
 

 

 
 

5a Trobada de la Taula d’Entitats Colꞏlaboradores del Parc 
 
La 5a trobada de la Taula d’Entitats Colꞏlaboradores del Parc Natural es va celebrar el 15 de març de 
forma on-line, a causa de la situació de la pandèmia de la Covid 19, tal i com ja s’havia fet amb la Trobada 
del juny del 2020. Hi van estar convidades totes les entitats que durant els anys 2019 i 2020 havien 
participat en algún dels programes de foment de la participació i suport al Voluntariat del Consorci.  
 
RESUM DE LA TROBADA  
 
Objectius  
- Mantenir el contacte entre el Consorci i les entitats i entre elles mateixes. 
- Fer intercanvi d’informació sobre l’activitat de les entitats i sobre el que està passant al Parc.  
- Fer un breu balanç del funcionament dels programes durant el 2020 i 2021. Calendari de futurs 

esdeveniments i actuacions. 
- Posar sobre la taula algunes situacions que es donen al Parc generades per la pandèmia de la Covid 19. 
- Quedar per la propera trobada: juny 2021 
 
A la trobada hi van participar un total de 30 persones: 28 representants de 22 entitats, més la Marta 
Doñoro, cap del servei d’Ús públic, Divulgació i Educació ambiental i la Glòria Arribas, tècnica del servei 
d’UPDEA i coordinadora dels Programes de foment de la participació i suport al voluntariat del Consorci. 
L’Alfredo Almanza, educador que fa el suport a temps parcial en la realització de bona part d’aquests 
programes, també ve com a representant de La Horda de Montcada i Reixac. 
 
Entitats assistents: AVV Can Cortès, AVV Roquetes, AVP Mas Guimbau i Can Castellví, AVV de Santa 
Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, AVV Mont d’Orsà- Vallvidrera, AVV Montbau, Club Muntanyenc de Sant 
Cugat, Collserola Verda, Comissió de MA del Consell de barri de La Floresta, Coorp. l’Olivera, DEPANA, 
Els Amics de la Natura de Sant Feliu, Fundació Impulsem, Fundació Tres Turons, Grup d’Estudis El Pou, 
Grup Flora Catalana, La Horda, MPDL, Nova Acròpolis, Òmnium Cultural d’Esplugues, Secció 
Excursionista de l’Ateneu Santjustenc i WWF . 
 
Entitats excusades: Fes Fonts Fent Fonting i SEO BirdLife  
 
Programa de treball  
16:00h  Benvinguda. Presentació del programa de treball de la Trobada on-line 
16:10h  Ronda de presentació dels representants de les diferents entitats i explicació breu del que s’han fet durant el 

2020 i dels objectius de cara al 2021. 
16:50h  Breu resum de l’activitat dels programes de FPiSVol durant el 2020. 
17:10h  Any 2021: Activitat en els diferents programes. Calendari de futurs esdeveniments i actuacions  
17:30h  Tast de Parc: Notícies breus sobre el Parc.  
17:50h  Valoració. Propera trobada. 
18:00h  Comiat 
 
Primer de tot es dóna la benvinguda a les persones assistents i es presenten els punts a tractar durant la 
trobada.  
 



 

 

Presentació de les diferents entitats. Explicació breu del que han fet durant el 2020 i 
objectius de cara al 2021 
 
Una persona representant de cada entitat es presenta i fa una breu explicació de com ha afrontat la seva 
organització la situació generada per la pandèmia durant l’any 2020, tot destacant les accions realitzades, 
així com les seves expectatives de noves actuacions i projectes per al 2021. A continuació es detallen 
aquestes intervencions.  
 
AAVV Santa Maria de Vallvidrera-Mas Saurò  
Al 2020 van realitzar alguna recollida i classificació de deixalles, actuacions a la font de Sant Tomàs. No s’ha pogut dur 
a terme l’actuació al forn de calç. 
De cara al 2021 tècniques del Parc han anat a fer un reconeixement de la zona i es preveuen actuacions a les fonts i 
el forn de calç. 
 
Associació VV Can Cortés  
Molt poca activitat al 2020. Es queixen de la presència de molts ciclistes i caminants. 
 
APVV Mas Guimbau i Can Castellví  
Molt poca activitat durant la pandèmia. Al 2021 volen encetar un projecte per a la prevenció d’incendis. 
 
AAVV Montbau  
Al 2020 es van haver d’anulꞏlar dues actuacions a les fonts de Can Llong i de la Cabreta. L’associació ha estat sota 
mínims. 
 
Comissió de Medi ambient de La Floresta  
Al 2020 es va voler fer una jornada d’energies alternatives que va quedar truncada. 
Parlen del tema de l’Anella Verda. Diuen estar en contra perquè creuen que seguirà afavorint la hiperfreqüentació. 
Demanen que s’insisteixi més en el tema del control dels Ailants. 
 
DEPANA 
El 2020 es va fer molt poca cosa perquè els socis són de diferentes comarques i no es podien reunir, però sí que s’han 
fet algunes activitats a nivell escolar. 
 
Centre d’Estudis El Pou 
Tenen com a objectiu la difusió de la història i el patrimoni del districte d’Horta-Guinardó. Realitzen caminades, 
investigació i difusió i editen una revista. Al 2020 s’han fet poques caminades però sí investigació i publicacions. 
 
Fundació Tres turons 
Treballen en la rehabilitació amb persones amb transtorn mental. Amb seu a Can Soler. El 2020 han fet poques 
activitats al Parc. 
 
Grup Flora Catalana 
Grup local del Barcelonés i el Baix Llobregat. Treballen en la conservació i difusió de temes de botànica i etnobotànica. 
Al 2019 es van fer algunes sortides i activitats juntament amb el Consorci, però al 2020 molt poca cosa. Pel 2021 
tenen previstes activitats per al coneixement de la flora. 
 
Moviment per la Pau 
ONG amb programes de protecció internacional. 
Al 2020 es va realitzar una activitat amb el Parc. Al 2021 volen incentivar el voluntariat i la cura del parc aprofitant les 
possibilitats. 
 
Omnium Cultural d’Esplugues 
Al 2020 l’activitat ha estat molt restringida i els grups s’han trobat de manera telemàtica. Son del Baix Llobregat, més 
que res, d’Esplugues i Sant Just. 
Les accions de neteja del 2020 es van haver de suspendre. 
 
Actualment es troba en marxa l’apadrinament de la Font del Xup i hi estan recabant informació. Coincideixen amb la 
queixa d’altres entitats sobre la hiperfreqüentació. 
 
WWF 
Al 2020 hi va haver poca activitat. Entre març i juliol van colꞏlaborar en la custòdia del niu de tortuga marina a la platja 
de la Marbella i van fer diferents neteges, i reunions, on-line. Al 2021 volen acollir noves persones voluntàries, neteja 
de platges, actuacions al Parc de Collserola, plantades al riu Besòs juntament amb l’associació La Horda dins del marc 
de la custodia fluvial. També conviden la resta d’entitats a sumar-se a la companya La Hora del Planeta.  



 

 

L’Olivera  
És una cooperativa que porta la gestió de la finca de Can Calopa amb un projecte productiu d’unes 2 Ha de vinyes. 
Al 2020 s’han dedicat a “sobreviure” i preparar un projecte de sensibilització i divulgació ambiental que es posarà en 
pràctica al 2021. 
 
AAVV Vallvidrera 
Molt preocupats pel tema dels incendis, demanen que es “desbrossi” més. Traslladen la seva preocupació per la 
política de prevenció d’incendis i pengen un manifest al xat. Volen arribar a acords per a posar el tema a l’agenda 
política. Demanen difusió del manifest, perquè creuen que un incendi gran podria acabar amb tot Collserola en 8 
hores. Aquesta entitat també participa en les campanyes del projecte de participació en l’erradicació de l’ailant. 
 
Collserola Verda 
Al 2020 van poder fer poca cosa, només algunes actuacions. També han patit el fet que  els diferents integrants vieun 
en diferents comarques. 
 
Fundació Impulsem 
Són una entitat del barri del Raval de Barcelona, que treballen l’èxit educatiu i la inserció laboral. Al 2021 faran 
projectes amb joves juntament amb el Consorci. 
 
Club muntanyenc de Sant Cugat. 
Normalment realitzen entre 30 i 35 sortides anuals. I d’elles, una amb el Consorci cada trimestre.Al 2020 s’ha fet molt 
poca cosa, i al 2021 estan en concverses  amb l’Ajuntament de Sant Cugat per a obrir la caseta d’informació a la Plaça 
Rotary. 
 
Amics de la Natura. 
Creuen que caldria potenciar les ADF. Estan treballant per a incidir en què el soterrament de les vies del tren a Sant 
Feliu tingui en compte temes de sostenibilitat i biodiversitat. 
 
 
El confinament que es va haver de fer a causa de la situació de la pandèmia de la Covid 19 va representar 
un fort canvi en l’activitat de totes les persones, i lògicament el funcionament de les entitats també va 
resultat afectat.  
 
Breu resum de l’activitat dels programes de FPiSVol durant el 2020. 
 
Abans de presentar el resum de l’activitat desenvolupada durant l’any 2020 en els diferents programes de 
foment de la participació i suport al Voluntariat del Consorci, es va fer un recordatori sobre quins són 
aquest programes.  
 

  

 
 
 



 

 

 
 
També es va recordar quin havia estat el calendari 
de l’evolució de la pandèmia i com a conseqüència, 
quins van ser els diferents moments de 
desconfinament i les possibilitats que van haver en 
cadascun d’ells de realitzar actuacions o reunions 
per tirar endavant els diferents programes o els 
projectes de treball. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A continuació ja es va presentar el resum, on hi podem constatar l’afectació de la pandèmia. 
 
1. Programa Colꞏlaborem amb el Parc 
 

 
 
 

2. Projectes de participació en la gestió 
 

 
  



 

 

  

 
 
 
3. Vols colꞏlaborar? i D’excursió amb... activitats de l’Agenda trimestral del Parc adreçades al públic en 

general i que s’organitzen de forma conjunta amb altres entitats i/o equipaments. 
 
 
 

  
 
 



 

 

 
 
Amb totes aquestes propostes van ser 43 les 
entitats que al llarg de l’any van participar en els 
diferents programes, nou d’elles per primer cop. 
Tres van haver de deixar la colꞏlaboració per més 
endavant.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Acte seguit es va passar a resumir quines havien estat les caracteístiques i els continguts de le dues 
trobades de la Taula que es van fer durant el 2020: el 29 de febrer a Can Soler i el 25 de juny, on line. La 
del novembre es va suspendre per canvis interns en el Consorci. 
 

  

 
 
 
Any 2021: Activitat en els diferents programes. Calendari de futurs esdeveniments i 
actuacions 
 
A partir del 15 de març es podran fer actuacions a l’exterior en grups de màxim 6 persones. Això farà 
possible la realització de les activitats previstes d’alguns dels programes. Pel que fa a les reunins de treball 
d’alguns dels projectes, esfaran de forma on-line o presencials, segons el cas. 
 



 

 

 

 
 
Tast de Parc: Notícies breus sobre el Parc 
 
A continuació, la Marta Doñoro va explicar quines han estat i són encara algunes de les conseqüències 
dels confinaments municipals i comarcals  que hi ha hagut durant la pandèmia. Els estudis que fan el 
seguiment de la freqüentació de les diferents zones del Parc i dels accessos utilitzats per arribar-hi, ens 
aporten les dades que cal tenir present per corregir els efectes: l’alta freqüentació lligada a aspectes com 
el non-stop en l’ús del Parc natural, l’acumulació de deixalles, la incompatibilitat d’alguns usos amb la 
conservació del Parc i amb la normativa existent, etc. han tingut com a conseqüència una pèrdua de 
diversitat, un augment de la sensació d’inseguretat i l’aparició de problemes de convivència entre algunes 
persones usuàries i/o entre les persones que viuen al Parc i les que el visiten.   
Tot això ha anat acompanyat d’una vigilància insuficient per manca de recursos humans (guarderia) del 
propi Consorci i d’implicació dels diferents municipis del Parc en solucionar-ho.  
 
El Consorci ha endegat una campanya d’informació  sobre la normativa i de divulgació sobre les bones 
pràctiques en l’ús del Parc en els punts que s’han detectat de major afluència i conflictivitat.  
 

 
 

 



 

 

  
 

  

 
 
 
 

Torn de preguntes i comentaris  
 
A continuació, recollim els temes que en algun moment de la trobada han estat exposats per part d’alguna 
de les persones representats de les entitats. 
Els participants han mostrat preocupació per: 

- L’alta freqüentació de visitants que ha suposat la pandèmia, la vigilància insuficient i la impunitat que 
tenen determinades pràctiques que són incompatibles amb la conservació del Parc natural. 

- El perill d’incendi que té el Parc, la manca de mesures de prevenció en relació a les zones urbanes i les 
zones naturals. S’ha elaborat un manifest que té com a objectiu demanar l’aplicació de mesures 
urgents en aquest sentit. 

- La posada en marxa de projectes com l’Anella verda de la Floresta per part de l’ajuntament de Sant 
Cugat amb el vistiplau del Consorci. Algunes entitats creuen que la seva difusió fomentarà encara més 
el pas per indrets que no eren tan freqüentats abans de la seva execució.  

- L’existència de plantes exòtiques invasores com l’ailant. 
  
Sobre els temes que no s’han tractat anteriorment les tècniques del Consorci s’ofeixen a abordar-los  
properament en algún reunió de treball. També han convidat a les entitats a participar en algún dels 
projectes com el de l’erradicació de l’ailant o de condicionament d’espais.  
 
S’ha demanat informació sobre la campanyas del Let’s Clean Up Europe, coordinada per l’Agència de 
Residus de Catalunya i en què el Consorci colꞏlabora organitzant algunes actuacions i coordinant totes les 
que es fan al Parc natural. Algunes entitats han preguntat pel recorregut i per les activitats que es faran en 



 

 

motiu de l‘Ultra Clean Marathon, que organitza al Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i en la 
que també colꞏlabora el Consorci perquè l’edició del 2021 travessa el Parc.   
   
Totes les entitats han expressat les seves ganes de tirar endavant els projectes que la pandèmia i els 
confinaments van obligar a aturar. Es posaran en contacte amb el Consorci per programar les 
colꞏlaboracions futures.  
 
  

Propera trobada de la Taula 
 
Abans de finalitzar la trobada, es recorda que la propera segona reunió de l’any està prevista per a mitjans 
de juny. En funció de la situació sanitària de moment es farà presencial o on-line. S’accepten propostes de 
llocs on acollir-la si es pot fer  presencial .Recordem que l’AVV de Sant Maria de Vallvidrea-MasSauró 
havia proposat de fer-la a la Casa del Guarda del Pantà de Vallvidrera. 
 
 
 
 


