
 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU DE BIOLOGIA 

Curs acadèmic 2021-2022 

 

 

 

DIVULGACIÓ D’INCICIATIVES DE GESTIÓ 

AGROFORESTAL A LA SERRA DE COLLSEROLA  

PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN EL CAMÍ CAP 

A LA TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA  

 

 

 

 

 

AUTORA: JORDINA VILA I DOMÈNECH 

 

TUTORA UB: ANNA MARIA FEBRERO RIBAS 

 

TUTOR EXTERN: GERMÁN LLERENA  

 

 

DATA: Setembre 2022  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A totes les masies, pagesos/es, pastors/es i el món rural que ha desaparegut. 

 

 

Santa Creu d’Olorda al segle XX. [Font: arxiu del CPNSC] 
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“Hem de participar activament en la gestió del 

 nostre territori perquè tot torni a tenir vida” 

MARIA COSTA 

 

 

“És un compromís de tota la societat definir quin 

 model de pagesia volem per al nostre país” 

ASSUMPTA CODINACHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Font de les cites: De Ahumada, Laia (2021). Entre Mans: Dones pageses, dones dempeus.   
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ABSTRACT 

 

English: 

Collserola is a natural area that is currently threatened by the risk of a large forest fire 

that could burn its forests and ecological and cultural heritage in just a few hours. During 

the last 70 years the traditional human activities in this territory – agriculture, extensive 

livestock and forest exploitation - which kept the forest and landscape under control, 

have reduced significantly. As a result, the forest has occupied most of the mountain 

range in a very homogeneous way, with few open spaces and an undergrowth with a 

high load of biomass, which can easy spark off a fire. However, Collserola has several 

local actors who ensure the sustainable management and conservation of its landscape, 

of which the one that generates the most impact is the Collserola farmers and that is why 

it is important to support them. 

The way to do this proposed in this project is by the creation of a web page: 

«https://pasturantcollserola.wordpress.com/». It presents the information in a structured 

way resulting from the qualitative research carried out during the 2021-2022 academic 

year in the Parc Natural de Collserola and its purpose is to make the current situation of 

the forests of the mountain and the rural sector of Collserola more available to the urban 

and academic world. On the one hand, it is a commitment to agroecological, silvopastoral 

and forest management initiatives and projects in Collserola, which provide us with 

essential ecosystem services and help create an agroforestry mosaic of the landscape; 

on the other hand, it is a tool for environmental education providing resources that gives 

a joint vision of the dynamics that take place in Collserola, from a scientific, social and 

environmental perspective. 

 

Castellano: 

Collserola es un espacio natural que, hoy en día, está amenazado por el riesgo de un 

gran incendio forestal que podría quemar sus bosques y su patrimonio ecológico y 

cultural en cuestión de horas. Durante los últimos 70 años ha habido un abandono 

pronunciado de las actividades humanas tradicionales en este territorio que gestionaban 

sus bosques y su paisaje: la agricultura, la ganadería extensiva y la explotación forestal. 

A consecuencia, el bosque ha ocupado la mayor parte de la sierra de una forma muy 

homogénea, con pocos espacios abiertos y un sotobosque con gran carga de biomasa, 

que puede convertirse en combustible por el fuego. Pero Collserola cuenta con varios 

actores locales que velan por la gestión sostenible y la conservación de su paisaje, de 
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los que el que genera más impacto es el campesinado de Collserola: por eso es 

importante apoyarlo. 

La propuesta dinamizadora que se expone en el presente trabajo es la creación de un 

producto: una página web «https://pasturantcollserola.wordpress.com/». Un formato que 

recopila de forma estructurada la información fruto de la investigación cualitativa 

desarrollada durante el curso 2021-2022 en el Parque Natural de Collserola, con el fin 

de acercar al mundo urbano y académico la situación actual que viven los bosques y el 

sector rural de la sierra. Por un lado, es una apuesta por las iniciativas y proyectos 

agroecológicos, silvopastoriles y de gestión forestal en Collserola, que nos proporcionan 

servicios ecosistémicos esenciales y ayudan a crear un mosaico agroforestal del 

paisaje, y por otro, una herramienta para la educación ambiental como recurso 

divulgativo que da una visión conjunta de las dinámicas que tienen lugar en Collserola, 

desde una perspectiva científica, social y medioambiental. 

 

Català: 

Collserola és un espai natural que, a dia d’avui, està amenaçat pel risc d’un gran incendi 

forestal que podria cremar els seu boscos i el seu patrimoni ecològic i cultural en qüestió 

hores. Durant els últims 70 anys hi ha hagut un fort abandó de les activitats humanes 

tradicionals en aquest territori que en gestionaven els boscos i el paisatge: l’agricultura, 

la ramaderia extensiva i l’explotació forestal. A conseqüència, el bosc ha ocupat la major 

part de la serra d’una forma molt homogènia, amb pocs espais oberts i un sotabosc amb 

gran càrrega de biomassa, que pot convertir-se en combustible pel foc. Però Collserola 

conta amb diversos actors locals que vetllen per la gestió sostenible i la conservació del 

seu paisatge, dels quals el que genera més impacte és la pagesia de Collserola: per 

això és important donar-li suport. 

La proposta dinamitzadora que s’exposa en el present treball és la creació d’un 

producte: una pàgina web «https://pasturantcollserola.wordpress.com/». Un format que 

recopila de forma estructurada la informació fruit de la investigació qualitativa 

desenvolupada durant el curs 2021-2022 al Parc Natural de Collserola, amb la finalitat 

d’apropar al món urbà i acadèmic la situació actual que viuen els boscos i el sector rural 

de la serra. Per una banda, és una aposta per les iniciatives i projectes agroecològics, 

silvopastorals i de gestió forestal a Collserola, els quals ens proporcionen serveis 

ecosistèmics essencials i ajuden a crear un mosaic agroforestal del paisatge, i per l’altra, 

una eina per a l’educació ambiental com a recurs divulgatiu el qual dóna una visió 

conjunta de les dinàmiques que tenen lloc a Collserola, des d’una perspectiva científica, 

social i mediambiental. 
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 

 

Aquest objectiu fa èmfasi a crear ciutats inclusives, segures, 

resilients i sostenibles ja que moltes d’elles són molt 

vulnerables al canvi climàtic i als desastres naturals degut a 

l’alta densitat de població resident. Construir un urbanisme 

resilient és crucial per evitar pèrdues humanes, socials i 

econòmiques. A través de preguntes com ara: quina és la 

qualitat de l’aire o com són els espais públics ens posa de 

manifest que com millors siguin les condicions que establim en la nostra comunitat, millor 

serà l’efecte sobre la nostra qualitat de vida. 

Collserola és el pulmó verd i l’espai públic recreatiu més gran de la zona més poblada 

de Catalunya. Millora la qualitat de l’aire de la ciutat i de la vida dels seus ciutadans, 

oferint un espai natural a tocar de la gentrificació lúdic i recreatiu, a la vegada que ens 

lliga amb l’entorn rural i patrimonial de la zona. 

 

 La producció i el consum a escala mundial -lligats a l’economia 

global- es basen en l’ús dels ecosistemes naturals i els seus 

recursos d’una manera destructiva que té greus impactes en el 

planeta. La millora econòmica i progrés social de l’últim segle 

han anat acompanyats de la degradació dels ecosistemes, 

cosa que posa en perill els sistemes dels quals el nostre futur 

desenvolupament i la nostra supervivència depenen. Aquest 

objectiu ens proposa aconseguir un sistema de consum i producció sostenible on el 

creixement econòmic no depengui de la contínua degradació d’ecosistemes, sinó en 

incrementar l’eficiència dels recursos i promoure estils de vida. Aquest nou model hauria 

de contribuir a reduir la pobresa de manera sostenible i la transició cap a una economia 

més descarbonitzada i verda. 

Dins de Collserola hi ha projectes de la pagesia arrelats al territori que proveeixen 

d’aliments frescos, ecològics i de proximitat a la població local, a través de venda directa, 

restaurants, cistelles ecològiques, i menjadors escolars entre d’altres. És un model de 

producció i consum sostenible i de qualitat, que incentiva el canvi de model alimentari 

agroindustrial actual -que tants gasos emet i tants ecosistemes degrada- cap a 

l’agroecològic i local, en el camí cap a la sobirania alimentària. 
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L’últim informe sobre el canvi climàtic de la IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) ens mostra 

possibles futurs climàtics on hi ha conseqüències catastròfiques 

si no fem una dràstica reducció de les emissions durant els 

pròxims 5 anys.  A més, no estem complint amb  els reptes 

derivats de l’Acord de París, on s’intentava limitar l’augment de 

la temperatura planetària a 1,5ºC. L’actual crisi sanitària, econòmica, ecosistèmica, 

energètica, etc, podria ser una oportunitat per fer un canvi sistèmic profund cap a una 

economia més sostenible que treballa tan per la gent com pel planeta, a la vegada que 

ens hem de coordinar per confrontar tots els riscos climàtics que anirem patint com més 

s’escalfi el planeta. Algunes de les conseqüències ja les estem tenint, com ara l’augment 

de les inundacions, de les sequeres i risc d’incendis devastadors -els nous incendis de 

sisena generació- atiats per condicions extremes de temperatura, humitat i factors 

climàtics locals. 

Segons els bombers de la Generalitat, Collserola té un alt risc de patir un d’aquests 

incendis de sisena generació degut a l’augment de dies anuals on es reuneixen les 

condicions climàtiques favorables per un gran incendi i també afavorit per l’alta densitat 

de massa forestal poc gestionada que té el parc. Podria causar víctimes mortals al haver 

moltes urbanitzacions envoltades de bosc, a més de tot el dany ecosistèmic i de salut 

per les persones que causaria. S’haurien de posar en marxa projectes per aconseguir 

una serra de Collserola més resilient, biodiversa i amb més disponibilitat d’aigua. En 

definitiva, un paisatge més gestionat i amb menys risc d’incendis per fer front a les 

conseqüències del canvi climàtic. 

 

La salut dels ecosistemes terrestres -dels que depenem 

nosaltres i tantes espècies- està deteriorant-se més ràpid que 

mai, afectant els fonaments de la natura, i de les nostres 

economies, estils de vida, seguretat alimentària, salut i qualitat 

de vida global. 

La gestió agroramadera i forestal del paisatge de Collserola 

permet un augment dels espais oberts i dels ecotons, generant així un paisatge de 

mosaic agroforestal mediterrani on s’afavoreix la biodiversitat i els hàbitats de moltes 

espècies que depenen de zones obertes i semi-rurals. La gestió forestal permet a la 

vegada -juntament amb l’ajuda dels ramats que aclareixen el sotabosc- fer una tala 

selectiva d’espècies arbòries, potenciant un tipus d’arbre dominant o un altre segons les 

condicions de cada zona seguint criteris específics que afavoreixen els ecosistemes 

locals i les persones que depenen dels seus serveis ecosistèmics.  
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1. INTRODUCCCIÓ 

 

1.1 CONTEXTUALITZACIÓ 

 

Collserola és el Parc Natural d’una gran àrea metropolitana. És un pulmó verd, l’hàbitat 

de moltes espècies, una escola de natura i l’espai natural recreatiu i de salut per milions 

de persones. Però també és el lloc de gent que hi treballa, com la pagesia de Collserola, 

qui posa el seu esforç per produir aliments agroecològics i mantenir el paisatge1. 

La riquesa natural de Collserola no només la conformen els seus boscos, sinó que és el 

mosaic d’ambients naturals, complex i dinàmic que accentua el gran valor natural de la 

serra i que garanteix la màxima biodiversitat2. Els boscos de Collserola avui s'estenen 

de manera contínua fins a tocar de zones urbanes i habitades sense transició. Aquest 

fet, sumat als efectes del canvi climàtic, fan preveure un risc per a les persones i pels 

mateixos boscos, en incendis més freqüents i potser de nova generació, més difícils de 

combatre3. 

El risc d’un gran incendi forestal preocupa a la gent que viu i que treballa a Collserola 

(al voltant de 190.000 persones4), a més del possible efecte sobre totes les activitats 

econòmiques i llocs de feina que depenen d’aquest paratge natural. Les administracions 

estan veient la destrucció i els reptes d’extinció que suposen els incendis de nova 

generació (anomenats de sisena generació), induïts per les condicions de canvi climàtic, 

arreu del món (Portugal, Grècia, Austràlia, Brasil, Califòrnia...), agreujant-se quan hi ha 

simultaneïtat de focs5. Cada cop es fa més necessària una conscienciació de la societat 

pel que fa a una «cultura del foc», per saber com prevenir, actuar i autoprotegir-se del 

foc en les seves finques6. Per exemple, últimament s’ha parlat de manera recurrent 

sobre el poc manteniment per part de propietaris forestals i ajuntaments de les franges 

de protecció o seguretat contra incendis que han de resseguir, obligatòriament, tot el 

perímetre de les urbanitzacions i nuclis urbans que es trobin a menys de 500 metres del 

bosc7. 

Actualment hi ha consens en que l’agricultura, la ramaderia en extensiu i la gestió 

forestal sostenible contribueixen en el manteniment d’aquest mosaic agroforestal del 

 
1 Alimentem Collserola (2021). Vídeo documental. 
2 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2020). Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del parc natural de la serra de Collserola. Memòria descriptiva i justificativa. 
3  “Sense ficció” de TV3 (2020): L’amenaça incandescent 
4 Dada extreta de www.paucostafoundation.org 
5 Castellnou, Marc (2 juliol 2022) 
6 Associació Collserola Paisatge Viu (2021) 
7 Manzano Rojas, Francis (10 juliol 2021). Veïns de Collserola reclamen urgentment recursos per a la 
prevenció d’incendis. Betevé 
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paisatge: un conjunt de pastures, camps i boscos, on els dos primers hàbitats fan de 

tallafocs natural a la continuïtat de la massa homogènia d’arbres. Aquest mosaic crea 

un conjunt d’ecosistemes que aporten més biodiversitat i equilibri al nostre paisatge 

mediterrani, i el doten de resiliència enfront als incendis i al canvi climàtic8. Des de 

mitjans del s. XX, però, Collserola ha experimentat un procés sistemàtic 

d'abandonament de l'activitat agroramadera que actualment posa en perill la 

conservació del mosaic agroforestal i dels valors naturals de la serra9. 

 

Per altra banda, la ciutadania, cada cop més conscienciada, està augmentant l’interès 

pel consum d’aliments locals, de qualitat i ecològics10, i segons Alfred March (pagès de 

La Rural de Collserola), el consumidor vol tenir cada cop més contacte de primeres amb 

els seus productors, els quals, tot i semblar contradictori, els costa molt mantenir petites 

explotacions agràries econòmicament viables. Això és degut a que l’agricultura de 

muntanya i la ramaderia periurbana tenen costos més elevats de producció i s’obté un 

menor rendiment. 

 

L’agricultura ecològica i la ramaderia extensiva han de tenir un paper clau en la promoció 

de la sostenibilitat ecològica, econòmica i social dels Espais Naturals Protegits, i en la 

conservació del paisatge i dels serveis que brinden els ecosistemes. Així, els ramats, 

poden recuperar un protagonisme perdut: la silvopastura. La pastura del sotabosc, a 

més de produir aliments de qualitat, suposa un estalvi en el manteniment de les franges 

de protecció de zones urbanes i edificacions aïllades11. 

 

Actualment, segons el CTFC (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya), 

els Bombers estan definint àrees estratègiques de gestió enfront incendis forestals a tot 

Catalunya. Les àrees estratègiques són zones on pot canviar el comportament d’un 

hipotètic incendi forestal, i on cal garantir les discontinuïtats horitzontals i verticals de la 

vegetació. Es tracta de zones on cal realitzar treballs silvícoles, i on el pastoralisme pot 

ésser una eina neta que ajudi al control de la vegetació. 

 

 
8 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 2020. Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del parc natural de la serra de Collserola. Memòria descriptiva i justificativa 
9 Arran de Terra, 2018. Diagnosi participativa. El sistema alimentari de Collserola. Reptes i potencialitats 
per a la Transició Agroecològica 
10 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 2020. Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del parc natural de la serra de Collserola. Memòria descriptiva i justificativa 
11 Batalla, Laia; Díaz, Maria; Escola de Pastors de Catalunya (2020). Guia per a la implementació de la 
silvopastura a les muntanyes del Baix: una eina de gestió i protecció del territori. Consell Comarcal del Baix 
Llobregat; Muntanyes del Baix 
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En aquest context, donada la vulnerabilitat del sector primari, per fer front als reptes 

esmentats i promoure la Transició Agroecològica a Collserola (Annex 4: DAFO)  és 

fonamental tractar d’implicar i articular no només la pagesia, sinó també la resta d’agents 

socials que operen en l’àmbit del Parc Natural12. 

 

 

Incendi declarat al vessant sud de Collserola (2021) [Font: arxiu Bombers de la Generalitat]. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓ DE LA MEMÒRIA 

 

El present treball és una memòria descriptiva del que és el projecte, la qual exposa el 

context i el procediment dut a terme en la creació d’un producte final, amb l’anàlisi 

conseqüent. El producte és una pàgina web divulgativa plena de continguts, i actualment 

encara en fase de desenvolupament, en la qual es reflecteix bona part de la informació 

recopilada durant la recerca de camp i que s’ha traduït en el projecte (producte i 

memòria). L’enllaç per accedir-hi és el següent: 

«https://pasturantcollserola.wordpress.com/»; i la contrasenya és: 

«pasturant_collserola». 

 
12 Arran de Terra, 2017. Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del Parc Natural de la 
Serra de Collserola 
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La decisió de crear aquest producte és fruit de la combinació de, per una banda, voler 

exposar la informació apresa i obtinguda durant el treball de camp realitzat a Collserola 

i, per l’altra, de l’oferiment rebut per dur a terme un encàrrec, de forma voluntària, arrel 

de la involucració personal en un projecte socioambiental a Collserola. L’encàrrec 

consistia en dissenyar material gràfic i un lloc web explicatiu del projecte voluntari, amb 

l’objectiu de fer-ne difusió. És per això que el producte final ha esdevingut en aquest 

format digital i no un altre, tot i que ha hagut una evolució de la idea i plantejament 

inicials del producte per adequar-lo a les necessitats canviants del context. 

 

El contingut de la pàgina web pretén mostrar als usuaris una descripció del sector primari 

de Collserola i la seva situació actual. S’hi destaquen les recents iniciatives innovadores 

a Collserola que tinguin per objectiu: 

• La gestió forestal per a la prevenció d’incendis i l’adaptació al canvi climàtic dels 

boscos i del paisatge. 

• La recuperació de l’activat agroramadera i silvícola a la serra de forma 

sostenible. 

Es busca poder col·laborar en la divulgació d’aquests projectes a través de les TIC, 

alguns dels quals ja tenen el seu propi web o altres plataformes a internet, però en un 

context comú. Apropar el tema dels boscos i del paisatge des de diferents perspectives 

a persones que desconeixen la complexitat del sector i sumar en la creació de 

consciències col·lectives a favor del model agroecològic de la serra i de la necessitat 

d’una gestió forestal sostenible dels boscos per evitar riscos i pèrdua de biodiversitat. I 

que tot això derivi en un interès que els impulsi a ser part activa del moviment, implicant-

se: ja sigui consumint local, fent voluntariat, transmetent els coneixements a més 

persones, pressionant les administracions... 

Les motivacions personals són, en primer lloc, poder contribuir sense ànim de lucre en 

el desenvolupament d’aquests projectes i, en segon lloc, poder transmetre les 

problemàtiques rurals a les que la societat s’enfronta, en un context de canvi de model 

i de transició agroecològica on la mobilització social és clau. 

La Universitat (i posteriorment el sector professional) pot tenir un rol actiu en aquest 

tipus de problemàtiques, aportant coneixement i treball a sectors rurals que tenen 

diverses precarietats que dificulten la seva participació en moviments socials, sent però 

peces imprescindibles per la conservació dels ecosistemes mediterranis. 
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1.3 JUSTIFICACIÓ  

 

Collserola és un espai periurbà complex on conviuen diferents mons: el sector terciari, 

que ofereix activitats lúdiques, recreatives, educatives, i turístiques als visitants; el sector 

primari, que vertebra i gestiona el territori a través de l’explotació agroramadera i/o 

forestal de les seves finques (públiques i privades); el món rural heretat, en forma de 

patrimoni arquitectònic, cultural, tradicional i paisatgístic; i finalment el paratge natural 

que és Collserola, amb la seva flora i fauna, els seus boscos i rieres, i la geologia que 

la conforma. Aquesta unió complexa esdevé d’allò més complicada si se li afegeix el fet 

que el territori de Collserola és gestionat per 9 administracions municipals diferents i un 

òrgan gestor del Parc Natural, entre d’altres. Això fa molt complicat el dia a dia de la 

gestió de la serra de Collserola com a un tot, una sola unitat, que sigui regida per 

polítiques coherents i pràctiques que s’enfrontin als reptes actuals i futurs d’aquest 

territori.  

El que s’ha fet evident aquests últims anys és que el sector que més malparat surt 

d’aquesta estructura política-administrativa és el de la petita pagesia de Collserola, que 

lluita per mantenir-se activa en un entorn molt pressionat.13 D’una banda pressionat 

antròpicament tant per l’especulació de la terra i el model agroindustrial predominant, 

com pels visitants i la quantitat de gent que viu a dins (en urbanitzacions) i al voltant (la 

metròpoli) de la serra. I per altra banda, també els afecten factors tals com la plaga del 

senglar, la sequera, sòls pobres en nutrients, pendents pronunciades, etc... 13 

El món rural i el món urbà no s’entenen i poc sovint caminen cap a objectius comuns 

com serien l’adaptació de la societat i dels boscos al canvi climàtic i als nous reptes 

socioambientals.14 Partint d’aquest context de marginalització que pateix el món rural12, 

també per part de polítiques de les administracions pensades amb el sistema de 

funcionament urbà15, i a la vegada sabent el context d’emergència climàtica que vivim, 

on se’ns reclama tornar a aplicar maneres de gestionar-nos més locals i sostenibles 

basades en l’agroecologia, sorgeix una pregunta: quin paper podria jugar una estudiant 

de biologia de la Universitat de Barcelona per donar suport al petit món rural de 

Collserola?  

  

 
13 Arran de Terra (2017). Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

14 Montserrat, C. (25 juny 2022). Convertir en benefici l’quilibri entre la propietat, els boscos i la societat. 
CCMA TV3 
15 Entrevista a Germán Llerena (febrer 2022). Annex 2.3.3  
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2. OBJECTIUS  

 

El plantejament d’aquest treball sorgeix d’unes inquietuds pel territori, que s’han 

concretat en la identificació d’una sèrie de reptes que afronta el territori de Collserola: 

1. Potenciar el mosaic agro-forestal a la Serra, contribuint a l’augment del terreny 

agrícola, la ramaderia extensiva i la gestió forestal per millorar la biodiversitat i 

resiliència d’aquest territori i reduir-ne la vulnerabilitat a incendis.  

2. Posada en valor de la silvopastura com a mètode de gestió forestal, convertint-

la en una potent eina de prevenció d’incendis i de gestió d’hàbitats. 

3. Visibilitzar els serveis ecosistèmics que brinda la pagesia de Collserola i que la 

gestió de les seves explotacions sigui viable. 

4. Sensibilitzar a la població urbana dels avantatges de tenir un món rural viu i 

sostenible a prop. 

 

 

Objectius generals Objectius específics Plantejament 

1.Identificació d’entitats i 
iniciatives agrícoles, 
ramaderes i forestals 
existents a Collserola 
 

2. Promoure actuacions que 
ajudin a generar un paisatge 
resilient a la serra de 
Collserola, especialment 
enfront un possible incendi 
de sisena generació. 
 

3. Formar-me i iniciar un 
possible camí professional 
de comunicadora ambiental 
a través de l’audiovisual, 
visibilitzant projectes 
ambientals a la ciutadania 

1.Divulgació i visibilitat d’ 
iniciatives i projectes de 
gestió forestal a través de 
material comunicatiu 
(audiovisual, cartells, 
entrevistes, xarxes, etc) a 
la ciutadania. 
 

2.Col·laboració i 
enregistrament de 
xerrades, conferències i 
jornades, ja que poques 
vegades tenen els mitjans 
per contractar personal 
per fer-ho. 
 
3. Fer un producte propi 
com a iniciativa personal 
de divulgació de la 
problemàtica 

1.Participació activa i voluntària 
en dos projectes de 
silvopastura, i ajudar-los en la 
part de comunicació fent 
disseny de material gràfic i/o 
audiovisual per a les xarxes. 
 
2. Elaborar el material 
enregistrat, editar-lo i fer vídeos 
resum de les jornades, i enviar-
los. Ex: jornada de Collserola 
paisatge viu, fira agrícola de 
Collserola, projecte carbonera, 
voluntariat amb els rucs, 
pasturant amb el pastor de 
Barcelona, etc. 
 
3.Crear una pàgina web com a 
producte del projecte que posi a 
l’abast dels usuaris els 
continguts apresos i a la vegada 
serveixi per divulgar les 
iniciatives de gestió forestal 
recents en les que he participat 
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3. MARC TEÒRIC 

 

Incendis mediterranis: el funcionament ecològic del foc 

El foc a la zona mediterrània sempre ha sigut recurrent, però actualment la problemàtica del foc 

provoca molta destrucció dels ecosistemes naturals. A les regions de clima mediterrani, en les 

quals es dóna la coincidència de l'estació càlida amb l'estació seca, hi ha la presència d'una 

vegetació esclerofil·la que presenta un baix contingut d'aigua en els teixits constitutius i, per tant, 

un alt índex de combustibilitat, resultat de la llarga adaptació de les plantes al foc.16 En les 

propietats combustibles de la vegetació davant del foc hi ha factors constants com la topografia 

i la combustibilitat, i factors variables: vent, temperatura, humitat i altres elements atmosfèrics.17 

 

Efectes del foc en els ecosistemes: 

Cal tenir present que la destrucció del sòl i la pèrdua de nutrients consegüent és I'efecte més 

negatiu dels incendis sobre els ecosistemes.17 Els efectes de l'incendi sobre el sòl dependran, 

en primer lloc, de la intensitat tèrmica i del tipus d'incendi. A grans trets, els efectes del foc sobre 

el sòl són els següents: 

- Pèrdua de la biomassa vegetal aèria, fet que genera la desprotecció del sòl.  

- Els efectes biològics són dràstics, ja que desapareix bona part de la fauna associada als 

horitzons superiors i el banc de llavors es veu notablement disminuït. 

- Deposició d’elements minerals sobre el sòl en forma de cendres.  

- Pèrdua, durant l'incendi, per volatilització o com a partícules portades pel fum, d'una part 

dels elements minerals presents en la biomassa, sobretot nitrogen i sofre.  

En conclusió, una zona cremada presenta un ambient més sec, força fluctuant, molt fràgil, amb 

abundància de nutrients minerals i amb un cert increment de la disponibilitat hídrica edàfica. 17 

 

Reptes dels ecosistemes forestals mediterranis 

Segons un extret de l’article del Centre de la Propietat: “cada cop són més les evidències 

que posen de manifest que els canvis socials i culturals d'aquest últim segle, impulsats 

pel motor de la industrialització i la globalització, han empès els nostres ecosistemes i 

el nostre sector primari a un punt de no retorn en el qual es preveu una forta davallada 

de la qualitat dels hàbitats naturals, la biodiversitat d'espècies, la qualitat de l'aigua i la 

producció primària. La creixent pressió exercida als ecosistemes naturals, provocada 

pel nostre sistema econòmic, i també l'augment dels fenòmens ambientals extrems, 

estan causant que els nostres ecosistemes forestals siguin cada cop més vulnerables 

als incendis, les plagues o els efectes de les sequeres. Addicionalment, la creixent 

 
16 Trabaud, L. (1984). Structural changes in a garrigue of Quercus coccifera according to different 

prescribed fire regimes. Acta Oecologica Oecologia Applicata, 5 (2), pag 127 
17 Josep Gordi; Josep Pintó; Josep Vila (1996) L'estudi dels incendis en el món mediterrani. Universitat de 
Girona. Secció de Geografia. 
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urbanització en la qual estem immersos i els canvis socials del món rural suposen noves 

dinàmiques, pressions i riscos per als espais naturals. Al mateix temps, s'aprecia una 

davallada del teixit productiu i social en els territoris de muntanya i rurals, que causa una 

pèrdua incalculable de paisatges, sabers i tradicions locals, i també valors culturals 

associats al territori.”18 

 

Silvicultura 

En un context de crisi climàtica i de nombrosos incendis forestals a tot el país, hi ha gent 

que encara es pregunta en què consisteix la gestió forestal. És el conjunt d’accions que 

desenvolupa la propietat dels boscos – pública o privada- de manera voluntària perquè 

vol assolir uns objectius determinats. Aquests poden ser diversos, des de la producció 

de fusta o biomassa per a ús energètic o constructiu fins a la prevenció d’incendis, l’ús 

eficient de recursos hídrics, l’ús recreatiu i de lleure o promoure el paisatge19 -com podria 

ser fer rompudes al bosc per recuperar antics camps, feixes o espais oberts-. 

Actualment a Catalunya, aquests objectius esmentats es poden aconseguir amb 

l’aprofitament racional dels boscos de manera sostenible en el temps a partir de models 

silvícoles. Aquests models defineixen quines actuacions (aclarides, tallades, podes, etc.) 

cal dur a terme en una massa forestal cada determinat temps per assolir els propòsits 

definits. “Un sistema de governança modern i efectiu ha de permetre un aprofitament 

sostenible dels seus recursos naturals que prioritzi el manteniment dels serveis 

ecosistèmics que proveeixen. Cal garantir una gestió activa dels espais naturals 

protegits amb les eines i els recursos adients d’acord amb els coneixements científics 

actuals i els criteris de conservació i gestió de la biodiversitat: la gestió de riscos i 

pertorbacions, la bioeconomia forestal, els sòls, l’aigua, la biodiversitat i la governança, 

la integració social...”20 

 

Silvopastura 

Una eina sostenible de gestió forestal que s’està començant a implementar recentment 

a diversos indrets de Catalunya i d’Europa és l’anomenada silvopastura. Segons es pot 

extreure de l’informe Layman de Life Montserrat, aquesta es basa en la pastura 

tradicional del sotabosc amb animals, contribuint a la millora de la biodiversitat per 

l’herbivoria a diferents estrats de vegetació, l’adob del sòl, i el manteniment d’espais 

oberts- i a la prevenció d’incendis -per crear discontinuïtat en les capes verticals de 

 
18 Centre de la Propietat Forestal (2022) Silvicultura. Revista tècnica Nº 86 (www.cpg.gencat.cat) 
19 Montserrat, Cristina (25 juny 2022). Convertir en benefici l’quilibri entre la propietat, els boscos i la 
societat. CCMA TV3 
20 Centre de la Propietat Forestal (2022) Silvicultura. Revista tècnica Nº 86 (www.cpg.gencat.cat) 
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vegetació i reduir la càrrega combustible de biomassa del sotabosc. El silvopastoralisme 

no va sol, sovint necessita d’una gestió forestal combinada dels boscos amb mitjans 

mecànics (motosserres, desbrossadores, taladores, etc) per fer aclarides d’arbres, 

rompudes per recuperar feixes abandonades, obrir espais per a que el bestiar pugui 

transitar amb més facilitat, fer aprofitament de la fusta i llenyes... Una gestió forestal 

mixta combinant les dues tècniques permet reduir costos econòmics i dependència del 

petroli de la maquinària forestal perquè la pastura dels ramats manté el sotabosc a 

nivells adequats durant més temps, fent menys necessàries les intervencions 

mecàniques i allargant el temps entre cada intervenció.21 

 

Mosaic agrosilvopastural mediterrani 

El despoblament que ha afectat el medi rural ha suposat la desaparició d’un paisatge en 

mosaic (boscos, conreus, erms, masies) que ha estat substituït per àrees continues i 

extenses de vegetació forestal: boscos, màquies, brolles.22  

En el següent extracte de la Guia per la implementació de la silvopastura a les 

muntanyes del Baix, ens diu que: “La muntanya mediterrània té una llarga tradició 

d’assentament i aprofitament humà, i els seus ecosistemes i paisatges han evolucionat 

durant segles conjuntament amb l’activitat humana que, mitjançant la combinació 

d’agricultura, ramaderia extensiva i gestió forestal, ha consolidat un paisatge 

característic: el mosaic agrosilvopastoral mediterrani. Taques disperses de bosc, camps 

i pastures, de mida molt variable, conformen les peces d’aquest mosaic creant una 

successió d’ambients i espais de transició entre uns i altres que aporten una gran 

diversitat al sistema. Fins al punt que actualment associem el mosaic agrosilvopastoral 

amb els màxims nivells de biodiversitat a l’entorn mediterrani. I més enllà dels seu valor 

ambiental, a aquest binomi paisatge-natura cal afegir-li també un significatiu valor social 

i econòmic. Amb el temps s’ha produït una identificació cultural i estètica de la població 

amb aquests paisatges de gestió activa i ordenada que fa que els percebem com a 

desitjables i enforteix el vincle entre el territori i la seva gent. Un bon equilibri entre la 

activitat humana i els valors naturals i paisatgístics és una combinació d’èxit pel futur de 

qualsevol territori i el mosaic agrosilvopastoral mediterrani n’és un bon exemple.”23 

  

 
21 Life Montserrat (2019): Layman Report: Gestió Silvopastoral per afavorir la biodiversitat i prevenir grans 
incendis forestals 

22 Josep Gordi; Josep Pintó; Josep Vila (1996) L'estudi dels incendis en el món mediterrani. Universitat de 
Girona. Secció de Geografia. 
23 Batalla, Laia; Díaz, Maria; Escola de Pastors de Catalunya (2020). Guia per a la implementació de la 
silvopastura a les muntanyes del Baix: una eina de gestió i protecció del territori. Consell Comarcal del Baix 
Llobregat; Muntanyes del Baix 
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Agroecologia 

Un concepte indispensable per aquest treball, em porta a desenvolupar un interès cap 

a la pagesia de Collserola i com aquesta gestiona el paisatge. Descobreixo aquesta 

praxis a través de les pràctiques externes del grau sobre educació ambiental escolar. 

 

Un dels promotors de l’agroecologia, Miguel Altieri, la defineix com “una disciplina que 

proveeix els principis ecològics bàsics per estudiar, dissenyar i gestionar agrosistemes 

que siguin productius i conservadors dels recursos naturals, i que també siguin 

culturalment sensibles, socialment justos i econòmicament viables”24 

 

Els trets característics de l’agroecologia són: 

- S’oposa tant a l’agricultura industrial com als seus circuits de comercialització 

globals i, per tant, pretén desenvolupar formes de producció, distribució i consum 

sostenibles que permetin afrontar la crisi ecològica i social contemporània. 

- Es basa en les estratègies organitzatives col·lectives i en el coneixement popular 

(local, camperol i/o indígena) i els reivindica. 

- Integra el maneig de la finca, les relacions humanes i la protecció de les 

diversitats agrícola i cultural en el mateix procés. 

 

Segons l’informe de La dinamització Local Agroecològica citat “l’agroecologia 

s’expressa en diferents àmbits de la realitat: finca o explotació, societat local i societat 

major. La finca o explotació pertany a la dimensió tècnica o ecològica-productiva, la 

societat local a la sociocultural o de desenvolupament rural, i la societat major es 

representa per la dimensió sociopolítica o de transformació social. Les tres dimensions 

es condicionen mútuament, tan en l’anàlisi de problemàtiques com en el 

desenvolupament de les solucions. Els problemes en el sector agrari generalment se 

situen a escala de finca, mentre que les solucions es troben en escales superiors 

(societat local o major). És així com, des de la perspectiva política, l’agroecologia 

esdevé, d’una banda, un potent moviment social d’àmbit global, i de l’altra, una proposta 

alternativa de desenvolupament rural.”25 

 

 

  

 
24 Altieri, M.A. (1999) The Ecological Role of Biodiversity in Agroecosystems. Agriculture, Ecosystems & 
Environment, 74, 19-31. 
25 Diputació de Barcelona. La dinamització local agroecològica (Elements d’Innovació i Estratègia, 8) 
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PEPNAT 

El 2021 s’ha aprovat definitivament El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 

Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L'objecte del PEPNat és l’ordenació i regulació dels usos i les activitats d’acord amb els 

objectius del Parc Natural de protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels 

valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals 

d'aquest espai natural de protecció especial, inclòs al Pla d'espais d'interès natural 

(PEIN).26 

 

Model de valorització dels recursos naturals 

El PEPNat valora, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la 

conservació del mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la 

vulnerabilitat front els diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis 

forestals i, de l’altra, reconeix el seu paper de generador de rendes econòmiques i de 

dinamització del territori. Dins d’aquest marc de referència, i tenint en compte la pèrdua 

de biodiversitat i els possibles escenaris derivats del canvi climàtic, el Pla especial 

estableix els següents objectius generals: 

- Mantenir i millorar el mosaic agroforestal, identificant mecanismes per a la 

potenciació i consolidació de la superfície agrària i fomentant l’economia verda. 

- Promoure la gestió forestal i els usos i aprofitaments agropecuaris sota criteris 

de sostenibilitat que es basin en el respecte de la funció ecològica, social i el 

foment de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc. 

- Establir mecanismes que contribueixin a l'increment de la viabilitat de les 

activitats agràries, promovent la marca de qualitat de Collserola i una xarxa de 

comercialització i divulgació. 

- Facilitar l’establiment de les directrius del Pla Agropecuari, actualment en fase 

d’implementació. 

 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) -l’òrgan de gestió 

del Parc- sabent els beneficis que es generaven de mantenir l’activitat agroramadera al 

Parc Natural (PN), va elaborar fa més de 8 anys el Pla Agropecuari del PNSC, que 

pretenia assentar les bases legals per a la conservació i recuperació de l’activitat 

agroramadera al parc, a més d’accions com ara la reintroducció de ramats d’ovelles, 

l’aprofitament forestal, la caracterització de parcel·les agrícoles, i un inici 

d’acompanyament a la pagesia. En aquest marc, l’any 2015 el Consorci va encarregar 

 
26 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2021). Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge del parc natural de la serra de Collserola. Memòria descriptiva i justificativa. 
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a l’associació Arran de Terra realitzar un procés ampli i a mig termini de Dinamització 

Local Agroecològica, que s’inicià el 2016. En aquell moment hi havia 12 iniciatives de 

producció agrària que estaven en actiu dins els límits del PN. Ara en són 27. La 

Dinamització Local Agroecològica (DLAe) és una estratègia pràctica de 

desenvolupament local que pretén promoure sistemes alimentaris i comunitats locals 

més justes i sostenibles, basada en els principis de l’Agroecologia i la Sobirania 

Alimentària. 

 

El nou pla inclou les polítiques del vigent Pla agropecuari: “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 afavoreixin la conservació 

de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc. Així es podrà donar lloc a una adequada 

planificació per erradicar la marginalitat i fomentar l’establiment d’una agricultura i una 

ramaderia econòmicament sostenible i paisatgísticament integrada a l’entorn natural”.27 

 

Taula1. Usos i activitats primàries al parc [Font: PEPNat.] 

  

 
27 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2013). Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra 

de Collserola. 
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Paisatge agroforestal i agropecuari de Collserola 

Segons l’estudi del PEPNat sobre els hàbitats i espècies del parc, l’ambient forestal és el 

paisatge predominant i el que ocupa més superfície. Les formacions vegetals predominants 

són les pinedes de pi blanc i els alzinars amb roures, i els arbusts més abundants d’aquest 

ambient són l’arboç, el marfull, l’aladern, el bruc, l’heura, galzeran, etc. En els vessants 

assolellats hi trobem també prats secs i brolles. El primers són formacions herbàcies molt 

adaptades a la sequera i de les quals en destaca el prat d’albellatge, una gramínia força alta 

que s’asseca a l’estiu, combinada amb ginestes i altres. Les brolles estan dominades per 

mates baixes resistents a la sequera com la gatosa, garric, argelaga negra, bruc, estepes, 

romaní, farigola, cap d’ase, etc (en general flora molt apícola). La vegetació de ribera la 

trobem relegada als fons de valls, barrancs i rieres, i en els llocs on s’ha degradat el bosc de 

ribera original, apareix l’esbarzer. 

 

Pel que fa a la fauna, el seguiment d’ocells al Parc Natural demostra que als ambients de 

mosaic agroforestal és on es registra més riquesa d’espècies en comparació amb altres 

ambients molt representats a Collserola com són els boscos. En concret, on s’hi ha trobat 

més espècies d’ocells emblemàtiques com el capsigrany, la puput i l’abellerol, és en el 

paisatge típicament mediterrani de mosaic de cultius combinat amb els torrents, fondals, 

boscos i marges. Aquesta gran riquesa d’espècies d’interès (gairebé 70 sp.) és degut a una 

heterogeneïtat paisatgística molt alta. Aquí s’ha de destacar les rapinyaires, que depenen 

directament i indirectament dels mosaics agrícoles. Pel que fa als diürns, l’aligot troba un 

territori ric on caçar conills i d’altres preses associades als marges dels camps. També s’ha 

observat àliga marcenca que menja sobretot rèptils, falcó peregrí, xoriguer, astor i esparver. 

Dels rapinyaires nocturns, el mussol comú habita sobretot els espais de conreu arbrat, junt 

amb altres com el duc, l’òliba i el mussol banyut. Els ambients agroforestals també són 

importants pels representants al Parc del grup dels rèptils, com les serps, els llangardaixos, 

sargantanes i dragons, que sovint habiten els marges de pedra seca.28 

 

Anys enrere, els prats d’albellatge s’estenien pels vessants assolellats de la serra a causa 

de la tala de les zones boscoses. Durant força anys es van utilitzar per a la pastura d’ovelles 

i cabres, raó per la qual els pastors cremaven periòdicament les mates i els arbusts que hi 

creixien. En desaparèixer la pastura, es va iniciar la regeneració de la vegetació llenyosa. 

Actualment, s’observa una clara relació entre la distribució d’aquests prats i la freqüència 

dels incendis que es produeixen a la zona. Així doncs, el manteniment d’aquests prats passa 

per la pastura o els incendis. Aquests ambients oberts són àrees de gran interès ecològic, 

 
28 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2021). Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge del parc natural de la serra de Collserola. Memòria descriptiva i justificativa 
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com ho demostra la fauna que hi viu, malgrat que per a la majoria de la ciutadania els pot 

semblar espais empobrits per la manca d’arbres.29 

 

 

  

(1) Extensió de bosc homogeni de Collserola vista des del vessant del Vallès i (2) Prat d’albellatge 

característic dels vessants solells de Collserola [Font: arxiu del CPNSC] 

  

 

 

Context historico-social de Collserola 

En el transcurs de la història, l’agricultura i la ramaderia han sigut de les activitats 

humanes a la Serra de Collserola i els seus voltants, una serra que feia de pont natural 

i de pas entre les planes agrícoles del Baix Llobregat, del Vallès i de Barcelona. Al segle 

passat Collserola presentava un paisatge en mosaic agroforestal, on els boscos creixien 

a les vessant més empinades i difícils per fer agricultura. Les activitats agroramaderes i 

forestals eren la base econòmica de la societat local. El retrocés d’aquestes activitats 

econòmiques lligades a la terra i als boscos s’inicià a finals del segle XIX, amb l’arribada 

de la plaga de la fil·loxera – que afectà al conreu de la vinya-, i s’accentuà a partir de la 

segona meitat del segle XX, degut als profunds canvis socioeconòmics, culturals i 

demogràfics que es van produir arreu del país, però amb especial intensitat a la 

conurbació barcelonina. Arrel d’això, es van començar a protegir espais amb valor 

ecosistèmic en perill de desaparèixer.30 

 
29 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2021). Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge del parc natural de la serra de Collserola. Memòria descriptiva i justificativa 

30 Arran de Terra (2018). Diagnosi participativa. El sistema alimentari de Collserola. Reptes i potencialitats 
per a la Transició Agroecològica 
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Vinya a Can Valldaura [Font: arxiu del CPNSC] 

 

En el moment en què Collserola es va començar a protegir (2006-2010) l’agricultura 

encara era força present al parc, sobretot per la zona perimetral, i no es va creure 

necessari la seva protecció com a paisatge ecosistèmic de gran valor. Això va provocar 

que les franges de camps i pastures que envoltaven el parc natural fossin ocupades per 

polígons i urbanitzacions, o equipaments diversos. Amb la disminució de l’activitat 

agrària a les finques internes del parc, el bosc va cobrir la major part de superfície. Un 

bosc jove i homogeni, principalment de pi blanc amb un sotabosc d’alzines i roures que 

el van substituint progressivament en aquelles finques on no hi ha plans de gestió 

forestal. Dins de la zona del Parc Natural, l’activitat agropecuària que s’hi desenvolupa 

s’ha anat fent cada cop més precària, fins el punt de comptar actualment amb un futur 

incert. En els últims anys, però, diversos agents socials vinculats amb Collserola han 

començat a unir esforços per fer front a aquesta situació i promoure la recuperació de 

l’activitat agropecuària a la serra.31 

 

És difícil, si tota la vida s’ha lluitat per salvar els ecosistemes naturals amb el mínim 

d’intervenció i deixant regenerar el bosc i la successió natural, de cop canviar 

d’estratègia i dir que cal entrar-hi amb les màquines a fer rompudes, aclarides, espais 

oberts, zones de pastura, i portar-hi ramats. És una manera de gestió que molts 

biòlegs/ues no conceben, perquè implica intervenció humana i explotació dels recursos 

 
31 Arran de Terra (2017). Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del Parc Natural de la 
Serra de Collserola 
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naturals. El canvi climàtic està capgirant la manera de gestionar els boscos i els sistemes 

mediterranis que s’havia fet fins ara: els grans incendis forestals estan posant la 

conservació dels ecosistemes i el patrimoni en el punt de mira. Si es vol preservar el 

paratge natural que es té, s’haurà de gestionar de forma equilibrada i sostenible per a 

que no sigui devorat per les flames. 

 

Actualment, Collserola és un parc natural periurbà, envoltat per més de 3 milions de 

persones, i també amb un gran nombre de visitants anuals (6,4 milions el 2021)32. 

Aquest fet comporta l’existència de molts punts de vista, opinions i coneixements (i 

desconeixements) diversos pel que fa a la manera com es concep i es gestiona el territori 

del parc i la convivència entre diferents agents o sectors dins el mateix espai (a tall 

d’exemple: els ciclistes i els ramats). La població és coneixedora del perill que comporta 

l’estat actual dels boscos de Collserola? És important, doncs, una bona comunicació 

informativa cap a la ciutadania dels reptes transversals comentats anteriorment i fer-la 

partícip, en la mesura del possible, dels projectes de Collserola i coneixedora de les 

transicions que s’hi duguin a terme. Amb la finalitat de tenir una estructura social sòlida 

local que doni suport a la transició agroecològica de la serra i que recolzi les actuacions, 

iniciatives i projectes que tenen lloc a Collserola. 

 

A continuació es mostra un mapa conceptual elaborat a partir dels coneixements previs 

i els adquirits durant els inicis de la recerca que permet entendre l’estructura complexa 

dels actors i eixos de Collserola per saber on cal posar el focus de la investigació (veure 

mapa en gran a Annex 1.1). 

 

 

Esquema plantejat [Eina d’edició: bubbl.us] 

 

A partir d’aquí es van escollir alguns projectes dels que podia formar-ne part activament 

o em podien aportar coneixements i complementar la meva recerca.  

 
32 Data extreta de <www.parcnaturalcollserola.cat>. 
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4. METODOLOGIA O PROCEDIMENT I RECURSOS EMPRATS 

 

Disseny metodològic de la investigació: 

El tipus de recerca de camp que més s’ajustava als objectius plantejats era la 

investigació qualitativa (descripció a Annex 1.2) . Es busca fer una recerca de camp que 

impliqui un aproximament a la realitat que es vol estudiar a través d’experiències 

vivencials amb les persones que permetin comprendre les realitats socials i ambientals 

amb tota la seva complexitat. Durant el treball de camp in situ es vol obtenir la informació 

i les dades necessàries per a dur a terme l’estudi plantejat a través de l’assistència a 

jornades, l’execució d’entrevistes i la participació voluntària en projectes, i enregistrar-

ho amb un format per audiovisual. Amb aquest procediment es pretén obtenir una visió 

general de la recerca on persones de diferents sectors de l’àmbit de Collserola exposin 

els seus punts de vista sobre temes relacionats amb el sector primari, els incendis, el 

mosaic agroforestal, demandes i propostes a les administracions... 

 

Tecnologies de la informació i la comunicació: 

Conèixer les tendències comunicatives que hi ha al nostre voltant i les estratègies per 

fer una divulgació mediambiental adequada és crucial ja que els mitjans i mètodes 

d’expressió van canviant i es transformen a mesura que les TIC ho fan. És necessari 

dominar programari específic per poder editar i penjar a les xarxes el material 

comunicatiu que es desenvolupi, o si més no, delegar aquesta feina a una altra persona 

(professional o voluntària). Els projectes mediambientals, educatius i/o culturals han de 

compartir les seves idees digitalment si volen ser visibles, i s’exigeix que les persones 

que duguin a terme el projecte tinguin les eines informàtiques per poder fer-lo accessible 

a tothom que consumeixi contingut digital, ja sigui en un context local o global. En 

definitiva, la divulgació mediambiental es troba en un constant procés de canvi i les 

formes tradicionals de compartir un projecte de manera directe amb el públic receptor 

ara conviuen amb les noves tecnologies i, en moltes ocasions, la clau de l’èxit es troba 

en l’adequada combinació de les dues maneres d’interacció amb els usuaris. 

 

 

4.1. PROCEDIMENT 

 

Era necessari realitzar tot una sèrie de passos per aconseguir ser part activa del context 

d’estudi, és a dir, formar-ne part i poder participar en l’enregistrament dels diferents 

processos. Amb l’afegit de l’aprovisionament de material per a l’enregistrament i el 

posterior tractament de la informació recopilada. 
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Llista de tasques de planificació pel treball de camp: 

 

Obtenció i tractament de la informació 

• Aconseguir el material de gravació (càmera, micròfons, trípode, gravadora de 

veu, etc). 

• Aprendre tècniques d’enregistrament i gravació i posar-les en pràctica 

• Obtenir el material audiovisual 

• Postproducció: edició de vídeo, fotos, disseny de material divulgatiu, etc. 

• Crear un producte final 

 

Jornades d’interès 

• Informar-se de les dates de jornades  

• Oferir als organitzadors/es la possibilitat d’enregistrament de la jornada  

• Cedir el material a les entitats organitzadores per publicació a les xarxes socials 

 

Participació activa sobre el terreny 

• Conèixer projectes d’interès per la recerca dins l’àmbit de Collserola 

• Preguntar si volen col·laboració o si se’n pot formar part 

• Participar d’iniciatives que sorgeixen dins del projecte 

• Assistir a reunions i tasques organitzatives 

• Dur a terme tasques de voluntariat: tan físiques com de disseny de material gràfic 

o comunicatiu (segons les necessitats de cada projecte) 

 

Entrevistes 

• Concertar entrevistes amb persones escollides 

• Pensar el fil conductor i redactar les preguntes 

• Execució de l’entrevista 

• Transcripció de les entrevistes 

 

Al principi es va dedicar molt de temps a aprendre a fer servir l’equip de gravació i 

posteriorment a editar fotos, vídeos i so amb els programes d’edició digital. Al anar 

enregistrant entrevistes i jornades es van anar perfeccionant els resultats: al principi el 

material obtingut era de baixa qualitat i es cometien molts errors, però s’ha anat 

perfeccionant, tot i que no es pot qualificar de material professional. També es va haver 
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de dissenyar una sèrie de material gràfic en format de cartells i altres (es troben a Annex 

2.1) que van requerir de l’aprenentatge de diferents programes de disseny digital.  

Més enllà d’això, hi ha hagut una planificació organitzativa de tal manera que es pogués 

combinar les hores de pràctiques del pràcticum II d’educació ambiental amb la 

participació a les jornades i voluntariats relacionats amb la investigació pel TFG. Alhora 

anar seguint les xarxes per estar al dia dels esdeveniments interessants per la recerca 

de camp i fer els contactes pertinents. Tot això s’ha anat combinant amb la cerca i lectura 

de bibliografia pel treball. Per últim, i el que ha requerit molt de temps i esforç, és 

aprendre a fer una pàgina web i distribuir-hi de forma adequada la informació, el que ha 

esdevingut en el producte final del projecte. Enlloc d’un documental, com em plantejava 

fer al principi, he acabat apostant per crear petites aportacions audiovisuals i després 

agrupar-los per temàtiques com a suport dels continguts de text de la web.  

 

 

4.2. RECURSOS EMPRATS 

 

Bibliografia 

Centre de documentació de Can Coll: préstec de bibliografia com ara el Pla agropecuari 

del Parc Natural de la Serra de Collserola, La diagnosi tècnica de les experiències de 

producció agrària de la Serra de Collserola, Guies del Parc Natural, etc. 

Recursos on-line 

-Pagines web oficials dels projectes d’interès: Parc Natural de Collserola, LIFE 

Montserrat, Life Climark, Ramats de Foc, Arran de Terra, Ramats al Bosc, Collserola 

Paisatge Viu, etc;  

-Altres documents: el Manual de silvopastura del Consorci del Baix Llobregat; notícies 

de premsa i articles; conferències o vídeos informatius penjats al Youtube..., etc.  

-Contingut a les xarxes socials: d’Alimentem Collserola, el Parc Natural, Collserola 

Paisatge Viu, i altres, també han sigut una bona font d’informació i d’actualitat. 

 

Equip d’enregistrament de material 

El material audiovisual s’ha enregistrat amb una càmera fotogràfica NIKON D7500 amb 

dos tipus d’objectius extraïbles, i tot els seus accessoris. El so s’ha enregistrat amb el 

propi micròfon de la càmera a la vegada que amb una gravadora de veu TASCAM DR40. 

Per les entrevistes, a més, s’ha utilitzat un micròfon de corbata. El material ha sigut 

guardat en un disc dur extern. 
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Edició del material 

El material ha sigut processat en un ordinador de torre i un ordinador portàtil HP.  

-Programes d’edició i creació de material: Adobe Premiere, Adobe Indesign, Adobe 

Photoshop, Canva.com 

-Creació de la pàgina web: Wordpress.com (llicencia gratuïta). 

 

Publicació del material 

Alguns vídeos i fotos creats s’han publicat a les xarxes socials (Twitter, Instagram, 

Facebook) d’alguns dels projectes.  

El producte final es publicarà on-line en format pàgina web de Wordpress. 

 

Procés de disseny de la pàgina web [Font: Jordina Vila]  
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

Per poder desenvolupar el projecte a continuació, s’han realitzat entrevistes, assistit a 

jornades, i participat a voluntariats. L’explicació dels quals es troba a l’annex (Annex 2). 

A base d’experiències vivencials s’ha anat forjant uns coneixements i consciència de la 

realitat i entorn de Collserola. Això ha servit per poder ser capaç de recollir tota aquesta 

informació i configurar un relat, que ha esdevingut en la creació del producte final. Les 

informacions que s’han prioritzat han sigut les que eren més necessàries pels actors i 

les més urgents de comunicar sota el meu parer, que a la vegada poden ser 

desconegudes per la societat, tal com ho eren per mi moltes d’elles. 

 

Treball de camp 

S’ha anat fent un diari de camp amb les tasques realitzades durant el període de la 

recerca de camp. S’exposen en una taula a l’annex (Annex 1.3). 

 

Producte final: pàgina web 

En aquest treball ha hagut el propòsit de crear un producte per fer divulgació ambiental 

enfocada en els projectes que són exemples de gestió forestal del territori. El format del 

producte que encaixava millor amb els propòsits esmentats en els apartats anteriors ha 

sigut el d’una pàgina web de continguts. Inicialment el format que es pretenia aconseguir 

era el d’un documental sobre Collserola que expliqués els projectes a través 

d’entrevistes i gravació de l’entorn natural i del paisatge, però durant el procés de la 

recerca es descobreix que a través del projecte Alimentem Collserola ja s’havien 

publicat, feia tot just uns mesos, una sèrie de 4 documentals molt similars al guió que 

es volia seguir (aquests documentals estan afegits al producte web). A més, per 

encàrrec voluntari, havia de dissenyar un lloc web explicatiu del projecte dels rucs. La 

decisió final va ser, aprofitant la creació del web, ampliar els continguts més enllà del 

projecte dels rucs amb informació recopilada durant la recerca per donar una visió global 

i conjunta de la situació dels boscos de Collserola, del sector rural, i de la gestió 

agroforestal que s’hi fa. 

 

El nom de la web és “Pasturant Collserola”. L’enllaç per accedir-hi és el següent: 

«https://pasturantcollserola.wordpress.com/»; i la contrasenya és: 

«pasturant_collserola». El motiu d’aquest títol: el primer apartat de la web que es va 

desenvolupar va ser el del projecte dels Rucs al Bosc, per l’encàrrec personal voluntari 
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pel Paul Domènech i per l’Associació Collserola Paisatge Viu, que encaixava plenament 

amb els objectius plantejats de la recerca. 

 

Estructura i apartats de la pàgina web 

 

La pàgina web s’estructura conceptualment de la següent manera: 

 

- Pàgina d’inici 

o Context: Collserola pot cremar sencera 

o Associació Collserola Paisatge Viu 

- Pastoralisme i silvopastura 

o Projecte Rucs al Bosc  

▪ Descripció del Projecte 

▪ Voluntariat 

▪ Apadrina 

o Pla pilot ramat Barcelona 

o Projecte Ramats de Foc 

o Projecte Ramats al Bosc 

- Silvicultura 

o Projecte Life Climark 

▪ Carbonera de Collserola 

o Begues: model de gestió forestal 

o Projecte Life Montserrat 

- Agroecologia 

o Projecte Alimentem Collserola 

o Projectes agroecològics al parc 

o Altres continguts:  

▪ Vídeos de jornades 

▪ Fira Agrícola de Collserola 

▪ Entrevistes 

- Qui som 

o Apartat “Sobre mi” i “Rol de la universitat en la recerca” 

o Blog: Intenció d’explicar la meva participació: jornades, vídeos, fires, 

activitats, notícies... 

 

La pàgina d’inici fa una introducció i aproximació al problema del qual partim, a mode de 

contextualització pels usuaris. Després hi ha tres temes troncals que són “Pastoralisme 
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i silvopastura”, “Silvicultura” i “Agroecologia”, tots ells escollits perquè són els eixos que 

fan una gestió agroforestal de la serra, i per tant cabdals per prevenir incendis i crear un 

paisatge en mosaic. 

 

Els continguts de la web van acompanyats de fotos i vídeos, molts d’aquests de 

producció pròpia enregistrats durant el període de treball de camp. Alguns vídeos encara 

estan en procés d’edició i seran incorporats a la pàgina web aviat. Un d’aquests vídeos 

que està en fase de producció és el de l’apartat del pla pilot de pastura de Barcelona, 

que relata un dia de pastureig amb el pastor. Aquest vídeo serà important per fer visible 

la meva experiència vivencial en aquest projecte.  

Alguns apartats encara no s’han omplert de contingut, com el “blog” o “projectes 

agroecològics del parc”, i resten en previsió de dur-ho a terme durant els pròxims mesos. 

Per últim, esmentar que hi ha apartats on hi falta modificar alguns detalls, però el més 

important era dissenyar la idea i estructura principal de la web. 

 

Difusió del producte: la pàgina web 

Els cartells comunicatius elaborats (Annex 2.1) tenen incorporat un QR que, amb 

l’aplicació mòbil, et condueix a la pàgina web de «Pasturant Collserola». Durant la 

campanya de comunicació dels cartells que duran a terme el Paul Domènech i 

l’Associació Collserola Paisatge Viu aviat, la idea és que les persones que al veure el 

cartell de “Collserola pot cremar” se’ls desperti la curiositat, igual que les persones 

interessades en el voluntariat i l’apadrinament dels rucs quan vegin el cartell de 

propaganda del projecte, puguin informar-se d’una manera més extensa, ja que els 

cartells són un material gràfic d’impacte visual i amb espai per pocs continguts. Es vol 

aprofitar aquest fet per a que els usuaris, un cop entrin al lloc web, també explorin altres 

apartats i puguin descobrir altres projectes i informació de Collserola. No tots els usuaris 

ho faran però s’ha de confiar en què una part d’aquests sí que navegarà pels continguts 

de la web. 
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6. VALORACIÓ GENERAL 

 

6.1 VALORACIÓ EXTERNA 

 

Aquest apartat es centra en la valoració externa de la recerca i producte realitzats per 

l'estudiant, i per fer-ho s'han demanat les valoracions a tres actors: les dues persones 

entrevistades i la persona (pagesa) responsable del projecte dels rucs que va demanar 

l'encàrrec. 

 

1. Salvador Ferran, membre d’una cooperativa de consum agroecològica i 

educativa, de l’Associació Collserola Paisatge Viu, i d’altres col·lectius en 

defensa del model agroecològic i del patrimoni natural i cultural de Collserola, fa 

una valoració externa de la web com a usuari: 

 

«Pasturant Collserola« és una web informativa i formativa molt ben estructurada, amb 

apartats molt clars i representatius de tots els eixos que incideixen en la transformació i 

conservació del Parc Natural  de Collserola. La  gran qualitat de la informació  que 

s'adjunta o es “linka” a la web ens aporta recursos visuals molt ben destriats, que ens 

ajuden a tenir un visió i fer-nos una opinió molt complerta de les necessitats i oportunitats 

que ens ofereix el parc natural.  

Aquesta visió positiva i amplia que es dóna  al web, ens empodera a participar de 

manera individual o col·lectiva amb moltes formes de compromís, per un present i futur 

d'un parc més resilient i sostenible.  

Per últim, el nom “pasturant Collserola”, no dóna al meu entendre tota la força i amplitud 

que té el treball del web. Nosaltres també li vam donar moltes voltes amb el nom de 

l'Associació Collserola Paisatge Viu. Espero que pugui ser compartida amb tothom ben 

aviat. 

 

2. Paul Domènech, pagès de Collserola i responsable del projecte de voluntariat 

pels rucs a la seva finca, fa una valoració de la participació al voluntariat i sobre 

l’encàrrec del material comunicatiu del projecte: 

 

La valoració de la Jordina és molt positiva. Ha estat involucrada en el projecte dels rucs 

des del primer moment, col·laborant molt activament a realitzar totes les feines de camp 

i en els moments importants sempre hi ha sigut. Ha estat especialment involucrada en 

fer els petits vídeos de record de cada etapa del projecte, com per exemple el dia que 

vam anar a recollir el rucs o els dies que hem estat construint la infraestructura pels rucs 
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amb els voluntaris. També ha ajudat en la divulgació del projecte assignant-se la tasca 

de creació de cartells com els d'apadrinament i voluntariat. El material creat per ella 

és el que utilitzarem per cercar persones que vulguin participar en el projecte. 

M'agradaria afegir que tant de bo hi hagués més persones que s’involucressin d’una 

forma tan activa com ho ha fet ella amb els projectes de Collserola i projectes de futur. 

El fet de que ella participés en diferents projectes també ha ajudat a fer de nexe entre 

uns i altres. Tant de bo segueixi participant ja que ens falta més gent com ella. 

 

3. Germán Llerena, tècnic de l’ajuntament de Sant Cugat i impulsor de 

l’agroecologia al municipi, fa una valoració externa de la pàgina web des d’una 

perspectiva acadèmica i sobre la contribució de l’autora: 

 

«Pasturant Collserola» és una molt bona notícia, una aportació potent. Sorgeix d’una 

demanda d’actors del territori, pagesos, quan la Dina el que anava a fer més aviat era 

un documental. En aquest sentit, respon a una necessitat social que la Biologia pot 

cobrir: un marc de divulgació científica, que respon a problemàtiques ecosocials reals, i 

que conté eines concretes d’impuls de dinàmiques del territori, com és el cas de 

l’apadrinament de rucs. 

 

El que trobo interessant del web és que és un element de comunicació que es manté en 

un nivell, o tensió, entre la divulgació àmplia i l’acadèmica. No serà llegit totalment pel 

«gran públic», sinó que el veig més com una base documental molt interessant en primer 

lloc per estudiants de totes les edats que vulguin fer immersió en el tema dels boscos 

des d’aquesta perspectiva ecosocial en la que es parlen diferents llenguatges: agrícola, 

forestal, ciutadà, biològic. El que es troba en aquesta plana no es troba a altres llocs. És 

més fàcil trobar informació sobre els ecosistemes separadament de la resta de qüestions 

que en aquesta mirada més complexa. 

 

En segon lloc, el web ajuda a comunicar projectes diversos, alguns dels quals ja tenen 

el seu propi web o altres plataformes a internet, però en un context comú. Això és de 

molt interès per les institucions i pels actors, de manera que divulgar ara es pot fer de 

manera més completa. Crec que és interessant especialment pel Parc Natural de 

Collserola i l’Ajuntament de Sant Cugat. Fàcilment els links de les seves diverses planes 

seran compartits per fer que diversa gent accedeixi a les explicacions. 

 

En el cas d’educadores ambientals com jo, el veig com un recurs preciós per 

dissenyar propostes educatives a partir de la seva lectura i visionat dels vídeos, 
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per compartir amb estudiants i professorat i obrin la mirada estreta que solem 

tenir sobre el bosc a una mirada més àmplia. 

 

Els webs són més «pesants» que les xarxes socials, i prenen la funció de repositoris 

endreçats (i per tant orientats) de documents, informacions, documentals, etc. És cert 

que poden desactualitzar-se fàcilment. Per exemple, quan s’explica el tema de l’obrador 

es diu: «projecte en fase de disseny impulsat per persones d’entitats vinculades a 

Alimentem Collserola, desenvolupat en el marc dels pressupostos participatius de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès». Això ja és obsolet, perquè passen coses i ja 

queda lluny i estrany aquest origen sense explicar més coses que van passant. És 

inevitable, però els webs també són, com els llibres, una fotografia d’un moment, i això 

és útil també per la gent que vol entendre què passa amb aquell tema. Per això, seria 

molt important que hi hagués la data en algun lloc. I si alguna cosa s’actualitza el 2024, 

que en el text s’esmenti l’any, per no confondre. 

 

Però aquest web no només recull aspectes interessants i sobretot des d’una perspectiva 

múltiple, i en un to (tensió) divulgatiu però no massa lleuger (crec que al punt perfecte 

per gent interessada), sinó que és el resultat de la participació de la Dina en diversos 

projectes, com el dels rucs en qualitat de voluntària, i de la seva creació audiovidual amb 

els vídeos. En quant als voluntariats, no puc més que celebrar la implicació d’aquesta 

biòloga en processos i iniciatives reals. Per la seva professionalització, per l’ajut que ha 

representat per als projectes, i en tot cas cal reconèixer que no és del tot visible la seva 

feina: en el cas de l’acompanyament al pastor de Collserola no soc capaç de veure-la, i 

sé que ha estat una experiència important per ella. És normal, però, ja que un web 

divulgatiu no es pot centrar en ella, però tenint en compte que forma part d’un TFG, seria 

desitjable (de cara al tribunal del TFG) que en el text del TFG s’expliqués bé aquesta 

experiència. 

 

En quant a la creació audiovisual de la Dina, no soc expert, però sé que la Dina té la 

vocació d’avançar en aquest aspecte i els vídeos que veig, que no són professionals i 

mostren problemes amb el so i amb els enfocaments de tant en tant, mostren un esperit 

creador molt interessant. Ens permeten acostar-nos als actors d’una manera gairebé 

emocional. Ho dic influït també per un vídeo no present en el web, sense paraules, 

només amb una música de fons, que mostra l’ull de la creadora, interessat per les 

persones que parlen i no només pel que diuen. Sembla que faltin subtítols, edició, per 

ser més explicatius, però a mi per exemple m’han mostrat un conflicte de fons ben 

interessant, en el que no totes les parts implicades diuen la seva: les reticències d’uns 
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actors envers uns altres en relació a la gestió del bosc. El més clar és la mirada cap als 

biòlegs, que tot i estar en les institucions i processos (com la pròpia Dina, com jo, però 

sobretot com els del Parc Natural), són acusats entre línies de «romàntics» i equivocats 

en quant a voler un bosc molt dens que ara ha resultat un problema pels incendis. 

 

Proposaria en aquest sentit, per més endavant, una entrevista a biòlegs/ogues que 

parlin dels ecosistemes de Collserola i la seva biodiversitat, però sense perdre la 

connexió amb el fet ramader, amb la silvicultura, amb l’agroecologia, etc. Els actors que 

en parlen diuen sovint que «els estudis» diuen que tot això va bé per la biodiversitat, 

però, què té per dir una biòloga en quant a la millora per la biodiversitat de totes aquestes 

dinàmiques? Seria interessant i complementaria el tema a ulls d’un estudiant que 

vulgués entrar a entendre el tema en la seva complexitat. 

 

La Biologia no parla perquè la biòloga està ocupada escoltant, i trobo que això és 

encomiable. 

 

En quant a l’educació ambiental, trobo que ens falta elaborar més idees. Les idees que 

tenim, i la Dina ha recollit en una entrevista que m’ha fet, són sobre agroecologia escolar, 

però crec que ens cal descobrir el que el Parc estigui fent ara i inventar nosaltres 

projectes d’educació ambiental que tingui el bosc com a protagonista. Sense dubte, el 

web és el primer pas. Ara cal que acompanyem a professorat i alumnat a treballar amb 

aquest recurs. 

 

 

6.2. VALORACIÓ PERSONAL 

 

Ha sigut un treball fascinant per molts motius. 

Primer, la participació en els projectes la valoro d’una forma molt positiva i ha sigut bonic 

de viure les experiències de primera mà, guanyar-me la confiança dels que duien a 

terme el projecte: pagesos, pastors... Han sigut molt agraïts amb l’ajuda voluntària. 

Descobrir el món rural de Collserola que desconeixia completament tot i viure al seu 

voltant, tantes bones iniciatives, tanta gent col·laborant per construir un nou model de 

gestió local... M’emporto bones experiències i persones. També he après molt fent el 

voluntariat amb el projecte dels rucs i acompanyant al pastor amb el ramat per 

Collserola, ja que he pogut veure de primera mà el maneig dels animals i els oficis.  

Segon, he après a fer servir un equip d’enregistrament i tot una sèrie de programes de 

creació i edició de material que de ben segur em servirà en un futur.  
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També a dissenyar un producte divulgatiu a tres bandes: pel públic en general, com a 

TFG, i a més pretén complaure a diferents actors locals (per tant s’ha hagut de mesurar 

bé amb quines paraules es transmet el missatge).  

Un altre motiu ha sigut notar que les persones locals amb les que he conviscut més 

durant la recerca estan complagudes amb la meva feina i amb la meva aportació, i això 

és el que més em satisfà personalment, ja que he pogut complir amb els objectius 

plantejats a l’inici. 

Escollir fer una pàgina web ha encaixat amb el tipus d’informació recopilada i penso que 

ha esdevingut en una eina interessant que pot tenir continuïtat en el temps si es va 

mantenint actualitzada. 

Com a part negativa voldria fer incís que hi ha hagut una feina a dos bandes, primer fer 

el producte i després escriure la memòria, és com si hagués fet dos treballs. 

Crear un producte requereix elaboració i molt més temps del que a primera vista pugui 

semblar, és com un treball creatiu i detallista, amb molt volum de tasques. I quan, a més, 

utilitzes la informàtica perds molt de temps en el desenvolupament i la solució de 

problemes tècnics. Personalment he invertit una quantitat molt gran d’hores a 

desenvolupar el producte, a més de les moltes hores durant l’any per fer la recerca 

prèvia, els contactes, les experiències sobre el terreny, etc. També he destinat masses 

hores extres a realitzar tasques que m’havia compromès a fer per altra gent a canvi del 

meu agraïment per haver-me deixat acompanyar-los i gravar-los, etc, que m’han fet 

desviar-me de l’objectiu central o prioritat però que volia fer per compromís.  

 

En quant a l’habilitat de gravació i edició que he desenvolupat durant el treball, podria 

dir que m’he descobert un estil proper a les persones, busco la part emocional i vivencial 

de les experiències, no tan la qualitat de la gravació, però mantenint la informació. Això 

potser és degut als meus pocs recursos tècnics (no he estudiat audiovisuals) i per tant 

ho porto cap a terrenys més personals i sentimentals. És bo definir un estil per poder 

perfeccionar-lo i saber quins encàrrecs s’ajusten i quins no.  

Al final m’ha faltat acabar de polir alguns dels continguts i apartats de la web per 

setembre, i alguns vídeos els hagués pogut fer més elaborats, però no donava a l’abast, 

ja que requereix moltes hores de dedicació a l’edició de material audiovisual que no és 

professional (per tant hi ha problemes amb el so, trossos mal gravats que s’han de 

dissimular, destriar les parts importants de les que no ho són tant, etc.). Tot i així, 

aquesta experiència m’ha servit per mesurar la feina, saber què és més important i què 

no tant, i en possibles encàrrecs futurs, poder ajustar-la al pressupost necessari. 
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7. CONCLUSIONS 

 

El producte d’aquest treball és una iniciativa que sorgeix d’una necessitat del territori, 

des de diferents sectors locals es vol posar en valor l’activitat agroramadera i forestal de 

la Serra de Collserola enmig d’un complex escenari de reticències d’uns actors envers 

uns altres en relació a la gestió del bosc i del paisatge. Es pretén visibilitzar el rol de la 

pagesia en un món eminentment urbà, posant de manifest la funció que fa a dia d’avui i 

que pot fer en un futur com a transformadora i conservadora dels espais naturals32, com 

ho és el Parc Natural de Collserola. Els conreus i pastures de la serra augmenten la 

biodiversitat, són bàsics per a la gestió dels incendis forestals i mantenen una pagesia 

activa33. 

Cada vegada més, des de diferents sectors, es percep la importància de protegir els 

espais agraris i forestals per mantenir un equilibri al sistema d’espais oberts, crear 

paisatges socials i culturals resilients i produir aliments de proximitat i serveis ambientals 

en benefici de tota l’àrea metropolitana.34 Així doncs, es fa evident la necessitat d’un 

canvi de model econòmic i social, on és clau la inversió en el sector primari per adaptar-

nos al canvi climàtic i tenir la capacitat d’extinció dels incendis. 

 

Des del moment de la publicació de la pàgina web en endavant, es pretén contribuir en 

la difusió de la situació actual de Collserola respecte els reptes mediambientals i rurals 

que afronten els boscos i el sector primari de la serra, així com els projectes recents que 

hi tenen lloc, des d’un enfoc científic, social i mediambiental. Aquest producte vol 

transmetre als usuaris (població metropolitana, món acadèmic, etc.) la necessitat de 

dinamitzar la gestió forestal, agrícola i ramadera, per tal que l’espai de Collserola 

esdevingui menys fràgil de cara a riscos com els incendis forestals35. Alhora també vol 

ser una eina per totes aquelles persones o professionals que trobin aquesta web un 

recurs educatiu per ser consultat o utilitzat. 

 

El Consorci del Parc Natural hauria d’assolir un compromís ferm entre tots els agents 

locals socials i polítics per plantar cara a l’abandonament de les masses forestals. I això 

es concreta en accions com promocionar l’agricultura de muntanya, la ramaderia 

periurbana en extensiu i els treballs silvícoles a la serra, que d’una banda, reconnecta 

 
33 Arran de Terra (2017). Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del Parc Natural de la 
Serra de Collserola 
34 Batalla, Laia; Díaz, Maria; Escola de Pastors de Catalunya (2020). Guia per a la implementació de la 
silvopastura a les muntanyes del Baix: una eina de gestió i protecció del territori. Consell Comarcal del 
Baix Llobregat; Muntanyes del Baix 
35 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2021). Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge del parc natural de la serra de Collserola. Memòria descriptiva i justificativa 
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el món urbà amb aquests oficis i, d’una altra, ajuda a protegir els nuclis habitats dels 

incendis forestals i a recuperar el paisatge tradicional agrosilvopastural mediterrani. S’ha 

de treballar per a consolidar projectes agroecològics i silvopatorals per a que siguin 

viables a mitjà i llarg termini; el projecte de Dinamització Local Agroecològica “Alimentem 

Collserola” està treballant en aquesta línia des del 2016 al Parc Natural. També s’ha 

d’apostar per models d’extracció i aprofitament de biomassa, entre d’altres, amb totes 

les infraestructures que requereixen. El municipi de Begues és un bon model a seguir 

pel que fa a l’aprofitament de biomassa en instal·lacions municipals.  

Projectes recents al Parc Natural com el Life Climark, la introducció de ramats de pastura 

i la publicació del nou Pla Especial del parc (PEPNat, 2022) són passos cap a aquesta 

direcció. Darrere del Projecte de Life Climark descobreixo l’existència del Centre de la 

Propietat Forestal, de la Generalitat. Una Administració forestal participativa que implica 

els agents i sectors en les polítiques forestals i vehicula la col·laboració entre 

l’Administració i els propietaris i productors forestals (www.ctf.gencat.cat) per planificar 

la producció forestal i divulgar mètodes de silvicultura sostenible. 

 

Per últim, i no menys important, s’ha de destinar esforços a treballar amb la població 

local per a arribar a una situació de consciència col·lectiva on es mostri confiança i 

recolzament a les iniciatives que sorgeixen de la pagesia per gestionar els boscos i el 

paisatge, a l’hora que ens proveeixen d’aliments sans i, tal com explica el Salvador 

Ferran (entrevista abril 2022: Annex 2.3.2), mantenen una diversitat d’habitats en les 

seves finques i punts d’aigua indispensable per a la vida natural del parc. Per tant és 

imprescindibles de la participació de diversos actors locals per a tirar endavant els 

projectes, amb una estructura social consolidada disposada a seguir treballant en aquest 

sentit. Tal com escriu el Salvador Ferran en la valoració externa que fa del producte: 

“Aquesta visió positiva i amplia que es dóna al web, ens empodera a participar de 

manera individual o col·lectiva amb moltes formes de compromís, per un present i futur 

d'un parc més resilient i sostenible.”  

 

Per altra banda, aquesta recerca m’ha servit a nivell personal per formar-me i iniciar un 

possible camí professional de comunicadora ambiental a través de l’audiovisual, donant 

visibilitat a projectes ambientals de cara a la ciutadania. A més, m’ha donat experiència 

real pel que fa a relacionar-me dins un context on s’hi mouen diversos actors amb 

objectius transversals comuns però amb interessos diferents, i adonar-me de tots els 

conflictes que poden haver entre ells i que la convivència real no és fàcil. Al formar part 

activa d’aquest context m’ha arribat a influir parcialment, tot i que la meva recerca sigui 

merament neutral.  
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Perspectives del producte:  

Aquesta pàgina web és un format que, tal com diu el Germán Llerena en la seva 

valoració, cal ser actualitzat si realment vol esdevenir una eina útil. A més, pot ser 

millorat amb la incorporació dels vídeos pendents i de segur que, més endavant, noves 

aportacions. Per arribar a un públic acadèmic més ampli es podria transcriure la pàgina 

web també al castellà i a l’anglès, així altres estudiants que facin recerca podran agafar 

informació o valorar el sistema d’estructuració de la informació de cara als usuaris. 

 

Una altra perspectiva que es podria incloure en el contingut de la web és la dels 

biòlegs/ogues. El Germán proposa una entrevista a aquest col·lectiu en què es parli 

“dels ecosistemes de Collserola i la seva biodiversitat, però sense perdre la connexió 

amb el fet ramader, amb la silvicultura, amb l’agroecologia, etc. Com es millora la 

biodiversitat amb totes aquestes dinàmiques? Seria interessant i complementari a ulls 

d’un estudiant que volgués entrar a entendre el tema en la seva complexitat.” 

 

Si es remet a l’educació ambiental aquesta web podria ser el primer pas per agafar 

noves idees i “inventar projectes d’educació ambiental que tinguin el bosc com a 

protagonista. Cal acompanyar a professorat i alumnat a treballar amb aquest recurs”. 

 

Per últim esmentar que no s’ha pogut incloure en aquest treball, més enllà de les tres 

valoracions externes, un anàlisi de l’impacte social de la web. Aquesta última es farà 

pública quan comenci la campanya de comunicació. Les opinions dels usuaris quedaran 

per més endavant. Una pagina web com aquesta és una porta oberta que pot 

evolucionar cap a diversos llocs i possibilitats.  
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“La Biologia no parla perquè la biòloga està ocupada escoltant” 

Germán Llerena 
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ANNEXES 

 

1.  MAPA CONCEPTUAL: AGENTS IMPLICATS EN EL SECTOR RURAL A 

COLLSEROLA 

 

 

[Font: Jordina Vila]  
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2. BASE METODOLÒGICA: INVESTIGACIÓ QUALITATIVA 

 

En què consisteix una investigació qualitativa? 

El desenvolupament del treball de camp implica la comprensió de fenòmens socials en 

els seus escenaris naturals mitjançant una combinació de diferents fonts d’informació, 

tals com la observació i les entrevistes, a vegades també es pot prendre part activament.  

S’insisteix en un disseny obert, no estructurat, que es va desenvolupant a mesura que 

evoluciona la investigació. L’escenari de la investigació és en el seu context natural, el 

lloc on passen els fets. S’ha de qüestionar qualsevol experiència prèvia sobre el tema.36 

 

Des d’un enfoc qualitatiu de la investigació, el treball de camp: 

1. Participació intensiva i de llarg plaç en un context de camp. 

2. Interrelació continua entre investigador-participants en l’escenari natural 

3. Ha de ser flexible per adaptar-se al fenomen que s’estudia i pot ser modificat un 

cop iniciada la investigació per obtenir un coneixement més profund de la situació 

objecte. 

4. Permet la combinació de mètodes segons les situacions que vagin sorgint durant 

la investigació. 

5. Tendeix a ser holístic, ja que s’esforça per comprendre la totalitat del fenomen 

d’interès.  

És indispensable enregistrar la informació. Es pot decidir fer-ho mitjançant tècniques 

narratives (notes de camp, diari...) o registres audiovisuals (vídeo, fotografia,...) 

En algunes investigacions el rol de l’investigador varia podent ser observador i en altres 

participant. Llavors l’investigador ha de saber què succeeix a la realitat dins l’àmbit del 

projecte que ha de realitzar, quines tasques duen a terme els usuaris, què pensen... 

Moltes vegades consisteix en observar com són els processos en el món off-line per 

després reflectir-los i adaptar-los al món on-line.33 

 

Disseny metodològic de la investigació: 

El tipus de recerca de camp que més s’ajustava als objectius plantejats era la 

investigació qualitativa. Aquesta implica un acostament amb la realitat que es busca 

estudiar, ja que és gràcies a l’aproximament de les vivències i experiències de les 

persones que es pot comprendre complexes realitat socials. Així que el primer 

plantejament era assistir a jornades in situ per obtenir una visió global de la recerca de 

 
36 Font: <https://investigaliacr.com/investigacion/trabajo-de-campo-en-la-investigacion-cualitativa/> 
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camp on persones de diferents sectors de l’àmbit de Collserola exposessin els seus 

punts de vista sobre temes relacionats amb el sector primari, els incendis, el mosaic 

agroforestal, demandes i propostes a les administracions...  

 

Enregistrament de la informació:  

En la investigació qualitativa els registres permanents són molt importants perquè 

permeten obtenir gran quantitat d’informació sobre els usuaris i la realitat que envolta el 

projecte en el que es treballa. Se solen fer servir formats de registres audiovisuals. 

Partint de la intenció inicial de fer un documental divulgatiu, el plantejament era gravar 

amb vídeo i gravacions d’àudio sempre que fos possible. I quan no fos possible, utilitzar 

el recurs de la fotografia. La intenció era enregistrar els processos reals en el seu context 

per després reflectir-los i adaptar-los al món digital i online. 

 

Eina de comunicació: 

L’idioma escollit de cara a fer el producte i la transmissió de la informació ha sigut el 

català, ja que en l’escenari de la recerca i les persones implicades la llengua vehicular 

local és aquesta predominantment i, al voler ser una eina educativa principalment per 

usuaris locals, li ofereix més coherència i sintonia al projecte exposat. 

 

Entrevistes:  

Per desenvolupar la recerca es va plantejar el recurs indispensable de realitzar 

entrevistes, que permetessin obtenir informació de diferents sectors de Collserola, dels 

projectes i de les persones implicades. 

 

Plantejament del treball de camp: 

La manera com es desenvolupa la recerca de camp ha de ser flexible per permetre que 

ella mateixa s’adapti als fenòmens que s’estudien. És a dir, pot ser un plantejament 

obert, no estructurat, que es va modificant a mesura que evoluciona la investigació per 

obtenir resultats més adaptats. Així es va plantejar: 

-L’obtenció d’informació havia de ser en el context natural on passen els fets per a poder 

enregistrar l’experiència vivencial. 

- Participació intensiva, continuada i a llarg plaç en el context de l’estudi. Crear ponts i 

contactes que permetin interrelacionar-se millor. 
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3. DIARI DE CAMP: TASQUES REALITZADES 

 

En aquesta taula estan apuntades les activitats realitzades més destacades. El color 

BLAU correspon a temàtica i hores de pràctiques, no inclosa dins la recerca de camp 

del TFG però està directament relacionada amb la temàtica: 

 

 
Octubre Novembre Desembre 

-Pràctiques d’educació 

ambiental (durant tot el curs): 

1.Horts escolars 

2. Associació L’Ortiga: 

agroecologia   

3. Mel-Educació: 

4. Altres Activitats: Pèrdua 

de biodiversitat, Taller de 

caixes niu... 

 

-Documentals sobre Ramats 

de Foc, Ramats al bosc, 

Transhumar, l’Amenaça 

incandescent, etc 

 

 

-Jornada a La Rural de 

Collserola: “Prevenció dels 

incendis i gestió dels 

ecosistemes: eines 

combinades, de 

l’agroecologia a la 

comunitat”. 

1.Enregistrament de les 

xerrades. 

2.Visita als horts 

agroecològics de La Rural i 

recopilació d’informació. 

3.Edició de vídeo 

 

-Jornada tècnica en línia: 

“Impulsem un obrador 

compartit a Collserola” 

 

-Jornada tècnica presencial: 

“els acords de 

comercialització de la 

producció agrària i 

ramadera”. 

1. Enregistrament de so de 

les ponències i traspàs del 

material al col·lectiu Arran de 

Terra. 

 

 

  



54 
 

 

Gener Febrer Març 

-Xerrada en línia: “Collserola 

pot cremar: els incendis 

s’apaguen a l’hivern” de 

l’Associació Collserola 

Paisatge Viu 

 

 

-Intensiu d’Educació 

ambiental a l’Escola Olivera 

de Sant Cugat. 

1.Preparació i realització 

d’activitats. 

2. Creació de material 

divulgatiu en format ppt 

(Annex Practicum II) sobre: 

Energia, Malbaratament 

alimentari, Gestió dels 

residus, Sostenibilitat, etc. 

-Reunió tutora UB: 

1. Correcció informe 

Pràcticum II. 

2. Dissenyar les bases del 

TFG 

 

-Entrevista a Germán 

Llerena a Sant Cugat: 

1.Enregistrament i 

transcripció de la informació. 

 

-Conferència en diferit d’una 

pastora i investigadora del 

país basc: “Ganadería, 

cambio climático y 

sostenibilidad: el pastoreo 

sostenible de montaña”. 

 

-Proposta de projecte 

educatiu a la cooperativa de 

consum El Cabàs (Sant 

Cugat) 

 

 

-Jornada tècnica en línia: 

“Gestió per la biodiversitat 

forestal i incidència sobre el 

nou pla general de política 

forestal”. 

 

-Jornada de ponències 

presencials: “Incendis i 

mosaic agroforestal”: 

1.Enregistrament de totes les 

taules rodones. 

2.Elaboració de material 

audiovisual per xarxes. 

3.Recopilació d’informació, 

contactes i descoberta de 

projectes i sectors de 

Collserola. 

 

-Formació sobre Canvi 

Climàtic amb “Mural del 

Clima” 
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Abril Maig Maig 

-Cita amb Teresa Canyelles, 

directora del centre de 

documentació i recursos 

educatius de Can Coll: 

1.Explicació de la meva 

recerca. 

2. Prestació de documents i 

bibliografia.  

 

-Entrevista a Salva Ferran a 

Can Pujades: 

1.Enregistrament i 

transcripció de la informació. 

 

-Anar a trobar el pastor de la 

nou projecte de pastura del 

vessant barceloní de 

Collserola 

1. Fer una primera presa de 

contacte i demanar-li 

d’acompanyar-lo a pasturar 

 

-Excursió amb l’Escola Ciutat 

d’Alba a la masia i pantà de 

Can Borrell: 

1.Gravació i creació d’un 

vídeo de la sortida per 

l’escola. 

 

-Fira Agrícola de Collserola a 

Vallvidrera: 

1.Fer contactes i descobrir 

projectes i iniciatives. 

2.Enregistrament de 

l’esdeveniment. 

 

-Jornada tècnica en línia: 

“Boscos i adaptació al canvi 

climàtic a Catalunya” 

 

-Experiència guiada al 

Municipi de Begues: “Gestió 

de franges contra incendis 

amb silvopastura i 

l’aprofitament de biomassa 

dels boscos per les calderes 

municipals”. 

1. Enregistrament de la 

jornada. 

2. Recopilació d’informació 

per fer la comparativa amb 

els municipis de Collserola. 

 

-Sessions de voluntariat a 

Can Domènech per ajudar al 

projecte dels rucs: 

1. Dia de presentació del 

voluntariat i visita del futur 

terreny de pastura. 

2.Tasques de 

desbrossament i construcció 

del tancat elèctric. 

4. Enregistrament del procés. 

 

-Jornada explicativa de la 

Prova Pilot del projecte Life 

Climark (treballs silvícoles) a 

la finca de Can Monmany: 

1. Visita guiada de les 

actuacions fetes al bosc de 

la finca. 

2. Enregistrament de les 

explicacions sobre el 

projecte. 

3.Recopil·lació d’informació, 

contactes, i edició dels 

vídeos. 
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Juny Juny Juliol 

-Sessions de voluntariat a 

Can Domènech:  

1. Construcció del tancat 

elèctric, instal·lació 

abeuradors i el pastor 

elèctric. 

2. Enregistrament del procés. 

 

-Disseny de material 

comunicatiu pel projecte dels 

rucs (a annexos) 

 

-Projecte de la carbonera de 

Collserola: 

1. Reunió amb l’equip motor i 

explicació tècnica del 

carboner 

2.Creació de petit vídeo 

promocional per xarxes. 

-Ramat del pla pilot de 

silvopastura a Barcelona: 

1. Diverses sessions 

d’acompanyament del ramat 

i el pastor mentre pasturen 

2. Enregistrament de 

l’experiència i dels 

esdeveniments ocorreguts 

3. Edició de fotografies per a 

les xarxes socials del pastor 

4.Ajuda i suport en el dia de 

recollida i transport del ramat 

en camió. 

5. Enregistrament del trasllat 

i edició del vídeo. 

-Sessions de voluntariat a 

Can Domènech:  

1. Recollida de 10 rucs a 

Montserrat. 

2. Benvinguda: arriben els 

rucs a Can Domènech. 

3. Enregistrament del procés. 

4.Enviament del material 

audiovisual als mitjans de 

comunicació. 

5. Roda de premsa amb els 

mitjans de comunicació per 

fer oficial el projecte del 

primer ramat de rucs a 

Collserola 

 

 

 

 

Agost 

-Creació de la pàgina web per 

encàrrec del projecte dels rucs 

-Dissenyar la pàgina de tal 

manera per poder incorporar tot 

el contingut registrat durant la 

recerca de camp 

 

-Redacció de la memòria del 

treball i correcció de l’esbós 
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4. TREBALL DE CAMP: VOLUNTARIATS, JORNADES I ENTREVISTES 

 

4.1 VOLUNTARIATS 

 

Durant la recerca de camp es va donar la possibilitat de participar en alguns dels 

projectes relacionats amb la prevenció d’incendis i la gestió forestal que s’estaven duent 

a terme a Collserola: 

 

- Projecte de la introducció d’un ramat de rucs a la finca privada de Can Domènech dins 

del Parc Natural de Collserola amb l’objectiu de fer gestió del sotabosc dels rodals de la 

finca i complementar a les tasques silvícoles del seu PGMF (Pla de Gestió i Millora 

Forestal). 

- Pla pilot de pastura en règim de transhumància estacional a la vessat barcelonina de 

Collserola amb un ramat mixt d’ovelles i cabres per a fer control de la vegetació reduint-

ne el combustible a les franges de protecció d’interfície entre la zona urbana i el bosc. 

 

A continuació s’explica en què va consistir la participació personal. 

 

4.1.1 EXPERIÈNCIA EN EL PROJECTE DEL RAMAT DE RUCS A CAN DOMÈNECH 

 

La contribució personal en aquest projecte ha sigut àmplia: participació a les jornades 

de voluntariat, en el disseny propi dels cartells i altres documents, i en la creació pròpia 

de material audiovisual (per exemple el vídeo del voluntariat). 

 

 

Els rucs de Marc Arcarons [Font: Projecte tècnic de pastura de rucs a Can Domènech elaborat pel CTFC] 
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Fases del projecte 

  

Primera fase:  

 

-Setembre 2021: Redacció del projecte i petició de la subvenció a l’ajut de Parcs 

Naturals de la Generalitat. Els Rucs són d’una protectora, el propietari és el Marc 

Arcarons – ramader de rucs-, i està previst que vinguin 10 individus. Tot i que el càlcul 

adequat seria 3 hectàrees per cada ruc, i per tant 5 ases seria el nombre òptim per 15 

hectàrees de terreny, se’n volen portar el doble per a que mengin ràpid el sotabosc i així 

la primavera que ve ja poder-los traslladar a una altra finca del parc. 

-Maig 2022: Visita de la zona de bosc de la finca de Can Domènech amb 

l’objectiu de dimensionar l’espai i les feines. S’ha recorregut tot el perímetre de les 

hectàrees que acolliran els rucs (uns 2 km de perímetre i 80 metres de desnivell en 

total). S’ha observat que hi ha zones molt diferents i que el tancat s’haurà de plantejar 

des de diferents perspectives. S’han identificat dues zones on es faran espais d’estada 

dels rucs, una amb un cobert (estiu) i una altra d’estabulació amb abeurador i menjadora 

(hivern). 

 

Segona fase:  

 

Inici dels preparatius per a poder portar els 10 rucs des de Montserrat (han participat en 

el projecte LIFE Montserrat), ja que demanen al Paul de traslladar els rucs el més aviat 

possible. La construcció del tancat es dividirà en dues etapes: primer cal fer un tancat 

més petit, i un cop acabat i amb els ases instal·lats, es continuarà amb la resta del 

tancat, amb data final a finals de setembre.  

-Des del juny: En l’organització del voluntariat hi col·laborarà l’Associació 

Collserola Paisatge Viu, implicada també en el projecte. S’ha de començar a preparar: 

1. Campanya de captació de voluntaris de cara al setembre: 

creació i difusió a través de cartells de formats digitals diferents, la creació 

de colles i els caps de colla, formulari de Google per a què la gent 

interessada en el voluntariat es pugui apuntar, full de compromís de les 

persones voluntàries... 

2.Campanya d’apadrinament dels rucs de Can Domènech: opció 

d’apadrinar un ruc per 150€/l’any. Es firma un contracte i s’obté un 

certificat i fitxa del ruc que es pot omplir. Tot aquest material s’ha de 

muntar. 
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-Maig-Juny 2022: primeres jornades de treball per fer el primer tancat, d’unes 3 

hectàrees de terreny. S’ha contractat una assegurança per cobrir possibles accidents. 

 Tasques generals:  

  1. Desbrossar el perímetre  

  2. Fer forats, calçar estaques i/o barnilles i col·locar aïllants 

  6. Passar cablejat de fil ferro, molles i tensar 

  7. Muntar les portes del tancat i arranjar cobert pels rucs 

  9. Muntar abeurador i menjadora, fer rases pels tubs d’aigua 

  10. Enregistrament de les sessions i crear vídeo del voluntariat 

- Juliol 2022:  

1.Arribada dels rucs a la masia. Ajuda de voluntaris per fer el 

trasllat dels rucs des de Montserrat fins a Collserola i instal·lar els rucs al 

nou tancat. Enregistrar la jornada, fer vídeos i enviar el material 

audiovisual als mitjans de comunicació. 

2. Començar la campanya de comunicació: disseny de la pàgina 

web, difondre el cartell. El dia 25 de juliol es fa pública la notícia dels rucs 

bombers de Collserola, a xarxes i mitjans de comunicació. 

 

Tercera fase (en procés): 

-Setembre 2022: inici del voluntariat pel tancat gran. Els voluntaris de 

l’Associació Collserola Paisatge Viu prepararan un voluntariat obert a la ciutadania, amb 

una campanya de propaganda que començarà a principis de setembre. Organització de 

les jornades de voluntariat: 

- Alternant dissabtes i diumenges del mes de setembre. 

-La idea és fer 3 colles de màxim 6 persones, que haurà de tenir 

una persona que coordini de l’associació. Això implicarà ser 21 persones 

treballant per dia. El Paul, a part de fer feines, serà el cap que coordinarà 

els caps de cada colla. 

-L’horari de feines serà de 9h a 15h, amb un descans de 30 

minuts, aproximadament, a les 11:30h. En acabat, es poden fer dinars 

populars entre la gent del voluntariat (valorar com fer-ho i pagar-ho). 

 

Plànol de l’àrea de pastura dels rucs i el perímetre del tancat: 
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Àrea de pastura en lila [Font: Projecte tècnic de pastura de rucs a Can Domènech elaborat pel CTFC] 

 

 

Material gràfic comunicatiu dissenyat pel projecte dels rucs a Can Domènech 

 

Llista del material dissenyat: 

 

1. Cartell comunicatiu introductori de la problemàtica: “Collserola pot cremar” 

2. Cartell propagandístic del voluntariat i de l’apadrinament 

3. Model de Certificat d’Apadrinament 

4. Model de contracte d’apadrinament 

5. Fitxa infantil d’apadrinament  

 

  



61 
 

1. Cartell comunicatiu introductori de la problemàtica: “Collserola pot cremar” 
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2. Cartell propagandístic del voluntariat i de l’apadrinament 
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3. Model de Certificat d’Apadrinament 
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4. Model de contracte d’apadrinament 
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5. Fitxa infantil d’apadrinament  
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4.1.2 EXPERIÈNCIA PROVA PILOT DE PASTURA ITINERANT A BARCELONA 

 

En aquesta experiència s’ha pogut acompanyar el pastor contractat pel pla pilot, en 

Daniel Sánchez Lobera, en algunes sortides de pastureig amb el ramat, on hi ha hagut 

llargues converses i s’ha ajudat en diferents tasques del procés, ja que els pastors i 

pastores acostumen a agrair més mans col·laboradores, encara que estiguin 

acostumats a espavilar-se sols. Aquest és un ramat forà de Collserola provinent de Sant 

Llorenç Savall.   

En aquest pla pilot es buscava veure l’efecte de la pastura en el manteniment de franges 

i com s’adaptava el ramat i el pastor en aquest entorn periurbà amb la convivència dels 

veïns i els visitants del parc. La pastura és en principi un règim de transhumància 

estacional (primavera i tardor) i es preveu ampliar progressivament en els pròxims anys 

a les quatre franges delimitades per un estudi tècnic de pastura que ha encarregat 

l’Ajuntament de Barcelona. El ramat ha pasturat per l’àmbit del districte d’Horta-Guinardó 

(franja lila de la foto): 

 

Franges de pastura delimitades a l’estudi. 

[Font: https://beteve.cat/medi-ambient/ramat-ovelles-cabres-pasturara-barcelona-collserola-abril/] 

 

El corral temporal del ramat ha sigut ubicat en l’àrea situada sobre el barri de la Font del 

Gos i Montbau, prop de la zona de pastura, concretament a l’espai on hi havia l’antic 

camp de futbol de Can Notari. Les ovelles i cabres han pasturat el sotabosc i han fet 

manteniment d’espais oberts, on creixen ginestars, brolles i prats secs característics 

d’aquesta zona. 
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Imatge satèl·lit de l’emplaçament del corral temporal  

[Font: https://beteve.cat/medi-ambient/ramat-ovelles-cabres-pasturara-barcelona-collserola-abril/] 

 

Recopilació d’informació 

Durant les sortides a pasturar amb en Daniel, el pastor, s’ha enregistrat: 

 -Moments de la pastura 

 -Interaccions entre els visitants del parc i el ramat, els gossos, i el pastor 

 -Situacions que anaven sorgint 

 -Condicions de vida del pastor i del seu ramat durant la prova pilot 

 -Últim dia amb el trasllat del ramat en camió 

L’objectiu és poder fer un vídeo de l’experiència per donar-la a conèixer, mostrant el que 

podria ser el dia a dia quan el pastor surt a pasturar amb el ramat i el que es troba (les 

condicions del pastor i el ramat s’han volgut ometre per privadesa). Aquest vídeo més 

de caire divulgatiu encara està en fase d’edició per falta de temps. 

Durant les experiències vivencials de pastura es van poder prendre notes de camp sobre les 

problemàtiques que s’observaven i les que explicava el pastor pel que fa a la silvopastura 

itinerant amb ramats.  

• Problemes actuals dels ramats itinerants: 

- La pastura al bosc és diferent que als prats d’herba i les ovelles s’han 

d’aclimatar al nou tipus de menjar. 

- Els pendents són bastant pronunciats, la qual cosa dificulta l’accés als ramats. 
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- El corral pot estar ubicat lluny d’algunes zones de pastura i quan les ovelles 

arriben a una nova pastura més allunyada ja estan tipes o cansades, i ja és 

hora de tornar al corral. Per tant fan més herbívora a les zones circumdants. 

- No hi ha aigua, notant la manca d’abeuradors i corrals intermedis. A l’estiu és 

molt crític perquè els animals passen set. 

• Conclusions que se n’extreuen:  

- Cal fer un seguiment per aconseguir que la periodicitat de pas a les diferents 

zones sigui la correcta, i buscar rutes i alternatives viables, amb punts d’aigua i 

corrals intermedis. 

• Aspectes a millorar per part de l’administració (l’Ajuntament de Barcelona): 

- Al principi només hi havia una pleta de tanques metàl·liques mòbils i el pastor 

elèctric enmig d’un descampat sense ombra (no a dins del bosc). Faltava un 

cobert per a què les ovelles malaltes i les que havien parit poguessin quedar-se 

tot el dia allà sense tenir un cop de calor. Més endavant van instal·lar un gran 

tendal temporal que va solucionar el problema. 

- El pastor dormia en el mòdul del magatzem perquè volia estar al costat del ramat 

pel que pogués passar durant la nit, sobretot sent una zona periurbana, però les 

condicions amb què va haver de viure van ser precàries: en una container d’obra 

de xapa metàl·lica sense electricitat ni aigua de dipòsit, a ple sol, i el dins 

s’escalfava molt. 

- No hi havia un pla d’incendis previst. L’administració va voler tancar el contracte 

de durada de la prova pilot una setmana abans del previst perquè no volien tenir 

problemes amb la revetlla de Sant Joan, i el pastor i ramat van haver de marxar 

amb presses després d’una setmana de la notificació. 

- Poca atenció pels animals. El ramat no ha estat ben atès: per exemple un vespre 

es va quedar sense aigua. El camió amb el subministrament va canviar de dia 

d’arribada sense que el pastor fos comunicat i l’administració no tenia cap pla 

alternatiu per poder abastir d’aigua al ramat. Tot això després d’un dia de pastura 

al bosc sense cap punt d’aigua. Li comunicaven que vindrien l’endemà, però les 

ovelles tenien molta set. Finalment va ser un veí que n’hi va poder fer arribar. 

• El balanç:  

- Hi ha hagut una manca de preparació sobre el terreny i falta de transparència 

per part de l’administració. Vers la ciutadania, el pastor opina que ha tingut 

menys problemes dels que s’esperava, que la gent ha respost bé en general i 

amb civisme, exceptuant alguns casos, i que els veïns del barri més proper han 

sigut molt pro actius a ajudar-lo i l’han acompanyat durant tota l’estada. 
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És molt important per afavorir la compatibilitat entre els visitants del parc i el ramat una 

bona senyalització de la normativa i civisme vers les noves zones de pastura. Així 

s’espera que la gent pugui gaudir també de l’experiència de trobar-se amb un ramat 

mentre visita el parc natural. 

 

[Font: Jordina Vila] 
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4.2 JORNADES 

 

 

 

Durant la jornada de debat sobre «prevenció d’incendis i gestió dels ecosistemes», que 

va organitzar el col·lectiu La Politja, visitem els horts i entorns de La Rural de 

Collserola (una cooperativa de producció agroecològica a Valldoreix) de la mà d’Alfred 

March, pagès de la cooperativa, que ens explica com gestionen l’explotació i els 

problemes amb els que s’enfronten, a part de transmetre’ns un munt de coneixements 

sobre agroecologia. Una primera jornada que em va servir per començar a endinsar-me 

al món de la pagesia de Collserola, del que aquest col·lectiu representa, de les seves 

reivindicacions i aspiracions. Va ser aquí que vaig saber que volia contribuir en aquesta 

lluita social i mediambiental. 
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En aquesta jornada vaig descobrir que per implantar l’agroecologia cal definir acords de 

comercialització entre persones productores i altres agents del sistema alimentari, siguin 

administracions públiques, grups de consum o iniciatives de l’àmbit de la distribució, i hi 

ha dificultats per fer-ho dins el sistema capital i de forma alternativa. L’Ecocentral, 

HORTEC SCCL i SuperCoop, que són intermediaris entre productors i consumidors amb 

estratègies molt diferents, van exposar els tipus d’acords i criteris en el marc de la 

comercialització agroecològica que segueixen per contribuir a la transició agroecològica 

i a la viabilitat de les iniciatives de producció agrària i ramadera locals. Al explicar els 

seus models van permetre obrir un debat sobre el futur del mercat de producte ecològic, 

que està evolucionant, i sobre dubtes i problemàtiques respecte els seus acords de 

comercialització, què funciona i què no actualment, la responsabilitat que tenen els 

consumidors, i cap a on s’ha d’anar per salvar el petit productor ecològic. 
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Els obradors compartits tenen un potencial immens: fan viable la petita elaboració i 

transformació dels aliments (salses, conserves, melmelades, i un gran etc). I així 

contribueixen al desenvolupament local, a l’agroecologia, a la sobirania alimentària i a 

frenar el despoblament de les zones rurals. L'objectiu d'aquesta xerrada organitzada per 

“La Catalitzadora: projectes de transformació eco-social a Collserola” va ser discutir la 
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viabilitat a l'hora de posar en marxa un o diversos Obradors Compartits a Collserola. Es 

va posar de rellevància les diferents possibilitats i dificultats per a portar-los a terme. A 

més, es van mostrat diferents models d'Obradors Compartits a Catalunya que podrien 

servir de model i inspiració per a portar a terme el projecte al Parc Natural de Collserola. 

Finalment, es va intentar donar llum a la problemàtica actual existent des del punt de 

vista dels productors/es, elaboradors/es i consumidors/es en l'àmbit de Collserola. 

 

 

 

Aquesta xerrada on-line organitzada per Associació Collserola Paisate Viu volia fer 

sensibilització a membres de les AFA escolars de Collserola sobre el perill d’un gran 

incendi forestal a la serra, arrel del programa de Sense Ficció “L’amenaça incandescent” 

de TV3. La xerrada em permet descobrir aquest col·lectiu, de creació recent, que marca 

un rumb en la meva recerca i s’enfoca plenament a seguir els passos d’aquesta 

associació, que precisament posen èmfasi a la situació de vulnerabilitat que es troben 

els boscos de la serra, el seu patrimoni, i les cases i les vides de la gent que viu dins de 

Collserola en cas que hi hagi un gran incendi, i sobretot reclamen actuacions urgents de 
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les administracions per complir les normatives de protecció contra incendis i de invertir 

en la gestió forestal dels boscos de Collserola com a prevenció passiva contra el foc. 

 

Aquesta problemàtica empeny a l’associació a organitzar una jornada reivindicativa 

sobre “Incendis i Mosaic agroforestal” on assisteixen molts ponents de sectors i 

projectes diferents dins l’àmbit de Collserola i es debaten molts temes transcendents pel 

territori en quatre taules rodones. Una jornada que va ser un èxit absolut i on tots els 

assistents i ponents inclosos van poder aprendre de les problemàtiques i demandes dels 

diferents sectors i avançar cap a una visió conjunta del reptes del territori que tots passen 

per crear consciència del perill actual dels incendis forestals. Aquesta jornada va donar 

un impuls de moral a moltes persones, col·lectius i iniciatives que portaven molt de 

temps reclamant a les administracions però no obtenien els resultats desitjats. 
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Un projecte de gestió forestal sostenible dels boscos que conta amb un ramat 

silvopastoral amb el qual aconsegueixen mantenir les zones de protecció contra incendis 

en bones condicions i a la vegada tenen una concessió dels boscos del municipi (tan 

privats com públics) per fer extracció de biomassa forestal, que després és utilitzada a 
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les calderes municipals per escalfar els equipaments públics. Va ser de molt interès 

l’explicació tècnica del projecte (del qual hi ha un vídeo penjat a la web) i saber 

avantatges i inconvenients que s’ha trobat l’ajuntament de Begues, ja que altres tècnics 

municipals van poder agafar l’exemple per estudiar un model de gestió sostenible aplicat 

als seus municipis. En el cas de Collserola seria una via de sortida al producte forestal 

que s’extraiés del treballs silvícoles, ja que la biomassa no requereix de troncs amples 

per ser mínimament rendible. A més vaig aprendre la gestió combinada de treballs 

forestals amb activitat de silvopastura per a gestionar els boscos. També vaig descobrir 

el projecte “Les Muntanyes del Baix” en el qual participen 16 municipis de la comarca 

que tenen en comú una gran superfície forestal i valors agrícoles, ramaders, naturals, 

paisatgístics i patrimonials. Tots ells es coordinen i comparteixen estratègies i accions 

per la gestió d’aquest espai agroforestal. Un bon model a seguir per Collserola. 

 

 

La Fira Agrícola de Collserola organitzada per la cooperativa de consum de productes 

agroecològics de Can Pujades és un punt de trobada de totes les iniciatives i projectes 

que promouen l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària a Collserola. Aquest espai, que 

suma 12 edicions, és una oportunitat per donar a conèixer les iniciatives 
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agroecològiques que es desenvolupen a la serra i per enfortir les relacions entre els 

col·lectius i les entitats que les promouen. Un esdeveniment que reivindica el caràcter 

rural de la serra en una jornada amb debats, presentacions, mercat, planter, 

degustacions... L’espai de la fira em va servir per fer contactes i unir-me a dos projectes: 

el dels rucs a Can Domènech, després de conèixer el Paul a la fira, i el de la carbonera 

de Collserola, entre d’altres que al final no van tirar endavant (com acompanyar l’Alfred, 

pagès de La Rural, a la masia de Can Ferriol per a que m’expliqués la gestió forestal 

que duran a terme). 
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A través de l’assistència a questa jornada descobreix-ho el Projecte Life Climark, del 

qual vaig crear un vídeo de les explicacions que van fer els ponents de la visita (penjat 

al web). El projecte Life Climark promou una gestió forestal específica per cada zona 

per mitigar el canvi climàtic i els seus efectes, lligada a la millora dels balanços de 

carboni i a la conservació de la biodiversitat i dels recursos hídrics. 

El Parc Natural és un dels cinc escenaris escollits de Catalunya per a portar a terme una 

prova pilot d’aquest projecte que identifica, amb participació de tots els actors implicats, 

les actuacions de gestió forestal més efectives de cara a la mitigació i adaptació del 

canvi climàtic per aquell territori concret. A més, posen en valor els beneficis d’aquesta 

gestió, mitjançant el nou mercat voluntari de crèdits climàtics, que permet a empreses i 

entitats participar del projecte en el marc de la seva responsabilitat social. A les jornades 

vam poder comptar amb dos actors locals que van fer unes explicacions molt acurades 

dels processos biològics dels ecosistemes forestals i dels impactes de les intervencions 

silvícoles, del tipus de regeneració del bosc depenent de les seves característiques, dels 

paràmetres que es podien avaluar i els criteris finalment emprats a la hora de fer 

l’actuació forestal. També van fer molt d’èmfasi en el repte educatiu que tenim per 

endavant, per canviar la idea d’entendre el que és un bosc, i que en forces indrets de 

Catalunya, enlloc de plantar arbres, el que cal és treure’n. 
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Una jornada tècnica on-line on s’explicava amb diapositives el projecte de Life Climark, 

els paràmetres i càlculs que s’utilitzen per avaluar diferents recursos, com el balanç net 

de carboni o l’aigua blava disponible d’un bosc, entre altres coses. Em va servir també 

per saber d’altres projectes científics de silvicultura adaptada en diferents indrets de 

Catalunya. Es va parlar de gestió adaptativa del bosc: aconseguir una major resiliència 

forestal a les noves condicions provocades pel canvi climàtic, com sequeres 

prolongades, i gestió preventiva dels grans incendis forestals. Com? Mantenint el 

paisatge agroforestal en mosaic a gran escala del paisatge amb la silvopastura, que són 

font de biodiversitat mediterrània d’espais oberts. 
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En aquesta jornada es va parlar sobre com es podia fer gestió forestal conservant la 

biodiversitat i que les intervencions silvícoles fossin positives pels ecosistemes forestals. 

També es va debatre el Pla General de Política Forestal que s’està redactant per a 

incorporar factors com la biodiversitat en la normativa. Altres temes tractats: 

• Bioeconomia: economia circular en els aprofitaments forestals de biomassa de 

manera sostenible. Utilització de la fusta per a la bioconstrucció 

• Serveis ambientals o ecosistèmics dels boscos:  biodiversitat, disminuir el risc 

d’incendis forestals, recreatius i reconnexió, recursos i ingressos gràcies als 

visitants d’aquests espais per reinvertir en la gestió del lloc. 

• Instrument econòmic: S’hauria de poder destinar entre 1 i 2 milions d’euros 

anuals a la gestió forestal. 

• Precarietat del sector primari: s’ha d’apostar per la microinnovació en la 

conservació que sigui rentable i que generi diners, passar a l’acció, i tenir present 

que les administracions no es posen al capdavant o no esperar a rebre els diners 

d’europa, generalitat, etc. Que els administracions estiguin més obertes a 

propostes a tres cantons, administració-món acadèmic-sector ambiental 
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4.3 ENTREVISTES 

 

4.3.1 PROJECTE D’INCORPORACIÓ D’UN RAMAT I INSTAL·LACIONS RAMADERES 

AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA DINS EL MUNICIPI DE SANT CUGAT 

 

Entrevista a Helena Bech de Careda i Sergi Sempere, tècnics de medi ambient de l’ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès, sobre l’imminent projecte de construcció d’un estable i la instal·lació 

d’un ramat silvopastoral al municipi. 

 

- Licitació per ramat a Sant Cugat, quan es preveu que es publiqui? Serà prova pilot o ja 

permanent? 

Serà licitació i no proba pilot. Proba pilot ja la vam fer durant 2 mesos l’any 2017. Intentarem que 

es publiqui durant l’any 2023, però abans hem de tenir fet el cobert permanent pel ramat, i tot just 

encara ara s’està redactant el projecte executiu del mateix. 

  

- Model de projecte ramader i estable? Com el de Ca n’Oller a Moncanda? Sabeu res del 

projecte d’estable de Sant Just? Instal·lacions i serveis que tindrà l’estable, Capacitat 

d’animals, metres quadrats, pressupost, etc? 

L’estable serà més semblant al de Can Mimó de Vacarisses (més integrat al paisatge). 

 

 

Estable permanent de la masia de Can Mimó (Vacarisses) inclòs dins del projecte de LIFE Montserrat 

[Facebook: Can Mimó, pastors i productors artesans (2018)] 

 

Volem que tingui una capacitat inicial per uns 200-250 caps de bestiar, però volem que 

l’estructura sigui ampliable per mòduls per si en un futur volem augmentar la capacitat del cobert. 

El projecte del cobert de Sant Just pots demanar informació al Consorci del Parc de Collserola, 

em sembla que hi estan involucrats. 

Instal·lacions i serveis: cobert per bestiar, paller, bassa lixiviats, pati exterior amb tancament 

perimetral, dipòsit aigua, zona d’estada pel pastor (vestuari-menjador) 



82 
 

 

Estable permanent de Ca n’Oller  [Font: presentació del Pla Agropecuari del PNSC (2016)] 

 

- Estable permanent i un altre d’intermedi mòbil per a que el ramat pugui fer recorreguts 

més llargs? 

Si, n’hi haurà un de permanent amb les instal·lacions que t’he indicat abans, i segurament un 

parell més de temporals amb una estructura molt més senzilla (com el de la foto adjunta) 
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- Abeuradors i punts d’aigua previstos durant el recorregut, s’instal·laran en el terreny o 

només a l’estable? Aquí puc aportar que el gran problema que es va trobar el pastor de la 

prova pilot de Barcelona va ser el tema dels punts d’aigua per beure el ramat durant els 

dies calorosos d’onada de calor. 

Instal·larem abeuradors en el recorregut i en els coberts. Ens ha anat bé la proba pilot del pastor 

de Barcelona per tenir en compte aquest punt. 

Zones estratègiques de pastura: si està executat el PEG si que el pasturaran. 

 

- El ramat farà silvopastura, prats, marges de camins, franges de protecció? Què és el 

prioritari a pasturar a la zona del vostre municipi. 

El ramat farà majoritàriament franges de protecció d’incendis forestals, marges de camins i 

camps agrícoles. 

 

- Boscos privats o públics, quantes hectàrees de terreny es pretén abarcar? 

Intentarem que facin com a mínim unes 80 ha de franges (en terreny públic i privat), marges 

camins, camps agrícoles i els PEG que estiguin executats. 

Boscos públics i privats si estan dins les franges de protecció d’incendis forestals. 

 

 

Senyalització d’àrees de pastures controlades a Can Monmany [Font: Jordina Vila] 

 

- Calen tasques de gestió forestal amb desbrossadora i altres màquines, previs a l’entrada 

del ramat? Hi ha previst un estalvi de diners destinats al manteniment de la vegetació? 

Si que calen perquè s’han de tallar arbres i aclarir una mica. 
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- Us podeu acollir a algun projecte de finançament, subvenció? Qui financia 

l’infraestructura de l’estable i annexos, el parc natural o l’ajuntament? 

De moment es paga tot des de l’Ajuntament, perquè el servei de silvopastures es farà dins el 

terme municipal de Sant Cugat. 

  

- Caseta del pastor, condicions de vida i salarials. 

En la licitació es contemplarà el pagament del salari segons conveni. Es contempla el servei amb 

dos pastors. 

 

- Senyalització i comportament cívic ciutadania, comunicació, propaganda i educació. 

Encara hem d’estudiar tant la senyalització com campanyes de conscienciació a la ciutadania 

(bicicletes, portar els gossos lligats, etc.). 

Volem que les escoles puguin fer visites concertades al ramat, cobert i pastors. 

 

- Quina relació teniu amb el parc natural respecte aquest projecte 

Anem de la mà i totalment coordinats, també amb altres Ajuntaments amb territori dins el parc, 

per coordinar-nos en la construcció de coberts, etc. 

 

- I amb els pagesos quina relació teniu, i amb les associacions com la de Collserola 

Paisatge viu? 

Amb els pagesos tenim una bona relació, estem dins el programa “Alimentem Collserola” i a 

través d’un conveni amb el Parc aportem anualment diners al parc perquè aquest programa 

segueixi funcionant. 

 

- Silvopastura amb rucs a can Domènech, què en penseu? Quina col·laboració hi teniu? 

Estem al cas i n’hem parlat amb el Pol Domenech. De fet tenim una línia de subvencions de medi 

ambient de l’Ajuntament per subvencionar tancaments perimetrals i altres actuacions 

relacionades amb la Dinamització Local Agroecològica. 
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4.3.2 ENTREVISTA A SALVADOR FERRAN 

 

 

Salvador Ferran durant l’entrevista [Font: Jordina Vila] 

 

Entrevistem a Salva Ferran, veí de Vallvidrera i ex bomber de professió, actual membre de la 

cooperativa de consum Can Pujades i part de la comissió de projectes del Germinador. També 

impulsor de l’Associació Collserola Paisatge Viu i de Som Collserola, i forma part de Ruralitzem. 

 

 

Figura 1. Interconnexió entre els projectes impulsats o que es volen dur a terme a Can Pujades [Font: cedit]  
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- Què va motivar la creació de la cooperativa de consum de proximitat de Can Pujades?  

 

La finca de Can Pujades, que està situada al barri de Vallvidrera dins el Parc Natural de 

Collserola, té al voltant d’unes 20 hectàrees i és propietat de l’Ajuntament de Barcelona des de 

l’any 1920. La finca va fer la funció de viver municipal fins els anys 70, i el 2005 va quedar en 

desús. Incomprensiblement un dia (de l’any 2009) ens assabentem que l’òrgan del districte de 

Sarrià-Sant Gervasi estava enderrocant unilateralment la masia tricentenària, argumentant 

problemes d’ocupació il·legal d’aquesta, que no tenia valor arquitectònic i també penso perquè 

no sabien com gestionar-la. Pels veïns de Vallvidrera això va ser un punt d’inflexió, ja que per 

nosaltres les masies de la zona són un patrimoni històric i sentimental, i moltes d’elles 

l’administració les ha deixades caure, com Rectoret, Mas Sauró... que a efectes pràctics és com 

si les enderroquessin. Aquest despreci de l’ajuntament central cap al nostre antic poble va fer 

sorgir una sèrie de propostes veïnals entorn a la valorització de les masies. Entre tres 

associacions veïnals vam decidir organitzar la primera Fira Agrícola el 2010 per visibilitzar i donar 

valor al patrimoni històric i a la vegada natural de les masies de Collserola; perquè aquestes són 

finques que estan ubicades en espais on hi ha aigua, tenen antigues feixes i parts de bosc, és a 

dir, es creen una diversitat d’entorns naturals que el Parc de Collserola hauria de valorar molt 

positivament. A la primera Fira Agrícola no va venir pràcticament ningú, només alguns petits 

projectes d’hort existents, però va servir per a conèixer-nos veïnalment i decidir crear un grup de 

consum agroecològic per a poder fer créixer projectes al nostre entorn de Collserola. És així com 

el 2011 es va crear el primer grup de consum, Can Pujades. 

 

 

Antiga masia de Can Pujades [Autor: Carles Sabina] 

 

- Quina ha sigut la trajectòria de la cooperativa des de llavors? 

 

Ens va costar molt trobar producte ecològic i de Collserola per consumir a la cooperativa. Vam 

començar a consumir productes del Baix Llobregat. El mateix any, un projecte a Can Vilagut, una 

masia de la banda de Molins de Rei, va estar molt interessat en la venda directe dels seus 

productes amb Can Pujades. Després va ser Can Carlets que ens portava mandarines, llavors 
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Can Mandó ens oferia ous de les seves gallines. Cada cop aconseguíem més col·laboracions 

amb les masies de Collserola i paral·lelament cada any organitzàvem la fira agrícola. Tota 

aquesta lluita havia comportat un gran litigi, havíem trencat relacions amb el districte i 

l’ajuntament, i havíem passat a ser molt combatius: de la indignació amb l’administració per la 

gestió del patrimoni històric cap al compromís d’intentar revitalitzar la part agrícola del nostre 

entorn i les masies. A partir d’aquí es van anar generant més projectes agroecològics dins el Parc 

Natural, com per exemple el nostre principal proveïdor actual, La Rural de Collserola, que el 2016 

vam avalar amb més de 12.000 euros a través de COP57 per a què poguessin fer un salt d’escala 

i comprar un tractor, ballar més part de la finca, etc. 

 

- Quins són els fonaments de Can Pujades? 

 

Actualment al grup de consum som entre 55 i 60 unitats familiars. Des del 2014, tenim un hort 

comunitari aquí a la finca de Can Pujades dins de la Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona, i el 

primer diumenge de maig organitzem la fira agrícola de Collserola. La fira és una oportunitat per 

trobar-nos un cop l’any tots els projectes i crear el màxim de sinèrgies entre ells. El 2020, degut 

a la pandèmia no es va celebrar la fira però va servir per a replantejar-nos els fonaments de la 

nostra cooperativa de consum: els últims anys la distribució del “producte ecològic” ha canviat 

molt, ja que ara es troba a la majoria de grans distribucions, i no té el handicap de les hores que 

es necessiten invertir per a fer funcionar una cooperativa de consum petita al marge de les grans 

distribucions. Així que vam voler donar un valor extra a la cooperativa creant una comissió, El 

Germinador, que s’encarregués de crear projectes transformadors a l’entorn del Parc Natural.  

 

 

Hort de Can Pujades [Font: Jordina Vila] 

 

- Ens expliques algun projecte del “Germinador”? 

 

Un dels projectes proposats va ser sobre compostatge. Es volia idear una manera de resoldre la 

problemàtica de la gran quantitat de brossa verda (poda i restes de jardí) que es genera en 
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èpoques concretes en el veïnat. Aquest excés col·lapsava els contenidors de l’orgànic i del rebuig 

durant els caps de setmana, i s’amuntegaven les bosses a fora dels contenidors. Això va provocar 

un conflicte afegit amb l’altra problemàtica del municipi, els senglars, perquè aquests rebentaven 

totes les bosses. L’ajuntament va intentar resoldre-ho amb uns contenidors de brossa verda als 

barris, però no va funcionar. És per aquest motiu que la comissió del Germinador va elaborar una 

proposta el 2017 amb el grup CEPA en què es demana una subvenció per recollir aquesta brossa 

verda de tots els barris de la muntanya, triturar-la i madurar-la a l’entorn de Can Pujades en una 

feixes molt llargues que tenim. Fins i tot vam consultar amb l’IRTA com havia de ser el procés. 

El 2018 li portem la proposta del compostatge a l’ajuntament, però el gerent del districte de parcs 

i jardins encara no ens ha contestat a dia d’avui. La conclusió és que nosaltres volem una gestió 

diferent respecte la de la ciutat però al ser un reducte veïnal molt petit no ho aconseguim. 

 

- Creus que hauríeu de tenir una ordenança específica que entengui més la vostra realitat 

de barri de muntanya? 

 

Els barris de la muntanya de Collserola barcelonina són aproximadament el 10% del territori de 

la ciutat, i el 50% del territori del districte, però només som 4.000 habitants, o sigui el 2% dels 

habitants de tot el districte. Total, que som anecdòtics i una mica com una molèstia en aquest 

context urbà. Per això quan demanes una visió específica per un problema concret del nostre 

barri no ho acaben d’entendre, fins que el problema no arriba a la ciutat. Per exemple ara han 

entès que el senglar és un problema perquè baixa fins a la ciutat, van pels carrers, tomben 

papereres, furguen als contenidors, roben menjar a la gent que seu a les terrasses... però fins 

que això no ha passat, era un problema de la “muntanya” i no ens feien cas. 

 

- Com és que hi ha tants senglars ara? 

 

Jo he viscut tota la vida a Vallvidrera i mai havia vist cap senglar quan era petit. Recordo que un 

cop el “Pepito de Vilajoana” havia caçat un senglar i vam anar tots a veure’l com a cosa 

excepcional. Ara, ja sigui perquè hi ha molt més menjar, perquè el bosc és més tancat i frondós 

i se sent més segur, perquè s’ha creuat amb porcs domèstics vietnamites, perquè ha perdut la 

por a la gent degut a que a la zona de Barcelona no se’l pot caçar... tot això està propiciant el 

seu augment poblacional.  A Barcelona, que és aproximadament el 25% del Parc Natural, està 

prohibida la caça de qualsevol espècie. Aquí el senglar se sent segur, i quan escolten els trets 

de cacera de les batudes pel senglar, que fan en altres municipis, venen cap aquí i es refugien. 

També saben que aquí la gent i les escoles venen i porten bosses de menjar, van per darrere i 

te l’estiren. L’any passat va ploure el 50% del que acostuma a ploure en un any de mitjana, no 

s’ha fet aglà i tot està molt sec, estan passant gana. Per això van cap als contenidors i han baixat 

cap a la ciutat. 
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- Has dit que teniu una aula ambiental, en què consisteix?  

 

Fa anys que demanàvem una aula ambiental, justificant que estem dins del Parc Natural, que 

volem que els infants participin d’aquest entorn. Al final, al 2020 amb la pandèmia es desencalla 

el tema per necessitat de disposar d’espais vivencials. Des d’aleshores, a Can Pujades 

coordinem el tema de treballar amb les escoles i ens hem centrat en una sèrie de projectes. Un 

d’ells hi té lloc cada divendres a la tarda: ve una classe d’una escola i anem treballant un espai-

hort, coordinats amb Biblio-Natura que consisteix en fer préstecs i retorn de llavors. Quan venen 

els nens i nenes els dividim en diferents grups: uns fan treball de camp, observació i manualitats; 

els demés planten una part de l’hort, netegen, preparen alguna feixa; i després, algun pare/mare 

o algú de Can Pujades fa un sessió de monogràfic més especialitzat, com per exemple 

d’observació d’ocells, de gestió forestal, sobre insectes, sobre la bassa... Als infants se’ls queda 

gravat a la memòria quan veuen i toquen el que passa a la natura. Can Pujades és una escola 

de vida.  

 

- Com gestioneu l’hort de Can Pujades? 

 

L’hort està dividit en bancals amb un sistema de reg. La meitat de l’hort l’utilitza la cooperativa 

de Can Pujades i la resta la gestionen una sèrie de gent gran del districte i una entitat d’acollida. 

També tenim un hort destinat a l’aula ambiental. Apliquem la tècnica de l’agricultura regenerativa 

i l’agroecologia: fem associació de cultius en l’hort mandala, fem proves amb mulshing, una franja 

de plantes aromàtiques... També fem custòdia i multiplicació de llavors i la gent se les emporta a 

casa i fa planter. Ara estem fent proves amb varietats locals de tomàquet Mandó (varietat sucosa 

i autòctona de Collserola), el bròquil de Santa Teresa (gran i lila, originari del Vallès) i la mongeta 

de metro, entre d’altres. Ens organitzem amb un Excel on apuntem les tasques que s’han de fer, 

quan i a qui li toca. A part tenim l’antiga bassa de la masia, que hem renaturalitzat, i una caseta 

de les eines i pel planter. 

 

 

Visita als espais de Can Pujades [Font: Jordina Vila]  
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- I cada any organitzeu la Fira Agrícola de Collserola? 

 

A partir del 2020 vam decidir fer un canvi de manera d’enfoc de la fira, ja que inicialment l’objectiu 

principal era vendre producte de proximitat i ecològic, però ara aquest ja es trobava bastant 

distribuït en moltes botigues. Així que ens vam centrar en donar un valor afegit a la fira: donar 

tota la veu i protagonisme als nostres pagesos/es de Collserola. El Parc Natural aquests anys ha 

tirat endavant a través d’Arran de Terra el projecte Alimentem Collserola, fet que està servint per 

a què els pagesos se sentin acompanyats. La fira és un dia de trobada en el qual els pagesos 

poden donar visibilitat als seus projectes, i d’alguna manera incentiva a germinar nous projectes. 

A partir d’ara també volem dedicar a la fira un espai on poder comprar planter i compartir 

coneixement: volem que el nostre hort pugui ser replicable i també volem crear una gran xarxa 

de planter ecològic. La fira d’aquest any comptarà per un cantó amb la parada de l’Associació 

Collserola Pagesa, que agrupa 15 projectes de pagesia i els seus productes; també hi haurà una 

part d’intercanvi de planter i de llavors, que és el que volem potenciar; i per últim hi haurà 

paradetes d’elaboració dels productes de Collserola, ja que els elaborats (p.ex. cervesa, 

melmelades, conserves) donen un valor afegit als aliments de proximitat i qualitat que tenim. Per 

aquest motiu, des de Can Pujades reivindiquem la construcció d’un obrador compartit a 

Collserola per elaborar productes i fer conserves: el 2021 vam demanar una subvenció per 

redactar un estudi sobre la viabilitat de l’obrador que va dur a terme La Catalitzadora (una 

associació sorgida de la comissió del Germinador per a canalitzar i tirar endavant idees que 

sorgeixen dins aquest grup de treball). 

 

 

Fira Agrícola de Collserola [Font: Jordina Vila] 

 

- On es destinaria aquest possible obrador? 

 

Tenim una proposta d’un obrador i complex rural a la masia de Can Llevallol, al costat de Can 

Pujades. Aquesta masia encara està dempeus, consta d’una vaqueria modernista de Bé Cultural 

d’Interès Local, té uns camps, coberts, creu de terme, aigua, llum... És un entorn idíl·lic. 

Actualment hi viu una persona que no en té cura i la coberta està en molt mal estat. La llei diu 
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que si el propietari no manté el patrimoni protegit, subsidiàriament ho pot fer l’ajuntament i si 

després el propietari no vol assumir el cost de la rehabilitació es pot començar un procés 

d’expropiació per a fer-ho públic. Demanem a l’ajuntament de Barcelona que se’n faci càrrec i ho 

rehabiliti. En aquest espai també es podria oferir formació bàsica de gestió forestal (p.ex. a 

persones amb risc d’exclusió social que hi ha en centres de la vora) ja que és una necessitat dels 

nostres boscos. 

 

- Us heu plantejat tenir animals de pastura a la finca per mantenir-ne els voltants? 

 

Nosaltres no entenem per què la ramaderia és il·legal al municipi de Barcelona. Vam demanar al 

parc natural de tenir a l’entorn de la finca un espai d’estabulació itinerant de ramats. Com que hi 

havia un pastor de Sant Just Desvern que venia puntualment aquí, volíem que s’hi pogués estar 

uns dies pasturant el sotabosc i mantenir les franges de protecció deixant el ramat en aquest 

corral. Aquí tenim moltes hectàrees de franges de seguretat, més de 60, que s’han de mantenir 

i ara es fa amb mitjans mecànics (desbrossadores, motosseres, etc). El problema principal dels 

mitjans mecànics és que, com que el parc natural pertany a la Xarxa Natura 2000, durant l’època 

d’aparellament i incubació (de març a juny) no es poden utilitzar dins el parc per no destorbar els 

nius i la posta dels ocells, i durant el període estival (de juny a octubre) tampoc es pot fer-ne ús 

per risc d’incendi forestal. Per tant, estem més de sis mesos, que coincideix amb els mesos de 

més alt risc d’incendis, en el quals no es pot fer control i manteniment de la vegetació. En canvi 

les ovelles i les cabres sí que podrien fer-ho durant tot l’any, d’una forma més ecològica i amb 

menys cost. Vam plantejar al parc d’instal·lar un tancat per un ramat itinerant, no permanent, en 

una sèrie de feixes de la finca. Tindria un petit cobert amb menjadora i un punt d’aigua. Depenent 

de les pluges el ramat podria anar i venir buscant els brots verds. Volem un model similar a altres 

corrals de suport per ramats itinerants que ja s’han fet a Sant Feliu de Llobregat i a Sant Cugat 

del Vallès dins el Parc Natural de Collserola. 

 

- La finca de Can Pujades està envoltada de bosc, estaríeu protegits en cas d’un possible 

incendi forestal a aquesta zona de Collserola? 

 

El Decret d’incendis diu que hi ha d’haver franges de protecció de 25 metres entre les edificacions 

i el bosc. També diu que les parcel·les s’han de mantenir netes ja sigui propietat privada o 

municipal. El manteniment d’aquestes franges s’ha de fer primer a nivell mecànic, però després 

es pot mantenir amb el bestiar. Fer el manteniment amb procediments mecànics és més car, 

però s’ha de fer. Un cop va entrant el bestiar no només és més barat (perquè redueixes l’ús de 

desbrossadores) sinó que millora la biodiversitat del lloc, i en 3 o 4 anys canvia el tipus de 

vegetació fent que aquestes franges de protecció siguin totalment utilitzables per la dieta del 

bestiar. A Can Pujades tenim diferents franges: el barri de Mas Sauró, que té tota una franja 

perimetral; també tenim els camins públics, que actuen com a franja de baixa combustibilitat; i el 

barri de Vallvidrera també actua com a franja de protecció perimetral.   
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- Hi ha algun ramat que vingui a pasturar pels voltants de Can Pujades? 

 

A nosaltres ens venen ovelles de Sant Just Desvern a pasturar. Tenim el pantà a prop i això 

ajuda ja que hi ha molt de verd per menjar. Des del 2014 el regidor Joan Puigdollers es va 

comprometre a que tindríem un ramat barceloní a Collserola; agraïm molt que es faci la prova 

pilot ara al 2022. Ha començat a fer-se la prova a Horta-Nou Barris, que és el sector on hi ha 

més incendis de Collserola (en nombre d’incendis, no en extensió), un 60% del total. La prova 

busca una manera de reintroduir aquesta cultura que hem perdut: per exemple, quan em trobo 

amb un ramat lligo el gos, vaig en compte i a poc a poc, no m’atanso, no molesto... deixem fer 

aquesta feina que estan fent per nosaltres, per protegir-nos dels incendis.  

 

- Com us afavorirà que s’hagi fet aquest pla pilot de pastura temporal a l’altra banda del 

vessant barceloní de Collserola? 

 

Ens agrada que es faci aquesta prova perquè comportarà que aquest ramat tingui una itinerància, 

podrem veure com aquests plans de pastura arribaran als altres barris. No podran estar a tot 

arreu perquè hi ha moltes infraestructures i l’entorn del parc potser no permetrà aquesta mobilitat, 

però sí que interessa que el màxim del manteniment es faci amb ramats. Per potenciar aquests 

ramats dins del parc no cal que vinguin de fora (com ha sigut en aquest cas) sinó incentivar els 

propis ramaders de Collserola que s’hi vulguin involucrar, i qui sap si d’aquí uns anys podríem 

intentar fer una formatgeria a través del projecte d’obradors compartits (que està en fase de 

procés). Ens faria molta il·lusió tenir formatge de Collserola. De fet, el meu avi era pastor i vivia 

a Can Llevallol, la masia que hi ha al costat de Can Pujades. Ell al 1915 portava el ramat de Can 

Llevallol. Ramats n’hi ha hagut sempre a Collserola.  

 

- Ens pots explicar alguna anècdota del teu avi? 

 

Al meu avi no el vaig conèixer mai. M’han explicat que era una persona molt esquerpa. La família 

vivia a la part de dalt de la granja, i el ramat es resguardava a baix, que eren les quadres. Vivien 

amb molta misèria, era gent molt pobre. 

 

- Com es guanyava la vida la gent de les masies de Collserola? 

 

La gent molt pobre acostumaven a tenir uns horts de subsistència que els permetia vendre els 

excedents del que cultivaven. La meva tia m’explicava que, al 1920, ella amb 9 anys la feien anar 

a les 4 del matí a la masia de Can Tintorer “tenia una por... una por! Amb un burro...!”. llavors 

anava a Can Serra, a Santa Creu, a portar els excedents. Aleshores l’amo de Can Serra sortia a 

vendre aquests excedents a Sarrià. Recordo que al mercat de Sarrià, o altres com el del Ninot, 

es referien a la part de fora com a “la zona dels pagesos”. Els pagesos anaven a vendre els 

excedents que tenien. Si feia falta, es treien de la boca les gallines o els ous per vendre’ls si 
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necessitaven els diners. Tot i així, sempre anaven carregats. Sempre portaven llenya, per 

exemple, ja que a la ciutat hi havia forns, les llars de foc de les cases, etc, que en necessitaven 

per escalfar-se. Ells portaven a vendre el carbonet, les teies, feien gavelles... Cada 7 anys els 

boscos es netejaven completament. La fusta tenia molt valor. Els estalvis estaven realment en 

cuidar el teu bosc i que fos un espai sostenible. Si hi havia un tema d’herències, si hi havia un 

període de malaltia, una mala època, un casori... si hi havia qualsevol d’aquestes coses la fusta 

dels arbres era allò que podies vendre i era quan podies treure el màxim partit del teu bosc. Per 

aquest motiu, normalment el que es feia era extreure llenya del sotabosc i mantenir-lo. Llavors, 

tallar pins, alzines i altres arbres es feia en comptades ocasions i era el teu estalvi. No es podia 

cremar perquè era bosc sostenible amb un sotabosc net i sense tanta massa forestal com ara. 

 

- I com és que ara no es gestionen les finques de Collserola de la mateixa manera? 

 

A Collserola no ha desaparegut perquè sí l’agricultura. El fet és que és un terreny bastant abrupte 

difícil de mecanitzar. Hi ha espais no tant lluny d’aquí que tenen terres molt més fèrtils, planes i 

amb aigua disponible, com el Baix Llobregat. De fer agricultura de muntanya a tenir camps a baix 

a la plana canvia molt en termes productius. 

 

- Quins conreus es cultivaven a Collserola durant l’últim segle? 

 

Una vegada morta tota la vinya per la fil·loxera, en aquesta vessant ja no es torna a plantar vinya 

(a la vessant de Sant Cugat sí). Aquesta zona al ser de difícil mecanització, difícil accés i amb 

falta d’aigua, s’hi fa poca cosa. Es feia una mica de cereal, als llocs més ben posicionats s’hi feia 

una mica d’horta d’autoconsum, a algunes zones s’hi feia olivera, ametller i alguns llegums. Per 

exemple a Can Llevallol s’hi conreava blat i una mica de llegums, entre d’altres. 

 

  

Fotogrames de la sembla i collita a Can Llavallol 1963-64 [Font: Poble de Vallvidrera (canal al youtube)] 
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- Què ha passat amb les masies de Collserola, que moltes han desaparegut durant els 

últims anys? 

 

Hi ha masies que han caigut i altres que s’han deixat caure. Per exemple, vèiem que la Torre del 

Bisbe (masia propietat de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat) necessitava manteniment 

immediat per no caure a terra. Al 2017 vam demanar al Consorci del Parc de Collserola que 

reivindiqués que no es deixés perdre, però el Parc va dir que no hi podia fer res. Aleshores vam 

anar a l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i els hi vam dir que com que la masia estava 

catalogada com a “bé cultural d’interès local” l’havien de protegir, però no van fer res. Davant 

d’aquesta indecisió i veient que la teulada estava a punt de caure vam anar a reclamar al Síndic 

de Greuges. Els vam dir que no podia ser que l’administració faci unes lleis i després no les 

compleixi. El Síndic ens va donar la raó i va obrir un procés en que insta a les administracions 

responsables a que facin la seva feina. La teulada, de 600 metres quadrats, es va salvar en el 

temps de descompte. El primer pressupost invertit per l’ajuntament va pujar una mica per sobre 

de 30.000€, i el pressupost final ha sigut de 350.000€. Però el més important és que hem salvat 

una masia anterior al segle XI: té uns vestigis i unes torres de defensa del segle IX, quan 

Collserola era terra de frontera entre els sarraïns i la Catalunya de Carlemany. A Collserola hi ha 

diferents torres fortificades d’aquella època per protegir-se de les ràtzies sarraïnes, i aquesta n’és 

una. 

 

- Quina relació teniu Can Pujades amb l’ens del Parc Natural de Collserola? 

 

La relació actualment és bastant bona, tot i que en el seu dia va ser una de les administracions 

que no va defensar aquesta masia (fet que vam retreure-li molt a l’anterior gerent del parc). A 

partir d’aquí hem procurat ser positius, i hem tingut bona sintonia. El que podríem reclamar-los 

és que haurien de buscar més recursos per la gestió eficient del Parc, intentar ser més àgils i que 

reivindiquin que han de prevaldre els drets de l’òrgan de gestió del parc davant d’altres 

administracions municipals. Això ho haurien de reivindicar des del mateix parc, i no el voluntariat 

i els veïns, sobretot el tema de demanar més recursos. Des del 2008 el Parc Natural té un 30% 

menys de recursos. Malgrat hagin implementat més impostos, no han arribat més recursos al 

Parc.  

Pel demés, tenim un canal de participació molt fluït. També des de Can Pujades estem preparant 

un projecte de basses com a espai de generació de biodiversitat i de vida juntament amb Can 

Masdeu i gent del Parc de l’Oreneta. Voldríem que es fes un estudi de les basses que hi ha i que 

es mantinguessin espais amb aigua, ja que amb el canvi climàtic els animals es poden quedar 

sense punts essencials d’aigua. Si volem baixar el verd i la biodiversitat a la ciutat necessitem 

generar vida amb punts d’aigua naturalitzats. Collserola pot baixar a la ciutat només si l’ajudem.  
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- Un grup de veïns i veïnes de Collserola heu creat recentment l’Associació Collserola 

Paisatge Viu. Quin és el propòsit? 

 

Els barris de la muntanya de Collserola ens vam organitzar des del Decret d’incendis el 1995 i 

vam crear els plans d’autoprotecció amb l’Ajuntament de Barcelona, i posteriorment, al 2012-

2013 tenim protocols o PAUS. El decret explica una sèrie de paràmetres i formes d’organitzar-se 

de la població i, més o menys, s’ha anat fent. Però la massa forestal ha anat creixent al nostre 

entorn, i ara quan ens diuen que pot venir un incendi de 6a generació que pot cremar Collserola 

en poques hores ja no estem parlant d’aquells incendis petits que hi podien haver puntualment 

en una zona, sinó que podria cremar tota Collserola. Collserola està molt fraccionada: hi ha 9 

municipis i cadascun amb el seu pla de protecció d’incendis i interpreta les lleis a la seva manera. 

Per sobre dels municipis hi ha 3 òrgans administratius diferents que posen diners o no posen 

diners, malgrat haurien de posar-ne tots. I també hi ha un òrgan de gestió del Parc Natural (el 

consorci) que fins ara ha sigut poc reivindicatiu amb les necessitats del propi Parc. El Consorci 

va néixer per gestionar el parc i per aplicar una prevenció d’incendis, però cada any se l’ha 

escanyat amb menys recursos econòmics i això ha comportat que hi hagi menys guaites, que no 

hi hagi tants hidrants com caldria en relació a la pressió humana que té Collserola i el continu 

creixement de la massa boscosa. Aquests fets sumats al canvi climàtic comporten un còctel 

explosiu que propicia el fet que pugui cremar Collserola sencera. 

A partir d’aquí va haver una mobilització de veïns de diferents barris i urbanitzacions dins de 

Collserola i va sortir la possibilitat d’ajuntar-nos per reclamar i fer propostes amb una visió global 

de Collserola. En aquest context és on neix Collserola Paisatge Viu, amb dues finalitats molt 

clares: una és fer pedagogia a la gent, a escoles i llocs més sensibles, també anar a 

l’administració a reivindicar una gestió responsable de Collserola amb els recursos que 

pertoquen; l’altre és ajudar als projectes que es creïn o es desenvolupin dins del Parc Natural 

que incloguin aquesta gestió sostenible del bosc i del paisatge que augmenta la biodiversitat del 

Parc. Actualment estem col·laborant amb un projecte recent en el que s’ha introduït un ramat de 

rucs per a que ajudi a controlar unes 15 hectàrees de massa boscosa a Valldoreix; Collserola 

Paisatge Viu reuneix voluntaris per ajudar als propietaris de la finca a tancar l’espai pels rucs i 

fer les tasques que facin falta. Per informar-te dels voluntariats pots entrar a la web de 

l’associació. 
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4.3.3 ENTREVISTA  A GERMÁN LLERENA  

 
 
Entrevistem a Germán Llerena, Tècnic d’Educació a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 

educador i activista ambiental, sobre el repte d’integrar models educatius més holístics amb el 

medi ambient, la producció i transformació alimentària, i l’emergència climàtica que ens portin 

cap a models més locals i respectuosos amb el nostre entorn i més justos socialment, i per aquest 

motiu mirem des de Sant Cugat cap al paratge de Collserola, que ens pot apropar un món rural 

viu que lluita per sobreviure en un entorn periurbà molt pressionat i amb un elevat risc d’incendi. 

 

 

Germán Llerena durant l’entrevista [Font: Jordina Vila] 

 

- Parla’m una mica de la teva vida, quina ha sigut la teva trajectòria  professional…? 

 

Em dic Germán, treballo a l’Ajuntament de Sant Cugat i sóc educador ambiental. He estat 10 

anys treballant a l’àrea de medi ambient, i el 2015 vaig canviar a l’àrea d’educació. Sempre he 

fet d’educador ambiental dins de l’Ajuntament. Ara també estic fent de professor en l’assignatura 

d’Educació i Comunicació Ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

- Quines línies d’educació ambiental esteu treballant des de l’Ajuntament? 

 

A l’Ajuntament de Sant Cugat sobretot hem estat treballant aspectes d’agroecologia escolar, 

que  és on hi he dedicat bastant de temps. 

Fa uns quants anys que l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat està apostant 

pel  tema agroecològic. De fet, el Parc Natural de Collserola va iniciar un procés que en diuen 

transició agroalimentària de Collserola, que intenta diversificar els diferents  ecosistemes que té 

la serra de Collserola perquè s’estava arribant a un punt de molta homogeneïtat de boscos, 

boscos que tampoc són molt madurs i per tant el risc d’incendis és molt elevat. 
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- Com s’ha arribat a tenir aquesta homogeneïtat paisatgística? 

 

S’ha perdut en les últimes dècades moltíssima agricultura. El que tenim ara, a part de petits 

trossos d’agricultura, són masses de bosc i urbanitzacions. Sant Cugat ha crescut moltíssim en 

les últimes dècades. Hi ha hagut tot una campanya significativa de protecció d’una zona que es 

diu Torre Negra, que té una masia fortificada i zones agrícoles d’espais oberts. Això coincideix 

una mica amb l’interès del Parc Natural de Collserola que és protegir i potenciar els espais 

oberts. Diguem que tota la nostra fauna i flora està molt associada al passat agrícola i, per tant, 

la biodiversitat faunística, que és important de mantenir, depèn molt de que hi hagi camps oberts, 

perquè sinó queda només un tipus d’hàbitat i no dóna espai a, per exemple, la cacera d’alguns 

rapinyaires una mica més grans. Per tant, la biodiversitat s’ha de guanyar i s’ha  de potenciar, i 

és a través de la diversificació d’espais, d’aconseguir un mosaic paisatgístic. 

 

 
Entorns de Torre Negra [Font: Jordina Vila] 

 
- Com esteu treballant l’agroecologia des de l’Ajuntament? 

 

El programa sobre la transició agroalimentària a la serra del qual l’Ajuntament participa 

s’anomena Alimentem Collserola. Nosaltres hem aconseguit que les escoles de Sant Cugat 

mengin la verdura que es produeix a la serra de Collserola, qüestió que ens semblava molt 

impossible fa uns quants anys i que gràcies a determinats sectors que hi han jugat molt fort, 

com  l’empresa de menjadors escolars, la pagesia de Collserola i els contactes que hem anat fent 

les administracions, doncs hem aconseguit que ara mateix hi hagi 3000 alumnes que estan 

menjant de la verdura de Collserola. 

 

- Una empresa de menjadors escolars que ofereix aliments agroecològics? 

 

L’empresa “Paidos” té uns quants centres a Sant Cugat. Està contractada per fer menjadors 

escolars i     és una empresa de lleure. Aquesta empresa ha apostat per l’agricultura de proximitat 

en els seus menjadors. Té uns sis o set centres, on hi ha aquests 3000 alumnes que estan 
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menjant gràcies als pagesos i les pageses de Collserola, de 3 o 4 explotacions agrícoles 

diferents. Aquí bàsicament el que van apostar i va triomfar més va ser un diàleg molt serè i molt 

tranquil amb la pagesia. Aquest diàleg no acostuma a ser fàcil, però en aquest cas va ser molt 

respectuós. No es van discutir els preus, això va ser molt important perquè es poden posar 

d’acord en, per exemple, no demanar tanta quantitat de determinats productes, però no et 

discutiré que un producte determinat costa el que costa. Llavors aquí, aquesta relació de 

confiança ha permès al final desplegar tot un menú que, com que són sis o set escoles, permet 

un marge de maniobra important per poder fer uns menús molt adaptats a la producció que 

s’estigui fent en aquell moment a la serra de Collserola. Això és important i és una de les peces 

que porta uns quants anys que està funcionant i podem dir que és estable, ha passat la prova 

de la covid-19, on hi ha hagut confinament i això ha estat difícil, però s’ha superat. Per tant, 

podem dir que aquesta relació de producció - consum continua. 

 

- I els pares i mares i els alumnes com ho han viscut? Heu tingut queixes? Com ha sigut 

la  rebuda d’aquest projecte? 

 

Tot és a través de l’empresa així que no sé molt bé les opinions, però  sembla que estan contents. 

Des de les escoles s’ha hagut de fer un treball amb els nens i nenes per a que entenguessin el 

perquè d’aquest canvi de menú i que ara mengin més verdura de temporada. 

L’aposta d’un actor de menjadors escolars és molt interessant perquè complementa molt bé la 

feina docent, que es fa en un altre moment lectiu del dia de l’escola i, per  tant, es pot educar en 

diferents temps i sectors dins la mateixa escola. Fins ara havíem treballat molt amb horts escolars 

i ara ja estem treballant amb menjadors escolars. Per tant, estem veient tot el sistema alimentari 

que es pot posar en joc, entendre l’existència dels ecosistemes propers que estan en aquest 

procés de transició a la serra. Per tant nosaltres d’alguna manera podem acompanyar aquests 

processos de diversificació, consumint els productes que surten i potenciant que hi hagi més 

explotacions i gent que es dediqui a l’agricultura. En un entorn que no és tan fàcil, perquè no és 

un entorn molt agrícola, sinó molt urbà. És la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

- Els horts escolars com van començar? Què es volia potenciar? 

 

L’any 2000 vam veure que hi havia interès de la població de Sant Cugat de consumir de manera 

ecològica i així van néixer les primeres cooperatives de consum, com són La Civada o El Cabàs.  

Cap a l’any 2006 vam començar una relació d’avaluació de l’educació ambiental que fèiem a 

l’Ajuntament de Sant Cugat amb la Universitat Autònoma de Barcelona: vam investigar què 

estava passant en l’educació ambiental. Ens vam adonar que hi havia aspectes fluixets, que 

després de treballar-hi tants anys veig que són habituals. Costa que els diferents sectors de 

l’educació ambiental es posin d’acord, es repeteix molt el mateix procés i tornem al mateix punt 

de partida sempre. En realitat podríem avançar molt si féssim xarxa entre actors i anéssim més 

enllà. La biodiversitat es pot treballar només pensant en ciències, només pensant en plantes, o 
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amb una visió més àmplia on les persones també formem part d’aquest ecosistema biodivers. 

Llavors aquí vam descobrir l’agroecologia: una orientació que ens ajudava a pensar amb 

l’educació ambiental com un conjunt d’actors implicats. Així doncs, a través d’un grup de treball 

molt ampli amb professorat i educadores ambientals vam començar a pensar en l’agroecologia 

com en allò que ens ajudava a fer educació ambiental i d’aquí va néixer l’agroecologia escolar. 

 

 
El Cabàs [Font: CugatMedia.cat, cedida] 

 
Per aplicar l’agroecologia a les escoles al principi vam començar amb horts escolars. Vam 

descobrir que treballar amb horts escolars ens  donava certs avantatges, per exemple, havien 

contractat, normalment a través de l’AFA, gent que no era de l’escola: eren persones 

especialitzades que venien del món de les ciències ambientals, de l’agrologia o l’agronomia, i 

entraven a fer d’educadores d’hort. Això vam veure que era una meravella, perquè ens permetia 

que els grups es dividissin en dos. Llavors per primer cop  hi havia un suport a l’escola, que mai 

havia tingut, perquè diguéssim que l’educació ambiental sempre ha tingut molts pocs recursos. 

D’aquesta manera tenien un educador permanent dins l’escola durant tot l’any. Era inèdit. I vam 

apostar per aquí, tothom va veure clar que això era important. 

 

- Com ha sigut la integració d’horts escolars dins els espais de les escoles? 

 

Hi ha hagut un procés al llarg del temps de diversificació dels patis. Els patis són espais que al 

principi neixen com pistes dures, d’esports, i amb el temps tothom va veient que cal diversificar. 

Ara estem en un moment en què es parla molt d’això i s’associa a una diversificació feminista 

també, és a dir, que el fet de trencar espais permet que hi hagi més usos diversos i, per tant, la 

pilota no ocupa tot el temps d’esbarjo. I per tant, poden entrar també altres consideracions 

pedagògiques. Durant el temps d’esbarjo comences a fer  altres tipus d’activitats i tot comença a 

ser una educació més integral. I nosaltres hem entrat també per aquí amb l’alimentació. En el 

moment que vam començar amb els horts, vam veure que en realitat estàvem al principi d’un 

cicle. El cicle de l’aliment és un cicle que, curiosament, es pot ensenyar sencer dins de l’escola. 

És a dir, tenim un hort  (la tècnica de l’agricultura) i l’àmbit de la producció d’aliments dels pagesos 

que després es mengen. Després tenim àmbits com el de la transformació dels aliments: tenim 

una cuina, tenim personal de cuina (feminitzat i precaritzat), es pot relacionar amb el tema 

d’elaboració dels aliments i també de fer-ne conserves. etc. Després tenim un altre àmbit que és 

l’àmbit de la comercialització dels aliments o d’intercanvi d’aquests: pots treballar sobre els 
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mercats o de moltes maneres. I també tenim un àmbit que és el del consum: té un espai especial, 

que és el menjador, té un personal especial, que són els i les monitores del menjador, i aquí 

estan les famílies al darrere, l’alimentació a casa.  

L’alimentació és una cosa que la llei diu que queda en mans de les famílies. És un tema polèmic, 

amb molta política al darrere. Interessant de nou per l’educació ambiental perquè hi ha un procés 

en els últims anys on grans empreses es fan amb els menjadors escolars i, per tant, tenen 

tendència a homogeneïtzar les coses. Aquí estem en un procés diferent que és el del menjador 

escolar ecològic. I no només ecològic sinó també de proximitat. Per tant, més agroecològic.  

 

 
Activitat a l’aula sobre aliments de temporada [Font: Jordina Vila] 

 

- Com definiries l’agroecologia i d’on sorgeix aquesta corrent? 

 

Aquesta ciència va néixer cap als anys 40-50 amb la “revolució verda” (la revolució dels 

pesticides i els químics), anys en els que ja es van veure molts problemes de contaminació i de 

concentració de poder i capital en els monocultius. L’agroecologia buscava maneres de fer 

sistemes alimentaris més sostenibles, substituint els pesticides per millors relacions 

ecosistèmiques, aportant diversificació amb plantes i animals. 

També hi ha una altra pota que és l’enfoc social: moviments com “Via Campesina” en són 

referents. És un moviment que reclama la sobirania alimentària en contra de la gran concentració 

del poder de l’agricultura en grans empreses. És un tipus de moviment feminitzat en el sentit que 

és respectuós amb els dos gèneres malgrat estigui predominat per homes i reclamen la capacitat 

dels pobles de tenir el poder sobre el que mengen, el que planten i cultiven, una reclamació de 

sobirania alimentària, econòmica i energètica, ja que hi ha un gran problema amb l’agricultura a 

gran escala que és molt insostenible, més enllà de tots els problemes de contaminació. 

Per últim es basa en la pràctica agrícola. En alguns països l’agroecologia s’ha quedat a part de 

la revolució verda, en terrenys menys favorables per l’agricultura han rescatat moltes de les 

pràctiques que feien les poblacions antigues (avis i àvies) perquè veien que els funcionava millor. 

Per exemple, maneres de conservar el sòl, protecció de determinats cultius o diversificació de 

cultius. 

L’agroecologia ens orienta a l’agroecologia escolar, però a l’escola no podem explicar només 

l’agroecologia de la finca, o de la muntanya. Això és així perquè, primer, el protagonisme ha de 
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venir de l’alumne i, per tant, entenem que la sobirania alimentària no és tant dels pobles en aquest 

cas sinó del mateix alumne: entendre què és el menú escolar, què és el que planten a l’hort, què 

és el que creix, el que alimenta... i que ells mateixos puguin decidir. Fer que entenguin la 

importància que té per la salut. També serveix per solidaritzar-se amb el món, de decidir coses 

en grup. A més, les tècniques que se’ls ensenya no són exactament les mateixes que es fan a la 

finca, les tècniques de l’hort escolar són tècniques adaptades a l’hort de l’escola i a 

l’aprenentatge. No ens importa tant que surtin molts tomàquets, però si que ens importa que el 

procés de créixer aquests tomàquets sigui molt aprofitat. Aprofitem per sentir històries de 

persones que ens expliquen com han recollit o heretat de les seves avantpassats determinades 

varietats de plantes. És tot un aprenentatge a través del context de l’hort escolar.  

 

- A part de l’hort escolar i els menjadors amb menú de proximitat d’alguns centres, amb 

quins altres projectes complementeu l’agroecologia a Sant Cugat? 

 

Fa uns 17 anys que l’ajuntament de Sant Cugat va començar amb els horts urbans. Al principi hi 

havia un model bastant estès als municipis que consistia en un hort amb parcel·les per a 

persones jubilades; nosaltres vam veure que això no afavoria projectes singulars i diversificats, i 

vam veure que altres sectors de la població també tenien moltes ganes de provar i experimentar 

coses diferents. Vam crear un programa que es diu “Cultiva’t” que consisteix en cedir terrenys a 

determinades entitats que presenten un programa o projecte que obre a la gent aquests espais. 

D’aquesta manera hi ha una barreja entre l’interès de l’individu de tenir un hort propi i un interès 

col·lectiu en que s’aposta per una idea, un hort que ens dona salut, coneixement del territori i de 

les persones, lleure... Depenent del territori aquests horts tenen diferents configuracions i 

funcionen diferent, però procuren absorbir totes les persones interessades en participar, sense 

fomentar l’individualisme. A partir d’aquí podem començar a parlar de temes com de 

compostatge, biodiversitat, fertilitat del sòl, estalvi d’aigua... de manera que s’arriba a una mirada 

més àmplia de ciutat i territori que empalma ràpidament amb el que està passant a la Serra de 

Collserola, el nostre entorn. Malgrat és només un hort urbà, dóna impuls a diversificar la biologia 

de la ciutat, per exemple amb la incorporació de caixes niu d’ocells petits i d’òlibes, potenciant la 

presència de diferents animals que ajuden contra les plagues etc, cosa que ajuda a l’entorn de 

la Collserola en el procés que està fent de diversificació d’espais.  
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Fa uns 10 anys, va començar un projecte molt interessant: l’Ortiga. És una cooperativa. Es va 

començar el projecte buscant per la zona de la Torre Negra promoure alguns cultius, però no va 

ser exitós per la judicialització en la que es troba el cas de la Torre Negra. Al final van anar cap 

a Can Monmany. Van començar a cultivar la terra i a tenir una producció agrícola i ecològica, i 

es van posar a vendre a través de cistelles. Aquest cas va ser un far ecològic per a tots nosaltres 

perquè vam veure les possibilitats que donava l’agricultura d’una manera pràctica en una finca 

real a Sant Cugat. 

 
Horts de Can Monmany: cooperativa l’Ortiga [Font: PNSC] 

 

De seguida el projecte de l’Ortiga va ser quàdruple: va ser productiu, comercial, social i educatiu. 

En col·laboració, l’ajuntament i l’Ortiga van crear tot un programa d’acompanyament per a 

persones que estan en atur de llarga durada: els hi feien una formació en horticultura, que té un 

retorn social molt gran. L’aspecte educatiu també ha estat molt important: vam veure el potencial 

que tenia la finca de Can Monmany per fer activitats educatives escolars. Vam començar a fer 

algunes activitats allà, un entorn productiu real. Com a exemple, podem recollir olives de les 

oliveres, després a classe les podem curar i seguir pensant en qüestions més científiques o de 

sostenibilitat arran de la feina d’uns joves que entren dins una finca i comencen a recuperar 

terrenys agrícoles.  

 
Activitat educativa de l’Ortiga a Can Monmany [Font: L’Ortiga] 

 

Tota la primària està fent activitats a Can Monmany a través del pla de dinamització educativa 

de l’Ajuntament de Sant Cugat. Pel que fa a la secundària s’ha apostat per un projecte que és 

Mel-Educació ambiental. Treballen l’educació ambiental des d’un punt de vista transformador, de 

justícia global i de mirada de gènere. Amb aquesta mirada també es mira l’agroecologia escolar. 
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També hi ha horts a les escoles de secundària, però no es treballen tant com a la primària. Es 

fan un altre tipus de treballs que permeten apostar contra el malbaratament alimentari vist des 

d’un punt de vista crític i de sobirania alimentària. Pel que fa a l’emergència climàtica, creiem en 

una renovació de fons de l’economia on l’agroecologia és la nostra orientació. I l’enfoquem 

sobretot cap al sistema alimentari de l’escola, ja que l’objectiu és que l’alumnat sigui protagonista 

dels canvis i transformacions del sistema alimentari escolar, perquè el tenen a l’abast, no hi ha 

un altre sistema similar dins de l’escola: el sistema elèctric o energètic mai comença a l’escola, 

el sistema d’aigua tampoc, el sistema de residus tampoc i ja està tot sempre prefabricat... en 

canvi el sistema alimentari sí.  

 

- Quins problemes us heu trobat per realitzar aquests projectes? 

 

Des de Sant Cugat portem una lluita de fa molts anys sobre la Torre Negra. Torre Negra és un  

dels pocs espais oberts a la base de Collserola que proporciona molta biodiversitat a la Serra, 

però està sota un projecte d’urbanització. La societat civil, des de l’any 94, va fer tota una 

campanya per la protecció i després l’Ajuntament i la Generalitat s’han posat a treballar per la re-

qualificació de l’espai i per que sigui no urbanitzable. Tot i això, després de molts anys, s’ha 

judicialitzat el cas i no ens en sortim. Estem esperant una sentència, que ha de caure d’aquí molt 

poc, i que pot marcar molt el futur d’aquesta zona. El Parc Natural no s’ha ampliat cap aquesta 

zona de Collserola, i és una aposta que no s’atreveixen a fer perquè no està qualificat com a no 

urbanitzable i perquè hi ha un judici entremig. Aquests processos són molt llargs i esgotadors, la 

població es cansa de seguir aquests temes i, per tant, a la llarga costa de mantenir. L’urbanisme 

sempre avança i la protecció té tendència a fer-se més petita. Aquest és un dels problemes que 

tenim a l’hora d’apostar per zones obertes i diversificació del bosc. 

 

 

Plafó informatiu de la campanya a Sant Cugat [Font: Jordina Vila] 
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El programa d’horts urbans no té masses problemes. Els horts urbans de Sant Cugat que van a 

través del programa cultiva’t per ara té bona salut, i continua ampliant-se. És veritat que els diners 

a vegades en tenim més i a vegades en tenim menys, però és bo que encara tenim espais a 

utilitzar. Sant Cugat és un lloc que té jardins i té parcs, i no tots els parcs estan molt freqüentats 

o utilitzats; aquests llocs verds que no estan tant utilitzats es poden reconvertir en horts urbans. 

És molt important que no hi hagi una competència amb altres usos que farien que l’hort impedís 

que fos un espai públic. En tot cas, tots aquests horts són reversibles. Alguns horts estan afectats 

per una futura urbanització, per tant sabem que d’aquí pocs anys ens quedem sense alguns 

espais. Són qüestions que sempre són complexes i que hem d’anar seguint, no és fàcil dir que 

ja tens tot uns espais dedicats a horta ja que aquesta figura no existeix urbanísticament. També 

és veritat que l’alimentació no és un tema que normalment portin els ajuntaments. Llavors ens 

trobem que normalment els agents de l’alimentació són privats o les lleis les marquen altres 

institucions més amunt. No tenim regidories d’alimentació tot i que poc a poc estan començant a 

sortir perquè el problema de l’alimentació en els àmbits locals és molt important sobretot des del 

punt de vista de l’agroecologia. S’han de fer apostes per sistemes productius locals, i aquests no 

surten pel context de mercat que afavoreix que hi hagi molta horta. En aquest projecte s’ha de 

buscar espais, fer excepcions i crear les condicions contra el mercat perquè es puguin generar 

determinats projectes que a la llarga ajudin a que hi hagi més gent jove posada al terreny. És 

molt important i difícil l’accés a la terra: és tot privat o les zones públiques estan afectades per 

l’urbanisme de manera que no afavoreix que hi hagi sistemes productius. També hi ha altres 

problemes derivats de la normativa urbana i no tant agrícola: coses que són molt senzilles al 

camp aquí són molt difícils de fer. Ens trobem amb aquestes situacions que ens dificulten la feina. 

 

 

 

Horts urbans de Sant Cugat [Font: Jordina Vila] 
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- El municipi de Sant Cugat té camps disponibles per accedir a la terra? O es veu limitat 

entre l’urbanisme i el territori del Parc Natural? Es pot tenir una zona agrícola dins el Parc 

Natural? 

 

El 40% del territori de Sant Cugat és dins de Collserola. Després hi ha la zona plana del Vallès, 

que està ocupada per urbanitzacions de manera escandalosa. A més Sant Cugat no té molta 

aigua, de manera que tampoc hi ha molta capacitat de reg. Per tant, si volguéssim pensar en 

ampliar o crear camps de cultiu hauríem de pensar en reciclar aigua que ve de canonades. 

Aquest ja seria un problema d’obra i gestió més complex. A la banda de Collserola, l’oportunitat 

que tenim de produir aliments queda en competència amb el bosc. En un principi tothom entenia 

que el bosc havia de tenir el seu espai però a mesura que s’ha anat recuperant i que s’ha anat 

fent molt greu el problema d’un gran incendi de sisena generació és evident que s’ha de 

diversificar l’espai, i és compatible amb la possibilitat de fer aliments de cara a la població. Com 

a l’àrea metropolitana hi ha tanta gent, és impossible que abastim a la població de proximitat, 

però sí que podem aportar un model alternatiu d’alimentació, generar una petita estructura 

d’economia social i solidaria i propera que també dona feina a una societat més resilient i més 

adaptada al canvi climàtic. 

 

 

Vinyes de Can Bell [Font: Jordina Vila] 

 
 

- Hi havia una iniciativa per posar un ramat d’ovelles però de moment encara no hi ha cap 

corral construït. Què els hi passa a aquestes iniciatives? 

 

Fa uns anys Sant Cugat va apostar perquè hi hagués un ramat d’ovelles seguint les franges entre 

els cases i el bosc que han d’estar netejades segons la Decret de protecció d’incendis. Es van 

contractar dues pastores que van portar un ramat i van estar veient com funcionava i quines 
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necessitats hi havia per mantenir un ramat d’aquestes característiques. Vam veure que faltaven 

unes quantes infraestructures, que hi havia certes discontinuïtats en el trajecte dels ramats... tot 

això ens ha fet veure com fer ara una aposta per la presència de ramats de manera continuada 

en aquest espai i que ajudi a la diversificació d’espais, sigui tant per repassar la feina que han fet 

persones amb mitjans mecànics netejant sotabosc o sigui per altres fins com la producció de 

carn. Estem en un entorn molt urbà i molt burocratitzats i no tenim la manera de treballar dels 

pobles rurals. Hi ha certs aspectes burocràtics i jurídics que ens costa d’entendre. Com 

aconseguir que un pagès/a estigui fent una determinada feina que és transhumant sense tenir 

delimitat un terreny que digui “aquí és fa aquesta activitat” amb la seva llicència? Encara que en 

realitat aquí s’hagués fet tota la vida, els ajuntaments han crescut pensant en les ciutats i en les 

necessitats urbanes. Estem posant traves a coses que a qualsevol lloc dirien “com esteu fent que 

una cosa tan senzilla sigui tan complicada?”. Estem gestionant les qüestions de l’alimentació 

com si fos un assumpte burocràticament molt complex, i això atura tots els processos. Ara hem 

d’esperar a fer unes licitacions per fer la infraestructura del corral, ara hem d’esperar a 

pressupostos perquè hi hagi un concurs de pastors/es... una sèrie de qüestions que poden 

semblar una mica surrealistes però que realment cal posar-les en marxa.  

 

- Actualment a Sant Cugat queda algun pastor/a que hi passi amb el ramat? 

 

Sí. A Sant Cugat hi ha un pastor a la zona de Valldoreix i un altre que està a Montcada i Reixach. 

Els seus ramats van passant per aquí de tant en tant. Tot i així hi ha més espais disponibles pel 

pasturatge i es necessiten certes continuïtats en el trajecte i certes facilitats. 

 

- Pel que fa a recuperar camins transhumants, s’ha plantejat crear uns camins que 

connectin amb altres municipis per a què puguin pasturar amb més facilitat per diferents 

municipis? 

 

Els espais naturals de Catalunya han patit molt la fragmentació dels ecosistemes. Els animals 

silvestres com els teixons, que fan quilometres de desplaçament, han tingut grans problemes 

amb les infraestructures de l’home, especialment autopistes. Ara està passant el mateix amb 

l’agricultura: quan es vol posar en marxa projectes que necessiten recorreguts com ara serien 

els ramats transhumants, és inviable fer-ho de manera continuada que travessin tot el territori 

com es feia tradicionalment. Per tant, es podrien fer alguns passos per sota d’algunes 

infraestructures, però fins i tot així haurien d’anar transportant els ramats amb vehicles, cosa que 

no és normal malgrat sí que es faci en determinats contextos. Aquí tenim la possibilitat de fer 

servir la Serra de Collserola, que té certa continuïtat, i podem moure’ns. Però la Serra està de 

seguida envoltada de grans infraestructures viaries i de ciutats. 
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Ramat prova pilot de Sant Cugat [Font: Vilaweb] 

 

 

- Hi ha una tendència d’apropament del món rural cap a la ciutadania? 

 

La ciutadania urbana ha mirat el bosc d’una manera romàntica durant molt de temps com si fos 

la panacea ecològica. Després ens trobem que si no gestionem bé els boscos, aquests no són 

de molta qualitat, a vegades són només arbredes... En tot cas, a Collserola s’està recuperant el 

bosc mediterrani i un mosaic agroforestal. Aquesta diversificació a vegades la ciutadania no 

l’entén com un aspecte ecològic, l’entén com un aspecte d’alimentació o un aspecte social. Això 

és un treball de conscienciació que hem de fer. Hem d’entendre la nostra interacció amb la Serra 

com a respectuosa i a l’hora productiva, que ens prevé d’incendis creant discontinuïtats a la 

massa boscosa. A més a més, promocionem l’alimentació de proximitat, ja que el sistema 

alimentari en el que vivim és un atemptat contra el planeta i contribueix al canvi climàtic. Hem de 

retornar a la terra, a la producció local i a l’antic ofici, o fins i tot crear nous oficis.  

El repte que la població torni a viure del bosc d’una manera més integrada recau en un model 

d’economia més solidaria i no tant capitalista, utilitzant els recursos que es té a l’abast de forma 

sostenible i equilibrada. En el cas d’una àrea metropolitana com la de Barcelona, això s’ha de fer 

d’una manera molt mesurada, però crec que és una aposta que s’ha de fer. Les explotacions 

agroforestals, com ara la de Can Monmany o de la Rural, o d’altres explotacions que estan sortint 

en el marc d’Alimentem Collserola, són molt importants. Jo he vist amb els anys com la població 

jove ha anat canviant la seva percepció, i conceptes com “l’hort” o “la producció agrària” eren 

allunyats i estranys de plantejar, i en canvi ara són conceptes que sí que estan a l’ordre del dia i 

com una possibilitat de futur. La proximitat és un dels grans temes que s’està parlant avui, som 

vulnerables en aquest context i la proximitat ens ha de fer més resistents. Però no podem oblidar 

que estem en una gran ciutat al costat d’uns terrenys boscosos molt petits, donant com a resultat 

un equilibri complex.  

També s’estan donant certs canvis a la fauna urbana i silvestre, i hem d’aprofitar per explicar-ho. 

El treball educatiu que s’ha de fer és reconèixer què ens aporta la productivitat d’una zona 
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ecològicament interessant com Collserola. És interessant saber quins animals nous estan entrant 

a la ciutat, si entren falcons o xoriguers per caçar rates o coloms. Aquests canvis en la natura 

formen part de nosaltres. 

 

 
Mallerenga, fauna auxiliar [Font: arxiu  del CPNSC] 

 

 

- Com treballeu la problemàtica dels grans incendis que podrien arribar fins a Sant 

Cugat? 

 

Pel que fa al possible incendi de 6a generació, no s’està treballant més que amb la típica 

campanya de prevenció d’incendis. Realment, potenciar la creació d’un paisatge en mosaic 

agroforestal i tot el repte que significa aquest tipus d’incendi s’ha de treballar en uns àmbits que 

són difícils d’abarcar des d’un municipi perquè afecten lleis com les de propietat o lleis forestals. 

La manera de treballar els incendis està canviant. Hem de seguir treballant amb la gent perquè 

no faci el burro al bosc, no jugar amb foc, però hi ha altres aspectes que no estem tenint en 

compte que no son fàcils i que no sabem com gestionar-los, i que requereixen d’una intervenció 

administrativa, econòmica i social que encara no tenim definida. És un repte de futur i hem 

d’aprendre a treballar-ho. Els ramats podrien ser una de les maneres de començar a entrar dins 

el bosc de manera educativa amb la prevenció d’incendis. No és un tema que tinguem clar encara 

com hem de treballar.  

 

- L’ajuntament té alguna cosa a dir sobre com es gestionen les propietats forestals? 

 

El 70% de la Serra de Collserola és privada, amb moltes propietats petites i fragmentades, i 

alguns dels propietaris que tenen aquesta terrenys no s’arriben a trobar mai perquè poden ser 

trossos d’antigues herències que no saben que han rebut, o que la propietat és una Inmobiliaria 

que ha fet fallida. Una de les coses que fa l’ajuntament és intentar comprar alguns terrenys per 

gestionar-los. No és fàcil i no hi ha molts diners per fer-ho, per tant es va fent a poc a poc el que 

es pot. Can Monmany és un exemple, tota la finca de Can Monmany venia de mans privades des 

de no fa massa temps. L’Ortiga ha viscut aquest canvi: de privat a públic. La compra de la Torra 
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Negra entra també dins d’aquesta lògica, ja que s’ha comprat la finca com a símbol i com a 

patrimoni cultural, i amb ella també s’ha comprat una part important d’hectàrees dins del Parc 

Natural de Collserola. Quan l’administració té una propietat, pot fer plans de gestió forestal, i els 

propietaris/es que tenen terrenys, generalment, la llei catalana els obliga a fer plans de gestió 

forestal. Aquests plans tenen en compte la sostenibilitat del bosc i han de ser aprovats. Però 

quan un terreny és petit, amb molta vegetació abandonada, i llavors hi ha alguna denuncia  que 

li arriba a l’Ajuntament per la falta de gestió d’aquell tros de bosc, requereix al propietari que faci 

una neteja o que ho cuidi. Però amb terrenys petits no estem parlant d’aturar incendis, això s’ha 

de fer a una escala més gran. En aquests casos no és l’Ajuntament qui té més capacitat 

d’intervenció. Els canvis que pugui fer l’Ajuntament acaben sent determinats per la llei, encara 

que tingui una mínima capacitat d’intervenció en la llei. Passa el mateix amb els ramats. Com 

que passen per diferents llocs, s’ha de posar d’acord a molts propietaris i altres administracions.  

 

 
Boscos de Collserola [Font: arxiu del CPNSC] 
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5. RECOPIL·LACIÓ FOTOGRAFIES DEL TREBALL DE CAMP 

 

En aquest apartat es pretén il·lustrar el procés de la recerca, assistint a jornades i 

realitzant el voluntariat i les entrevistes. 

 

1. Enregistrament de la jornada de debat sobre “prevenció dels incendis i gestió 

dels ecosistemes” que va organitzar el col·lectiu La Politja als espais de la 

cooperativa agroecològica de La Rural de Collserola: 

 

 

 

Sessió de debat amb els ponents [Font: Alimentem Collserola] 
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Visita als espais d’horta de La Rural de Colslerola [Font: Alimentem Collserola] 

 

2. Enregistrament de la jornada de taules rodones sobre “Incendis i Mosaic 

Agroforestal” organitzada per l’Associació Collserola Paisatge Viu: 

 

 

Enregistrant la sessió amb la càmera i el trípode [Font: Collserola Paisatge Viu] 
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Taula rodona sobre “els veïns davant un gran incendi” [Font: Collserola Paisatge Viu] 

 

 

Resum final de la jornada [Font: Collserola Paisatge Viu] 
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3. Enregistrament de la Fira Agrícola de Collserola 2022 – Organitzada per Can 

Pujades  

Taller impartit per MELVIDA, apicultors a Collserola [Font:Can Pujades]

 

A l’esquerre : parada de l’Associació Collserola Pagesa [Font: Can Pujades] 
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4. Enregistrament de la jornada de visita a Begues per conèixer el model de gestió 

forestal del municipi (silvopastura i d’aprofitament de biomassa) i les seves 

instal·lacions i equipaments, on van assistir personal tècnic d'ajuntaments 

participants del projecte “Muntanyes del Baix” i del “Consell Comarcal del Baix 

Llobregat”: 

 

Estable I ramat silvopastoral a Begues [Font: Aj. De Begues] 

 

5. Enregistrament de les entrevistes: 

 

Entrevistant a Salvador Ferran a la finca de Can Pujades [Font: Jordina Vila] 
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6. Ajudant el pastor del ramat transhumant de Barcelona: 

 

 

Xai orfe [Font: Jordina Vila] 

 

 

 

7. Col·laborant en la recollida i trasllat del ramat itinerant de Barcelona en el seu 

últim dia al  

 

 

Corral temporal de la Font del Gos (Horta-Guinardó) [Font: Jordina Vila] 
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8. Descobrint l’entorn de la Torre Negra de Collserola amb el patrimoni 

arquitectònic i agrari que es conserva 

 

 

De camí a la masia de Torre Negra al Parc Natural de Collserola [Font: Jordina Vila] 

 

9. L’equip motor del projecte de la Carbonera de Collserola reunint-nos per primer 

cop a la finca de Can Monmany. Enregistrament de les explicacions tècniques 

del carboner. 

 

Decidint el lloc més idoni per fer la carbonera a la finca de Can Monmany [Font: Jordina Vila] 
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10. Col·laboració amb el projecte dels rucs a la fica de Can Domènech: 

 

 

Reunió de planificació durant el voluntariat per muntar la tancat pel ramat de rucs [Font: Jordina Vila] 

 

 

Durant el voluntariat muntant el filat elèctric [Font: Jordina Vila] 
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Durant el voluntariat transportant estaques per muntar el tancat dels rucs [Font: Jordina Vila] 

 

 

Recollida dels rucs a Montserrat, on participaven en el projecte de Life Montserrat [Font: Jordina Vila] 
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Membres del ramat de rucs de Marc Arcarons, aclimatant-se a Collserola [Font: Jordina Vila] 

 

 

 

Mitjans de comunicació retransmeten en directe l’arribada dels rucs a Collserola [Font: Jordina Vila] 
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Paul Domènech (pagès de la masia de Can Domènech), amb representants de Valldoreix i del Parc 

Natural de Collserola durant la roda de premsa oficial [Font: Jordina Vila] 

 

 

Càmera gravant els rucs del ramat al tancat de Can Domènech [Font: Jordina Vila] 
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Ase bevent de l’abeurador construït pels voluntaris [Font: Jordina Vila] 

 

 

6. ANÀLISI DAFO DE LES INICIATIVES DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA DEL PNSC 

 

 

Anàlisi DAFO de les iniciatives de producció agrària del PNSC [Font: Alimentem Collserola]  
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7. FOTOS DEL PAISATGE DE COLLSEROLA (ANTIGUES VERS MODERNES) 

 

Recopilatori fotogràfic extret de la presentació del Pla Agropecuari del PNSC on es pot 

veure el paisatge en mosaic agroforestal que presentava Collserola el segle passat: 

 

 

Santa Creu d’Olorda [Font: arxiu del CPNSC] 

 

  
Vinya a Can Valldaura [Font: arxiu del CPNSC] 
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Vallvidrera [Font: arxiu del CPNSC] 

  

Camí de les aigües [Font: arxiu del CPNSC] 

 

Molins de Rei [Font: arxiu del CPNSC] 

 


