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ÁCORD DE COL,l.A60RACIÓ ¡¡lE 1..' AJUNTAMEMT DE BARCELONA I ~L 
CQNSORCI DEL PARe DE COLL~EROLA PER A LA GESnÓ OGl CENTRE 

PEDAGÓGIC r PRODUCTIU VlNiCO DE LA FlNCA DE CAN CALOPA DE DAl T 

A Barcelona, a 22 de julio' de 2004, 

EUNJTS: 

truna part, "Exorn. Sr. Joan el os j- Mathell, Alcalde-Presldent de I'Ajuntament_ de 
Barcelona, actu~nt en el seU notij i rep esentacl6, en virtut de les atribucions ato('gades 
'par la carta Municipal en el seu a iele 13, asslstit pel Secrétari General dé la 
Córporacló Sr:. ' Jordi Cases ¡ PaHare , amb, domicilí als éfeotes d'aquest conveni al 
carrer Tarragona 173 d,e Barcerona. ±' , , 

' D'u~a , altra, l'Exc~'. S:' ~Ie~tino Co . cho 9haves." p~id,ent del cons?roi d~1 Pa.:-c ' 
efe, Collserolá (.tl partir ~'ara Cooso , '), asslstlt pel SelAetarl I'U.lm. Sr. Josep Ma. 
t;squél"da I Roset, ' amb domicill 'al~ 'efectes del pr~.lit acord a la carretera de 
('Església, 9~, 08017 é;ie Barcelona, 3.~lJant 'en nom I repre~entael6 del Con~orcl en 
vir.t:ut d~ la seva qualitat de Presiden! dé I'énUta t, segons el , nomenament acord~t per 
1'!\Ssemble<l Gene~J Extraordinaria de ,'entítat en "'S€!sSió de data 24 d,e maíg ·de -2004, 

Ambdues parts es" reconeixen papae! t 'legal suficient per"obligar-se ¡dé-les seves 
Iliures i espontanles vQhmtats i despré I de les delíbemclcíns escalents · , . . ' .. 

, l. Que "Ajuntament de-BarceJona és 'tuJar de la finca de Can Calopa de Dalt, dios e' ' 
terme municipal ~e Barcefon'¡;¡, a b una superficie eadastral d·1 .042:7~2m2. La 
finca forma part d'una Zona Natu I de vaJor erol6gic i paisáfgístio, Que ihclou una 
area agrícola a ,'entom dé -'a mas~a de Can Calopa dé' Dan, cla-ssificada' aquesta 
pel Plfl Especial Q'Orde1l$ci,6 í Prdtecéió del Madi Natural del Pare de CoI/seroJa 
(~n" endavant PEP.Co) com 'a edlfl, ció tradiciQJJa) am~)a qau 36t-p. ¡ Ilista~a en, el 
cataleg de patrimonJ HIstorié Arüsti de I'Ajllntament de Barcelona amb la Clau 245' 
del Disíricte de Sama Sant Gel'VaS . ' , 

11, D'ecord amb el c.ontihgut a raro le 4 deIs Estatuts del Cohsorci del Pare de ' 
Collsero/á, Ul"la de les finalitats de Consorci, entre d'altres, és la d'establir acords 
de col.la~reciÓ amb 'd'?'tres titats seose .¡3nim , de lucre. que colncidaixin · 
es$encialment amb, el~ - objecfjUs d' '1 Consorci. L'Ajuntament de Barcelona ,en tant'-
que ens conson:;iat i el Consotcí el p.~¡"c de ColIserola e~tan legitimatS per a la 

-sig~atura de! preserlf aco~" ' 
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11(, Que 'I~ Ajuntament de Barcelona I a Inlciat la relntroduccló dins del seu terme 
muniCipal del conreu tradicional de la vinya I ,'eiaboraci6 de vi) per la qUál cosa va 
encarregar aPares i Jardins de Barcelona, Institut Munlcipal '(d'ara endavant 
PIJBll\i1) la creació del Centre P agOgie i Produdiu VInícola de Can Calopa de 
Datt. Aquesta actuáció pretén reau erer·efs conreus de ra'(m al terme-,mun,icipal de 
BarCelona, i ' que ttadícionalment 'navien pOrtat ~ terme a I~ambit d~ ColIserola, 
Aquesta acluació té un tripr.e o 1ectlu: recuperar una' o.Jltura tradicional av;;¡ 
perduda en I'ambit metropolita. m~ntenir Un ús agrofurest;;¡l a l eonjunt dé la finca 
pÚblíc.a ¡preservare' pammoni hi$~ric í arquifectónic de 82n Galopa. 

N. Que el, Consorci del Pare de Col'serola e~ta ínteressat' 'en la recuperac/6' deIs 
conreus agrfcoles' i per tant en I't-smehlat proj~. que c;oi"'cid~¡x en ' part amb 
l'objedñ,J del conreu de la vinya e le finca 'agrfcora del CerJfre d'Ed~cacíó AmbIental 
Can CQII, Que es ttoba sota la seva 1ute~a aS munlcipí de Cerdanyola_ , 

V. Que el ~nsorc.i del Pare de Col erola disposa d'equipaments pedagogics/ ' un 
d~e"$, .Mas Pihs, situa, étl el ~e municipal d,s B.arcefon~, propjetat ,d e 
"Ajuntament ,de Ban::elona 1 ce it aJ O:snsorci per a · desen\'ollJp~r ta;sques 
dteducacl~ amb~tal per'a alÚmn de· seaJndarla i batxJ.IIerat. 

VI. Que. la tasca enearmgada a PlJBI per part d~ I'Ajun~menf ha an1bat a, tina fase 
d'explotació e$bicf;ament egñcoJa i. ~staJ. havent-se acompwrt el · roandat de 
posada en marxa de la fase d~ pr paració deIs' ferrenys per' al prt?Jeete del conreu 
da la \'jnya 'a , la finca de Can Cal pa. S'irilcia ara' la fase d'explotació I producció 
agñcoJai forestal, ~seque , con " ebe I'objecte de les aotivifats .de' Consorcl. tar 
com sl,~ demostraten la seva , p~Via experiencia ' de "Can CoU.i d'altres finques 
pObliqueS de la Serra de, Coflserola ' , . . 

Vlt. Que ambdues, entitats comparte ~ iTíteressos enrélació, a, les posslbilitats de 
considerar els elements culturéis, radicionals" vinculats a les tecnlqUes agraries, 
'coin a efeirnénts de diversltat , diña itta~ó del patrimonL 

VIII. Que pet"assolir unelevat grau d'efl ,enqia én els seus respeCtlus ambits, ambdues 
, Institucions Consideren n~ssari deseilVolúpar iniciatíves de col.laboració . en 
"aquestes materies. ' 

QUé vist J'exposat ambdues parts fo . aitzen el present convenio el qual s'ajustara ' al~ 
seguents ., ' 

PRIMER. .. Ambdues 6'ntitats signatarie acorden e$:tablir mecanfsmes de coH¿bor.:;lcfó 
• pertal d'incOrPotar el Consorci del Pe . de C;::Qtt$el"'Ola en la gesti6 de la Finca de Can 

Ca/opa de Dalt. en les seves 104,27h . junt amb les seves';nstaLlacions í plantadons, 
participant ai~í en el desenvo'lJpament de le tase¡¡ enéóina~da de creació de. Centre 
Pedagagle i.Productíu VinreoJa de Can Jopa de Daft. 

:EIS objectius de la col.faboracl6's6n el ' segOehb; 
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... Vinc\.Ilar ra finca municipal a la gestió de les fin<:jues públiques agricoles í fore.stq/s 
del Consorci del Pare de Collserola. 

... Ernmarcar la seva actiVitat en I'ambit deIs programes d'Educació Ambiental que el 
Consotcl duu a terme. 
Destinar la finca a observatari del S8Quiment del conreu ; del projecte de 
n;:E.i..fperaoló de la fal;lna qus porta ,a terme el;Consorci del Pare de ColIS'erolá. 

"" . Planificar de oomú acord els trebaUs de recuperació de 'Ia . Masía, per tal que 
ser.:eixi de sau a I'cb~.ratori ¡ psr tal d.'ubicar-hl en la mateixa e/s elements que 
requere;,;;¡ en,el seu moment el prócés d'elabo~ció dél vi. . 

-
SEGON ... L'Ajunta~nt de Barcelona es tara carree de fa despesa 9é f.terada par fa 1 
'gestió normal de, l'exp!ctsQi~, d'acord 8mb els crítzris da gest~ ~provats de C9mú , 
acord entre ambdués entitais. lncloses les ' inverslons necessaries par la rehabi/itació 
ilo adequacíó .de ia, (Tla$Ja p'~r les f)1'!2Jttats dáJ presento tot ; qús síguin o.bJecl;e d'una f 
regulacló especffica que e$ matelialftZ.ara en:'el moment 'en ,·que s'aeordl ¡'¡liici del 1, 
procés de r'ehabUitaci6, segpns el projecteque es redaC'ti a tal ef~cte. ,~ 

. , . 
reRCER.~ Es cons1itueix una com~ó técnica de seguiroent, assessOram~nt ¡ 'tutela 
~ElI proJede, Integrada per técnics ,de' Consorcl del , Pare 'de CdJl~erola I de Pares i 

, Jardins de Barcelona, que' s'enc:arTegaran de vetllar' pef" I'aconsegulment de' les seves. 
finalita1s, , . 

. , 

QUART.-: LeS obllgacions assumides per "Ajun:f,ame-nt de' Barcelona amb la Uníversitat 
Polirecnica de Catalunya per que fa a I~ practiq~ ' d'enologIa deIs seus alurTfnes 
~eran assuml~ i respectad~s pel Con50rci del 'PaYo'de Collserglá. 

• t • • 

C'NQI)E • ., . l"élpro6tamérit que ,es fa~ . de la eb/Jita seta 'destihat p~r u~a part a 
l'elabo~ci6 de-Vi -pe.- ús de l'epresentapl6,de la ciutat de Barcelona runa aftra Pc;lrt sera 
destinada áfs" 1,JSOS pedagógrc:s qlJé- es fadn -r'lecessaris d'acord amb els pqctes 
P~IMER i aUART. no pOdent-ne'fer-~p de les parts en ,cap r;:as un· Os, <;;amerclál 

,SISE ... En t~ia la projeccló pública,' document$, " ~Jement$ divulgatius i pübJlcacíons 
(eJatlves al p'rogram~ d'educaoió ambiental denvada de les ,activi~-ts 'desef1volupades a . 
Cs,", ~pa c:onsta~ fambé ¡~Ajuntament d~' Barcelona Juntal11ent' arob el Consorci. 
L'Ajuntament 'd$ Barcelona" , a trayéS . de. Pa~ I Jardjris, ' podra fer ús de les 
instalJacl,ons.de Can caJopa a ~es'd6cents" inc:orporant la visita a les instal.iacloo.$ 
dins la xarxa de visites de que djspos~ si ho estir:ns conventent.: previa camunicació 'al 
Gon$Orcl del Pare de·CoJlserola. ' , 

-SETI~ ... El present aeord G~ra vigent par u·o. j>eriodti 'd'un any a c;;omptar p~ de la seva . 
signatura, I podre ser prorrogaf per é!:<pr~ aco,rd da les parts per terminis d'igual 
durada. ' , 

,VurrE.- La $jgn~tura del present conveni deíxa, sanse ~~'~t~ "acord de coHaboraci'o .: ' 
signat entre el Consore; del Paro de Collserola I Pares i Jarcüns de Barcelona. Institut 
Municipal en data 13 de desemb're de 2002, . , 
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, . , 

NOvE.- Seran causes d'eXtlncJó del p~en~ acord de coUal:>Oracl6: la finar~lZació del 
terrnini de vigencia. el mutu acord motivat de.les ·parts, I'íncompl¡~er'lt molt greu de les 
seves óbiig;;3e16fl3 per ~rt de q'uaisev'oii deIs 006 signataris, ia impoGsibWtat' 
d'aconseguir els objectius que motiven aqu~ta col.laboraciÓ. amb un preavís de tres 
I"nSSOS. aix[ com les Célluses gsr.a.-als admese.s perla !leí i, en especial, r~ coíltingudes 
a . J'arfiele 324 del Reglament d't;)pres, acíivítats i serveis déls. ens locals, .aprovat pel 
no,......"t 17AJ1 QQt; d"" 1-" d ... ¡..,nv ""'0::. t'rI:Jrfulon ."" dic<:o'r 'elñ " liqr rlrl<;>..,.iÓ ;Jo/s' N'1n9';,.,..i<:: __ "",. ...... 1"::;;:11 ~ ~I_ " --'-""=J .,... ,,'IOoJ. _ J--." ...,u_ ~ Io;..M _ . ~ • ___ ......, ,- l' _11_0::,.00_. \.i_ __, , ...... _. _ ....... 

. DESE.~· Ambdues part~ Co/.labo~~il en i.ot : mome~t· dr~Córd a~b els prif'¡cip~ dé fa 
bono fe i lleiattat 'j "eficiJC1a, per tal ql,le la finalifDt d'aque.st convenl pugui assoHr-se 
p~fJ.ament. ! • 

. . 
I perque c;:onsti i als efectes oportuns t ambdu'és.par1$, en prov~ de cQl'lformitat. signen 
el present·docu.ment per quintuplicat exemplar I Q un' sol afecte, at.noe ¡data indlCats 
"L,rt supra", . ' . . -- . '. ; . . 

. . 
PER l~AJUNTAMENT DE BARCELONA 

... 

.' 

. . 
pa · . CONSORcr DEL 'PARe DE 
C,Ou...S~OLA 

.. ~ 
Celestino Corbacho Ch~ves 
President -.. ;-.. ... . ~ 

. Consore; dé" 
are de . CoD.6s,er'(J 

' . JosepMa . . squerda (Roset 
.I'Ajuntam.ent de Sectetari del Con$orci del Pare de 

. ColJserola 
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