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La urgència de  preservar Collserola com a espai natural  



Collserola:	el	central	Park	
metropolità	de	Barcelona	?	

L’espai 
natural a 

preservar i 
potenciar 

... encara que alguns l’entenguin com a espai multi-
funcional on la natura esdevé un gran jardí botànic. 



L’espai	natural	de	Collserola		
   L’espai, inclòs en el PEIN (Pla d’espais d’interès 

natural), comprèn l’àmbit del Pla especial d’ordenació 
i protecció del medi natural del Parc de Collserola 
(PEPCo), amb l’exclusió dels sòls classificats com a 
urbans o urbanitzables pel vigent Pla general 
metropolità (PGM 1976). 



El Govern de Catalunya l’any 2006 va incloure Collserola a la Xarxa 
Europea Natura 2000 per tal de preservar determinats hàbitats i 

espècies. 



Collserola ha rebut amb el decurs dels anys nombrosos i importants 
impactes ambientals 

Amenaces concretes a Collserola: alguns exemples 



Tot i això, ha mantingut prou biodiversitat i valors naturals com per a 
merèixer ser un espai de la Xarxa Natura 2000 europea i Parc Natural  



L’impacte de les grans infrastructures i equipaments és evident i reb 
normalment l’atenció del ciutadà, de la premsa, de les entitats 
conservacionistes, etc. 

Alguns exemples… 
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La MAT 



Túnel d’Horta 



Activitats extractives i futurs usos d’aquests espais (abocadors…) 

La “Samson”	

Argiles del Papiol	

Mina Berta	



Però de manera continuada i més discreta es va produint un procès de 
degradació i pèrdua del patrimoni natural del Parc, associat a la intensa 
pressió humana… 



Afluència massiva i diària de vehicles al cor del Parc Natural 

Petage dels Túnels de Vallvidrera, inici Zona 1 de TMB a Les Planes,… 
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Font:	La	Vanguardia,	2016.	R.	M.	Bosch	

Activitats lúdiques i esportives massificades en zones sensibles 

Font:	Barcelona	Midnight	Trail	



Incendis forestals 



Urbanització ininterrompuda dins els límits i a la perifèria 

Danys colaterals: una formigonera en un 
torrent de la XN2000… 



Serveis i actuacions poc compatibles amb un Parc Natural 



Equipaments inadequats, amb ubicacions alternatives,… 

Portes de Collserola 
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Espècies invasores 

Font:	Cugat.cat	

Collserola	és	un	espai	protegit	que	sempre	haurà	de	lluitar	contra	les	invasions,	però	que	
conserva	uns	valors	naturals	que	cal	que	no	es	vegin	afectats.					Joan	Pino	-	CREAF	

Font:	Cugat.cat	

Font:	Wikipedia	



Precisament perquè Collserola està enclavada enmig d’una zona 
metropolitana, i ha conservat una biodiversitat excepcional, cal protegir de 
manera especial el seu patrimoni natural  

La seva ubicació no ha de servir d’excusa per a transformar aquest Parc 
Natural en una gran zona de serveis de la gran ciutat 

Cal reivindicar un model de gestió molt més eficaç que el Consorci 
del Parc de Collserola actual amb un Pla Especial que garanteixi la 
conservació del patrimoni natural 



Jornada	de	debat:		
“Fem	un	nou	Pla	per	protegir	el	Parc	Natural	de	Collserola”		

23	de	gener	de	2016.	InsEtut	d’Estudis	Catalans	(IEC)		
La	PCDC	va	explicar	les	mancances	de	l’Avanç	de	Pla	Especial	de	protecció	del	medi	

natural	i	el	paisatge	(PEPNAT)	i	va	demanar-ne	la	reSrada	i	un	canvi	radical	en	el	
procés	de	tramitació:	

1)	L’avanç	de	PEPNAT	s’ha	redactat	al	marge	d’un	procés	parScipaSu	real	i	sense	incloure	
les	aportacions	d’actors	clau	implicats	en	la	preservació	de	Collserola	(insStucions	
cienUfiques	de	referència,	enStats	ecologistes,	veïnals,	...	

2)	L’avanç	de	PEPNAT	conSnua	considerant	Collserola	com	a	un	espai	mulSfuncional	on	
s’hi	pot	fer	una	mica	de	tot	i	no	prioritza	la	preservació	del	patrimoni	natural	com	a	
eix	fonamental	i	transversal	de	totes	les	actuacions	segons	el	que	estableix	la	
legislació,	(LEN	de	1985)	com	a	conseqüència	de	la	Declaració	de	Parc	Natural	de	
Collserola	l’any	2010.		

3)	L’avanç	de	PEPNAT	defineix	un	àmbit	d’actuació	restricSu	ajustat	als	límits	del	Parc	
Natural,	excloent	molts	espais	del	pla	especial	urbanísSc	vigent	(PEPCO)	i	no	delimita	
els	possibles	espais	de	vores	ni	de	connecSvitat	fixades	al	Pla	Territorial	Metropolità	
de	Barcelona.		



4)	L’avanç	de	PEPNAT	no	diu	res	sobre	l’obsolet		PGM	de	1976	com	a	marc	urbanísSc,	
ni	sobre	la	qualificació	del	sòl	no	urbanitzable	(parc	forestal),	ni	sobre	sols	urbans	a	
l’interior	del	parc,	...	fet	que	l’incapacita	per	proposar	les	accions	necessàries	per	
solucionar	el	procés	sever	de	fragmentació	i	aïllament	de	l’espai	natural	i	garanSr-
ne	la	preservació.	

5)	L’avanç	de	PEPNAT	no	fa		cap	indicació	sobre	la	manca	de	vigència	de	les	reserves	
d’infraestructures	del	PGM	(Túnels	d’Horta	i	Central,	així	com	altres	vies	o	rondes	
urbanes,	incompaSbles	amb	l´objecSu	de	preservació	del	Parc	Natural.	

6)	L’avanç	de	PEPNAT	ignora	i	no	documenta	les	zones	urbanitzades	construïdes	en	sòl	
qualificat	de	zona	forestal,	zones	d’equipaments	i	zones	ERE	a	l’interior	de	l’àmbit	
del	parc	natural,	classificades	com	sòl	no	urbanitzable	de	protecció	especial.	

7)	L’avanç	de	PEPNAT	no	fa	indicacions	sobre	el	futur	d’algunes	de	les	acSvitats	amb	
més	impacte	sobre	Collserola	com	la	Pedrera	Berta	(amenaçada	d’esdevenir	un	
abocador)	o	les	acSvitats	extracSves	i	industrials	tancades	i	obsoletes.	

8)	Finalment,	el	PepNat	no	qüesSona	l’actual	model	de	govern	i	gesSó	del	Parc	de	
Collserola,	on	el	Consell	execuSu,	format	pels	municipis,	Generalitat,	Diputació	i	
Àrea	Metropolitana,	deixen	sense	marge	real	de	parScipació	el	Consell	ConsulSu	
Social.	Els	municipis	no	“perden	el	temps”	en	assisSr	en	aquest	espai	de	
parScipació	i	debat	del	Parc.		



Les	intervencions	dels	representants	municipals	
es	van	manifestar	favorables	a	la	demanda	de	la	PCDC	de	“fer	una	pausa”	en	el	

procés	d’aprovació	del	PepNat	i	es	van	comprometre	a:	

1.  Impulsar	una	reformulació	ambientalitzadora	dels	conSnguts	del	PepNat.	
2.  Reiniciar	un	procés	realment	parScipaSu.	

Alhora	van	manifestar	el	seu	compromís	públic	per:	

1.  Aconseguir	desprogramar	infraestructures	incompaSbles	amb	el	Parc	Natural,	
com	ho	són	els	projectes	de		Túnel	d’Horta,	túnel	central	o	la	MAT	i	estudiar	la	
desclassificació	de	sòls	urbanitzables	dins	el	Parc.	

2.  Capgirar	la	dinàmica	actual	per	fer	que	Collserola	connecS	i	penetri	a	la	ciutat	
per	mitjà	d’espais	coixí	(parcs	urbans;	zones	verdes;	jardins)	i	no	a	l’inrevés,	que	
siguin		l’urbanisme	i	les	infraestructures	les	que	envaeixin	Collserola.	

3.  GaranSr	que	en	els	espais	programats	com	equipaments,	solament	s’hi	
construeixin	els	que	responguin	als	objecSus	estratègics	del	parc	(promoure	la	
conservació	dels	valors	naturals	de	Collserola	i	la	seva	posada	en	valor).	En	cas	
contrari	garanSr	que	es	requalifiquin	com	a	espais	lliures	en	suport	de	la	
biodiversitat	del	parc.	



Què	proposem	les	enEtats	de	la	PCDC.	

1.-	Sobre	el	procés	per	redactar	i	aprovar	el	Pla	Especial	per	a	la	
Protecció	i	GesEó	de	Collserola	(PepNat):	

•  El	procés	parScipaSu	ha	de	ser	real,	ben	preparat,	ampli	i	transversal.	
Ha	de	permetre	debatre	i	assolir	acords	en	igualtat	de	condicions	entre	
les	administracions,	insStucions	cienUfiques	independents	i	enStats	
ecologistes,	veïnals	i	ciutadanes,	escoltant	a	totes	les	parts.	

•  El	procés	parScipaSu	ha	de	comptar	amb	processos	reals	de	consulta	als	
diversos	actors	(seminaris	cienUfics	i	ciutadans;	recull	de	demandes	i	
compromisos	dels	habitants	i	usuaris;	...).	

•  El	procés	parScipaSu	ha	de	permetre	intervenir	en	la	diagnosi,	definició	
dels	objecSus	estratègics	i	l’estructura	del	Pla	especial,	en	els	àmbits	
temàScs	específics,	en	els	models	de	gesSó	i	governament	i	en	les	eines	
i	recursos	per	assolir	els	objecSus.		



2.-	Sobre	alguns	dels	conEnguts	clau	que	ha	d’incloure	i	
arEcular	el	Pla	Especial:	

•  ArEcular	un	sistema	d’indicadors	de	l’estat	i	l’evolució	del	medi	natural	
com	a	eina	per	conèixer	quin	és	el	grau	d’assoliment	dels	objecEus	de	
conservació	del	parc	que	ajudi	a	garanEr	el	manteniment	i	millora	dels	
hàbitats	i	espècies.		

•  Anar	més	enllà	dels	límits	del	Parc	Natural	i	incloure	les	zones	de	
transició	per	garanEr-ne	la	funcionalitat	ecològica.	

•  Dotar	les	Reserves	Especials	de	conEnuïtat	i	protecció	integral	al	llarg	
de	tot	el	seu	recorregut.	

•  Regular	i	zonificar	els	usos	i	les	acEvitats	admissibles	i	prestar	una	
atenció	prioritària	a	la	restauració.	

•  S’ha	d’incrementar	molt	més	el	desenvolupament	del	sector	producEu	
primari	(acEvitats	agrícoles,	ramaderes,	d’aprofitament	forestal)	per	
augmentar	els	vincles	entre	el	parc	i	la	societat	de	l’entorn	i	millorar	la	
seva	estructura	de	mosaic.		



2.-	Sobre	alguns	dels	conEnguts	clau	que	ha	d’incloure	i	
arEcular	el	Pla	Especial:	

•  ArEcular	el	Pla	especial	com	a	pla	de	conservació	dels	recursos	naturals	
on	la	conservació	prevalgui	sobre	els	instruments	d’ordenació	territorial	i	
urbanísEca	segons	el	criteris	de	la	normaEva	estatal.	Explicitar-hi	la	
prevalença	jurídica	de	la	Llei	d’espais	Naturals	per	sobre	del	planejament	
urbanísEc	metropolità,	i	de	les	funcions	del	Pla	especial	de	protecció	
respecte	la	funció	urbanísEca.		

•  Per	tant,	el	Pla	especial	ha	d’instar	a	fer	les	modificacions	necessàries	al	
Pla	General	Metropolità	en	l’àmbit	de	Collserola	en	paral·lel	a	la	seva	
aprovació.		

•  L’objecEu	del	Pla	no	ha	de	ser	resoldre	els	dèficits	en	equipaments	i	
espais	de	lleure	dels	municipis	de	l’entorn.	

•  Concretar	un	iEnerari	d’actuacions	per	resoldre	el	problema	enquistat	de	
la	situació	de	les	edificacions	fora	d’ordenació	segons	la	consideració	
estricte	de	la	Declaració	de	Collserola	com	a	Parc	Natural.	

•  Les	urbanitzacions	i	edificacions	dins	del	parc	i	en	les	seves	vores	han	
d’adequar-se	a	un	model	exemplar	d’urbanització	sostenible	compaEble	
amb	l’espai	natural	i	els	seus	objecEus	de	preservació	i	millora.		



2.-	Sobre	alguns	dels	conEnguts	clau	que	ha	d’incloure	i	
arEcular	el	Pla	Especial:	

•  El	pla	ha	d’induir	la	no	creació	de	noves	infraestructures	i	d’equipaments	que	no	
responguin	als	objecEus	de	la	declaració	de	Collserola	com	a	Parc	Natural.		

•  Abordar	els	problemes	d’ús,	convivència	i	freqüentació	del	Parc	i	posar	en	marxa	
els	mecanismes	de	protecció	de	la	legalitat	fins	ara	clamorosament	insuficients.		

•  Procés	de	vigilància	-	sensibilització	-	denúncia	-	sanció	-	obligació	de	restauració	
coordinat	amb	el	territori	i	els	agents	de	l’entorn	del	parc	(cogesEó	i	
corresponsabilització).		

•  Reformar,	modificar	i	reErar	alguns	arEcles	del	decret	de	Declaració	del	Parc	
Natural	de	Collserola	que	dificulten	assolir	els	objecEus	de	la	pròpia	declaració	
com	a	PN.	

•  Recuperar	el	lideratge	que	va	tenir	l’educació	i	sensibilització	ambiental	com	eina	
privilegiada	per	fer	front	a	l’excés	de	la	freqüentació	i	d’acEvitats	incompaEbles.	

•  Incloure	mesures	per	eradicar	l’acEvitat	de	caça	en	l’àmbit	del	Parc	Natural.	

•  Contemplar	corredors	i	passeres	per	a	la	fauna	autòctona	traient	filats	i	
tancaments	(especialment	en	zones	amb	habitatges).	Aplicar	mètodes	
transparents	per	determinar	el	nombre	de	senglars	i	fer	el	control	èEc	i	eficaç	de	
la	població.	


