Coll CEA

inquietuds pedagògiques i didàctiques, i amb 
voluntat d’acollir i orientar professionalment des 
de la pràctica diària.  Enguany, quatre estudiants 
de procedència diversa han participat en aquestes 
estades de  pràctiques: 

•	 De l’IES Narcís  Monturiol de Barcelona, del 
CFGS d’Educació i control ambiental,  
1 estudiant, realitzant 383 hores al centre 

•	 De l’IES Rubió i Tudurí de Barcelona, del CFGS 
de Gestió forestal i medi ambient, 1 estudiant 
, realitzant  383 hores al centre

•	 De l’Escola Viver Castell de Sant Foix de 
Martorelles, del Curs d’Auxiliar d’activitats 
agropecuàries,  2 alumnes realitzant en total 
360 hores 

 
Tots ells han fet al centre un total de 1.126  hores 
de pràctiques. Cada estudiant ha comptat amb 
el seguiment i assessorament d’un educador de 
l’equip. I s’han fet diverses reunions de seguiment 
i d’avaluació amb els seus respectius tutors. 

Un comentari especial mereixen les activitats 
que es fan amb altres entitats o associacions 
dins l’apartat que anomenem Col·laboracions. 
Responen a la voluntat de Can Coll com a centre 
obert i receptiu a tots tipus d’usuari i de realitat 
social o individual. Així s’han signat convenis de 
col·laboració de 4 anys de durada amb:

•	 Servei de Rehabilitació Comunitària de 
Cerdanyola,  del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, s’han acollit setmanalment dos grups 
d’usuaris, un grup fent tasques de suport 
a la jardineria i l’altra assumint tasques 
de manteniment del centre i dels recursos 
educatius. S’han realitzat 15 sessions 
de treball, amb 5 usuaris i 2 vetlladors 
cadascuna. Aquest conveni es manté vigent 
des de fa uns 15 anys.

•	 Fundació Catalònia de Flor de Maig, un 
grup d’usuaris ha contribuït mensualment 
al manteniment de la Font de Sant Pau i de 
l’Àrea de Lleure del Torrent de Can Coll,  
i espais propers. S’han fet 9 sessions 
de treball, amb 8 usuaris i 2 vetlladors 
cadascuna. Vigent des de fa 3 anys.

•	 Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica 
Penitenciària de Can Brians. Sant Esteve de 
Sesrovires. El mes de febrer de 2016 s’ha 
iniciat un programa de col·laboració dels 
interns del centre amb el Parc de Collserola. 
Prèviament es van realitzar tres trobades de 
treball amb membres de l’equip d’atenció 
psiquiàtrica del centre i es van visitar les 
instal·lacions de Can Brians. Durant el curs,  
s’han realitzat 6 jornades de treball a Can Coll 

efectuant feines de manteniment d’exteriors, 
jardineria i conreus. Han participat a cada 
sessió, 6 interns acompanyats de 3 vetlladors. 
En la primera i darrera sessió s’han realitzat 
activitats de formació sobre els valors del Parc 
de Collserola. I s’ha fet una sessió d’avaluació 
final amb els vetlladors que han compartit 
l’experiència.

 
L’espai, la seva organització, i els recursos 
i materials que s’hi troben, tenen un paper 
fonamental en el procés educatiu. Es treballa amb 
la convicció que l’entorn és un altre important 
element educatiu,  i així cada curs es fan actuacions 
de millora de l’equipament i dels seus espais 
d’influència.  Enguany s’han fet arranjaments al 
porxo de la granja vella i al porxo de la capella i  
a la Casa dels Petits. S’ha continuat treballant en 
la renovació dels racons de la Casa dels Petits i del 
seu grafisme. S’han renovat els tendals que formen 
els amagatalls (hydes) de la Feixa dels Ocells.  
I també s’ha continuat incidint en les mesures de 
seguretat dels diferents àmbits de treball: escales, 
baranes, desnivells, tanques, manteniment de murs 
i balustrades... I en la supervisió de les tasques de 
control sanitari dels animals de la granja: proves 
de tuberculina, brucel·losis i llengua blava per a la 
vaca; desparasitació anual per a la somera; control 
d’Auxesi per a la truja i semestralment, control de 
salmonel·losis del galliner. També s’han realitzat 
accions formatives en casos d’emergències i s’ha 
participat en un simulacre d’evacuació del centre

Programes de col·laboració 
i participació

Des del Centre d’Educació Ambiental de Can 
Coll es dóna prioritat al suport a les iniciatives 
procedents dels ajuntaments dels municipis del 
Parc, i també de les entitats que formen part del 
seu teixit associatiu.

Durant el curs 2015-2016 s’ha treballat 
conjuntament amb les entitats següents:

Cerdanyola del Vallès

A través dels Serveis d’Educació de l’Ajuntament, 
es continua col·laborant en el programa d’activitats 
educatives Cerdanyola educa, que ofereix dues 
propostes: «Can Coll i el seu espai natural», que 
enguany ha acollit  17  infants de 2 i 3 anys de una 
escola bressol, i «La masia de Can Coll», rebent  
371  alumnes de segon de primària de 5 escoles 
diferents acompanyats dels seus mestres i  guiats 
per un educador de l’Ajuntament de Cerdanyola 
especialitzat en història.  
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La granja de Can Coll, una instal·lació on s’hi 
desenvolupen diferents propostes educatives

Treball de camp de la proposta ‘Aproximació a la 
fauna invertebrada’ per a CM de primària

Curs de formació de mestres  
sobre la fauna de Collserola

Amb tècnics dels Museus d’Història de Cerdanyola, 
s’ha dissenyat i desenvolupat conjuntament la 
sèptima edició del programa inter municipal 
“La vinya i el vi a Collserola”. I s’ha acollit els 
participants dels Casals d’Estiu “Un tast de 
Collserola”.

S’ha deixat el tractor de Can Coll per a la Cavalcada 
de Reis. 

Amb el Servei de Rehabilitació Comunitària de 
Cerdanyola,  del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
s’han acollit setmanalment dos grups d’usuaris, un 
grup fent tasques de suport a la jardineria i l’altra 
assumint tasques de manteniment del centre i dels 
recursos educatius. S’han realitzat 15 sessions de 
treball, amb 5 usuaris i 2 vetlladors cadascuna. 

Amb la Fundació Catalònia de Flor de Maig, un 
grup d’usuaris ha contribuït mensualment al 
manteniment de la Font de Sant Pau i de l’Àrea 
de Lleure del Torrent de Can Coll, i espais propers. 
S’han fet 9 sessions de treball, amb 8 usuaris i 2 
vetlladors cadascuna.

Sant Cugat del Vallès

Tècnics de Museus de Sant Cugat han participat 
en l’organització i el desenvolupament de les 
setenes Jornades Intermunicipals “La vinya i el vi 
a Collserola”. 

S’han acollit els 33 integrants del Consell d’Infants 
de Sant Cugat, en una matinal dominical de 
descoberta dels valors naturals i  de la fauna del 
Parc.

Col·laboració amb la revista local setmanal TOT Sant 
Cugat, amb la redacció de 82 fitxes descriptives de 
la flora i fauna del Parc de Collserola. 

Esplugues de Llobregat

Per mitjà de l’Oficina de Medi Ambient i Civisme 
d’aquest  Ajuntament es continua participant 
en l’oferta del Programa d’activitats educatives 
complementàries per als centres docents 
d’Esplugues. Enguany, l’Ajuntament d’Esplugues 
ha subvencionat la participació de 449 alumnes 
d’infantil i  primària de cinc escoles públiques del 
municipi.

Tècnics de l’Ajuntament han participat en 
l’organització i el desenvolupament de les setenes  
Jornades «La vinya i el vi a Collserola».

Sant Feliu de Llobregat

Tècnics de l’Oficina de Serveis Ambientals de 
l’Ajuntament de Sant Feliu han participat en 
l’organització i el desenvolupament de les setenes 
jornades «La vinya i el vi a Collserola».

Sant Just Desvern

Tècnics de cultura de l’Ajuntament han participat 
en l’organització i el desenvolupament de les 
setenes jornades «La vinya i el vi a Collserola».

Barcelona

Es forma part del Consell de Coordinació 
Pedagògica (CCP) de l’Institut Municipal 
d’Educació de l’Ajuntament . I durant tot el 
curs s’ha estat convidat a formar part del Nucli 
Impulsor que ha avaluat i proposat innovacions 
pel CCP. Es participa en el programa d’activitats 
escolars, PAE,  «Barcelona a l’escola» i en les 
sessions de representants corresponents. El 28 de 
juny s’ha participat en la presentació del Programa 
d’Activitats Escolars (PAE) 2015-2016 a Cosmo 
Caixa, en què s’ha lliurat als assistents la nova 
carpeta El Curs al Parc  i s’ha organitzat i atès , 
al llarg de tot el matí,  una mostra dels materials 
educatius editats pel Parc. 

S’ha participat en el Jurat de la VIII Mostra de 
Recerca Jove de Barcelona 2016. On es presenten 
els treballs de recerca de 2n de batxillerat que 
han estat prèviament seleccionats pels jurats 
dels fòrum que s’han celebrat als 10 districtes de 
Barcelona. Aquesta Mostra és una iniciativa del 
Consorci d’Educació i de l’Institut d’Educació de 
Barcelona.

Tècnics de l’explotació agrícola Can Calopa de 
l’Ajuntament de Barcelona han participat en 
l’organització i el desenvolupament de les setenes 
jornades «La vinya i el vi a Collserola».

Montcada i Reixac

Tècnics de cultura de l’Ajuntament han participat 
en l’organització i el desenvolupament de les 
sisenes jornades «La vinya i el vi a Collserola».

El Papiol

Tècnics de medi ambient de l’Ajuntament han 
participat en l’organització i el desenvolupament 
de les setenes jornades «La vinya i el vi  
a Collserola».
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peu foto

peu foto

L’alzinar de Collserola, proposta educativa que es 
desenvolupa al Centre d’Informació del Parc

Molins de Rei

La Directora del Museu Municipal ha participat en 
l’organització i el desenvolupament de les setenes 
jornades «La vinya i el vi a Collserola».

Altres col·laboracions

Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària 
de Can Brians. Sant Esteve de Sesrovires. El mes 
de febrer de 2016 s’ha iniciat un programa de 
col·laboració dels interns del centre amb el Parc 
de Collserola. S’han realitzat 6 jornades de treball 
a Can Coll efectuant feines de manteniment 
d’exteriors, jardineria i conreus. Han participat  
a cada sessió, 6 interns acompanyats de  
3 vetlladors. En la primera i darrera sessió s’han 
realitzat activitats de formació sobre els valors del 
Parc de Collserola.

Agència de Residus de Catalunya. Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
El programa “Experimentem el bosc” ha participat 
en la V1 Setmana Europea de Prevenció de Residus 
i durant els dos caps de setmana s’ha organitzat 
una mostra informativa sobre el tema. (21-29 de 
novembre).

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca  
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
junt amb la Fundació Miquel Agustí. Acolliment 
a Can Coll CEA d’una Jornada Tècnica sobre “El 
Pla Agropecuari del Parc Natural se la Serra de 
Collserola”. (04/04/2016).

Centre d’Informació  
del Parc

El Centre d’Informació participa del 
desenvolupament del Projecte Educatiu de 
Collserola, col·laborant en les tasques d’informació, 
formació i descoberta dels valors naturals. La seva 
tasca principal és l’atenció al visitant a la serra, 
però les instal·lacions de l’edifici i els seus entorns 
han permès desenvolupar iniciatives, en el marc 
de l’educació ambiental, adreçades al món escolar  
o a d’altres col·lectius organitzat.

Això és tradueix en dos línies de treball 
diferenciades:

•	 El desenvolupament de les propostes 
educatives pròpies, que formen part de l’oferta 
«El Curs al Parc», -incloent les activitat «El 
Parc també a l’Estiu» adreçades al món del 
lleure-.

•	 El treball amb d’altres grups organitzat que 
s’acosten al Centre d’informació per fer la 

descoberta de la serra pel seu compte, ja 
siguin grups escolars o d’altres col·lectius.

 
Enguany han realitzat les propostes educatives de 
«El Curs al Parc» amb l’equip d’educadors propi 
del Centre d’Informació 217 grups, amb un total 
de 5.345 participants. Aquestes xifres incorporen 
les activitats del programa El Parc també a l’estiu. 

Aquest curs s’ha tornat a incrementat el nombre 
d’usuaris que han vingut al Centre per compte 
pròpia 4.584 participants, mil més respecte el 
2015, incrementant-se també el nombre de grups, 
de 65 a 101. 

En el període 2015-2016 ha estat l’empresa 
Argelaga. Serveis Ambientals qui ha dut a terme 
l’execució dels programes educatius de «El Curs 
al Parc».

Propostes adreçades 
al món escolar

Les propostes educatives del Centre d’Informació 
vinculades als continguts del sistema educatiu 
formal s’emmarquen sota el títol genèric «Passejar 
i descobrir». Mantenen els trets que les defineixen, 
són activitats de primer contacte amb la realitat 
del bosc mediterrani i els essers vius que l’habiten, 
desenvolupant aspecte més sensorials i vivencials, 
sense oblidar la dimensió d’Espai Natural de 
Collserola, amb el que això permet per treballar les 
relacions de les persones amb el medi natural de 
manera sostenible. Adreçades a grups escolars que 
van des d’educació infantil fins a cicle formatius, 
universitats o altres grups organitzats. Tenen 
una durada d’un matí. Configuren un total de  
9 propostes amb formats i continguts que es 
poden adaptar a necessitats molt variades. 

La proposta més sol·licitada ha estat El bosc de 
Collserola, adreçada a les franges d’educació 
infantil i primer cicle de primària, és una activitat 
amb unes valoracions molt bones tant pel que 
fa al professorat com l’alumnat. Representa 
més de 50% de les activitats realitzades, 2.559 
participants, dels 5.345 totals. Seguida de L’obaga 
de Collserola, adreçada a 1r i 2n cicle de ESO, 
on han participat 1.055 alumnes de 16 centres 
diferents. És una activitat ben valorada i utilitzada 
en moltes ocasions, amb petites adaptacions, com 
activitat d’investigació dins un projecte de final de 
curs. 

Els ambients de Collserola, adreçada a Batxillerats, 
Cicles Formatius, i Adults, ha estat una de 
les propostes que aquest curs ha generat les 
adaptacions més creatives. Destacarem el treball 

Resum estadístic del programa «El Curs al Parc» 
al Centre d’Informació - Curs 2015/16

Grups Participants

Passejar i descobrir 199 4.866

El bosc de Collserola 102 2.559

L’alzinar de Collserola 37 905

L’obaga de Collserola 42 1.055

Els ambients de Collserola 10 183

El pantà de Vallvidrera 3 79

Matinals a Collserola 2 25

Presentació 1 10

Nits d’astronomia 2 50

Collserola Tour 0 0

El Parc també a l’Estiu 18 479

La granota del pantà de Vallvidrera 3 65

Visita a la granja de Can Coll 2 55

Visita granja i bosc de Can Coll 5 134

Juguem al Parc a l’estiu al CI 5 125

Visita al Parc a l’estiu al CI 4 100

Matinals al CI 0 0

Matinals a Can Coll 0 0

Total 217 5.345

Visites de grups guiades per altres col·lectius  
al Centre d’informació del Parc

Grups Participants

Visites concertades  (amb avís previ) 22 882

Visites no concertades  (sense avís) 101 3666

Total 123 4.548
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Let’s Clean Up Europe 2016 al Parc Natural de la 
Serra de Collserola

Fotografia de la proposta realitzada dins la 
Setmana de la Natura

«El bosc de Collserola», proposta educativa 
desenvolupada als entorns del Centre d’Informació

realitzat amb els alumnes de 2n curs de CFGS 
de Gràfica Publicitària de l’Escola d’Art i Disseny 
Serra i Abella de l’Hospitalet, amb els que vàrem 
desenvolupar un projecte d’aprenentatge del 
disseny d’infografies treballant a l’aula i a l’entorn 
natural, i que es va materialitzar en la proposta 
«Troba’m», una exposició de les infografies 
realitzades lligada a una iniciativa lúdica per 
conèixer el Parc, que va estar exposada a la sala 
d’audiovisuals del Centre els mesos d’abril i maig.     

Pel que fa a les valoracions generals del programa 
d’activitats, la tardor segueix sent l’època de l’any 
amb més concentració d’activitats, els mesos 
d’octubre i novembre, amb un segon pic al març. 
No s’observen gaires canvis en la distribució anual 
de les activitats respecte anys anteriors. 

Enguany, la procedència de les escoles que han 
participat del «Passejar i descobrir» ha estat 
majoritàriament la ciutat de Barcelona. Els 
districtes amb més participació han estat: Sarrià 
Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Gràcia, l’Eixample 
i Nou Barris. la resta provenen majoritàriament 
dels municipis que configuren el Parc Natural, els 
grups venen de municipis de l’àrea metropolitana. 
Això facilita poder treballar amb la població 
més propera per fer avançar d’augmentar el 
coneixement i la consciència de la població en 
relació a la conservació del territori més proper  
i familiar.

En quant a la tipologia dels centres que han 
participat del Passejar i descobrir, ens han visitat 
163 grups de 74 centres públics, 44 grups de 16 
centres concertats i 24 grups de 14 centres privats 
i un grup d’una Escola Francesa.

Propostes adreçades 
al món del lleure

«El Parc també a l’Estiu» 2015-2016, és un 
programa d’activitats adreçat als esplais i casals 
d’estiu que s’obre de finals de juny fins a finals 
de juliol. L’oferta inclou un ampli programa 
d’activitats que es realitzen a Can Coll, al Centre 
d’Informació, a l’Espai d’Interpretació del Pantà de 
Vallvidrera i a d’altres indrets de la serra. 

Aquest any s’ha mantingut la mateixa oferta de 
l’any anterior, amb activitats de llarga durada (3 
h) i d’altres més lleugeres i econòmiques (1 ½ h). 
per facilitar l’encaix amb les demandes dels casals 
d’estiu. S’han revisat les dinàmiques d’algunes 
de les propostes incorporant recursos que donen 
més dinamisme com la gimcana de la proposta 
«Juguem al Parc a l’Estiu al Centre d’Informació». 

Enguany han disminuït lleugerament el nombre 
de grups respecte l’edició anterior, però no de 
participants totals. S’han realitzat un total de 18 
activitats adreçades a 475 infants de 10 casals 
d’estiu i altres espais de gestió del lleure.

Altres grups organitzats

El Centre d’Informació acull a un bon grapat 
de col·lectius que s’acosten a les nostres 
dependències per fer-ne ús dels serveis i els 
recursos que proporcionem. La tasca a realitzar des 
del Centre d’Informació amb els grups organitzats 
que el visiten pel seu compte no és menor, aquest 
any han estat 4.584 persones, s’ha incrementat 
notablement respecte el 2015 el nombre de 
visitants que s’han acostat a l’equipament per 
veure els audiovisuals, o visitar l’exposició, o fer 
ús de la resta de serveis. Es tracta de detectar 
necessitats i proporcionar informació sobre els 
recursos al seu abast, que puguin enriquir el 
coneixement de Collserola durant la seva estada 
i fer avançar l’educació ambiental

Promoció del programa «El 
Curs al Parc 2015-2016»

S’ha participat en la realització dels continguts de 
les activitats següents:

•	 Tota la informació s’ha incorporat al web del 
Parc de Collserola: www.parccollserola.net 

•	 Programa d’activitats escolars (PAE) de 
l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona: www.bcn.cat/educacio/pae

•	 Programa «Cerdanyola educa», de Dinàmica 
Educativa de l’Ajuntament de Cerdanyola: 
www.cerdanyola.cat/educa 

•	 Publicacions de la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona: www.diba.cat 

•	 Pla de dinamització escolar de l’Ajuntament 
de Sant Cugat: www.santcugat.cat 

•	 Programa d’activitats escolars 
complementàries de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat: www.esplugues.cat 

•	 L’Informatiu de l’Agenda 21 Escolar de 
l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.es/
agenda21/ 

www.parccollserola.net
www.bcn.cat/educacio/pae
www.cerdanyola.cat/educa
www.diba.cat
www.santcugat.cat
www.esplugues.cat
www.bcn.es/agenda
www.bcn.es/agenda
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Trobada de celebració dels 25 anys del projecte 
‘Voluntaris de Collserola’

Promoció de la 
participació
—
Introducció

Donades les característiques del Parc de Collserola, 
és imprescindible comptar amb la complicitat de la 
ciutadania per fer més efectiva la gestió. És amb 
aquesta finalitat que fa anys que es desenvolupen 
tot un seguit de programes de treball adreçats 
tant a persones a títol individual, com a entitats, 
associacions i empreses, que tenen com a objectiu 
divulgar els valors de la Serra i fer-les partícips del 
que suposa la conservació i millora del patrimoni 
natural i construït del Parc.

El 2016 ha estat un any molt especial per tots 
aquests programes. Per dues raons importants. 

•	 L’aprovació de la nova llei del voluntariat i el 
foment de l’associacionisme de Catalunya  
i la seva posada en vigència a partir de 
l’agost del 2017, ha obligat a repensar el 
futur del conjunt de propostes de promoció 
de la participació i foment del voluntariat que 
desenvolupa el Consorci. La llei reserva el 
voluntariat només al si de les entitats privades 
sense ànim de lucre. El Consorci per tant, no 
podrà tenir voluntaris propis, ni impulsar cap 
projecte que vagi en aquesta línia. Sí que 
podrà organitzar jornades de col·laboració 
puntuals, o promoure, col·laborar i fomentar el 
voluntariat a través de les entitats del territori. 
Això marcarà la fi del projecte Voluntaris 
de Collserola, i la necessitat de buscar una 
alternativa per a les persones que volen 
col·laborar en la millora del Parc de forma 
individual. 

•	 La celebració dels 25 anys de Voluntaris de 
Collserola, amb l’organització de diferents 
actes. 

 
Dins de l’àmbit del voluntariat ambiental, el 
Consorci treballa i es relaciona amb altres 
entitats. Durant el 2016 ho va fer amb la Xarxa de 
Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC).de la 
que en forma part des de l’any 2009. Des del 2011 
està a la Junta i al grup de treball de formació. La 
XVAC està reconeguda com a escola de formació 
del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya, 
del Departament de Benestar Social i Família. 

Dins d’aquesta entitat, ha participat en l’impuls de 
diferents projectes. Un d’ells va ser l’organització 
de forma  conjunta amb la Xarxa de Custòdia del 

Patrimoni (XCP), de la Setmana de la Natura, Viu 
la Terra , celebrada del 27 de maig al 5 de juny. El 
Consorci va aportar la realització de més de 15 
propostes entre accions de voluntariat i activitats 
de descoberta del Parc, algunes d’elles compartides 
amb altres entitats participants del programa 
Col·laborem amb el Parc. Aquest esdeveniment 
compta amb el suport del Departament de Territori 
i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya i 
l’Obra social “La Caixa”.

Programes amb els 
ciutadans: Voluntaris 
de Collserola

Voluntaris de Collserola és un projecte de 
participació i educació ambiental que funciona 
des de l’any 1991, un escenari que ofereix a la 
ciutadania la possibilitat de col·laborar en la gestió 
del Parc a títol individual. Es tracta d’un bon espai 
per conèixer de primera mà les característiques del 
Parc, el seu funcionament i la seva gestió.

Aquesta col·laboració es formalitza amb la 
signatura d’un Compromís anual per part del 
Consorci i de la persona voluntària. Els participants 
adquireixen l’obligació de fer mensualment alguna 
tasca de divulgació dels valors de la serra o de 
manteniment i millora de Collserola i de participar 
en les diferents trobades i sessions de formació 
que es duen a terme durant l’any. Per la seva 
banda, el Consorci es compromet a fer que la seva 
col·laboració sigui interessant i útil, a formar-los, i 
a què això no els suposi cap despesa econòmica. 

El projecte es desenvolupa al voltant de tres eixos: 
la participació, la formació i les tasques. Voluntaris 
de Collserola és un espai de diàleg, aprenentatge 
i col·laboració; i en definitiva, també un espai de 
relació.

Com ja s’ha comentat, el 2016 ha estat un any 
trascendent per aquest projecte, per dues raons 
importants

•	 Perquè aquest ha estat el darrer any del 
seu funcionament. Davant l’aprovació 
de la nova llei del voluntariat i el foment 
de l’associacionisme de Catalunya, i la 
seva posada en vigència a partir de l’agost 
del 2017, i després d’una reunió amb el 
Departament de Benestar i Família, des del 
Consorci es va prendre aquest decisió. Es va 
explicar als participants en diferents moments 
i paral·lelament es van buscar alternatives 
per a les persones que volen col·laborar en la 
millora del Parc de forma individual. 

Guiatge d’itineraris  
a peu

Formació específica dels voluntaris que 
col·laboren amb l’atenció als visitants a Can Coll
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Sessió de formació complementària sobre lel 
patrimoni de la zona de Molins de Rei

•	 La celebració dels 25 anys del projecte, 
amb l’organització de diferents actes: 
•	 Una trobada de primavera especial al PN 

de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el 21 
de maig.

•	 La re-senyalització de l’antic itinerari 
dels 10 anys de Voluntaris, que a partir 
d’ara serà el dedicat al projecte. No es 
va poder fer aquest any perquè el dia 
previst va ploure. Es farà el 2017.

•	 La dedicatòria d’un dels miradors del 
Parc a les persones voluntàries. L’escollit 
va ser el mirador d’en Cors, que l’any 
2017 passarà a ser el mirador dels 
Voluntaris

Organització

Coordinació del projecte

El projecte està coordinat per un equip de quatre 
persones: tres tècniques del Consorci i una quarta, 
que pertany a una empresa externa al Parc 
(Klousner), i que treballa sobre tot els caps de 
setmana.

Però perquè funcioni el projecte cal també la feina 
i el suport d’altres tècnics i tècniques del Consorci 
que són els que treballen diàriament en les tasques 
en què col·laboren els voluntaris, i que ajuden als 
coordinadors a marcar els objectius, seleccionar i 
preparar tant els continguts de les actuacions, com 
les metodologies a utilitzar en cada cas, i a fer el 
seguiment i la valoració dels resultats. Enguany 
han estat set aquestes persones. Per poder dur  
a terme el Pla de formació també s’ha comptat amb 
la col·laboració de dos especialistes independents 
externs al Consorci.

Funcionament 

Objectius de l’any 2016

A partir dels resultats obtinguts i del recull de 
les valoracions fetes al final de 2015, per tots els 
components del projecte: coordinadors, tècnics de 
referència i persones voluntàries, al començament 
de l’any es van establir els següents objectius 
generals:

•	 Organitzar diferents actes de celebració dels 
25 anys del projecte.

•	 Seguir millorant el funcionament general del 
projecte i el referent a les diferents línies de 
treball: tasques, formació i participació, així 
com les eines de comunicació i la difusió del 
projecte.

•	 Seguir col·laborant amb altres esdeveniments 
del Parc: dies especials, Fem dissabte,...

•	 Seguir treballant amb altres entitats i 
associacions col·laboradores del Parc.

•	 Mantenir la relació amb altres entitats i 
organismes del món del voluntariat i del 
voluntariat ambiental.

El col·lectiu de persones voluntàries

El 2016, Voluntaris de Collserola va començar 
amb 102 participants. Durant l’any es van donar 
de baixa 8 persones. Van acabar 94 persones, 91 
d’elles actives.

Calendari

Al llarg de l’any 2016 han tingut lloc diferents 
esdeveniments que es poden veure al quadre de 
l’esquerra. 

Eixos centrals

Voluntaris de Collserola, un espai de 
participació

En un projecte com Voluntaris de Collserola, en què 
es vol impulsar la participació i la col·laboració de 
la ciutadania en la gestió del Parc, la comunicació 
és molt important.

Per aquest motiu, a més del contacte directe  
i personal, hi ha establerts diferents moments  
i espais de comunicació i intercanvi entre els 
seus integrants i els tècnics i responsables del 
Parc, sobre aspectes relacionats amb el projecte 
o sobre temes generals de gestió. Aquests espais 
habitualment són les Trobades, les sessions de 
formació i les comissions. 

Trobades

Al llarg de l’any s’han fet dues trobades, una a la 
primavera, el dissabte 21 de maig, i l’altra, la de 
final d’any, el dia 17 de desembre.

Aquesta Trobada de primavera va servir per 
celebrar els 25 anys del projecte. Es va fer fora 
del Parc, a la Casa Nova de l’Obac, al PN de Sant 
Llorenç del Munt i L’Obac. El programa va comptar 
amb activitats de descoberta de la zona, un dinar 
de celebració, música i ball. Hi van assistir 83 
persones, entre voluntaris actuals, ex-voluntaris, 
coordinadors, tècnics de referència i altres tècnics 
vinculats al projecte. 

Comissions 

Durant aquest any no s’ha creat cap comissió de 
treball.

Perfil dels voluntaris per sexe
Inici curs (sobre 102 persones)

Dones 33 (32,35%)

Homes 69 (67,65%)

Perfil dels voluntaris per edat
Inici curs (sobre 102 persones)

< 40 anys 17 (16,66%)

41 i 65 anys 58 (56,86%)

> 65 anys 27 (26,47%)

Perfil dels voluntaris per procedència
Inici curs (sobre 102 persones)

Resum estadístic del participants del 
projecte Voluntaris de Collserola

Principals esdeveniments del Projecte 
Voluntaris de Collserola durant el 2016

Període de confirmació de 
seguiment del Compromís

Des de l’1 al 12 de 
desembre 2015

Signatura del compromís Majoritàriament el 12 
de desembre de 2015

Sessions de formació espe-
cífica i de planificació 

14, 16, 18, 19, 20, 21, 
22 i 23 de gener 

Inici de les tasques 10 de gener

Trobades
De primavera Dissabte 21 de maig 

de 2016

De fi d’any Dissabte 17 de desem-
bre de 2016

Final de les tasques 18 de desembre

Sessions de formació 
complementària Veure programa
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Seguiment de les plantes prioritàries 
i d’interés local

Catalogació i manteniment  
de fonts

Catalogació i manteniment  
de fonts

Especials 
El 9 de març es va fer una reunió extraordinària 
per explicar els voluntaris el contingut de la nova 
llei del voluntariat i que la seva aplicació suposaria 
la inevitable fi del projecte. Des del Consorci se’ls 
va presentar diverses possibilitats per poder seguir 
col·laborant amb el Consorci, de forma indirecta. 
Un resum de tot això va anar a l’Informatiu 72. 
Tant a la Trobada de primavera, com a la del 
desembre es va reservar un temps perquè els 
voluntaris poguessin parlar entre ells, i intercanviar 
parers i propostes de futur. De tot plegat va sorgir 
un grup de persones que va liderar la formació 
d’una nova associació que seria en un futur, el 
marc de les col·laboracions

Voluntaris de Collserola, un espai 
d’aprenentatge 

Aquest projecte permet a les persones voluntàries 
conèixer millor Collserola i viure de prop el que 
representa la gestió d’un espai natural protegit 
(ENP). Per fer-ho possible, cada any es dissenya un 
programa de formació que, a banda de donar-les 
les eines necessàries perquè puguin desenvolupar 
eficaçment la seva tasca, els forneixi d’informació 
suficient com per aconseguir que siguin agents 
multiplicadors del missatge de la conservació.

Dins aquest programa s’estableixen tres grans 
moments: la formació inicial, l’específica i la 
complementària.

Formació inicial

És la formació que han rebut les persones 
interessades a formar part del projecte abans de 
la signatura del Compromís. Els darrers anys es 
feia de maig a setembre. Les permetia conèixer les 
principals característiques de Collserola, la gestió 
del Parc i, més en concret, el projecte. Aquest 
any ja no es va fer. Durant tot l’any es van rebre 
unes 30 sol·licituds que es van canalitzar cap  
a altres entitats del món del voluntariat ambiental, 
especialment de la XVAC.

Formació específica

Amb aquesta formació es capacita els voluntaris 
per poder desenvolupar la tasca de col·laboració 
amb el Parc. Serveixen per parlar sobre tot el que 
va associat a cadascuna: realització i calendari. Per 
això es fan durant el mes de gener i hi participen 
també els tècnics de referència.. El seu contingut 
es recull al full de l’any, que juntament amb el full 
de tasca, són els dos documents de referència 
indispensables durant l’any. El 2016 es van fer 
16 sessions de treball. Hi van participar 6 tècnics 
del Parc, a banda dels coordinadors del projecte. 
L’assistència va ser del 76,47%.  

Formació complementària 

És la que any rere any busca ampliar els 
coneixements que tenen els voluntaris sobre 
Collserola i sobre la gestió del territori en general 
(sistemes naturals, història, urbanisme, etc.), així 
com també, les seves habilitats. És també un 
dels drets que tenen i una forma d’agrair-los la 
col·laboració i de mantenir-los al dia respecte els 
temes que van sorgint en la gestió diària del Parc. 
A cada voluntari se li recomana que realitzi com a 
mínim dues sessions a l’any. 

Els continguts del programa anual es seleccionen 
a partir dels resultats de l’any anterior, de les 
propostes dels voluntaris, de les necessitats que es 
van detectant i dels temes candents de gestió. Van 
a càrrec de tècnics del Consorci o de formadors 
externs. 

Com ja és habitual, hi ha tres tipus diferents de 
format: les sessions de treball, les xerrades o taules 
rodones i els “tasts d’Agenda” del Parc. Aquest 
any el programa ha estat format per 6 sessions: 
dues sessions de treball, 3 tast d’Agenda del Parc 
i una visita especial.

El  46 % de les persones voluntàries van fer 1, 2 
o més sessions. 

Voluntaris de Collserola, un espai de 
col·laboració 

El projecte de voluntariat facilita que els participants 
puguin dur a terme diferents actuacions o tasques 
amb les quals ajuden a difondre els valors del Parc, 
i a mantenir i millorar el seu patrimoni. El 2016 
van col·laborar en 11 tasques diferents. Per fer-ho, 
estaven organitzats en 24 grups de treball. 

Tasques o actuacions

Les tasques que es van fer el 2016 van ser les 
següents:

Tasques de suport als tècnics del Parc en 
l’atenció al visitant:

•	 Suport a l’atenció al visitant a l’Espai 
d’Interpretació de la casa del Pantà de 
Vallvidrera 

•	 Suport a l’atenció al visitant a Can Coll els 
caps de setmana 

•	 Guiatge d’itineraris a peu
•	 Informació i Divulgació de les bones 

pràctiques 
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peu foto

Neteja de la zona de la font del Ferro amb la 
col·laboració  d’Omnium Cultural

Tasques de col·laboració en el manteniment 
i la millora del Parc:

Les relacionades amb els sistemes naturals com: 

•	 Seguiment del creixement dels arbres de les 
repoblacions 

•	 Distribució de l’ailant 
•	 Seguiment de la flora prioritària i d’interès 

local 
 
Les relacionades amb els elements construïts

•	 Catalogació i el manteniment de les fonts 
•	 Catalogació i el manteniment de les barraques 

de vinya
 
Les relacionades amb l’ús del parc

•	 Revisió i manteniment de la senyalització dels 
itineraris a peu

•	 Neteja de zones
 
Cada tasca va comptar amb tota la documentació 
necessària perquè es pogués realitzar, que es va 
crear o actualitzar. En total, el 2016 es van 
realitzar 143 accions de voluntariat, més 
la col·laboració en la realització de 3 dies 
especials. 

Col·laboracions especials

Al llarg de l’any, organitzades pel Parc o en 
col·laboració amb altres entitats, es fan diferents 
activitats de divulgació sobre temes diversos, 
adreçades al públic en general o bé, de realització 
d’actuacions concretes, vinculades a alguns 
projectes que estan en marxa. Normalment 
Voluntaris de Collserola hi dóna suport  
a l’organització d’alguna manera. El 2016 es va 
col·laborar en el Let’s clean up 2016 ( 7 de juny), 
en les Jornades de la vinya i el vi a Collserola (5 de 
juny), i en el Dia Mundial dels ocells (1 d’octubre).

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 implicat un nombre força gran de persones.  
A banda de la comunicació directa personal, per via 
telefònica o electrònica, el projecte disposa d’un 
canal 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 i dels diferents esdeveniments, la feina 
feta, etc. Té una periodicitat d’entre un i dos 
mesos, i al llarg del 2016 se n’han fet 6.

També existeix un web intern on es poden 
trobar tots els documents de referència i de 
funcionament del projecte i un resum dels 
principals esdeveniments.. 

Difusió del projecte

El funcionament i la marxa de Voluntaris de 
Collserola es difon mitjançant tots els canals de 
comunicació de què disposa el Consorci com 
la pàgina web del Parc, en què hi ha un espai 
reservat dins l’apartat «Participa-hi», el Butlletí del 
Parc, on hi ha una secció anomenada «Voluntariat 
al Parc”, el recull de notícies on-line Notícies del 
Parc de Collserola o les xarxes socials. Vinculada al 
Butlletí, hi ha l’Agenda del Parc, en què es difonen 
les activitats que fan els voluntaris dins l’àmbit de 
les tasques de suport a l’atenció als visitants. 

Al Centre d’Informació també hi ha hagut un 
carrusel de fotografies de diferents moments del 
projecte. També s’ha participat 3 cops a Ràdio 
Molins.

Programes amb entitats: 
Col·laborem amb el Parc

Dins l’àmbit del Parc hi ha un gran conjunt 
d’entitats i associacions amb característiques, 
objectius i motivacions diferents, que centren les 
seves actuacions en temes molts diversos. Algunes 
tenen tot Collserola com a territori de referència, 
altres estan vinculades a una zona o territori 
concret.

Ja fa molts anys que algunes col·laboren amb el 
Consorci fent diferents tasques a la serra, de forma 
periòdica o puntual. Aquestes accions s’han anat 
tipificant i agrupant sota el programa «Col·laborem 
amb el Parc». La major part d’elles contribueixen 
a la conservació i la millora del patrimoni natural 
i construït, i també serveixen per difondre els 
valors de Collserola. Per dur-les a terme s’aprofita 
l’estructura tècnica i alguns dels recursos materials 
del projecte Voluntaris de Collserola. 

Un dels objectius del Consorci és donar resposta 
-en la mesura que els recursos ho permeten- a les 
demandes de col·laboració que fan les entitats, 
sempre que encaixin en les línies de gestió del 
Parc, i sobre tot, construir amb totes elles, un espai 
de coneixement mutu i treball conjunt. L’important 
és sumar esforços i crear complicitats en la 
divulgació dels valors del Parc, i de la seva gestió, 
en general. A més, el Consorci assumeix el paper 
d’organitzador de moments de trobada i formació 
amb totes elles, per tal que el conjunt esdevingui 
una veritable xarxa, perquè es coneguin entre elles 
i puguin dur a terme actuacions conjuntes.

•	 AFA Congrés Indians
•	 AMPA Escola Saltells
•	  Associació El Mussol
•	 Associació de Veïns Santa Maria de 

Vallvidrera- Mas Sauró
•	 Associació de Veïns i Propietaris de Mas 

Guimbau i Can Castellví
•	 Associació i Grup d’Autoprotecció de Sol 

i Aire
•	 Casal Al vent
•	 Centre Cruïlla
•	 DEPANA (Grup d’Acció Forestal)
•	 Esplai Cel
•	 Fes Fonts Fent Fonting
•	 Grup Madre Tierra
•	 IES. Barri Besòs
•	 IES Bernat el Ferrer
•	 Omnium Cultural Esplugues
•	 SEAS Sant Just
•	 SEO BIrdLife Catalunya
•	 WWF Barcelona. 

Entitats participants del projecte 
“Col·laborem amb el Parc”

TOTAL: 18 entitats que han realitzat 53 
actuacions (42 dins el marc de projectes 
i 11 col·laboracions puntuals) en les que 
van participar més de 550 persones.
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Sessió de presentació del prpjecte de participació 
en la gestió sobre l’erradicació de l’ailant

Recuperació de la font dels Burros amb  
Fem Fonts Fent Fonting

Manteniment de la font de Sant Ramon amb el 
Casal Al Vent (Fundació La Vinya)

La formació necessària per fer les actuacions va a 
càrrec del Consorci i o de la pròpia entitat, si n’és 
especialista. En tots els casos es procura que tots 
els participants adquireixin un coneixement més 
ampli dels valors de Collserola i del que comporta 
la seva gestió. 

D’acord amb els objectius d’aquest programa, el 
26 de novembre, es va organitzar la 4a Trobada 
d’entitats, al Centre d’Informació del Parc. Es va 
convidar a representants de 33 entitats i finalment 
hi van assistir 17 persones de 12 associacions, 
més els tècnics del Consorci. Les diferents entitats 
van presentar a la resta els diferents projectes 
i actuacions que estaven duent a terme, i els 
tècnics del Consorci van explicar quins serien 
els programes de foment de la participació  
i voluntariat a partir del 2017, un cop aprovada, 
la nova llei del voluntariat. També es van recollir 
idees sobre possibles temes de formació per  
a futures trobades. 

Totes les activitats del programa Col·laborem amb 
el Parc, es difonen al web, al Butlletí del Parc i a les 
xarxes socials.

Projectes

Quan una entitat demana de col·laborar, se li 
planteja la possibilitat de fer-ho dins d’un projecte, 
que pot girar al voltant d’un tema específic o bé, 
més d’un, i dur-se a terme en una zona concreta 
del Parc, o bé en tota la Serra. En general, aquesta 
proposta és ben rebuda per les entitats, perquè 
dóna més sentit i continuïtat a les seves actuacions. 
A continuació s’acorda un programa de treball 
anual i un calendari d’actuacions, fet a la mida de 
les possibilitats i els interessos de cadascuna. Amb 
algunes d’elles la relació està formalitzada amb 
forma de conveni de col·laboració. 

L’any 2016 es van fer 53 actuacions. Quatre es van 
haver d’anul·lar per mal temps. D’elles, onze van 
ser actuacions puntuals i quaranta-dues es van 
desenvolupar dins del marc de diferents projectes 
d’apadrinament d’una zona o que posaven el 
focus en un tema determinat. Al llarg de l’any 
s’ha treballat en onze projectes, 3 d’elles nous, 
com el projecte de seguiment de les aigüeroles,  
a càrrec del SEO BirdLife, el de Divulgació dels 
valors, manteniment i millora de pantà de Can 
Borrell i el d’apadrinament de la font de Mas 
Guimbau. La resta, ja s’havien iniciat en anys 
anteriors. Amb l’inici del curs escolar s’han 
començat a establir contactes per crear projectes 
conjunts amb centres educatius.

Col·laboracions puntuals

També hi ha algunes entitats que han vingut 
a Collserola només un o com a molt, dos dies, i 
que no tenen un interès especial en mantenir 
la col·laboració o no s’hi volen comprometre. 
En molts casos, és la pròpia entitat qui proposa 
l’actuació. Un cop es posen en contacte amb el 
Consorci, es mira si és adient el que proposen i es 
procura d’adequar-la a les seves característiques, 
al nombre de persones del grup i al seu lloc 
de procedència. El 2016 han estat 11 les 
actuacions realitzades d’aquest tipus.

Abans de la visita a Collserola sempre es va fer 
una reunió amb els responsables de l’entitat per 
acordar l’activitat i fer divulgació del Parc i de la 
seva gestió. Sempre que va ser possible va estar 
amb ells un dels tècnics del Parc coordinant 
l’actuació. També se’ls va donar fullets d’informació 
del Parc, l’Agenda trimestral i el Butlletí. 

Col·laboracions realitzades 
a Can Coll CEA

Al llarg de l’any, al CEA de Can Coll també hi 
van algunes entitats que realitzen actuacions 
de col·laboració en el manteniment i la millora 
d’alguns espais del centre. Són activitats on el 
component educatiu i la proximitat al centre és 
molt important. Aquest és el cas de:

•	 El Servei de Rehabilitació Comunitària de 
Cerdanyola, del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, del que s’han acollit setmanalment 
dos grups d’usuaris: un grup ha fet tasques 
de suport a la jardineria i l’altre, tasques 
de manteniment del centre i dels recursos 
educatius. S’han realitzat 15 sessions de 
treball, amb 5 usuaris i dos tutors cadascuna 
d’elles. 

•	 La Fundació Catalònia de Flor de Maig, en què 
un grup d’usuaris ha contribuït mensualment 
al manteniment de la font de Sant Pau i de 
l’Àrea de Lleure del Torrent de Can Coll,  
i espais propers. S’han fet 9 sessions de 
treball, amb 8 usuaris i dos tutors cadascuna.

•	 La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica 
Penitenciària de Can Brians, de Sant Esteve 
de Sesrovires. Han fet 6 sessions de treball, 
amb 6 interns acompanyats de 3 vetlladors 
cadascuna d’elles.
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Manteniment de la font del Bacallà amb 
l’empresa XL Insurance Co SE

Treballadors de l’empresa XYNG realitzant el 
manteniment de la font de Sant Ramon

Signatura del nou conveni  
de patrocini amb el RACC

Programes de participació 
en la gestió: Programa 
d’erradicació de l’ailant

L’any 2015, el projecte de participació en 
l’erradicació de l’ailant, amb l’objectiu de divulgar 
aquest problemàtica i buscar la complicitat de la 
ciutadania per tal d’ampliar el nombre de superfície 
tractada, es va  consolidar com a tal, amb una 
estructura i un funcionament propis, independents 
del programa Col·laborem amb el Parc. El 2016 
ha seguit aquesta evolució. Per dur-la a terme es 
treballa conjuntament amb els tècnics del servei de 
Medi Natural responsables d’aquest tema. 

El mes de març es va fer una reunió de valoració 
de la feina feta el 2015, en la que van participar 
els representants de les diferents associacions 
veïnals que havien treballat conjuntament amb el 
Consorci l’any anterior. A partir dels resultats es va 
definir la campanya del 2016, que va comptar amb 
quatre moments clars:

•	 Sensibilització. Es van fer quatre xerrades 
sobre la problemàtica de les plantes 
exòtiques invasores i de l’ailant en particular. 
La primera, al març, que va formar part de 
l’Agenda del Parc. Al juny es van organitzar 
conjuntament amb l’Associació El Mussol 
i l’APV de la Floresta una sessió de treball 
i una xerrada. El mes de juliol l’Associació 
i Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire en va 
organitzar una altra, amb l’ajuda dels tècnics 
del Consorci.  

•	 Mapització. En aquesta fase és quan les 
diferents associacions s’organitzen per 
detectar i localitzar els ailants que hi ha a la 
seva àrea –en espais públics i en parcel·les 
privades-, muntant sortides, trobades veïnals, 
etc. També demanen als propietaris privats si 
accepten que el Consorci faci el tractament. 

•	 Tractament. Aquest any s’ha fet entre finals 
d’octubre i començaments de novembre. La 
campanya ha facilitat fer el tractament de 307 
ailants de 16 parcel·les privades, que s’han 
sumat als tractats de les zones públiques.

•	 Valoració. Es farà el primer trimestre del 2017. 
 
Al llarg de l’any hi van participar sis 
associacions veïnals –tres de noves– i una 
vinculada a la divulgació i la conservació del 
patrimoni natural, El Mussol. Cadascuna ho va fer 
segons el programa pactat prèviament.

Patrocini i responsabilitat 
social corporativa

Programes de voluntariat 
ambiental corporatiu

Ja fa uns quants anys que algunes empreses, d’acord 
amb els seus treballadors, a més de l’activitat 
productiva, tenen com a objectiu contribuir d’alguna 
forma en la millora social i ambiental de la comunitat 
on estan ubicades. Això és el que pretén el voluntariat 
corporatiu, un voluntariat que s’emmarca dins la 
responsabilitat social empresarial (RSC).

Les seves accions es poden desenvolupar en molts 
àmbits diferents; l’ambiental és un d’ells. I es pot 
concretar en la realització d’accions continuades 
o puntuals. En tots els casos, les empreses posen  
a la disposició dels treballadors hores dins la jornada 
laboral perquè desenvolupin aquestes actuacions i es 
fan càrrec del cost d’aspectes, com ara el transport  
i les dietes. A més, fan una contribució econòmica a 
la gestió del territori, pel que suposa l’organització i 
la direcció tècnica de l’activitat.

La proximitat de Collserola a molts nuclis empresarials, 
fa que moltes entitats vegin la serra com a lloc ideal 
per fer aquest tipus de voluntariat. Atès que un dels 
objectius del Consorci és divulgar els valors del Parc 
i implicar la ciutadania en la gestió d’un ENP, el 
voluntariat corporatiu és una bona oportunitat per 
treballar de forma conjunta amb el sector. Mitjançant 
aquestes activitats moltes persones s’acosten a la 
serra, i viuen una experiència original i de compromís 
amb el seu entorn. 

Però perquè els resultats siguin els desitjats, aquest 
tipus d’activitat té presents tot un seguit d’aspectes 
que es comparteixen amb les empreses i amb els 
treballadors: 

•	 Abans de venir al Parc sempre es fa una 
reunió amb els responsables de l’empresa  per 
compartir els objectius i els plantejaments del 
Consorci en relació al voluntariat corporatiu 
i també, per organitzar el programa de 
l’activitat. 

•	 El grup de voluntariat corporatiu sempre va 
acompanyat per un o dos tècnics del Parc. 

•	 El dia de l’actuació sempre hi ha una part 
de divulgació-informació sobre els valors de 
Collserola, el Parc i la seva gestió. Per aquest 
motiu es visita el Centre d’Informació o Can 
Coll, on hi ha recursos que poden ajudar a 
complir aquest objectiu, com exposicions, 
vídeos, etc.

•	 Les actuacions que duren entre dues i tres 
hores,  sempre són tasques que es fan 
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habitualment al Parc i que, per tant, tenen un 
sentit i una utilitat.

•	 Es procura que el nombre de persones no 
pugui representar un perjudici per a la zona. 

•	 Totes les col·laboracions del voluntariat 
corporatiu es difonen en el web, el butlletí del 
Parc i en les xarxes socials. 

 
Aquest 2016 s’han fet 12 actuacions de voluntariat 
ambiental corporatiu, en què hi han participat 210 
persones de 10 empreses. 

L’empresa Liberty va venir a través de la Fundació 
Deporte Integra i va fer l’actuació juntament amb 
la Fundació Privada Rosella. Dues més, Telefònica 
i Decathlon, van venir a través de l’associació SEO 
BirdLife Catalunya, que d’acord amb el Consorci, va 
portar la coordinació el dia de l’actuació. 

Programa de patrocini

L’objectiu principal del programa de Patrocini del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
és l’obtenció de suport tècnic i econòmic extern al 
pressupost propi del Consorci, així com dur a terme 
accions que contribueixin a millorar la situació del 
parc. Estableix tres mesures diferenciades: mecenatge,  
patrocini  i esponsorització. Per altra banda cada 
vegada més empreses desenvolupen programes de 
responsabilitat social corporativa. Són empreses que 
volen contribuir activament i voluntàriament a la 
millora social, econòmica i ambiental del seu entorn 
amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat i el 
seu valor afegit.

De sempre, i encara més donada la conjuntura 
econòmica actual, el programa de Patrocini es 
perfila com  un element indispensable per al suport 
econòmic i material d’alguns dels projectes que 
desenvolupa el Consorci i així com per determinades 
accions que es puguin desenvolupar al Parc. Enguany 
s’han renovat els compromisos establerts amb 
la major part d’empreses col·laboradores tot i la 
complicada situació econòmica general. A més, s’ha 
incorporat una nova empresa, el Reial Automòbil 
Club de Catalunya (RACC), dins el programa. 

D’aquest 2016 destaquem els següents convenis:

•	 El nou conveni signat amb el RACC, que ha 
permès iniciar els treballs per a la redacció 
d’un Pla de Mobilitat del passeig de les 
Aigües. 

•	 La col·laboració amb Nomber, gestora del 
cementiri de Roques Blanques, que gestiona 
el Cementiri de Roques Blanques, dins el límit 
del Parc, al municipi del Papiol

•	 El conveni signat amb túnels de Barcelona 

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT AL PROGRAMA DE PATROCINI I RESPONSABILITAT 
SOCIAL COORPORATIVA 2015 I DESTINACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONOMICA

Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió 
del cicle de l’aigua S.A.

Millora del consum i l’eficiència de les instal·lacions d’aigua  
potable que donen servei a diferents equipaments.

Cementiris de Barcelona, SA

Tractaments forestals de caràcter fitosanitari al Parc Natural de 
Collserola. 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Tasques de suport informatiu i difusió del Parc Natural de Collserola 

El Periódico de Catalunya

Espais per a la difusió de les activitats del Parc Natural de Collserola. 

Nomber, SL. Gestió Integral de Cementiris (Roques Blan-
ques)

Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural 
del Parc Natural de Collserola.

Parc d’Atraccions del Tibidabo (PATSA)

Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural 
del Parc Natural de Collserola.

Fundació RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya)

Millora de la mobilitat i foment de les bones pràctiques al Parc 
Natural de Collserola

Torre de Collserola

Activitats divulgatives i de promoció del Parc Natural de Collserola. 

Túnels de Barcelona i Cadí S.A. 

Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural 
del Parc Natural de Collserola

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Tasques de suport informatiu i difusió del Parc Natural de Collserola 

Lafarge

Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural 
del Parc Natural de Collserola
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i Cadí, que dóna suport als estudis de 
bioacústica i del paisatge sonor que s’han 
realitzat des de l’Estació Biològica del Parc..

•	 Finalment destacar també que aquest és 
el vint-i-tresè any seguit de col·laboració 
amb Cementiris de Barcelona. L’aportació 
econòmica d’aquesta empresa permet 
desenvolupar part del tractament fitosanitari 
dels boscos de la serra. 

Centre de 
Documentació  
i Recursos Educatius
—
El CDRE és el servei de documentació de suport 
a la gestió de Collserola. També és un servei 
d’informació i documentació públic obert  
a totes les persones i entitats que s’interessen 
per Collserola i que, coneixedores del Centre 
d’Informació i/o familiaritzades amb les pàgines 
d’inici del web del Consorci, demanen un nivell 
més exhaustiu d’atenció per motius d’estudi, 
investigació, implicació, etc.

Així mateix,  i ja des dels seus inicis,  el CDRE 
és el servei del Consorci responsable d’estendre 
els objectius i la gestió del Parc en àmbits 
compromesos amb la cultura (biblioteques, centres 
de recursos pedagògics, col·lectius docents, serveis 
de dinàmica educativa, centres d’estudis i serveis 
de documentació d’espais naturals protegits)

La feina del CDRE s’estructura en tres 
apartats: 

•	 documentació
•	 recursos educatius 
•	 dinamització

 
El dia a dia del Parc Natural interessa i forneix bona 
part de l’oferta de recursos educatius del CDRE. En 
aquest sentit, d’aquest 2016, es pot destacar que 
s’ha ampliat aquesta oferta. Un exemple: el Pla 
Agropecuari del Parc ha inspirat diversos recursos 
nous, com són els sobres de llavors del tomàquet 
Mandó per a horts escolars o el joc Gimcana 
del Bon Cuiner per a escoles i entitats que es 
plantegen la reducció de la petjada ecològica en el 
consum d’aliments.

Documentació

Biblioteca

El CDRE ha atès 307 consultes. Les consultes 
han estat presencials (59 %) o s’han resolt per 
correu electrònic (26 %), també per  telèfon (13 
%). Cap per fax, i  3 consultes resoltes per correu 
postal.

El web és una eina indispensable d’accés als serveis 
del CDRE. El catàleg del fons documental ha rebut 
437 visites, la base de dades dels Butlletins del 
Parc ha comptat amb 128 consultes. 

S’han deixat en préstec uns 2200 documents 
(inclosos aparells de mesura). Aquí no es 
comptabilitzen les consultes en sala. 

S’han fet 7 donacions de publicacions a centres 
docents i entitats diverses, entre altres destaquen 
la SEAS (Secció Excursionista Ateneu Santjustenc), 
la Fundació Catalana de l’Esplai, la SCEA (Societat 
Catalana d’Educació Ambiental) i l’IRTA (Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). No 
hi ha hagut demanda de fotocòpies i, tot i que 
pren força el servei de referència (en 30 ocasions 
la informació ha consistit en facilitar enllaços 
electrònics d’interès), continua sent important la 
tramesa de documents electrònics (s’han enviat 
93 arxius, bàsicament bibliografies i documents 
digitals). 

Dels 100 documents entrats al fons un 70% 
han estat adquirits per compra, mentre que la 
resta són provinents de donacions, intercanvis  
o elaboracions pròpies.. 

Tipologies de consulta al CDRE durant el 2016

Estudiants: universitaris (5%), Batxillerats  
i cicles formatius (7%), ESO (0%)

Educadors: mestres (35%), professors secun-
dària i universitaris (7%), educadors ambientals 
i altres (12%)

Tècnics CPC, de CPNSC i Voluntaris (17%), 
tècnics municipals i altres tècnics (5%)

54 %
12 %

22 %

Documentalistes: de biblioteques, de CRPs  
i de RECIDA (12 %)

12 %

El fons documental del CDRE està compost per:

•	 Biblioteca Can Coll: Constitueix el fons 
documental del CDRE. Actualment compta 
amb 8077 documents, d’aquests, 100 són 
entrades noves.  
Catàleg accessible a http://www.
parcnaturalcollserola.cat/pages/acces-al-
cataleg 
La llista de novetats, d’edició periòdica,  
a http://www.parcnaturalcollserola.cat/
pages/novetats_cataleg

•	 Bases de dades:
•	 Butlletí del Parc(1526 registres), a http://

www.parcnaturalcollserola.cat/pages/
acces_butlleti

•	 Llibres infantils i juvenils de suport a 
projectes d’educació ambiental (1330 
llibres).

•	 Estudis i Recerques dels anys 1983-
2016 (390 registres). 

•	 Recull de premsa de Collserola 2016. 
És un arxiu de 82 articles

•	 Servei d’alerta: tramesa periòdica de 
correu electrònic adreçada a personal del 
CPNSC i empresa concessionària sobre 
entrades i documentació d’interès del CDRE 
i servei de duplicats

•	 Fons digital: Plafons exposicions 
permanents i itinerants del Parc, materials 
didàctics i fullets diversos d’elaboració 
pròpia, presentacions per a ordinador, fitxes 
patrimoni, estudis, etc.amb uns 700 arxius..

•	 Publicacions periòdiques d’educació 
i/o medi ambient: 16 títols.

•	 Guies de Lectura.  Hi ha 10 Guies 
de Lectura, disponibles a: http://www.
parcnaturalcollserola.cat/pages/mostres

DOCUMENTACIÓ

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/novetats_cataleg
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/novetats_cataleg
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces_butlleti
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces_butlleti
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/acces_butlleti
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/mostres
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/mostres
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Bases de dades

En relació a les bases de dades gestionades pel 
CDRE, cal destacar també que si durant el 2015 
una part del fons va passar a formar part del 
catàleg col·lectiu de la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona, aquest 2016 s’han 
iniciat les tasques per a que aquests fons sigui 
gestionat mitjançant el programa Koha. 

Recull de premsa de Collserola 2016  
i servei d’alerta

El Servei d’Alerta (tramesa periòdica de correu 
electrònic adreçada a personal del CPNSC i empresa 
concessionària sobre entrades i documentació 
d’interès del CDRE i servei de duplicats) ha implicat 
la tramesa d’aproximadament 90 notícies.

Guies de lectura

Les Guies de Lectura es reparteixen entre els 
usuaris dels centres del Parc. També es difonen 
entre les biblioteques de lectura pública de l’àmbit 
de Collserola, biblioteques escolars, centres de 
documentació d’altres espais naturals protegits de 
Catalunya, centres referents d’educació ambiental 
i centres de recursos pedagògics.

Aquest curs s’han actualitzat les guies de lectura 
següents:

•	 L’agroecologia, la vinya i el vi a Collserola
•	 Dia de les Papallones 2016

 
I també amb la intenció de recopilar informacions 
i recursos d’interès pels nostres usuaris, s’ha 
elaborat:

•	 Recull de recursos Dia de l’Aigua (22 de març) 
•	 Recull de recursos a l’entorn del 2016 Any 

Internacional dels Llegums
•	 Recull Bones pràctiques, esport i natura 

Suport documental  
i assessorament

Una anàlisi més qualitativa de les consultes que rep 
el CDRE ens porta a destacar el suport documental 
i assessorament associat a les sessions formatives 
de docents i educadors i a projectes educatius 
específics. Destaquem d’aquest període:

•	 Sessions formatives adreçades a mestres de 
les escoles Baloo (Montbau, Barcelona)  i 
Xiprers (Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona) 

•	 Reorientació d’un crèdit de  síntesi de 
Secundària de Col·legi Sil (Barcelona)

•	 Celebració del 10è aniversari escola Collserola 
(Cerdanyola del Vallès)

•	 Preparació  de la Maleta de la Biodiversitat 
de l’SCEA

•	 Sortides a Collserola de l’Associació de 
pedagogia compartida  La Pinya (Esplugues de 
Llobregat) 

•	 Jornada participativa de l’AMPA Saltells 
(Cerdanyola del Vallès)

•	 Jornada Verda de l’escola FEDAC Anunciata 
d’EI, EP i ESO (Cerdanyola del Vallès) 

•	 Setmana dels Boscos Urbans de l’SCEA 
(Barcelona)

•	 Casal d’Estiu de centre d’esplai el Roser 
(Cerdanyola del Vallès)

•	 Consulta RECIDA sobre curses de muntanya 
a la natura

•	 Preparació exposició commemorativa dels 40 
anys del primer Itinerari de natura a Catalunya 
i dels 30 de l’SCEA.

•	 Jugateca Ambiental del Parc de Turonet 
(Cerdanyola del Vallès)

•	 Suport a Treballs de Recerca de Batxillerat en 
5 ocasions.

Recursos educatius

El CDRE, a part del servei de documentació de 
suport a la pròpia gestió de Collserola, fa èmfasi 
especial en els àmbits de la divulgació i l’educació 
ambiental. Aquí s’ofereix un servei de  recursos 
pedagògics, fruit del bagatge i l’experiència 
acumulada pel Parc. Són materials destinats  
als  ajuntaments dels municipis de Collserola, 
a centres docents, a associacions cíviques, etc.  
Parlem d’ exposicions itinerants, maletes Collserola 
Conta Contes, Baguls d’Expressió, Motxilles de 
Descoberta, etc..

En aquest període cal assenyalar els nous recursos 
a afegir a l’oferta actual

•	 S’han ampliat continguts a l’exposició 
itinerant Conreus i Pastures. Concretament 
dos plafons: Collserola, marca de garantia i El 
tomàquet Mandó de Collserola. 

•	 S’ha ofert a centres docents sobres de 
llavors de tomàquet de la varietat Mandó de 
Collserola.

•	 S’han afegit continguts a l’exposició itinerant 
Paisatges Nocturns. Concretament 3 plafons 
sobre rat-penats, autoria del Museu de 
Ciències de Granollers. 

•	 El recurs Maletí de Petjades compta ara 
amb una col·lecció més de rastres, creació de 
l’escultor Sergi Ricart Jané.

•	 El Bagul d’Expressió, conjunt de màscares 
d’animals de Collserola, compta ara amb la 
versió de caretes fetes amb cartró (per pintar   
i retallar). Són creacions de la Pilar Flores Riol. 

•	 Exposicions itinerants Són 8 mostres 
per a la divulgació de diferents temàtiques 
d’interès i actualitat de Collserola, eines 
idònies per a la dinamització i reflexió 
col·lectiva.

•	 Maletes Collserola Conta Contes: 
Materials en préstec per “portar Collserola” 
a l’aula, a l’esplai, a la biblioteca, etc. En 
format de maleta o motxilla contenen 
llibres, dossiers didàctics i materials 
d’animació a l’entorn de la natura i medi 
ambient. N’hi ha de temàtica general i 
d’específiques. 

•	 El Bagul d’Expressió Màscares, per a 
disfressar-se d’animals característics de la 
fauna de Collserola, un recurs motivador, 
útil en àmbits d’educació formal i no formal.  
Hi ha dos jocs disponibles. 

•	 Maletí de les Petjades La fauna no 
sempre és visible. Conjunt de motlles de 
petjades d’animals de Collserola, una 
proposta més per conèixer la fauna a través 
dels seus rastres. 

•	 Motxilles de Descoberta Conjunt 
d’aparells i propostes didàctiques que 
animen a descobrir dinàmiques dels 
sistemes naturals de Collserola, adreçades 
a l’educació infantil i primària i  a 
l’ensenyament secundari. 

•	 Recursos associats a Propostes a Mida: 
Parlem de sol·licituds d’activitats educatives 
que, perquè no caben a l’oferta de 
propostes educatives dels centres del Parc, 
o perquè demanden programes específics, 
rebem l’assessorament i el servei del CDRE. 
El servei prestat es basa en els principis i 
experiència adquirida pels educadors del 
Parc, especialment en la línia de treball de 
les propostes autoguiades.

•	 Llavors per l’hort D’acord amb el Pla 
Agropecuari del Parc, i per tal d’afavorir l’ús 
de varietats agrícoles tradicionals també en 
l’àmbit educatiu, el CDRE ha ofert llavors 
de la varietat de tomàquet Mandó de 
Collserola a centres docents i entitats sense 
ànim de lucre

RECURSOS EDUCATIUS
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Guia de lectura sobre l’agricultura al Parc dins les 
VII jornades ‘La vinya i el a Collserola’

Conèixer Collserola, una  
maqueta amb elements senzills

•	 S’ha començat a treballar en la creació d’un 
àlbum d’il·lustracions adreçat a nens/es de 
3 a 8 anys d’edat, com a suport a propostes 
educatives de El Curs al Parc, que aporti 
coneixement sobre els animals del Parc 
Natural mitjançant els rastres i restes de la 
fauna. 

•	 S’ha continuat la preparació del projecte 
Tenda de Bosc, una tenda d’acampada 
decorada amb els ambients naturals de 
Collserola, recurs, encara en experimentació, 
de suport a la proposta educativa 
d’Experimentem el Bosc de Can Coll CEA. 

•	 S’ha ofert a centres docents el joc Gimcana 
del Bon Cuiner: per reduir la petjada 
ecològica en els nostres menús, recurs fet per 
la Jornada de la Vinya i el Vi de Can Coll CEA. 

Destaquem a continuació quins han estat els 
préstecs (no es comptabilitzen aquí quan aquestes 
mostres ha estat al Centre d’Informació o al CEA 
Can Coll).

L’exposició Conreus i pastures a Collserola  ha 
estat a:

•	 Institut Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat)
•	 Jornada PATT del Pla Agropecuari (Can Coll 

CEA, 4 d’abril de 2016)
 
L’exposició Collserola, tast de Biodiversitat ha 
estat a:

•	 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dins de 
l’activitat Consell d’Infants.

•	 Casal de Barri Can Rectoret (Barcelona)
 
L’exposició Els líquens, un món en miniatura ha 
estat a:

•	 Centre de documentació del Parc de la 
Serralada Litoral (Vilassar)

•	 Centre de visitants dels Parc Natural dels Ports 
(Prat del Compte)

 
L’exposició Espais d’art: natura, cultura i paisatge 
ha estat a:

•	 Ateneu de Cerdanyola, exposició organitzada 
per l’Associació Turó Solidari /(Cerdanyola del 
Vallès)

 
Les maletes o motxilles Collserola Conta 
Contes s’han deixat en 28 ocasions, sobretot com 
a suport a les propostes educatives de Can Coll 
CEA  i també promovent projectes específics de 

centres docents i entitats. A les que ja es tenen (de 
papallones, d’ocells, de contes de nit, de boscos, 
de contes amb art, de bestioles, d’hort i granja, 
de gripaus i aigüeroles)  aquest període s’han 
preparat:

Contes de Sostenibilitat, per sessió Conta 
Contes (Jugateca Ambiental del Parc del turonet, 
Cerdanyola del Vallès)

•	 Activitat sobre mussols i orenetes (Associació 
Sant Quirze Natura)

•	 Projecte Arbres, de P4 i P5 (Parc de l’Oreneta, 
Escola Jesús Maria, Barcelona)

 
El Bagul d’Expressió és un recurs que s’ha prestat 
en 22 ocasions, la majoria com a suport a les 
propostes educatives del Consorci, però també a 
entitats amb projectes propis. 

Destaquem concretament els següents préstecs a:

•	 Centre de Recursos de Nou Barris (Barcelona). 
Oferiment a les escoles del districte durant el 
primer trimestre del curs 2015-2016.

•	 Centre de Recursos Pedagògics (Badalona). 
Oferiment a les escoles de la localitat durant 
el segon trimestre del curs 2015-2016. 

•	 Casals d’Estiu del Museu de ca n’Oliver 
(Cerdanyola)

•	 Jugateca Ambiental del Parc del Turonet 
(Cerdanyola del Vallès)

 
El Maletí de les Petjades s’ha deixat en préstec 
en 20 ocasions, la majoria de suport a propostes 
educatives de Can Coll CEA. Destaquem, a part 
dels centres d’Educació Infantil i Primària a:

•	 Jugateca Ambiental del Parc del Turonet 
(Cerdanyola del Vallès)

•	 Projecte Arbres, de P4 i P5 (Parc de l’Oreneta, 
Escola Jesús Maria, Barcelona)

 
S’han deixat 14 Motxilles de Descoberta, formant 
part de les Propostes a Mida i en ocasions 
especials com:

•	 Casals d’Estiu de l’Esplai El Roser (Cerdanyola 
del Vallès)

•	 Crèdit de Síntesi de 2n. d’ESO de Col·legi Sil 
(Barcelona)

•	 Activitat de Batxillerat de l’escola Xaloc 
(L’Hospitalet de Llobregat).

•	 Activitat de Cicle formatiu de grau superior 
d’Institut Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat)

•	 Activitat per públic en general del Punt 
Informació Torre Baró (Nous Barris, Barcelona)

 

Racó de contes de la  
‘Nit dels ratpenats’ al Parc
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Motlles de petjades, creació de  
l’escultor Sergi Ricart

Nou disseny de la maleta  
sobre la granja

Caretes d’animals, creació  
de Pilar Flores

S’han atès 10 Propostes a Mida que impliquen 
aproximadament 500 usuaris. Corresponen  
a demandes d’entitats educatives diverses: escoles 
bressol, escoles d’infantil i primària, centres d’ESO, 
casals d’estiu,etc. Totes elles han fet activitats 
centrades en Collserola i visitant diferents llocs 
de la Serra. Aquestes demandes han implicat 5 
reunions de preparació prèvia al CDRE i préstec de 
recursos diversos (fitxes d’identificació, prismàtics, 
lupes, bruixoles, màscares,  etc. 

El curs 2015/2016 s’ha començat l’experiència 
de promoure el tomàquet Mandó de Collserola 
també en àmbits educatius. Majoritàriament hi 
han participat escoles que tenien un hort a les 
seves instal·lacions. S’ha fet donació de sobres de 
llavors a:

•	 Escola Bressol Somriures (Sant Cugat del 
Vallès)

•	 Escola Joaquim Ruyra (Barcelona), 
•	 Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
•	 INS Angeleta Ferrer (Sant Cugat del Vallès)
•	 INS Vall d’Hebron (Barcelona), 
•	 Escola Els Xiprers
•	 Escola L’Arenal  de Llevant (Barcelona)
•	 Centre de Dia de Cerdanyola 
•	 Escola Castellciuró (Molins de Rei)

Dinamització

En aquest apartat, es fa èmfasi en la divulgació 
dels objectius i plantejaments del Parc. Bàsicament 
es detalla la presència a la Xarxa del CDRE i les 
activitats que tenen com eix central el treball 
amb les biblioteques, els centres de recursos 
pedagògics, els col·lectius docents, els serveis 
municipals de dinàmica educativa, els centres 
d’estudis i els serveis de documentació d’altres 
espais naturals protegits.

Difusió a webs i presència a les xarxes 
socials. 

El CDRE ha continuat amb presència a les xarxes 
socials. Hi ha compte al Facebook, “Cdre Parc 
de Collserola”. Aquesta eina complementa el 
compte del Consorci per aquells usuaris que 
volen aprofundir en temàtiques concretes tot 
recomanant, per exemple, reculls bibliogràfics 
o difonent experiències que fan els usuaris que 
utilitzen els recursos del Parc. També el segueixen 
altres centres de documentació de medi ambient  
i d’altres espais naturals protegits.

També es disposa d’un compte a Pinterest, 
plataforma d’ús extens entre l’àmbit bibliotecari, 
per tal de recopilar, organitzar i difondre  

temàticament i de forma molt visual recursos 
d’interès

Amb educadors en formació, 
educadors en actiu i centres de 
recursos pedagògics

El CDRE ha estat present a 9 presentacions de 
Can Coll CEA (amb mostra de recursos educatius 
específics) amb participació d’unes 64 persones. 
També ha estat a les Sessions de Didàctica, amb 
participació de 309 estudiants de ciències de 
l’educació, de cicles formatius d’educació infantil 
i de cursos d’educadors ambientals. 

S’ha difós l’oferta de recursos pedagògics  
a les reunions trimestrals de mestres de Can Coll  
i reunions amb altres docents. Vegeu estadístiques 
del capítol de “Formació i Capacitació, a la secció 
de “Formació de Formadors”.

Amb les biblioteques

S’ha continuat col·laborant amb els centres de 
recursos pedagògics de Nou Barris i de Badalona 
per tal de compartir recursos educatius en préstec. 
Amb el CRP de Nou Barris també hem treballat 
conjuntament en relació a una consulta sobre 
préstec d’incubadores d’ous per a usos educatius 
i hi hem facilitat materials de difusió del Parc per  
a les escoles del seu àmbit.

Dins de l’oferta del programa Cerdanyola Educa, 
dels serveis d’educació de l’ajuntament d’aquest 
municipi, el CDRE ha ofert suport, assessorament  
i materials en préstec 

A les activitats especials del Parc

A les activitats especials dels centres del Parc, 
i adreçat a públic familiar, es preparen Racons 
de Contes i mostres de llibres infantils i llibres 
relacionats amb el tema monogràfic de l’activitat .

S’han organitzat els següents:

•	 Del món rural i l’agroecologia al Parc, per les 
Jornades de La Vinya i el Vi

•	 Les papallones, pel Dia de les Papallones
•	 Nit Europea dels Ratpenats
•	 Els Ocells, pel Dia Mundial de les Aus

 
Amb els centres de documentació 
d’espais naturals protegits i de medi 
ambient
S’ha continuat participant a RECIDA, xarxa 
de de més de 100 biblioteques i centres de 
documentació ambientals i d’espais naturals 
protegits de tot l’estat espanyol. Està coordinada 
pel Centre Nacional d’Educació Ambiental 
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Segona jornada de  
documentació ambiental

Celebració de les efemérides  
ambientals amb les biblioteques

(CENEAM) del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Natural i està oberta a qualsevol centre 
que tingui fons d’aquesta temàtica accessibles al 
ciutadà. Continua una llista de distribució molt 
útil per conèixer i adquirir documents promoguts 
per administracions, per ampliar el fons, per 
solucionar dubtes tècnics, per compartir demandes 
i resolucions d’informació dels usuaris, etc. 
L’oferiment i intercanvi de duplicats és un servei 
força valorat pels nostres usuaris. 

Amb els centres de la xarxa RECIDA s’ha participat 
en l’elaboració col·laborativa d’una Guia de 
Recursos  sobre Interpretació del patrimoni natural 
i cultural, disponible a http://www.mapama.gob.
es/es/ceneam/recursos/pag-web/interpretacion-
patrimonio-guia.aspx

El 2016 s’ha assistit al XV Seminari de la xarxa 
RECIDA (al CENEAM, Valsaín (Segovia). Van 
participar  47 professionals de 13 comunitats 
autònomes, persones que desenvolupen la seva 
activitat en centres de documentació i biblioteques 
de medi ambient i espais naturals de l’estat 
espanyol. Hi va haver comunicacions  sobre 
repositoris institucionals, serveis d’informació 
estratègica, minibiblioteques en espais protegits, 
col·laboració amb l’entorn local, lectors de 
continguts, etc. També es van fer dos tallers: 
com millorar en la difusió dels nostres centres de 
documentació i com aconseguir més impacte en 
els mitjans de comunicació. 

També aquest  2016 s’ha col·laborat en el concurs 
de fotografia RECIDA amb el tema  Espais naturals 
per llegir . Des de les xarxes socials del Consorci es 
va fer difusió de l’esdeveniment. 

A nivell català, cal destacar la celebració de 
la II Jornada de documentació ambiental de 
Catalunya amb la participació de  professionals 
vinculats directa o indirectament a centres de 
divulgació i sensibilització ambiental. A l’apartat 
de comunicacions sobre bones pràctiques de 
documentació al servei del medi ambient es va 
participar presentant l’experiència de les les 
maletes Collserola Conta Contes. Aquesta jornada 
va ser gravada i penjada a internet, a https://www.
youtube.com/watch?v=Bu_Yf00Kar4

I, també amb l’objectiu de potenciar  la feina 
conjunta entre els centres de Catalunya, 
s’ha continuat participant en el projecte de 
celebració conjunta  d’efemèrides ambientals. 
Hi ha un Google Maps específic per a difondre 
aquest treball col·laboratiu. a http://bit.ly/
EfemeridesAmbientalsBiblios

Pel que fa a la Xarxa d’Espais Naturals de 
la Diputació de Barcelona, en l’àmbit dels 
centres de documentació, continua el contacte, 
correspondència, intercanvi de publicacions, etc. 
Concretament:

•	 Incorporació del catàleg col·lectiu dels 12 
centres de documentació existents en aquesta 
xarxa al sistema integrat KOHA (ja citat a 
l’apartat de Documentació) 

•	 Intercanvi de documentació i recursos 
expositius amb el centre de documentació del  
Parc de la Serralada Litoral

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/interpretacion-patrimonio-guia.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/interpretacion-patrimonio-guia.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/interpretacion-patrimonio-guia.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Bu_Yf00Kar4
https://www.youtube.com/watch?v=Bu_Yf00Kar4
http://bit.ly/Efem�ridesAmbientalsBiblios
http://bit.ly/Efem�ridesAmbientalsBiblios
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A. Operacions corrents

CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

34200 Ingressos per serveis educatius 61.000,00 €

34901 Preus públics per ocupació privativa d'espais públics 20.000,00 €

34902 Preus públics per utilització temporal de les instal·lacions del parc 500,00 €

34903 Ingressos per activitats realitzades al Parc 110,00 €

34909 Altres preus públics 2.000,00 €

36000 Vendes 9.500,00 €

39000 Altres ingressos 2.000,00 €

39901 Ingressos per descompte en nòmina pagaments SANITAS 3.000,00 €

39901 Anuncis de concurrència pública 1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL III 99.110,00 €

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  

45001 Transferències de la Generalitat de Catalunya 100.000,00 €

46100 Transferències Diputació de Barcelona 2.246.535,00 €

46201 Transferències finalistes Ajuntament de Barcelona 121.399,30 €

46203 Transferències no finalistes Ajuntament de Barcelona 30.000,00 €

46202 Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei 8.000,00 €

46400 Transferències AMB 2.295.404,00 €

47001 Transferències d'empreses privades no finalistes 75.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV 4.876.338,30 €

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS

52000 Interessos 100,00 €

55000 Concessions 69.632,68 €

TOTAL CAPÍTOL V 69.732,68 €

Total operacions Corrents 5.045.180,98 €

 
B. Operacions de capital

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

61900 Venda d'immobilitzat 100,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI 100,00 €

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

76100 Transferències de la Diputació de Barcelona 48.990,00 €

76201 Transferències Ajuntament de Barcelona 0,00 €

76204 Transferències Ajuntament  de Sant Feliu de Llobregat 122.280,00 €

TOTAL CAPÍTOL VII 171.270,00 €

Total operacions de capital 171.370,00 €

Total pressupost d’ingressos 2017 5.216.550,98 €

Pressupost d’ingressos per al 2017
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A. Operacions corrents
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL

0.920.10100 Retribucions bàsiques personal directiu 77.104,43 €

8.920.12000 Sous del grup A1-funcionaris 86.721,69 €

8.920.12001 Sous del grup A2-funcionaris 169.462,80 €

8.920.12003 Sous del grup C1-funcionaris 99.838,20 €

8.920.12004 Sous del grup C2-funcionaris 152.324,28 €

8.920.12006 Triennis-funcionaris 109.137,08 €

8.920.12100 Complement destinació-funcionaris 233.991,73 €

8.920.12101 Complement específic-funcionaris 580.505,56 €

8.920.12103 Altres complements - funcionaris 309.378,58 €

8.920.12700 Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari 11.232,87 €

8.920.13000 Retribucions bàsiques-personal laboral fix 140.147,30 €

8.920.13002 Altres remuneracions-personal laboral fix 385.097,60 €

8.920.13100 Retribucions  bàsiques-personal laboral temporal 32.832,29 €

8.920.13102 Altres remuneracions-personal laboral temporal 74.299,89 €

8.920.13700 Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral 7.505,67 €

8.920.16000 Seguretat social 655.016,59 €

8.920.16208 Ajuts socials 24.899,40 €

8.920.16209 Fons social 30.474,04 €

8.920.16200 Formació i perfeccionament del personal 11.770,00 €

8.920.16205 Assegurances 19.900,00 €

TOTAL CAPÍTOL I 3.211.640,00 €

CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.172.20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 €

4.920.20300 Lloguer de fotocopiadores  2.123,00 €

1.172.20400 Lloguer de material de transport 5,00 €

1.172.20800 Lloguer de la Torre de Collserola 13.800,00 €

1.172.21000 Reparació i manteniment del medi natural 390.729,10 €

1.172.21001 Manteniment infrastructures de lleure 5,00 €

3.920.21200 Reparació d'edificis i altres construccions (PO) 193.750,04 €

1.172.21300 Reparació i mant. de maquinària, Instal·lacions tècniques i utillatge 1.500,00 €

1.172.21400 Reparació i manteniment d'elements de transport 35.000,00 €

1.172.21500 Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure 5.500,00 €

4.920.21500 Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina 7.178,20 €

4.920.21600 Reparació d'equips per a processos d'informació 26.400,22 €

1.172.21900 Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions 4.200,00 €

9.920.22000 Material d'oficina 14.000,00 €

1.172.22001 Publicacions Medi Natural 400,00 €

2.326.22001 Publicacions CDRE 2.800,00 €

9.920.22001 Publicacions administració general 1.800,00 €

9.920.22100 Consum electricitat 55.000,00 €

9.920.22101 Aigua 35.000,00 €

1.172.22103 Combustibles i carburants 31.000,00 €

Pressupost de despeses per al 2017
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3.337.22103 Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil) 10.800,00 €

1.172.22104 Vestuari i EPI treballadors Medi Natural 6.900,00 €

9.920.22106 Productes farmacèutics i material sanitari 510,00 €

9.920.22200 Servei de telefonia fixa 25.000,00 €

9.920.22201 Postals 3.000,00 €

4.920.22203 Servei d'internet 6.500,00 €

9.920.22205 Telefonia mòbil 11.000,00 €

9.920.22209 Missatgeria 1.600,00 €

1.172.22400 Assegurances de vehicles 7.000,00 €

9.920.22401 Assegurances 11.163,00 €

9.920.22500 Tributs estatals 1.000,00 €

9.920.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 10,00 €

9.920.22502 Tributs de les Entitats locals 3.000,00 €

0.920.22601 Representació 7.000,00 €

2.326.22602 Comunicació i publicacions 28.000,00 €

9.920.22603 Publicacions a Diaris Oficials 5.000,00 €

9.920.22604 Jurídics, contenciosos 1.500,00 €

2.924.22608 Voluntaris i participació ciutadana 24.500,00 €

1.172.22699 Despeses diverses Medi Natural 4.500,00 €

2.326.22699 Despeses funcionament equipaments Servei d'UPDEA 28.000,00 €

3.337.22699 Despeses diverses Servei de Projectes i Obres 300,00 €

9.920.22699 Despeses diverses administració 4.110,00 €

1.172.22700 Servei de neteja del medi natural 225.322,74 €

9.920.22700 Servei de neteja 78.955,00 €

9.920.22701 Servei de vigilància i seguretat 90.685,00 €

1.172.22706 Estudis i treballs tècnics - Medi Natural 63.803,00 €

2.326.22706 Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental 5,00 €

3.337.22706 Estudis i treballs tècnics - Projectes i Obres 11.000,00 €

9.920.22706 Estudis i treballs tècnics-Administració 12.000,00 €

4.920.22709 Assessorament informàtic 28.000,00 €

2.326.22799 Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA 96.800,00 €

0.920.23010 Dietes del personal directiu 500,00 €

8.920.23020 Dietes del personal no directiu 3.500,00 €

0.912.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 100,00 €

0.920.23110 Locomoció del personal directiu 800,00 €

8.920.23120 Locomoció del personal no directiu 5.000,00 €

9.920.23300 Altres indemnitzacions 2.000,00 €

0.920.23110 Locomoció del personal directiu 800,00 €

8.920.23120 Locomoció del personal no directiu 5.000,00 €

9.920.23300 Altres indemnitzacions 2.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL II 1.630.054,30 €
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CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES

9.920.35200 Interessos de demora 5,00 €

9.920.35900 Altres despeses financeres i de gestió bancàries 500,00 €

TOTAL CAPÍTOL III 505,00 €

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

8.920.46100 Transferències corrents Diputació de Barcelona 75.651,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV 75.651,00 €

Total operacions corrents 4.917.850,30 €

A2) Operacions de capital

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS

1.172.60000 Inversions en terrenys 5,00 €

1.172.60900 Inversió nova d'ús públic en medi natural 5,00 €

3.337.60900 Altra inversió nova en infraestr. i béns d'ús públic 5,00 €

1.172.61900 Inversió de reposició en medi natural d'ús públic 5,00 €

3.337.61900 Inversió de reposició d'infraestruct. i béns d'ús públic 69.820,68 €

3.920.62200 Edificis administratius i altres construccions 168.420,00 €

1.172.62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 14.205,00 €

1.172.62400 Elements de transport 5,00 €

3.920.62500 Mobiliari i equipament d'oficina 2.005,00 €

2.326.64000 Inversions immaterials Servei d'UPDEA (APP, WEB i altres TIC) 17.500,00 €

1.172.64009 Altres inversions immaterials 5,00 €

4.920.64100 Aplicacions informàtiques 5,00 €

1.172.68200 Altres edificis i construccions-Medi Natural 5,00 €

2.326.68500 Mobiliari  i instal·lacions Servei d'UPDEA 5,00 €

1.172.68500 Mobiliari urbà i estris 705,00 €

4.920.68600 Equips per al procés de la informació 26.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VI 298.700,68 €

Total operacions de capital 298.700,68 €

Total pressupost de despeses 2017 5.216.550,98 €
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