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1. Introducció 

Context 
El passat 27 de gener de 2015 el Consell Metropolità va aprovar l’Avanç de Pla del Pla Especial 
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 
L’Avanç de Pla incorporava la metodologia per desenvolupar un programa de participació 
ciutadana, que inclou la fase d’informació pública del document, realitzada mitjançant inserció 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona des del 17 de febrer de 2015 fins el 18 
de maig de 2015.  Els suggeriments recollits en el procés de participació s’han refós en el 
document Informe Final de Suggeriments i serviran de base per a la futura redacció del Pla 
Especial el qual es sotmetrà a aprovació inicial. 
 
El document Informe final de suggeriments formarà part del document del PEPNat i properament 
es publicarà el Resum Executiu del Procés del Procés de Participació Ciutadana a la web 
de l’AMB. 
 
Els suggeriments es tindran en compte en el document d’aprovació inicial del PEPNat, que 
incorporarà aquest Informe així com un informe de valoració i resposta als suggeriments 
presentats per escrit al Registre. 
 
A l’Aprovació Inicial del PEPNat es durà a terme un altre procés participatiu amb el propòsit de 
recollir al·legacions, les quals obtindran resposta d’admissió o denegació per part de l’equip 
redactor. 
 

Objectiu del document 
La finalitat d’aquest document és mostrar de manera global i detallada les conclusions 
conceptuals i numèriques del Procés de Participació del PEPNat, així com també el detall 
dels suggeriments recollits des de tots els canals de participació, exceptuant aquells 
suggeriments entrats per registre, els quals es detallen a l’Informe Jurídic elaborat per l’equip 
tècnic de juristes de l’equip redactor.  
 

Què inclou el document 
Donada la diversitat de canals i formats existents per fer els suggeriments, s’ha considerat oportú 
realitzar un anàlisis de la procedència i tipologia dels suggeriments, en relació als canals 
d’entrada i eixos de treball del PEPNat.  
Per tant, aquest document inclou: 

 Contextualització 
 Estructura del Procés de Participació Ciutadana 
 Anàlisis dels suggeriments  
 Transcripció detallada dels suggeriments 
 Imatges del procés 
 Annexes: 

o Actes de les sessions presencials a municipis i districtes 
o Actes de les sessions presencials específiques 
o Relació dels ciutadans participants 
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2. Estructura del procés de participació ciutadana 

Els canals de participació 
La fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla ha habilitat 3 canals per la recollida de 
suggeriments pel PEPNat, per tal d’arribar al màxim nombre de ciutadans i de més diversa 
tipologia, així com també al màxim d’institucions. 
 
Els 3 canals oficials de recollida de suggeriments en el procés de participació han estat els 
següents: 
 

Mitjançant SESSIONS PARTICIPATIVES PRESENCIALS a l’àmbit del Parc i els 
seus Ajuntaments  

A través d’un FORMULARI WEB ubicat al següent enllaç de l’AMB: 
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-

urbanistics/pepnat_collserola/proces-participatiu 

Presentant un ESCRIT DE SUGGERIMENTS via registre, adreçat a l’AMB o 
qualsevol Ajuntament del Parc, Districte de Barcelona o Consorci del Parc Natural de 

la Serra de Collserola. 

 
En total, s’han realitzat 19 sessions participatives presencials (municipis del Parc, districtes 
de Barcelona i col·lectius específics), s’han realitzat 10 entrades al formulari web de l’AMB, i 
han entrat 19 escrits de suggeriments via registre de l’AMB i altres administracions implicades.  
 
Entre els 3 canals de participació, s’ha recollit un total de 839 suggeriments. 
 

SESSIONS PRESENCIALS 
14 sessions / 153 

participants 
445 

SESSIONS PRESENCIALS 
ESPECÍFIQUES 

5 sessions / 103 participants 264 

FORMULARI  WEB 10 formularis 40 

ESCRIT  REGISTRE 19 escrits 90 

TOTAL 285 participants 839 suggeriments 
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Dels 839 suggeriments recollits, el canal amb més participants ha estat el de les sessions 
participatives presencials, tant les dels municipis i districtes com les sessions específiques, a 
través de les quals han entrat el 84% dels suggeriments. 

 
 
Tots els suggeriments estan classificats i ordenats en aquest Informe Final de Suggeriments 
segons els 8 eixos de treball que proposava l’Avanç de Pla. Durant el procés han aparegut 3 
nous temes que acaben d’englobar les preocupacions dels participants. 
 
Els 8 eixos de treball per iniciar el procés de participació del PEPNat, d’acord amb l’estructura 
del document d’Avanç de Pla, han estat els següents: 
 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Els 3 nous temes que han aparegut durant el procés i que s’ha considerat oportú incloure al 
document, són els següents: 
 

9. Educació i Sensibilització ambiental 
10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 
11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  
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2.1. Sessions presencials als Municipis del Parc i Districtes de Barcelona 

Les sessions de recollida presencial de suggeriments al PEPNat, s’han realitzat als 9 municipis 
que conformen l’àmbit del Parc i en el cas del municipi de Barcelona, s’han realitzat sessions 
amb els 5 Districtes dins del Parc de Collserola.  

De les 13 sessions presencials previstes inicialment (8 als municipis del Parc i 5 als Districtes de 
Barcelona), s’ha anul·lat 1 sessió per manca de participants (Montcada i Reixac). En canvi, hi ha 
hagut 2 districtes de Barcelona que han demanat expressament fer 2 sessions enlloc d’una, degut 
a la seva complexitat territorial en el marc del Parc de Collserola. En el cas del Districte de Les 
Corts només hi varen assistir 3 persones, motiu pel qual es va adaptar la sessió a un format més 
flexible, sense panells ni targetes. 
 
Mitjançant aquestes sessions han participat 153 persones, que han aportat la seva visió com a 
ciutadans usuaris i coneixedors del Parc, distribuïdes en 14 sessions presencials (enlloc de les 
13 previstes inicialment) i estructurades de la següent manera: 
 

Per a cada sessió participativa presencial l’administració local corresponent ha convocat grups 
d’un màxim de 25 persones, representants de col·lectius, entitats i associacions implicades 
amb el Parc.  
 
El disseny i direcció d’aquests tallers, a càrrec de l’empresa MOMENTUM, s’ha estructurat en un 
format eminentment participatiu per beneficiar la recollida d’opinions i el seu contrast entre els 
participants. La utilització de la metodologia de treball MOMENTUM basada en l’ús de panells i 
targetes, ha afavorit el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i 
suggeriments de la forma més igualitària i amplia possible. Després de cada taller s’ha realitzat 
una acta que recull els suggeriments de la sessió. Amb el conjunt de les actes de totes les 
sessions participatives presencials, MOMENTUM,  amb el reforç d’un tècnic expert arquitecte-
urbanista, ha redactat l’Informe final de suggeriments, refonent-hi també les aportacions 
recollides via registre i via Formulari Web. 

data participants data participants

17-mar 14 25-mar 11

09-abr 18 25-mar 16

09-abr 12 26-mar 5

20-abr 8 13-may 9

28-abr 21 14-may 5

29-abr 15 21-may 5

04-may 11 29-abr 3

ANUL·LADA 0 54

99

EL PAPIOL

SANT FELIU

HORTA-GUINARDÓ (zona sud)

MOLINS DE REI

SANT JUST DESVERN

SARRIÀ (zona sud)

MUNICIPIS METROPOLITANS

SARRIÀ (Les Planes)

DISTRICTES BCN

CERDANYOLA NOU BARRIS

SANT CUGAT

MONTCADA I REIXAC

ESPLUGUES

LES CORTS

GRÀCIA

HORTA-GUINARDÓ (Font del Gos)

Sessió al Districte de Nou Barris (Barcelona) 
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Els suggeriments de les sessions presencials als Municipis del Parc i Districtes de Barcelona, 
es distribueixen segons els grans eixos de l’Avanç de Pla i els nous temes, de la següent 
manera: 
 
 
 

EIXOS i TEMES (presencials Municipis i districtes BCN) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 37 

2. Usos i Activitat 109 

3. Patrimoni Construït 35 

4. Infraestructures del Parc 50 

5. Espai funcional del Parc 31 

6. ERE i altres realitats 35 

7. Directrius de regulació urbanística 23 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 69 

9. Educació i sensibilització ambiental 33 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 12 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  11 

TOTAL 445 
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2.2. Sessions presencials específiques 

Durant el procés de participació s’ha considerat necessari realitzar algunes sessions temàtiques 
amb alguns dels sectors clau del Parc. En aquest sentit, s’han dut a terme 5 sessions 
presencials específiques, tant amb sectors directament relacionats amb el Parc, com amb 
col·lectius que expressament varen sol·licitar fer una sessió pròpia durant el procés, com és el 
cas del col·lectiu del món ciclista. 

El format d’aquests tallers ha estat variat i flexible, segons el context de cada entorn. El Consell 
Consultiu del Parc i el col·lectiu d’experts professionals han estat treballats segons la metodologia 
d’ús de panells i targetes, ja que el nombre de participants ha fet possible aquest format. En el 
cas del Consell Científic Assessor del Parc o el col·lectiu representant del món ciclista, s’ha 
realitzat un taller dinàmic i ajustat a les condicions dels grups (per nombre de participants i 
especificitat del tema), sense panells i targetes i comptant amb un facilitador que ha pogut 
prendre nota dels suggeriments i validar amb el grup el contingut de les aportacions. 

 

En el cas dels Tècnics representants de les  Àrees Territorials de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, degut a l’elevat nombre de participants, s’han utilitzat targetes per tal que els 
participants aportessin de forma escrita i en anonimat les preocupacions i els suggeriments 
relatius al Parc de Collserola i la futura redacció del seu Pla Especial, permetent d’aquesta 
manera obtenir les transcripcions literals sense revelar-ne la font. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitjançant aquestes sessions, variades en format però no en contingut, han participat 103 
persones, les quals han aportat la seva visió com a experts en determinades matèries més 
concretes. 
 
D’aquesta ronda de sessions s’han recollit el 31% dels suggeriments de tot el procés, equivalent 
a 264 suggeriments en nombres absoluts. 

Col·lectiu del món ciclista 

data participants data participants

06-may 12 18-may 7

07-may 41 28-may 8

53 20-abr 35

50

ALTRES SECTORS CLAU DEL PARC

Responsables Àrees Territorials AMB

Col·lectiu del món ciclista

Experts professionals

CONSELLS DEL PARC

CONSELL CONSULTIU

CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR

Experts professionals de diversos sectors 
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Els suggeriments que s’han recollit per aquesta via tornen a posicionar els Usos i Activitats com 
a l’eix central de les preocupacions, amb un 28% de les aportacions referides a aquest tema. 
D’altra banda, el tema d’Educació i sensibilització ambiental, que és un dels nous temes que ha 
aparegut en el procés, apareix destacat en quart lloc, en nombre d’aportacions. 
 
 

EIXOS i TEMES SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 40 

2. Usos i Activitat 73 

3. Patrimoni Construït 15 

4. Infraestructures del Parc 23 

5. Espai Funcional del Parc 19 

6. ERE i altres realitats 14 

7. Directrius de regulació urbanística 16 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 17 

9. Educació i sensibilització ambiental 23 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 8 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  16 

TOTAL 264 

 
 
 

A continuació s’inclou una síntesi de cada una de les sessions específiques, per contrastar la 
diversitat tipològica dels participants en aquest tipus de tallers. 
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Consell Científic Assessor del Parc 

Durant el Procés s’ha realitzat una sessió específica amb els membres del Consell Científic 
Assessor del Parc de Collserola, els quals són experts i investigadors provinents del món 
acadèmic relacionats amb el medi natural:  
 

 Universitat de Barcelona 
 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya  
 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Institució Catalana d’Història Natural 
 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals  

 
En aquesta sessió es va suggerir reiteradament sobre la conveniència d’actualitzar els conceptes 
del medi natural, així com també la insistència en elaborar un document que serveixi de 
referència per a futurs Plans Especials, fixant objectius i estats que siguin avaluables en un futur. 
 
L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels 39 suggeriments del Consell Científic Assessor, refosos també al capítol 4 d’aquest 
document, Transcripció detallada dels suggeriments. 
 
Consell Consultiu del Parc 

Durant el Procés s’ha realitzat una sessió específica amb els membres del Consell Consultiu del 
Parc de Collserola, els quals són membres representants de les associacions i entitats 
relacionades amb el Parc, administracions del Parc i experts científics.  
 
En total hi varen assistir 41 persones, i es va treballar segons una metodologia participativa 
basada en l’ús de panells i targetes, per tal de recollir totes les opinions i suggeriments de forma 
igualitària i transparent. Tanmateix, en aquesta sessió també es va recollir un text elaborat per la 
Plataforma de Defensa del Parc de Collserola, el qual també consta en acta. 
 
Durant la sessió es varen fer 75 suggeriments, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç 
de Pla i els 3 nous temes. L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe 
Final de Suggeriments, recull el detall dels suggeriments del Consell Consultiu del Parc, refosos 
també al capítol 4 d’aquest document, Transcripció detallada dels suggeriments. 
 
Tècnics Responsables de les Àrees Territorials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

El Procés de Participació del PEPNat va considerar oportú aprofitar la 4a Trobada de 
responsables d’Àrees Territorials i/o Arquitectes Municipals de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, celebrada el 20 d’abril de 2015 a la Federació Obrera de Molins de Rei, per recollir 
els diversos punts de vista dels tècnics municipals. La Secretaria Tècnica del PEPNat va realitzar 
una presentació del projecte per, a continuació, demanar les preocupacions i suggeriments que 
els tècnics de cada ajuntament consideraven. Hi varen assistir unes 35 persones, i es varen 
recollir un total de 59 suggeriments.  
 
Durant la sessió es varen fer 59 suggeriments, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç 
de Pla i els 3 nous temes. 
 
L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels suggeriments dels responsables d’Àrees Territorials i/o Arquitectes Municipals de 
l’AMB, refosos també al capítol 4 d’aquest document, Transcripció detallada dels suggeriments. 
 
Experts professionals 

En tractar-se d’un document de caràcter específic i tècnic, a part de voler escoltar la veu de 
l’usuari del Parc, també es va considerar necessari realitzar una sessió amb alguns experts 
professionals de diversos sectors, tals com el món de l’urbanisme, el medi ambient, la promoció 
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econòmica i les activitats, el paisatgisme, experts juristes o representants de la Generalitat. En 
aquesta sessió es va comptar amb la participació de  13 persones, que varen concloure amb 
un total de 34 suggeriments recollits mitjançant la metodologia de panells i targetes. 
 
Durant la sessió es varen fer 34 suggeriments, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç 
de Pla i els 3 nous temes. 
 
L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels suggeriments dels experts professionals, refosos també al capítol 4 d’aquest 
document, Transcripció detallada dels suggeriments. 
 
Representants del món ciclista 

Durant el Procés alguns representants del món ciclista varen sol·licitar expressament una sessió 
temàtica específica entorn l’usuari de la bicicleta. La Secretaria Tècnica va considerar convenient 
i necessari realitzar la sessió en qüestió, on hi varen assistir representants molt diversos d’aquest 
col·lectiu:  
 

 Associacions ciclistes de l’àmbit del Parc  
 Redactors de la guia BTT Collserola 
 Membres del Club Muntanyer de Sant Cugat  
 Membres del Centre Excursionista de Gràcia 
 Diversos usuaris de la bicicleta a Collserola 

 
Durant la sessió es va valorar la conflictivitat entre usuaris ciclistes i altres usuaris del Parc de 
Collserola. Es varen fer 65 aportacions, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla 
i els 3 nous temes. 
  
L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels 65 suggeriments dels representants del món ciclista, refosos també al capítol 4 
d’aquest document, Transcripció detallada dels suggeriments. 
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2.3. Formulari  web  
 
El formulari web ha estat una eina oberta a tothom, que ha permès donar accés al procés 
participatiu a totes aquelles persones que ho han considerat necessari.  
 
Han entrat 10 formularis Web, dels quals es desprenen un total de 40 suggeriments, distribuïts 
de la següent manera: 
 
 

EIXOS i TEMES (Formulari Web) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 7 

2. Usos i Activitat 12 

3. Patrimoni Construït 2 

4. Infraestructures del Parc 7 

5. Espai funcion al del Parc 0 

6. ERE i altres realitats 3 

7. Directrius de regulació urbanística 1 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 3 

9. Educació i sensibilització ambiental 2 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 2 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  1 

TOTAL 40 
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2.4. Escrits de suggeriments via registre 
 
Degut a que aquests suggeriments han estat formulats dins del procés reglat de la Informació 
Pública de l’Avanç de Pla s’ha considerat convenient realitzar un anàlisis jurídic detallat, dut a 
terme pels tècnics juristes de l’equip redactor del PEPNat, que permetrà prendre una decisió 
justificada en quant a la inclusió o no d’aquests suggeriments per l’Aprovació Inicial. 
 
Aquest  canal d’entrada de suggeriments, a través del registre de les diverses administracions 
del Parc, ha permès disposar de 19 escrits de suggeriments, dels quals es desprenen un total de 
90 suggeriments, distribuïts de la següent manera: 
 

EIXOS i TEMES (Registre) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 17 
2. Usos i Activitat 35 
3. Patrimoni Construït 4 
4. Infraestructures del Parc 7 
5. Espai funcional del Parc 9 
6. ERE i altres realitats 5 
7. Directrius de regulació urbanística 2 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 6 
9. Educació i sensibilització ambiental 2 
10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 1 
11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  2 

TOTAL 90 
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3. Anàlisis dels suggeriments 

AVALUACIÓ GLOBAL 
Tenint en compte tots els canals del procés de participació (sessions presencials dels municipis, 
districtes, sessions específiques, formulari web i escrits de suggeriments entrats per registre) 
s’han recollit un total de 839 suggeriments.  
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, durant el Procés de Participació han aparegut de manera 
reiterada aportacions relatives a nous temes que l’Avanç de Pla no tenia previstos a les línies 
estratègiques del document. El present document inclou els 3 nous temes que permeten 
classificar totes les aportacions en grups de conceptes semblants.  
 
El grans eixos i temes sobre els que els participants han expressat els seus suggeriments, són: 
 

EIXOS i TEMES (Global) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 101 
2. Usos i Activitat 229 
3. Patrimoni Construït 56 
4. Infraestructures del Parc 87 
5. Espai funcional del Parc 59 
6. ERE i altres realitats 57 

7. Directrius de regulació urbanística 42 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 95 
9. Educació i sensibilització ambiental 60 
10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 23 
11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  30 

TOTAL 839 
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Eixos més destacats en nombre de suggeriments 
 
Els eixos que concentren major nombre de suggeriments o aportacions, entre tots els canals de 
recollida de suggeriments, són els que es mostren d’acord amb els esquemes adjunts, ordenats 
de més a menys segons nombre d’aportacions.  
 
El major nombre d’aportacions recau amb escreix sobre l’eix d’Usos i Activitats, fet que, després 
de l’avaluació dels suggeriments aportats, podria plantejar una reorientació en la redacció del Pla 
pel que fa a l’equilibri i ambivalència entre Parc Natural i Parc Urbà.  
 
També és un fet destacable que un dels nous temes sorgits durant el procés, Educació i 
sensibilització ambiental, apareix en cinquè lloc pel que fa a preocupacions i suggeriments dels 
ciutadans usuaris i coneixedors del Parc. En general, els suggeriments aportats reconeixen un 
dèficit en quant a aquest tema i sol·liciten que sigui abordat amb més profunditat. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Distribució dels suggeriments segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla 
 
Degut a l’elevat nombre de suggeriments, s’ha considerat convenient desgranar els 8 eixos i els 
3 nous temes en subgrups, per facilitar la lectura i valoració dels suggeriments. A continuació es 
detallen els subgrups amb el nombre i percentatge d’aportacions corresponents. 
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Preservació i Millora de la Biodiversitat 
 
L’Avanç del Pla aposta per la preservació de la biodiversitat com a element fonamental de la 
conservació dels aspectes lligats al medi físic del Parc. La preservació i millora de la biodiversitat 
es fonamenta en la conservació dels processos ecològics, el control de les pertorbacions, la 
consideració dels serveis ecosistèmics i el manteniment i millora del paisatge. 
 
En quant a l’eix de treball “Preservació i Millora de la Biodiversitat”, els ciutadans han considerat 
rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
 

  
 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 101

Millorar la connectivitat ecològica entre el Parc i les zones externes al Parc 27
Protecció dels cursos d’aigua i de les fonts 12
Fomentar la protecció d’espècies 11
Protecció i gestió del paisatge 11
Tenir una visió ecosistèmica del Parc 10
Assumir que cal compatibilitzar les 2 realitats actuals: Parc Natural i Parc Urbà 9
Contemplar els espais d’interès geològic, pedreres, aigües subterrànies 8
Donar més prioritat a la protecció del medi natural 7
Reforçar la biodiversitat com a element clau 6
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Usos i Activitats 
 
Com a elements més rellevants en relació a aquest eix, destaca la necessitat d’establir un nou 
model de lleure que incorpori l’experiència de gestió del Parc des de l’aprovació del PEPCo i que 
tingui en compte els nous usos i activitats que han anat sorgint al llarg d’aquests  anys i que 
demanden d’una regulació específica; una nova concepció de les activitats agrícoles i forestals 
com un  element que pot afavorir la biodiversitat i la resiliència de les formacions del Parc i una 
política de conservació de les  finques basat en una col·laboració publico-privada. També es 
consideren els aprofitament cinegètics com element pel control de les poblacions, però no com 
a activitat esportiva. 
 
En quant a l’eix de treball “Usos i Activitats”, els ciutadans han considerat rellevants els 
suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
 
 
 

 

2. Usos i Activitat 229

Regular i gestionar millor l’ús de les bicicletes al Parc per millorar la convivència 41
Gestionar la massificació de certs punts del Parc (limitar accessibilitat, noves centralitats, ...) 36
Promoure l’activitat agropecuària 31
Millorar la gestió forestal (aprofitament, neteja, renovació, biomasa ...) 28
Regular la caça dins del Parc 27
Controlar la sobrepoblació del porc senglar 25
Identificar i regular correctament els diversos usos autoritzats (quins i com) 21
Promoure certs usos de lleure 9
Regular les activitats econòmiques 5
Evitar que el Parc esdevingui un Parc Temàtic. 2
Implicar les hípiques en el manteniment del Parc 2
Prohibir maniobres militars 2
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Patrimoni Construït 
 
L’Avanç del Pla considera la conservació i la posada en valor del patrimoni construït del Parc 
com una de les línies prioritàries de la gestió del Parc, ja que incentivant les actuacions de 
conservació i rehabilitació s’introdueixen elements d’economia productiva i s’aporta qualitat al 
Parc. Per tal de potenciar la posada en valor del patrimoni construït es considera que el PEPNat 
ha d’admetre els usos que preveu la Llei d’urbanisme en les edificacions catalogades (habitatge 
familiar, turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques, de restauració o 
equipament), 
d’acord amb la modificació puntual del Pla general metropolità que s’ha de tramitar en paral·lel 
al PEPNat. 
 
En quant a l’eix de treball “Patrimoni Construït”, els ciutadans han considerat rellevants els 
suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
 
 
 

 
 
 
Les Infraestructures del Parc 
 
Per la seva ubicació, al mig de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la convivència del Parc amb 
les grans infraestructures de comunicació i de serveis és inevitable. En relació a aquestes, el 
PEPNat establirà les  característiques que han de reunir tant les infraestructures existents com 
les de nova creació. Així mateix introduirà elements per tal d’incorporar recomanacions en relació 
amb les reserves per a vies segregades que preveu el PGM, que serveixin per a la reflexió en el 
marc de la redacció del PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El PEPNat també establirà 
les condicions i els criteris per a la realització d’obres de manteniment, millora, ampliació o nova  
construcció de les infraestructures de serveis (instal·lacions vinculades a les xarxes de 
telecomunicacions, energètiques, al cicle de l’aigua, etc.). En qualsevol dels casos s’hauran de 
preveure les mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte, sempre en aquest 
ordre.   
 
En el cas de les infraestructures de nova construcció, serà imprescindible justificar la necessitat 
de la seva implantació al Parc. El PEPNat actualitzarà i jerarquitzarà la xarxa de camins interiors 
del Parc per assegurar el bon funcionament del sistema. El criteri general és el tancament dels 
camins a la circulació motoritzada, amb control d’accés i clau per als veïns, serveis i emergències. 
La complementarietat amb el sistema d’aparcaments, senyalització i altres elements associats 
és un altre dels elements principals. El PEPNat fixarà condicions concretes per compatibilitzar 
els diferents usos dels camins (accessos a residències i equipaments, prevenció d’incendis o 

3. Patrimoni Construït 56

Recuperar el patrimoni històric construït, facilitant usos i activitats 52
Considerar els residents que viuen dins del Parc 4
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lleure) per tal d’atenuar les  fragmentacions i els impactes sobre els valors ecològics del Parc. 
S’hauran de senyalitzar correctament els senders per evitar la freqüentació fora dels existents, 
així com prendre mesures de restauració d’aquells camins oberts que hagin quedat fora de 
l’inventari. 
 
En quant a l’eix de treball “Infraestructures del Parc”, els ciutadans han considerat rellevants els 
suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
 
 

 
L’Espai funcional adjacent al Parc 
 
Els espais perimetrals tenen una importància cabdal per garantir la connectivitat ecològica i 
millorar la relació amb la ciutat tot assegurant la funcionalitat del Parc. Per a aconseguir aquest 
objectiu, el PEPNat proposa l’estudi d’un espai funcional perimetral, que inclou tant les vores 
exteriors del Parc com els nuclis urbans situats al seu interior però fora dels límits del Parc 
Natural. 
 
En quant a l’eix de treball “Espai funcional adjacent al Parc”, els ciutadans han considerat 
rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

5.  Espai funcional del Parc 59 

     Estudiar i regular les zones de transició entre el Parc i les zones urbanes 42 
     Ordenar els accessos i usos a les vores per destensionar el Parc 11 
     Límits del Parc 6 

 
 
 

4. Infraestructures del Parc 87

Ordenar i jerarquitzar la xarxa de camins 27
Limitar noves infraestructures elèctriques i millorar el manteniment i gestió de les actuals 20
Ordenar el trànsit rodat dins del Parc 14
Limitar les noves infraestructures al Parc 13
Millorar el transport públic al Parc i als barris 9
Establir estratègies per l'eliminació i racionalització de les infraestructures obsoletes 4
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Els Espais de Regulació Específica (ERE) i altres realitats existents al Parc 
 
D’acord amb l’article 9 del Decret 146/2010, el PEPNat delimitarà definitivament els ERE i 
establirà la concreció d’usos i  activitats, per bé que l’aprovació dels plans urbanístics específics 
podrà comportar ajustos de forma justificativa. Sobre a concreció d’usos i activitat, el PEPNat 
formularà els criteris generals dels ERE, que són àrees incloses dins del Parc  Natural a 
desenvolupar per plans urbanístics específics. 
 
L’existència d’assentaments edificatoris fora d’ordenació dins del Parc natural constitueixen una 
de les principals  pertorbacions a l’interior de l’espai protegit i generen dinàmiques amb molt 
d’impacte. Com que no es poden dotar dels serveis urbanístics bàsics mitjançant els instruments 
previstos a la legislació urbanística les edificacions i el seu entorn entren en un procés de 
degradació que afecta a la qualitat paisatgística i ambiental del Parc. Algunes de les 
urbanitzacions han quedat incloses dins de les ERE 1 i altres no. El PEPNat proposa aplicar els 
mateixos criteris d’ordenació i regulació a tots els assentaments edificatoris fora d’ordenació. En 
aquest sentit es podrà valorar la possibilitat de delimitar o anunciar com a instrument de gestió 
la delimitació d’àmbits subjectes a drets de tanteig i retracte. 
 
En quant a l’eix de treball “Espais de Regulació Específica i altres realitats existents”, els 
ciutadans han considerat rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
 
 
 
 

 

6. ERE i altres realitats 57

Abordar els EREs per solucionar la situació urbanística d’aquests barris de dins del Parc 49
Fer front al barraquisme 8
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Directrius per la regulació urbanística 
 
El PEPNat proposa simplificar la zonificació, tendint cap a una regulació homogènia per a tot 
l’àmbit del Parc Natural, amb les especificitats de les Reserves Naturals Parcials i els Espais de 
Regulació Especial. El PEPNat establirà criteris i principis generals per a tot el Parc per fer 
compatible la preservació amb l’ús social i donarà eines per tal que sense entrar en el detall del 
projecte específic d’actuació ni remetre l’ordenació del Parc als plans sectorials, l’Administració 
pública disposi de criteris tècnics per avaluar i/o executar qualsevol intervenció dins del Parc 
Natural. Aquests criteris han d’afavorir que l’ordenació del Parc es desplegui sobre el territori a 
partir de les estructures existents de colonització del territori, incentivant la inversió econòmica 
privada vinculada al manteniment i millora dels espais agrícoles i forestals així com de les 
infraestructures del Parc.  
 
Es proposa un model de regulació urbanística que estableixi criteris i condicions de base que 
permetin dotar als tècnics d’elements de reflexió, contingut i valoració que serveixin per assegurar 
que les actuacions es duguin a terme de manera que l’efecte sigui positiu pel conjunt del Parc i   
per l’interès públic.  
 
El model comportarà una simplificació de la zonificació, la qual es referirà únicament a la que ve 
donada pel Decret 146/2010. Tanmateix, el PEPNat ha d’incloure igualment tota la informació i 
els plànols necessaris (relatius als àmbits d’interès connector , les àrees més vulnerables per a 
la preservació de la biodiversitat, els serveis ecosistèmics, els cursos d’aigua, els hàbitats, els 
arbres singulars, els marges dels conreus, les zones i els camins amb una pressió antròpica més 
intensa, etc.) per tal de dotar els tècnics que intervinguin en els projectes d’una base de 
coneixement que permeti reflexionar, projectar i valorar adequadament les actuacions que es 
promoguin. Aquesta informació de base requerirà ser actualitzada permanentment per adaptar-
se als canvis que es produeixin al Parc. 
 
El model de regulació urbanística proposat permetrà donar compliment als objectius plantejats al 
mateix temps que dotarà de contingut el tràmit administratiu, posant l’anàlisi del projecte (en 
relació amb el medi natural i la gestió del Parc) en primer terme, i fent que la intervenció dels 
diversos tècnics (municipals, de l’òrgan gestor del Parc i  els diversos departaments de la 
Generalitat) serveixi per garantir la millora i el manteniment dels valors naturals de la Serra de 
Collserola des d’una visió global i integradora. 
 
En quant a l’eix de treball “Directrius per la regulació urbanística”, els ciutadans han considerat 
rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
La proposta de regulació urbanística comportarà, en relació amb el desenvolupament i la gestió 
econòmica posterior, el següent:  

7. Directrius de regulació urbanística 42

Modificar el PGM per solucionar conflictes (dins del Parc i a les vores) 20
Abordar el tema del equipaments 13
Sobre l'instrument urbanístic i les qualificacions 9
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 Desenvolupament del PEPNat mitjançant projectes d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable d’acord amb la Llei d’urbanisme i la legislació sectorial, amb les 
particularitats i concrecions que estableixi la normativa del PEPNat  per al control de les 
pertorbacions, amb informe previ preceptiu de l’òrgan gestor.  
 

 Gestió pública, privada o mixta sense eliminar la possibilitat d’expropiar els terrenys que 
siguin necessaris per a intervencions puntuals. 

 
 Necessitat d’actualitzar permanentment el coneixement sobre els valors ecològics del 

Parc a través de les capes  multifuncionals. 
 

 Es definiran els instruments necessaris per orientar la preservació considerant el model 
i els objectius establerts en  quest avanç (plans de preservació, d’ús i gestió dels 
recursos, d’ús públic, desenvolupament econòmic,...) 

 
En quant a l’eix de treball “Desenvolupament i gestió econòmica del Pla”, els ciutadans han 
considerat rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
 
 

 
 
 
 
3.2. Distribució dels suggeriments segons els 3 nous temes  
 
Els 3 nous temes que han aparegut durant el procés de participació, tenen a veure més amb 
aspectes processuals o de contingut del document, que no pas amb les línies estratègiques que 
proposa el Pla. En qualsevol cas, s’ha considerat necessari mostrar totes les aportacions que 
han sorgit durant el procés, encara que concerneixin a aspectes d’altre índole, ja que aquesta és 
la visió i sensació que té el ciutadà actualment. 
 
En quant al nou tema “Educació i sensibilització ambiental”, els ciutadans han considerat 
rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 95

Millorar la prevenció, control i vigilància del compliment de normatives i ordenances 23
Prioritzar la prevenció d’incendis (neteja, control franges protecció,...) i altres riscos 23
Millorar la gestió del Parc (preveure amenaces, neteja, manteniment, ...) 19
Millorar la coordinació entre les administracions i reforçar la governança del Parc 16
Preveure els recursos econòmics per a una bona gestió del Parc 8
Promoure una gestió del Parc més participativa 6



23 

	

 
 

 
En quant al nou tema “Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat”, els ciutadans han 
considerat rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 

 
En quant al nou tema “Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç”, els 
ciutadans han considerat rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 
 

 
 
 
 

 

9. Educació i sensibilització ambiental 60

Reforçar les activitats d’educació i sensibilització ambiental 60

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç 30

Reformular certs continguts del PEPNat 15
Millorar aspectes puntuals del PEPNat 10
Fer un diagnòstic socio-demogràfic de la realitat actual dins el Parc 5

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 23

Millorar el procés de participació per a la redacció del PEPNat 23
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4. Transcripció detallada dels suggeriments 

Aquest capítol conté la transcripció literal de tots els suggeriments que han aparegut a través 
dels 3 canals de recollida durant el procés: sessions presencials, formulari Web i registre.  
 
Els suggeriments s’han ordenat segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de Pla i segons els 3 
nous temes que han sorgit durant el procés.  
 
Totes les aportacions que es citen en aquest capítol són transcripcions literals de les targetes, 
escrits i/o comentaris dels participants. En aquest sentit, l’equip redactor no es fa responsable 
de la congruència dels suggeriments o conceptes que els ciutadans hagin utilitzat. 
 
 
4.1. Preservació i Millora de la Biodiversitat.  
 

Millorar la connectivitat ecològica entre el Parc i les zones externes al Parc.  27 
suggeriments 

 Millorar la connectivitat entre el Parc i les zones externes al Parc, assegurant l’existència 
de corredors biològics. 

 Fer realitat la connexió amb el riu Llobregat.  

 Preocupa que els connectors ecològics surtin del Parc (travessar fronteres). Ecologia del 
Paisatge: prioritzar la connectivitat ecològica per sobre de la connectivitat viària. 

 Establir una transició entre el Parc i la ciutat mitjançant el tipus de vegetació i el canvi de 
paisatge. 

 Incorporar els espais dels corredors biològics-ecològics dins l’àrea de protecció del Parc 
(2) 

 Augmentar la connectivitat ecològica del Parc.  

 Cal assegurar els connectors biològics i “les passeres”. Desprogramar PGM en un futur. 

 Evitar un segellament de les vores. Preocupa que els connectors ecològics surtin del 
Parc (travessar fronteres). 

 Potenciar corredors ecològics amb altres espais naturals (senglars) 

 Posar més èmfasi en la connectivitat biològica amb l’exterior del Parc. 

 Preservar la connectivitat entre els espais naturals metropolitans, augmentant els espais 
connectors i els corredors municipals. 

 Aconseguir la connectivitat entre els espais naturals dins del Parc i amb els que 
l’envolten. Ex. connectivitat Parc Collserola - Riu Llobregat. 

 Posar en dubte una fronterització contundent, ja que s’està perdent la fauna i les espècies 
dels espais oberts. 

 Estudiar la relació entre la Biodiversitat i la ciutat per desfronteritzar la seva relació i 
gestionar la naturalització a les zones Parc – Ciutat. 

 Garantir una connexió radical i definida entre els dos costats de Collserola i entre 
Collserola, el Garraf i la Serralada. 

 Preocupa la capacitat efectiva per afavorir i resoldre la connectivitat amb els altres espais 
oberts d’interès natural. 

 Garantir la connectivitat entre el Turó de Montcada i la resta del Parc 

 Garantir la connectivitat entre Collserola i la Serralada Marina 
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 Promoure Plans Especials que entronquin els connectors ecològics de Sant Llorenç del 
Munt, Garraf-Ordal i Serralada Marina. 

 Realitzar estudis complerts dels connectors. 

 Connectar el Parc de Setmenat amb el Parc de Collserola 

 Millorar i ampliar els connectors amb altres espais naturals immediats (Vall del Llobregat, 
Serra del Garraf, Serra de Marines, Plana del Vallès, ...) 

 Millorar i ampliar els connectors dins del propi Parc. 

 

Protecció dels cursos d’aigua i les fonts. 12 suggeriments 

 Les fonts naturals: cal preveure la seva neteja, rehabilitació i conservació com a patrimoni 
històric. A part de les fonts també tenir en compte la xarxa de mines. Web útil: fes fonts, 
“Fent Fonting” (4Fs).  

 Recuperar les fonts. 

 Augmentar el nombre de fonts al Parc i tenir-ne cura. 

 Protegir el curs d’aigua de la riera de Vallvidrera a la zona de Can Borrull, afectat per 
obres (Ajt de Sant Cugat), ja que actualment manca protecció. 

 Naturalitzar i estudiar el curs d’aigua de Sant Just Desvern que està actiu i està generant 
un ecosistema. 

 Tenir en compte, millorar i naturalitzar un nou curs d’aigua fix a la riera de Sant Just 
Desvern, provinent d’ATLL. 

 Protecció específica per les capçaleres i els primers cursos de les valls, en especial les 
que encara duen aigua. 

 Arranjar les FONTS d’aigua, encara que no tinguin aigua, ja que és un element 
patrimonial molt important. 

 Recuperar i arranjar més fonts i mines d’aigua (divulgació i museïtzació d’alguna d’elles) 
com també fer possibles visites com, per exemple, les visites dels refugis antiaeris de la 
guerra civil. 

 Referenciar les fonts que hi ha a Collserola i la seva conservació.  

 Crear un cens de les fonts i les Mines d’aigua amb dades com ubicació, història, etc.. La 
informació que hi ha al document és escassa (pg 28 (hidrologia), pg 65 (arranjament de 
Fonts) i una lleugera informació a les pgs 92-100, 139, 204).  

 Recuperar les antigues infraestructures de terrasses, mines d’aigua i basses.  

 
Tenir una visió ecosistèmica del Parc. 10 suggeriments 

 Prohibir els pesticides al Parc i impulsar tractaments ecològics. 

 Actualitzar els conceptes del medi natural segons la seva evolució i tenir en compte la 
desaparició de les funcions passiva i activa. 

 Estudiar el plantejament de l’Ecologia vs la realitat de gestió diària del Parc. 

 Tenir presents les altres realitats ecològiques, més enllà del Bosc. 

 Fomentar l’existència de més i més grans ecosistemes, a evolució natural, i no només 
petites àrees. 

 Identificar millor els serveis ecosistèmics del Parc en relació a la vital conservació del 
medi natural.  Ex. fixació de CO2 per la massa forestal. 
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 Mesurar l’estat dels ecosistemes per poder treballar, avaluar i abordar els serveis 
ecosistèmics. 

 Actualitzar els conceptes del que són les pertorbacions, ja que l’ecologia clàssica 
contempla pertorbacions que actualment ja no ho són. 

 Afegir al document una relació d’espais d’interès per les seves condicions 
ecosistèmiques i el seu estat de conservació i gestió. 

 Controlar la massificació en les seves diferents modalitats i promoure la recuperació de 
la vida tradicional i del patrimoni del Parc.  

 
Donar més prioritat a la protecció del medi natural. 7 suggeriments 

 Assumir que treballem en relació a un parc natural i per tant l’objectiu primer és la defensa 
del seu patrimoni natural, per sobre de les activitats lúdiques que s’hi desenvolupen. 

 Sembla que s’enfoca més com a parc urbà que parc natural, tal com es planteja al 
document d’Avanç. Cal tenir en compte que és un parc natural: cal regular/protegir-lo. 

 Acceptar que si hi ha voluntat, qualsevol territori és recuperable en 20 anys. 

 Replantejar el document del PEPNat per donar més prioritat a la protecció del medi 
natural, i abordar aspectes com la fragmentació, l’aïllament, la pèrdua d’espai, la 
urbanització, o la connectivitat, ja que l’AVP del PEPNat no ho resol. 

 Modificar l’enfocament de l’AVP del PEPNat i tornar a redactar els objectius, ja que el 
document actual planteja objectius de conservació inferiors als de la Declaració de Parc 
Natural de 2010.  

 Oferir més especificitat al tractament de les reserves naturals parcials. 

 Realitzar un model de Pla Especial de Restitució del Medi Natural Alterat  

 

Reforçar la biodiversitat com a element clau. 6 suggeriments 

 Establir uns índexs de Biodiversitat i uns Indicadors de Sostenibilitat per tal de poder fer 
un seguiment del Parc. 

 Per tal de millorar la biodiversitat, cal mantenir l’activitat agrícola dins el Parc i perquè 
això sigui possible, cal disminuir la població de senglars, ja que aquests posen en perill 
aquesta activitat. 

 Desenvolupar un pla sanitari i de manteniment de la vegetació. 

 Entendre el Parc com a sistema ecològic, ja que és el pulmó ambiental de l’aire de l’AMB, 
i és el veritable sistema o servei ecosistèmic. S’està entenent els serveis ecosistèmics 
amb objectius poc preservadors del medi natural 

 Realitzar un estudi específic amb l’objectiu de millorar la biodiversitat faunística segons 
un reequilibri d’espècies, una repoblació controlada i una activitat proactiva com a 
compensació de la pressió antròpica. 

 Entendre la Biodiversitat com a element  principal del Pla Especial i tot allò que se’n 
derivi, i donar-li importància a la seva socialització com a eix conductor. 

 

Contemplar els espais d’interès geològic, pedreres, aigües subterrànies. 8 
suggeriments 

 Incloure i protegir Les Escletxes com a espai de protecció Geotop,  amb la intenció que 
quedi protegit i legislat (Al plànol no surt com protecció Geotop). 
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 Preservar l’entorn allunyant les amenaces pel Medi Ambient i establir una protecció 
contra els abocadors (Pedrera Berta: Protegir les aigües subterrànies de Mina Berta 
d’abocaments.  A l’Avanç de Pla no figura que es farà a la Mina Berta).  

 Per què s’han exclòs les pedreres d’argila? 

 Com encaixen les explotacions mineres dins del Parc Natural? Actualment hi ha 9 “drets 
miners” dins el Parc.  

 Definir què es farà a la Mina Berta. 

 Estudiar què es permetrà a la Pedrera Berta i incloure-la al document.  

 Restaurar l’aqüífer geotèrmic de la Pedrera Berta i prohibir-hi més edificació. 

 Recuperar els espais estratègics miners: Mina Berta, Mina Lafarge. 

 
Assumir que cal compatibilitzar les 2 realitats actuals: Parc Natural i Parc Urbà. 9 
suggeriments 

 Assumir que actualment el Parc de Collserola s’apropa més a un parc urbà que a un parc 
natural, tot i que la classificació legal que té fa que jurídicament sigui un Parc Natural.  

 Treballar la Biodiversitat i l’ús del lleure de forma conjunta, per assegurar la seva 
compatibilitat. Equilibrar la preservació amb l’ús. 

 Preveure que el Parc, tot i ser una reserva natural integral (SIC), no és un espai intocable 
i pot albergar moltes complicitats sense que la biodiversitat es vegi afectada. 

 Crear una figura diferent a la de Parc Natural, ja que definir Collserola com a Parc Natural 
és contradictori degut a la seva co-existència amb la pròpia zona on està ubicat, l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ja que 15.000 persones viuen dins del Parc i gairebé 
4.000.000 de persones en són usuaris potencials.  

 Compatibilitzar els valors ecològics i els valors socials, en àrees de confluència o 
transició dels entorns naturals amb els entorns urbans. 

 Potenciar els àmbits de confluència (àmbit natural – àmbit urbà), jerarquitzant les vores 
del Parc com espais de rellevància i inversió de futures actuacions de millora. 

 Estudiar totes les connexions Ciutat-Parc 

 Estudiar i aprofundir en l’equilibri entre preservació de la biodiversitat i l’ús social del 
Parc, i explicar-ho amb claredat a la ciutadania. 

 Vetllar per l’equilibri entre Ús i Preservació del Parc. 

 
Protecció i gestió del paisatge. 11 suggeriments 

 Incorporar la reforestació i renaturalitzar els runams, ja que la muntanya està plena de 
brutícia. Les vores dels Dipòsits estan plenes de runa. 

 Oferir una solució a l’actual impossibilitat de talar els pins situats al límit d’una casa 
versus el perill de que caiguin i malmetin l’edificació. 

 Elaborar un catàleg del paisatge del Parc de Collserola. 

 Gestionar i regular la contaminació lumínica del Parc. 

 Definir quin paisatge es vol conservar, si l'actual o el de fa 50 anys, el del segle XIX? El 
paisatge es va transformant, la pròpia naturalesa el canvia i l'ús també hi intervé en 
aquest canvi. No s’hi pot anar en contra. 

 Profunditzar en la gestió dels arbres monumentals. 

 Afegir al document un catàleg d’arbres monumentals i d’especial interès i el seu estat de 
conservació.  



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 
	

 Mantenir i millorar el paisatge.  

 Revisar el planejament urbanístic per tal que la zona del Pantà de Vallvidrera es 
reconverteixi en una zona natural.  

 Redactar un Pla Especial de Restitució del Medi Natural del Pantà de Vallvidrera.   

 Redactar un Pla Especial de Restitució del Medi Natural de la Benzinera de 
l’Arrabassada.  

 

Fomentar la protecció d’espècies. 11 suggeriments 

 Inventariar el ratpenat que existeix a la Mina Berta anomenat minotis-minotis. 

 Facilitar el control i l’atenció dels gats ferals que viuen al Parc. Necessitat 
d’infraestructures de suport logístic. Veure l’experiència de “Gats de Gràcia”. 

 Canviar les plantes invasives que existeixen actualment al Parc. 

 Fomentar l’acció proactiva per la protecció d’espècies i la seva reintroducció proactiva al 
Parc. 

 Promoure la investigació proactiva a les universitats, en relació als processos ecològics 
i sistemes ecosistèmics del Parc. Ex. reintroducció del peix Fartet. 

 Afegir al document un inventari de les espècies autòctones i invasores del Parc i estat 
de conservació. 

 Elaborar un Pla per a la gestió d’espècies invasores dins del Parc.  

 Millorar la formació de les persones que participen de tasques de desbrossa per fer més 
eficient l’eradicació de l’Aïllant. 

 Intensificar l’activitat d’eliminació de l’aïllant per part del Parc.  

 Incrementar els acords amb altres associacions de veïns per a les activitats d’eradicació 
d’aïllants, i actuar a nivell global en tot el territori del Parc.  

 Dotar de pressupost per arrencar els aïllants morts de les finques privades, ja que 
actualment la tala i retirada dels exemplars morts va a càrrec dels veïns, i la majoria no 
poden assumir els costos.  

 

4.2. Usos i Activitat 
 

Millorar la gestió forestal (aprofitament, neteja, renovació, biomasa ...). 28 
suggeriments 

 Promoure des del Consorci el foment per l’agrupació i coordinació entre propietaris per 
una millor gestió forestal, que busqui l’aprofitament dels boscos i els netegi. (3) 

 Potenciar la gestió de la massa forestal, establint un model de gestió que contempli la 
producció de biomassa fomentant les calderes de biomassa (també en centres escolars), 
la gestió de la neteja del bosc i l’aprofitament dels recursos naturals, en general. (6) 

 Controlar les destrosses provinents dels efectes meteorològics, que generen l’aparició 
d’arbres caiguts i un sotabosc brut. 

 Establir un protocol de neteja del sotabosc per afavorir la prevenció d’incendis. (2) 

 Fer tales de renovació als boscos. 

 Estudiar les vies per beneficiar-se d’un aprofitament forestal. 
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 Executar la gestió forestal, especialment en finques públiques de titularitat municipal: 
Torre Abadal i La Salut. 

 Facilitar les activitats agroforestals a aquells propietaris que ho desitgin. 

 Augmentar subvencions per a calderes de biomassa. 

 Fer extensiva la gestió forestal a les finques públiques i privades. 

 Fomentar l’ús forestal per revaloritzar-lo i treure’n aprofitament, ja que actualment la fusta 
està molt devaluada.  

 DEBAT: Quin paper tenen els propietaris en la gestió forestal? La pressió sobre el 
manteniment dels boscos hauria de recaure sobre els usuaris del Parc, i no sobre els 
propietaris. 

 El Pi Blanc no està protegit, risc de vent, helicòpters, Risc d’incendis i bombers. 

 DEBAT: Existeix una neteja excessiva pels incendis, en contra de l’evolució natural de la 
fauna i la flora: és un Parc Natural. Ex. No fer les neteges del bosc a la primavera. 

 Aprofitament forestal continuat. No podem deixar que els arbres creixin de qualsevol 
manera, cal una gestió rendible de la fusta. 

 Canviar la massa forestal substituint el pi (més agressiu en quant a la seva més fàcil 
ocupació) per l'alzinar, més resistent i més autòcton.  

 Facilitar l'accés a la instal·lació d'energia per biomassa mitjançat subvencions per les 
persones que estiguin empadronades a Sant Cugat.  

 Utilitzar els ramats com a activitat permesa per tal de conservar el sotabosc. 

 Potenciar l’aprofitament dels recursos forestals: planta de biomassa, llenya...  

 Millorar les activitats de conservació ambiental tals com la gestió de residus o les plantes 
de compostatge.  

 
Promoure l’activitat agropecuària. 31 suggeriments 

 Ampliar els usos permesos a les finques del Parc, per tal que esdevinguin rentables i es 
puguin conservar (2) 

 Promoure cooperatives entre propietaris de finques. 

 Repensar el tipus d’agricultura i qui la duu a terme. 

 Potenciar les activitats agrícoles. Per exemple, recuperar la vinya. 

 Fomentar la masoveria. 

 Pensar l’agricultura com a ús / activitat. 

 Repensar l’agricultura per tal que funcioni millor i s’aconsegueixi més biodiversitat. 

 Definir què fer quan s’acaba l’explotació d’una zona agrícola. Habilitar zones agrícoles i 
recuperar els horts (3). 

 Ús agrícola al voltant de les masies. Trobar com fer arribar l’aigua. Actualment hi ha 
dificultat de relació entre usos agrícoles i protecció del medi. 

 Manteniment del sota bosc amb pasturatges de ramat (ovelles). 

 Incorporar ja els “pagesos de ciutat” que ara ocupen solars per fer boscos i hortets. 

 Augmentar l’espai agrícola per tal de preservar i millorar la biodiversitat; altrament el bosc 
guanya terreny.  

 Dins els usos agropecuaris s’ha d’esperar que es facin servir mètodes sostenibles.  

 Compensacions econòmiques per activitats de conreu o arreglar camps. 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 
	

 Promoure activitats que ajudin a les activitats agrícoles i el seu patrimoni. (2) 

 Regular els usos d’Horts Urbans i Activitat Agrícola plantejant els escenaris desitjables i 
rebutjant els que no s’hi avinguin. Agricultura ecològica. Agricultura integrada / 
convencional. 

 Prendre com a referència el Pla Agropecuari on queden recollides algunes directrius d’ús 
i localitzar els llocs on es poden dur a terme. Ex. Cas de Valldaura. 

 Definir una estratègia per aquelles finques agrícoles que tenen qualificació d’Equipament 
i que per tant són susceptibles de desaparèixer. 

 Estudiar els beneficis i recursos econòmics per desenvolupar explotacions d’activitat 
agrícola de secà. Quina activitat d’aquest tipus es pot explotar a Collserola? Existeixen 
entorns adequats? 

 Fomentar l’explotació amb ramats, establint condicions i condicionants, i definir la seva 
compatibilització amb l’ús públic. 

 És contradictòria l’Agricultura i ramaderia amb la Protecció de la Biodiversitat. O es 
protegeix una cosa o l'altre, les dues alhora són gairebé impossibles.  

 Si volem agricultura dins del Parc qui ha pensat amb el tipus de conreus que es volen 
potenciar? Serà una agricultura testimonial i de secà. Quin pagès viu del conreu de secà? 
Exemple: les explotacions de vinya de Can Coll i Can Calopa estan altament protegides 
amb filat  

 Regular clarament quins tipus d’horts serien permesos dins del Parc Natural i en quines 
condicions (tanques, casetes d’eines, dipòsits d’aigua, etc...) 

 Fomentar l’explotació de terrenys privats amb finalitat agrícola i forestal i no tan turística. 

 Garantir la diversitat de la ramaderia i agricultura, aprofundint en apartats específics com 
el cultiu de secà i regadiu, horta, extensiu i intensiu, ramaderia ovina i carpina, apicultura, 
arbres fruiters, etc..  

 Realitzar circuits curts de comercialització i fomentar la venda directa, les cooperatives 
de consum i sobirania alimentària.  

 Promoure l’agricultura ecològica i controlar l’ús d’herbicides tan dins del Parc com als 
espais propers que puguin afectar el Parc.  

 Conservar les varietats autòctones del Parc cultivades, moltes d’elles en horts familiars i 
d’autoconsum disseminats pel Parc i actualment perseguits per les administracions.  

 Potenciar i permetre els horts familiars i d’autoconsum. 

Controlar la sobrepoblació del Porc Senglar. 25 suggeriments 

 Plantejar les estratègies per fer front a la sobrepoblació de senglars. Caçadors. 

 Control cinegètic del porc senglar. 

 Controlar els senglars, per tal de recuperar l’agricultura. 

 Controlar la sobrepoblació del porc senglar a les “zones de seguretat”. 

 L’espècie del porc senglar està en perill degut a la sobrepoblació de la mateixa. 

 Abordar el fenomen de sobrepoblació i control de senglars, instaurant mesures per evitar 
les destrosses que generen al Parc. (3) 

 Esterilitzar les femelles de senglars, per parar sobrepoblació. 

 Buscar sistemes de compensació econòmica per solucionar el problema de 
sobrepoblació del senglar. Comercialització de la carn de senglar? 
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 Establir un control de les espècies cinegètiques, sobretot del porc senglar, el tudó i el 
conill. (2) 

 Establir una normativa que prohibeixi donar menjar als senglars i fer-la complir. 

 Els visitants del Parc contribueixen a generar un problema amb els senglars, ja que 
apareixen amb ganivets o els hi donen menjar. 

 Els senglars suposen un perill a nivell de circulació rodada, però no per als caminadors 
ni pels veïns. 

 Excés de senglars i presència d’aquests a les ciutats provocant externalitats (destrosses 
a zones verdes,...) 

 Caldria instaurar un control i una redistribució dels senglars per evitar les destrosses que 
generen al Parc. 

 Canviar la gestió cinegètica del Parc de Collserola. 

 Preveure un control de les espècies del Parc. 

 Estudiar la gestió dels porcs senglars quan arriben a les zones urbanes i generen 
destrosses: Ex. Barri de Montbau. 

 Tancar la Carretera de les Aigües i fer passos especials perquè els senglars puguin sortir, 
ja que actualment el senglar està encerclat a dins el Parc. Ex. Parc de Doñana. 

 Definir una estratègia pel problema del Senglar. 

 Gairebé eradicar el senglar.  

 Regular clarament les activitats cinegètiques dins del Parc i també en les zones 
potencialment connectores fora del Parc. 

 Fer un Pla Especial per a la gestió i tractament de la proliferació del porc senglar a 
Collserola. 

 

Gestionar la massificació de certs punts del Parc (limitar accessibilitat, noves 
centralitats ...). 36 suggeriments 

 Regular l’accés per evitar la massificació del Parc de Collserola. (2) 

 Limitar i regular les activitats al Parc, com per exemple les bicicletes, les rutes, etc... 

 Establir un cert control de l’entrada de persones al Parc.  

 Establir un Carnet d’Usuari del Parc, a canvi del qual s’ofereixin serveis, coneixement, 
guies de civisme, etc...). 

 Establir una legislació concreta i que sigui d’aplicació per tal de controlar els usos i 
accessos i limitar les activitats al Parc . Límits clars. (3) 

 Controlar l’accés massiu d’usuaris, el mal ús, les activitats i la “extrautilització” del Parc,  
així com la pressió que pateix el Parc des de la corona metropolitana. (3) 

 Establir un control dels usos del lleure per afrontar la massificació, i establir una norma 
d’usos del Parc. (2) 

 Regular els usos al Parc per evitar l’actual abús i la massificació del mateix. 

 Hiper-freqüentació del Parc actual i noves activitats emergents (quads, passejades en 
carro, etc...). 

 M’espanten les entrades massives al Parc (projecte de Les 7 Portes...). Poden provocar 
incendis, deixalles, destrucció del medi... 

 Fer una Avaluació d’Impacte Ambiental, per valorar la capacitat de càrrega del Parc, ja 
que la resistència i absorció dels impactes ambientals no és il·limitada: totes les activitats 
s’han de regular ja que no totes són possibles (BTT, curses...) 
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 Modificar el punt 4.2.2. del document d’AVP del PEPNAT, en relació a la oferta de serveis 
del Parc, per no basar la oferta de serveis en la demanda creixent d’ús públic i activitats 
socials. 

 Controlar la massificació del Parc 

 La massificació es concentra en els caps de setmana, i no és causa dels usuaris de la 
bicicleta. 

 Posar un marcador als accessos de la Carretera de les Aigües que et digui el nivell de 
saturació de la via, ja que és la gran autopista d’ús ciutadà de Collserola. 

 Establir estratègies per desmassificar la Carretera de les Aigües 

 Basar-se en el model del Parc Natural del Montseny. 

 Asfaltar les pistes més importants per evitar el trànsit rodat més enllà. 

 Incidir en la pedagogia i la informació: un equip humà que faciliti informació del Parc (a 
portes i a interior). 

 Resoldre la conflictivitat als accessos i als llocs de màxima afluència i diversitat d’usuaris. 
A la resta del Parc no hi ha conflicte BTT – vianants. 

 Influir en la qüestió cultural i la qüestió numèrica (quantitat de població entorn el Parc) 
per solucionar els conflictes de civisme i respecte. Ex. Parc de Serra Marina, són menys 
gent i no existeix conflicte encara que tothom surti al mateix temps. 

 Assumir que hi ha molts usuaris al Parc i que hi ha d’haver espai per a tothom. 

 Plantejar àmbits fora del Parc Natural destinats a aquells ciutadans que volen fer un ús 
de lleure més que fixar-se en els valors naturals. 

 Realitzar un Pla d’Aforament del Parc per limitar-ne l’accessibilitat. 

 Redactar un Pla d’Infraestructures per a les activitats de lleure, per tal de crear noves 
centralitats al Parc que dispersin els usuaris. Punt de restauració a Torre Baró. 

 Afegir al document un inventari actualitzat d’activitats organitzades massives i 
periòdiques (curses, travesses, trobades, actes populars, etc...)  

 Afegir al document un inventari actualitzat dels usos de lleure individual presents al Parc 
i les tendències de futur (bicicletes, runners, activitats nocturnes, cerca de bolets, 
passejar gossos, etc...)  

 Desplaçar les zones de lleure massives (berenadors, etc...) a la perifèria.  

 Controlar i regular la proliferació d’activitats organitzades d’usos massius al Parc, limitant 
aquests usos i potenciant els de més tradició.  

 Controlar i regular els usos de lleure individuals, i fer una previsió de futur.  

 
Regular i gestionar millor l’ús de les bicicletes al Parc per millorar la convivència. 41 
suggeriments 

 Regular l’ús de les bicicletes. Existeix conflictivitat sobretot en camins estrets. 

 Actualment hi ha invasió de ciclistes al Parc. 

 Existeix una mala convivència entre els usuaris ciclistes i els usuaris vianants o veïns del 
Parc, ja que les bicicletes van massa ràpid i són agressives. 

 Regular l’ús de la BTT. 

 Trobar estratègies de convivència entre els caminadors i les bicicletes als corriols del 
Parc. 
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 Establir uns criteris segregats per als ciclistes i vianants, i així afavorir una bona 
convivència entre aquests usuaris al Parc, ja que actualment hi ha una mala convivència. 
(3) 

 El reglament actual respecte al BTT és excessivament restrictiu. Obrir diàleg amb les 
associacions de ciclistes per parlar d’usos. 

 Regular ús ciclistes. Identificació (matrícula?), assegurança. 

 Flexibilitzar redactat normativa de l’ús de bicicletes dins del Parc. 

 Educar i sensibilitzar ciclistes a les entrades del Parc. 

 Concretar les prohibicions i les sancions a les bicicletes de muntanya o BTT, i posar més 
èmfasi en la seva regulació. 

 Regular la circulació de BTT al Parc Natural a través d’unes ordenances cíviques  
d’obligat compliment, per tal d’evitar situacions  incíviques i perilloses cada vegada més 
habituals, com circular per corriols estrets i corrents i atropellament d’excursionistes en 
alguns casos. 

 La Guia BTT Collserola de fa 6-7 anys ha aconseguit l’objectiu incial de repartir les 
bicicletes per tot el Parc evitant punts calents. 

 Fer una norma per a bicicletes més genèrica. 

 Aplicar només aquelles normes per a bicicletes que siguin possibles d’aplicar, sense 
prohibir-ho tot, ja que no seria real el compliment. 

 Regular les bicicletes a través del col·lectiu ciclista. 

 Refer les normes actuals en quant a velocitat màxima de la bicicleta, ja que les existents 
no es poden complir ni controlar: qui pot controlar la velocitat de 20 km/h? 

 Fixar els 20km/h de velocitat màxima per a les bicicletes a les pistes.  

 Repensar la velocitat màxima establerta per a les bicicletes (actualment 20 km/h), ja que 
és absurda, tenint en compte la velocitat màxima dels camions de bombers (30km/h). 

 Regular a través dels mateixos ciclistes la limitació de velocitat màxima durant les marxes 
o sortides al Parc. 

 No discriminar entre ciclistes vs no ciclistes i no assignar el 100% de la culpa del mal 
estat dels camins als ciclistes. 

 Establir una xarxa que identifiqui una estructura d’ús racional dels ciclistes (ús infantil, ús 
adult, ús d’oci, ús de competició, etc...) i senyalitzar el tipus de via. Ex. Senyalització del 
grau de dificultat de les pistes d’esquí.  

 Promoure, des de les Associacions de ciclistes, alternatives fora del Parc per als bikers 
de competició. 

o habilitar un bike park segregat 

o habilitar un mitjà de remunta (tipus tele-arrastre pistes esquí) 

 Tancar pistes per als descenders. 

 Col·locar senyalització per als ciclistes a la Carretera de l’Arrabassada, tant a la zona de 
Sant Cugat com a la de Barcelona. Ex. Senyalètica existent a Horta i Cerdanyola 

 Detectar els problemes reals que generen els ciclistes i solucionar-los, sense haver de 
posar xips, ja que aquests contenen dades de les que ja disposem. Quins camins ha de 
reparar el col·lectiu ciclista? Quins camins s’han de tancar als ciclistes per la protecció 
del Medi Natural? 

 Vetllar perquè les marxes i pedalades no siguin curses competitives i establir unes 
normes: No establir classificacions; limitar la participació; no donar dorsals. 
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 Vetllar perquè les marxes de carretera o pedalades col·lectives no siguin curses 
encobertes de corredors frustrats, ja que actualment els participants van a més de 20 
km/h i s’ho prenen com a entrenaments. 

 Establir una estratègia per tal de garantir i gestionar la recollida dels objectes que cauen 
de les bicicletes durant les marxes (manxes, cantimplores, etc..) 

 L’ús del ciclisme al Parc s’acabarà d’autoregular en els propers anys, per tant cal una 
certa tranquil·litat.  

 Als corriols i als senders la conflictivitat entre bicicletes i altres usuaris és puntual. A 
l’Associació de Sant Just Desvern no existeix conflicte entès com a accident o incident. 

 Adequar el reglament als 361km de ruta ciclista per on realment passen els ciclistes i 
tenir en compte la freqüència d’ús dels 361 km, la qual no és de bicicletes diàries. 

 Eliminar algunes rutes existents. Ex. Torrent del Frare 

 Posar un Bar o Punt de Trobada a Torre Baró que condueixi els ciclistes cap allà. 

 Assumir que la major part de corriols no té conflictes entre ciclistes i excursionistes, però 
les vies més amples sí. Ex. Hi ha empreses de recuperació de corriols de bici que tenen 
estudis que demostren la baixa conflictivitat als corriols. 

 Entendre que el conflicte existent entre ciclistes i excursionistes és el mateix que el 
general a la vida urbana, i cal respectar l’escala seguint l’ordre del més fort al més dèbil.  

 Evitar que el Parc sigui un lloc d’entrenament per als ciclistes. 

 Reduir l’ús de la bici de manera racional. 

 Prendre consciència que existeix una forta confluència d’usos en 2 o 3 punts del Parc, 
però més enllà d’aquests punts no hi ha conflicte amb les bicicletes. 

 
Identificar i regular correctament els diversos usos autoritzats (quins i com).  21 
suggeriments 

 Establir un equilibri entre les activitats i la preservació, i definir els criteris del que cal 
preservar (reserva natural) i el que es pot destinar al gaudi ciutadà (bosc urbà), ja que 
actualment hi ha confrontació entre el Parc Natural i el Parc Urbà. (2) 

 Regular els usos i les activitats esportives, així com la circulació de bicicletes (llocs per 
on poden passar, velocitat, etc...). (2) 

 Definir clarament els usos per tal que tothom pugui gaudir del Parc. 

 Buscar un fórmula capaç de conjugar els diferents usos del Parc. 

 Aprofitar el PEPNat per regular usos que poden suposar un risc pel Parc en el futur: p.e. 
ús de Drons. 

 Existeixen problemes de soroll. Establir un límit de dB i regular el soroll, tant des de la 
perspectiva dels usuaris del Parc com dels propietaris i residents. 

 Les curses nocturnes que s’han autoritzat al Parc són un problema per als residents. 

 Contemplar el risc d’ús turístic del Parc i regular-lo. 

 Usos – conflictes. Cal tenir present que és important regular els usos. 

 Identificar i regular correctament els diversos usos, per minimitzar la pressió a les zones 
sobre-utilitzades i la col·lisió d’interessos: activitats, usos i infraestructures. 

 Avaluació de les activitats que es realitzen al Parc, per avaluar si són factibles o no. El 
Parc NO és un “espai polivalent”.  

 Definir correctament i clarificar quins usos són compatibles amb el Parc 
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 Definir i regular espais segregats segons tipus d’activitat. 

 Establir recorreguts i rutes fixes per gaudir del Parc, alhora que establir rutes fixes 
preferents per a vianants. 

 Permetre que la segregació d’usos es faci de forma natural, exceptuant alguns espais 
determinats els quals caldrà tancar per excursionistes o per ciclistes. 

 Assumir que existeix un negoci latent amb l’activitat esportiva organitzada, i cal que això 
no sigui un problema. 

 No ser excessivament permissius amb les normes per tal de mantenir el Parc Natural en 
bones condicions. 

 Establir criteris estàndards capaços d’indexar el llindar de conflictivitat que pot suportar 
el Parc, ja que a la nostra societat (lliberal i demòcrata) són impròpies les prohibicions. 

 Distingir entre el civisme de les persones, més enllà del tipus d’usuari (ciclista, 
excursionista, visitant, etc...) 

 

Regular la caça dins del Parc. 27 suggeriments 

 No permetre la caça com a activitat esportiva dins del Parc de Collserola. 

 Prohibir la caça a tot el Parc. 

 Posar fre a pràctiques com la caça esportiva: batudes, ... 

 Fer compatible la caça amb altres usos, per exemple acotant-la a 3 o 4 dies l’any. 

 Permetre les batudes per controlar el senglar i fer més esperes nocturnes. (2) 

 Regular la caça de forma que els dies de cacera siguin no festius i es faci més compatible 
amb activitats de lleure. 

 Establir límit de la caça als EREs per evitar que tingui lloc massa prop de les zones 
habitades (ex. Sol i Aire...). 

 Plantejar el tema de la caça al Parc de Collserola. 

 Informació als veïns i visitants en períodes de caça.  

 Tenir en compte el que disposa l’article 16.2.a) del Reglament de Caça on s’estableix 
que els terrenys que s’han d’inscriure al règim de caça controlada els determina la 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya.  

 La declaració de zona de caça controlada per a una durada determinada correspon a la 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.  

 La proposta de regulació sota uns determinats criteris de la Zona de Caça Controlada 
(ZCC) que recull el Pla especial correspon a la Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat i no al PEPNat.  

 Entendre la caça com un esport que és, i per tant, una activitat lúdica.  

 Respectar el règim competencial a l’hora de regular l’ús cinegètic a la Serra de Collserola.  

 Entendre que la caça com esport al propi Parc és garantia de regulació i de respecte de 
les normes vigents i de la seva pràctica com a eina de gestió i amb un ús sostenible.  

 Seguir respectant els dissabtes i diumenges per realitzar els controls de sobrepoblacions, 
tal i com es fa mitjançant els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, atenent que només es 
realitzen d’octubre a març, excepte autoritzacions especials i urgents degut a 
sobrepoblacions realment greus.  

 Autoritzar les Societats de Caçadors federades en coordinació amb l’Administració i el 
Parc, per fer batudes administratives, aguaits nocturns i captures amb paranys, 
conjuntament amb els Guardes de caça.  
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 Permetre la caça menor els dissabtes i diumenges, i els dijous, en totes les Zones de 
Caça Controlada (ZCC), excepte els dies que s’efectuï una batuda del senglar.  

 Fomentar els conreus en les zones que sigui adient amb la finalitat d’afavorir els hàbitats 
i el desenvolupament de les espècies de caça menor.  

 Permetre la mtija veda del tudó, la tórtora, la garsa i l’estornell.  

 Mantenir la mitja veda a les ZCC de Collserola segons les dates que marquen les Ordres 
de veda.  

 Permetre la caça de les espècies no migratòries (conill, guineu i garsa) en funció dels 
censos.  

 Concretar quins són els valors o els usos incompatibles que determina el PEPNat per 
prohibir la caça en algunes àrees.  

 Respectar la normativa sectorial de caça que regula els supòsits previstos per declarar 
zones de seguretat o zones prohibides de caça.  

 Atorgar a l’Administració i en el seu cas al Parc, la responsabilitat de danys personals i 
patrimonials ocasionats per les espècies cinegètiques.  

 Utilitzar la cacera com a element de control i depredació d’espècies invasores.  

 
Promoure certs usos de lleure. 9 suggeriments 

 Lleure obert. Accessibilitat al Parc: cal facilitar l’accés de les persones al Parc. 

 Plantejar una oferta de vehicles elèctrics de lloguer: 2 places, 5 places i Microbus. 

 Fomentar la salut incorporant circuits cardiovasculars. 

 Establir activitats repartides i distribuïdes pel Parc, tals com: una hípica. una granja 
d’animals. diverses zones de pícnic. 

 Construir una zona esportiva o poliesportiu a l’actual Dipòsit de les Aigües. 

 Limitar l'accés al Parc, és exagerat i per tant cal definir què preval al Parc: la biodiversitat 
o els usuaris. Tenir en compte les dues parts prioritzant l’ús per a les persones.  

 Millorar la senyalització i les actuacions per apropar el Parc a la ciutadania, i assegurar-
ne el manteniment. 

 Establir alternatives als usos permesos. 

 Adaptar-se a la realitat pel que fa als usos de lleure. 

 

Evitar que el Parc esdevingui un Parc Temàtic. 2 suggeriments 

 Evitar que el Parc de Collserola esdevingui un Parc Temàtic. 

 Actualment Collserola és un parc d’activitats tals com les festes, les romeries, la caça, 
celebració de Sant Joan, etc... 

 

Implicar les hípiques en el manteniment del Parc. 2 suggeriments 

 Les hípiques haurien de contribuir a arreglar camins; provoquen erosió. 

 Limitar les zones de pas pels cavalls. 
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Prohibir maniobres militars. 2 suggeriments 

 Prohibir l’ús del Parc com a espai de maniobres militars. 

 Plantejar quin és l’ús de l’exèrcit militar al Parc de Collserola, i si hauria d’existir. 

 
Regular les activitats econòmiques. 5 suggeriments 

 Mantenir l’activitat extractiva de l’àmbit del Turó de Montcada (LAFARGE), regulada 
degudament pel PEPNat, mitjançant l’establiment d’actuacions concretes de restauració 
que reflexin els valors ecològics del Turó de Montcada, tenint en compte l’oferiment de 
LAFARGE per assumir els compromisos que, proporcionalment a la seva activitat, és 
precís que assumeixin.  

 Incloure en el PEPNat la compatibilitat de l’activitat extractiva dels drets miners de 
LAFARGE al Turó de Montcada, tant pel que fa a l’àrea d’explotació de pissarres que 
s’està duent a terme en l’actualitat, com pel que fa a la superfície on s’ubiquen les 
instal·lacions industrials annexes al procés de fabricació de ciments, i els seus accessos, 
fixant les actuacions concretes de restauració per la millora dels valors ecològics, les 
quals assumiria LAFARGE.  

 Afegir al document un inventari d’activitats econòmiques dins del Parc, tan les actuals 
com les futures.  

 Reflectir al document la propietat del sòl i els usos actuals (grans immobiliàries, petits 
propietaris i sòl públic) i garantir la protecció de l’entorn sigui quina sigui la titularitat del 
sòl.  

 Garantir la promoció d’activitats econòmiques dins del Parc compatibles amb la 
declaració de Parc Natural.  

 

4.3. Patrimoni Construït 
 

Recuperar el patrimoni històric construït, facilitant usos i activitats. 52 suggeriments 

 Que les Masies (algunes) siguin centres d’activitats permanents d’entitats i gent. 

 Definir i permetre nous usos que siguin capaços de mantenir el patrimoni construït alhora 
que oferir una sortida al patrimoni arquitectònic. (4) 

 No limitar l’ús de les finques catalogades. Atorgar, permetre i flexibilitzar usos. 

 Igualtat de drets per tots els propietaris, pel que fa a beneficis, usos i activitats. 

 Convertir l’actual “Casa de la Bruja” de Torre Baró en un punt d’informació del Parc de 
Collserola. 

 Proposar per a ús comunitari les edificacions patrimonials existents, apostant pel 
patrimoni públic, no privat. 

 Utilitzar les masies del Parc com a cases de Colònies. 

 Recuperar el patrimoni construït abandonat (molins, basses, pous, etc...). 

 Permetre des de l’administració la reconstrucció o recuperació del patrimoni. 

 Preservació del patrimoni: Can Ferriol, Torre Abadal, La Salut. 

 Intentar donar un ús d’educació ambiental al patrimoni construït, desenvolupant un tipus 
de Can Coll 2. 

 Definir un ús als dipòsits d’aigua de Sant Pere Màrtir. 

 Protegir el patrimoni històric i arquitectònic (masies), tant pel que fa al seu paisatge com 
pel que fa a les activitats permeses i compatibles. 
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 Documentar, recuperar, donar a conèixer i fomentar el respecte del patrimoni històric. 

 Repensar el fet que les masies ubicades en SNU paguen impostos com si estiguessin 
en SU. 

 Es necessària molta ajuda als usos forestals, agrícoles i a les edificacions històriques 
(masies, etc.). 

 Preservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic: El Parc no és només patrimoni 
natural, també és patrimoni arquitectònic. Exemple: Vall de Valldonzella. 

 Recuperar el patrimoni històric: cal protegir el “petit patrimoni”: bateries anti-aèries, zones 
de pas de carros... 

 Dedicar recursos al manteniment i dinamització de les masies. 

 Possibilitar activitats de col·laboració públic-privada en l’ús del patrimoni construït. 

 Vincular les accions de restauració – recuperació amb la inserció socio-laboral. 

 Cal diagnosticar les edificacions existents a la Font del Gos per poder establir graus de 
perill  (esfondrament, insalubritat, etc...), ja que conviuen edificacions ben construïdes 
amb barraques mal construïdes. 

 Al Districte existeix molta documentació relativa a les obres d’urbanització de la zona, 
però manca diagnòstic dels habitatges.  

 El 70% dels habitatges de la Font del Gos estan escripturats. 

 Fer complir les normes de seguretat en relació a les edificacions. Ex. Un veí ha construït 
un mur de contenció davant de la carretera, en una zona de servitud de carretera, per tal 
de protegir-se dels cotxes que entren a la seva parcel·la. (3) 

 Inventariar i diagnosticar les edificacions buides o abandonades, per evitar l’acumulació 
de brutícia o la seva “okupació”. 

 Protegir el barri de la Font del Gos de l’especulació d’empreses constructores, les quals 
diagnostiquen les edificacions abandonades per adquirir-les pagant l’IBI de les mateixes. 
Hi ha empreses constructores que estan fent aquest tipus d’especulació a la Font del 
Gos. Existeixen al voltant de 17 edificacions en aquesta situació. 

 Establir activitats complementàries de suport i vinculades a la Masia, compatibles amb 
els objectius del Parc. 

 Oferir facilitats per la conservació i millora del patrimoni construït i cultural. 

 Respectar el medi ambient respectant també les propietats i els propietaris. 

 Tenir en compte que els conceptes canvien i que conservar és compatible amb molts 
usos (tecnologia, etc...). 

 Establir estratègies de gestió per a la restauració i activació de construccions 
abandonades o obsoletes. 

 Elaborar un plànol inventari de tots els artefactes construïts obsolets a restaurar o re-
activar. 

 Fer assequible a la població la  situació del patrimoni arquitectònic i la seva història.    

 Ajuda sistemàtica (econòmica si cal) per protegir el patrimoni arquitectònic (masies, 
ermites, fonts camins, etc).  

 Profunditzar en la gestió i ús del patrimoni arquitectònic (edificis històrics) i les barraques 
de pedra seca. 

 Elaborar un catàleg de Masies i cases ruarals de tot l’àmbit del Parc Natural (els 9 
municipis), per tant, supramunicipal, que permeti la preservació del patrimoni històric, 
arquitectònic i del paisatge. 
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 Permetre activitats econòmiques que siguin compatibles amb l’entorn per tal de mantenir 
el patrimoni històric i arquitectònic. 

 Vincular la restauració del Patrimoni amb les activitats econòmiques i altres intangibles. 

 Vincular els usos del patrimoni construït a la restauració integral de les finques. 

 Definir estratègies de recuperació del patrimoni i la seva gestió econòmica. 

 Controlar els inversors privats que pretenen adquirir patrimoni per fer-hi activitats 
econòmiques. Ex. Parc Agrari del Besòs o Collserola: tenen tendència a convertir-se en 
grans espais turístics. 

 Redactar un Catàleg de Patrimoni Construïble. Futura gossera, Parc del Tibidabo...: 
quins paràmetres d’extensió i activitat tenen previstos? 

 Redactar un Pla Especial de Patrimoni del Parc de Collserola, com una figura de 
planejament que permeti una classificació acurada i la presa de decisions per protegir o 
restituir el patrimoni històric, arquitectònic i natural.  

 Afegir al document un inventari de patrimoni i estat de conservació, que reculli les fonts, 
mines d’aigua, masies, construccions de pedra seca, edificis, equipaments públics i 
religiosos i el seu ús actual.  

 Potenciar l’ús tradicional de les masies i altres edificacions del Parc i defugir 
expressament el fet de plasmar-hi realitats museístiques o en forma d’equipaments de 
suposada educació ambiental, com si ens trobéssim amb una realitat històrica o 
extingida.  

 Preservar el patrimoni arquitectònic per evitar casos com el de Mas Sauró (equipament 
aliè al Parc, residència psiquiàtrica).  

 
Considerar els residents que viuen dins del Parc.  4 suggeriments 

 Tenir en compte la gent que viu al Parc històricament. 

 Assegurar qualitat de vida dels habitants de les masies. Flexibilitzar usos. 

 Encarar les normatives a la gent que viu al Parc. 

 Respectar els indígenes humans del Parc. 

 

4.4. Infraestructures del Parc 
 
Ordenar i jerarquitzar la xarxa de camins.  27 suggeriments 

 Ordenar els accessos i les zones, diferenciant aquelles que són de pas restringit de 
vehicles rodats de les que són zones per caminadors. 

 Establir una xarxa de rutes verdes saludables que enllacin els diferents barris de 
Barcelona limítrofs amb el Parc. 

 Fer una senyalització més clara dels itineraris establerts al Parc, d’acord amb la 
senyalització europea, per tal que tothom sigui capaç d’interpretar els senyals. (2) 

 Repensar la contradicció existent entre l’objectiu de millorar la connectivitat entre la ciutat 
i el Parc i el d’evitar la sobrefreqüentació. 

 La xarxa de camins està devastada per la massificació de gent. 

 Recuperar camins antics. Fer més visible i clar l’accés al Parc des d’Esplugues. 

 Recuperar els antics camins i fer accessibles aquells que han quedat tallats per realitats 
existents de barraquisme, horts marginals, etc... (2) 
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 Xarxa viària segregada per modalitat (que les bicis no es trobin vianants ni cotxes). La 
senyalització (camins, etc.) ha de ser més clara. 

 Les bicis tenen millors camins que els vianants en alguns llocs. Per què? 

 Infraestructures: assegurar-se que els camins segueixen l’orografia, per no quedar 
destruïts amb les pluges. 

 Crear zones accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Reduir les cadenes de restricció d’accessibilitat. 

 Millorar la senyalització de la xarxa de camins i recorreguts. 

 No afavorir la continuïtat dels camins per tal de no afavorir l’accés de persones i així 
evitar la massificació. 

 Establir i condicionar una xarxa de camins que faciliti la vida a les masies. 

 Profunditzar en la gestió dels camins tradicionals. 

 Millorar la continuïtat dels camins d’ús social que queden interromputs per les 
infraestructures 

 Aprofundir més en temes de jerarquia de camins. 

 Jerarquitzar la xarxa de camins per a limitar determinades activitats i afavorir-ne d’altres. 

 Establir mecanismes de contribució econòmica i col·laboració en la reparació de camins 
des del mateix col·lectiu de ciclistes. 

 Aplicar una taxa econòmica destinada a la reparació de camins. 

 La revisió del nou Pla d’Usos va acordar que el nou Pla Especial de Collserola hauria de 
modificar les amplades mínimes dels camins. 

 Fa 25 anys hi havia més camins que els que existeixen actualment. 

 Connectar millor els camins per crear zones de protecció. 

 Buscar solucions als camins informals existents al Parc, o bé prohibir-ne l’ús. 

 

Limitar noves infraestructures elèctriques i millorar el manteniment i gestió de les 
actuals.  20 suggeriments 

 Què passarà amb la línia de MAT? El Pla té les competències per limitar el pas de la 
MAT pel Parc de Collserola i caldria limitar les línies que travessen el Parc a les de 220V. 

 Definir què passarà amb el traçat de la línia d’alta tensió (MAT). Travessarà el Parc? 

 Abordar una estratègia per les línies elèctriques que travessen el Parc, que tendeixi a 
minimitzar-les o treure-les. 

 Soterrar les línies d’Alta Tensió i informar sobre el traçat de la MAT i el seu pas pel Parc. 

 Exigir a les companyies elèctriques el manteniment de les seves línies per tal d’evitar 
incidents, com ara incendis forestals. 

 Reforçar el manteniment de les línies elèctriques que travessen el Parc. 

 Actualitzar els postes de llum, actualment molt deteriorats i fets malbé, poden caure en 
qualsevol moment. Els cables de llum són accessibles amb la mà des de moltes cases, 
genera perill. 

 Buscar solucions per minimitzar l’impacte de les línies elèctriques. 

 Noves línies d’alta tensió. 

 Per què cap soterrament de línies elèctriques afecta a El Papiol? 
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 Definir qui es l’òrgan sancionador per als talls que es produeixen a la línia elèctrica, fruit 
d’un ús fraudulent del barraquisme existent al Parc?  

 Invertir recursos econòmics per soterrar les línies elèctriques. (3) 

 El criteri sobre l’establiment de línies elèctriques que conté el document de l’AVP del 
PEPNat és insuficient. 

 No valorar la MAT com a alternativa de racionalització de les línies elèctriques d’Alta 
Tensió ja que no és sostenible. 

 Fer més lògica la xarxa elèctrica de distribució elèctrica d'alta, mitja i baixa tensió. Ara és 
un desgavell.  

 Aprofundir més en la racionalització de les línies elèctriques. 

 Prohibir el pas de la MAT i futures línies elèctriques d’alta tensió. 

 Supressió i/o soterrament de les línies elèctriques existents que travessen el Parc, de 
forma gradual. (2) 

 
Limitar les noves infraestructures al Parc. 13 suggeriments 

 Hi ha preocupació entorn les infraestructures que molts agents socials tenen la intenció 
de col·locar dins el Parc Natural. 

 Impulsar una moratòria d’infraestructures al Parc. 

 Mantenir el Parc com un pulmó verd evitant infraestructura viària innecessària, encara 
que la societat actual demani immediatesa. 

 Avaluar la necessitat real del previst Túnel d’Horta, doncs podria afectar a la massificació 
del Parc per la fàcil accessibilitat al mateix. 

 Minimitzar les pertorbacions que generen les infraestructures de serveis o fer que 
aquestes passin per fora del Parc. 

 Controlar els desdoblaments de les vies d’accés i la contaminació acústica  que generen 
les vies ràpides. 

 Oferir un tractament equitatiu en relació a les infraestructures. 

 A la pàgina 205 de l’AVP del PEPNat es parla sobre un assentament d’una via de 
circumval·lació. A quina via o a què fa referència? 

 Cal analitzar les conseqüències d’accions a evitar (ATLL...). 

 Desactivar les infraestructures, internes i externes, immediates al Parc i que suposen 
una seriosa amenaça per al manteniment de la biodiversitat.  

 Renunciar a les grans infraestructures: Túnel Horta, Túnel Central, Via Cornisa.(2) 

 Restringir la implantació de noves infraestructures. 

 
Ordenar el trànsit rodat dins del Parc. 14 suggeriments 

 Reduir el trànsit rodat del Parc, doncs els cotxes que van de Sant Cugat a Barcelona i 
viceversa haurien de passar pels Túnels de Vallvidrera. 

 Seguir preservant el Parc de Collserola del trànsit rodat i controlar els carrers urbans que 
queden dins del mateix Parc, doncs coexisteixen zones urbanes que necessiten trànsit 
rodat. 

 Estudiar la xarxa viària rodada de Can Masdeu: Que es fa amb els cotxes? 

 Comparar el cas de la Ctra. Olot amb la Ctra. Vallvidrera, i estudiar l’exemple d’Olot per 
aplicar-lo a la Carretera de Vallvidrera. 
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 Establir una xarxa bàsica en condicions que faciliti els usos i activitats.  

 Crear més espais-aparcaments per a cotxes, en la mesura del possible, a la banda 
d’alguna carretera o a espais degradats sense cap ús. 

 Eliminar les propostes viàries del PGM 

 Aprofundir més en temes d’estructura viària. 

 Preveure zones d’aparcament controlades però fins a l’interior del Parc per tal de 
permetre el gaudi i la no concentració en determinats punts. 

 Reduir la vialitat rodada. 

 Abordar el trànsit rodat dins del Parc. 

 Reduir l’impacte de vehicles evitant i tendint a suprimir el pas del vehicle privat travessant 
el Parc.  

 Reduïr la velocitat de circulació a 30 km/j dels vehicles privats  

 Justificar i contrastar els projectes que incorporin noves infraestructures amb l’aprovació 
ciutadana. 

 
Millorar el transport públic al Parc i als barris.  9 suggeriments  

 Facilitar l’accessibilitat i el transport públic al Parc: augmentar els accessos al Parc. Fer 
arribar el TMB (Transport Metropolità de Barcelona) a dins del Parc.  

 Fer arribar el transport públic al barri. 

 Moure la parada de BUS (línia 45) a la zona superior del barri de la Font del Gos, o 
duplicar les parades (una a dalt i una altra a baix) per facilitar l’accessibilitat a la gent 
gran. 

 Incorporar transport públic (TMB) a la zona de Torre Baró, doncs actualment no es públic. 
acabar d’executar els túnels dels enllaços de les línies de metro L11, L4 i L3. Adequar la 
carretera d’accés al Cementiri de Collserola. Obrir una pista forestal que uneixi Torre 
Baró de Baix amb Torre Baró de Dalt. Posar una marquesina a la parada de BUS. 

 Millorar la connectivitat viària entre la ciutat de Barcelona i els veïns de Montflorit. 

 El transport públic és escàs en moltes àrees de lleure, com per exemple Santa Creu 
d’Olorda o Can Coll. 

 Fer arribar el transport públic fins a les portes del Parc i fins a punts d’interès. 

 Fomentar el transport públic ampliant la zona 1 del transport metropolità des de l’estació 
de Les Planes fins a l’estació de Sant Cugat.  

 Allargar el servei de transport públic nocturn dels FFGG als barris de Les Planes  

 

Establir estratègies per l’eliminació i racionalització de les infraestructures obsoletes.   4 
suggeriments 

 Estudiar l’eliminació de l’antena de telefonia de Sant Pere Màrtir i verificar si és el 
municipi d’Esplugues qui hauria d’assumir els costos de l’enderroc. 

 Treure el transformador antic que existeix al barri de la Font del Gos, ja que la seva 
instal·lació actual és molt insegura. 

 Establir estratègies de gestió per a la restauració o retirada d’infraestructures obsoletes. 
(2) 
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4.5. Espai funcional del Parc 
 

Límits del Parc.  6 suggeriments  

 Incloure l’àmbit de Can Cussó (Valldoreix) en el PEPNat per tal de protegir valors 
ambientals i paisatgístics dels actuals conreus i boscos. 

 Adaptar l’àmbit del PEPNat a l’àmbit de l’actual PEPCO, ja que no disposa de la suficient 
cobertura legal per fer-ho. No és possible modificar els límits de l’actual PEPCO ni reduir 
els àmbits delimitats en la declaració de Parc Natural o en la Xarxa Natura 2000.  

 Atendre que els terrenys on es desplega l’activitat de SACESA segueixen tenint unes 
condicions físiques que l’exclouen de la naturalesa d’un àmbit de Parc Natural.  

 Rectificar la delimitació de l’àmbit del Parc Natural a efectes de la redacció del Pla 
Especial corresponent amb l’exclusió de la finca SACESA de la delimitació de Parc 
Natural, per tant, dels límits del PEPNat.  

 Revisar la informació relativa al planejament urbanístic, al PEPCO del 1987, al 
planejament territorial d’aplicació, ja que està esbiaixada i no té en consideració la finca 
de SACESA i els seus antecedents judicials.  

 Ser respectuosos amb els pronunciaments jurisdiccionals que han anul·lat tots els 
instruments urbanístics, territorials i de protecció del medi natural i que han tractat de 
dispensar algun tipus de protecció als terrenys del Sector de la Torre Negra, així com al 
fet que no s’ha tancat definitivament l’aprovació d’un Pla d’Actuació Urbanística del 
Sector de Planejament SCU 25 Torre Negra.   

 
Estudiar i regular les zones de transició entre el Parc i les zones urbanes.  42 
suggeriments 

 Redactar un Pla específic per tota la zona del Pre-Parc, que reguli totes les vores. 

 El conflicte es genera a les fronteres degut als usos que s’estableixen als límits del Parc. 

 Formular una gestió del Parc que no es basi amb els límits administratius. 

 Definir i gestionar una visió comunitària de les vores del Parc. 

 No queda clar quin abast i quines repercussions tindrà l’estudi de l’ Espai funcional, doncs 
el PEPNat només tracta el SNU. 

 Evitar que es perdin reserves per a equipaments a l’ Espai funcional, ja que alguns nuclis 
urbans tenen dèficits d’equipaments. 

 Definir l’àmbit del Parc corresponent al refós dels límits del PEPCO + els límits del Decret 
2010. 

 Incloure les zones del PEPCO que actualment estan fora del Parc. Modificació Puntual 
de la Riera de Molins de Rei. 

 Definir clarament els límits del Parc i plantejar posar-hi portes d’accés. 

 Legislació per a la zona limítrofa del Parc, que és la més vulnerable: Pistes de pàdel. 
Activitats industrials. Cimentera: està jurídicament fora del Parc.  

 Establir una transició més clara entre el Parc i la ciutat, mitjançant canvi del tipus de 
vegetació, el paisatge, etc... 

 Entendre els equipaments com a espais d’oportunitat i de relació Parc-Ciutat-Parc. Ex. 
Porta del Parc: Cal Terral. Equipament Can Graner. Equipament Vall Pineda. (2) 

 Concretar els usos dels espais connectors fora dels límits del Parc. exemples: claus 6, 
tancaments, etc... 

 Recuperar les zones degradades de la perifèria del Parc. Ex: molins, El Terral. (2) 
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 Dotar de continuïtat del món natural al món urbà. 

 Re-ajustar els límits del Parc Natural per solucionar els assentaments “Fora 
d’Ordenació”. 

 Delimitació d’usos i límits del Parc: cal definir bé els usos dins del Parc i els límits externs 
del Parc (tendint cap a ampliació).  

 Cal tractar els espais perimetrals amb especial cura.  

 Construir un Centre d’Interpretació situat a la confluència entre el Llobregat i Molins de 
Rei que serveixi de porta d’accés al Parc (2).  

 Crear un Centre d’interpretació, a la Vall de Sant Just, que seria la porta d’entrada des 
de la part del Baix Llobregat.  

 Solucionar el problema d’urbanització de Torre Negra. 

 Abordar els problemes que es generen als barris limítrofs amb el Parc, repensant el 
Projecte de les portes de Collserola. 

 Millorar la regulació i la delimitació dels espais o zones de transició entre la zona del Parc 
i les zones urbanes, ja que en molts casos no existeixen zones de transició / espais 
perimetrals. 

 Tenir en compte el valor estratègic de Can Cussó com a espai de transició – espai 
perimetral al Parc; i travessat pel torrent d’en Llobet; - vial d’enllaç suprimit; - connector 
del torrent. (passar a Espai funcional) 

 Establir un criteri pels equipaments de la perifèria del Parc i regular els paràmetres de 
les zones verdes i els equipaments de la perifèria. 

 Abordar el mode de recàrrec que representa Collserola (relació Parc – Ciutat) i afavorir 
la connexió amb el verd urbà i la seva permeabilitat amb el Parc. 

 Saltar-se els límits actuals del Parc, i aconseguir que l’Espai Funcional també estigui 
regulat, més enllà de definir recomanacions, donat que un Pla Especial té competència 
per definir els límits que consideri necessaris. 

 Aprofitar la Comissió Institucional per delimitar 2 àmbits (Parc i Pre-Parc) que tinguin 
diferent planificació i regulació. 

 Deixar que la natura s’introdueixi a la trama urbana, enlloc de que sigui la trama urbana 
la que entra al Parc. 

 Intervenir normativament a les zones perimetrals del Parc. 

 Treballar les vores per tal de generar una connexió longitudinal i transversal entre els 
límits. 

 Ampliar l’àmbit del Pla Especial, fent-lo més gran que els límits del Parc Natural, i així 
incloure l’anomenat Espai funcional adjacent. 

 Definir l’estratègia, el contingut i l’instrument per abordar l’Espai Funcional del Parc. 

 Establir unes directrius i unes normes per a l’Espai Funcional del Parc (àrea fora dels 
límits del Parc Natural) i realitzar un anàlisi sociològic i sobre la pressió municipal que 
pateix aquesta àrea. 

 Buscar una estratègia per crear zones de tranquil·litat dins del Parc Natural evitant que 
els usuaris es quedin massificats a les vores del Parc. 

 Adaptar els espais perimetrals interiors a les necessitats de cada barri.  

 Adaptar el mobiliari urbà dels barris de les vores al criteri específic d’aquests barris, enlloc 
d’aprofitar els romanents de les actuacions del centre de la ciutat.  
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 Adequar el tractament paisatgístic de la urbanització amb les característiques d’un Parc 
Natural.  

 Mantenir l’àmbit de Can Cussó en l’àmbit del PEPNat amb l’objectiu de protegir els valors 
ambientals i paisatgístics dels actuals sòls de conreu i forestals, i pel seu valor estratègic 
com a espais de transició entre la ciutat i el Parc.  

o Posició perimetral i d’accés al Parc, en transició amb la trama urbana de 
Valldoreix.  

o Espai travessat pel Torrent d’en Llobet, connector fluvial reconegut en el 
Pla Territorial Metropolità.  

o Supressió del Vial d’enllaç entre els Túnels de Vallvidrera i l’autopista 
AP-7.  

 
Ordenar els accessos i usos a les vores per destensionar el Parc.  11 suggeriments 

 Revisar el projecte de les Portes de Collserola 

 Establir les premisses per a la pavimentació d’accessos: materials a utilitzar, ... 

 Preveure l’adequació dels accessos als nous usos. 

 Fer una porta al Parc a El Papiol i descentralitzar el projecte de Portes de Barcelona. 

 Afavorir determinats usos a les vores per destensionar el Parc. 

 Les vores no es poden deslligar del Parc i el poden descongestionar. 

 Afavorir el lleure ciutadà a les zones d’entrada del Parc. 

 Responsabilitat amb el manteniment del Parc.  

 Controlar i ordenar els punts d’accés al Parc. 

 Reconèixer els límits del Parc i definir les directrius bàsiques dels accessos al Parc des 
de la ciutat. Prendre decisions sobre la xarxa de camins informals d’accés. Ampliar els 
accessos via Transport Públic. 

 Senyalitzar les entrades al Parc. 

 

4.6. ERE i altres realitats 
 

Abordar els EREs per solucionar la situació urbanística dels barris de dins del Parc.  
49 suggeriments 

 Resoldre definitivament els “assentaments fora d’ordenació” i posar en dubte la opció 
d’expropiació com a solució a aquestes situacions. 

 Evitar l’existència de la situació de parcel·les no edificables que paguen IBI. Evitar el 
pagament d’IBI de les parcel·les en sòl urbà no consolidat. 

 El tema de l’habitatge no queda resolt al PEPNat. 

 Respectar les cases i els terrenys fora d’ordenació existents a la zona de Torre Baró i en 
general dins dels límits del Parc de Collserola.  (2) 

 Deixar de fer expropiacions que després deixen solars buits durant anys. Hi ha terrenys 
expropiats que han quedat sense ús, com el cas de Font Magués. 

 En la zona de depòsits d’aigua de Torre Baró cal voluntat per fer-hi la zona esportiva, 
poliesportiu,... 

 Definir l’estratègia per abordar la implantació de noves infraestructures de serveis (aigua, 
llum, etc...) a les zones Fora d’Ordenació, tenint en compte la gent que viu al Parc 
històricament. 
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 Apuntar una nova categoria urbanística que es refereixi a “Barri de Muntanya”. 

 La legalització dels “assentaments fora d’ordenació” no és la solució. 

 Què passarà amb els nuclis fora d’ordenació quan vulguin fer noves infraestructures i 
serveis (aigua, etc.)? 

 Respectar els habitants dels assentaments Fora d’ordenació (2). 

 Els habitants dels ERE es podran mantenir dins del Parc? 

 Respectar tots els veïns que porten tota la vida al Parc. Ex. Mas Fortuny, Sol i Aire. 

 No tractar els perímetres interns com a zones de tensió. 

 Buscar una solució des del Districte per tal que el barri de la Font del Gos sigui Sòl Urbà, 
ja que les urbanitzacions “Fora d’Ordenació” acumulem malestar des de fa molts anys, i 
per tant des del punt de vista del barri de la Font del Gos, aquest és el problema prioritari 
a solucionar al Parc de Collserola. 

 Elaborar una diagnosis de l’ERE de Cal Notari en relació a tota la seva realitat (zones i 
sistemes). 

 Què podem aportar els veïns per col·laborar en la sortida d’aquesta situació urbanística 
irregular? 

 Reconèixer la identitat com a barri, especificant que es tracta d’un barri de muntanya i 
amb una forta identitat. 

 Permetre que els veïns que viuen aquí es quedin a viure aquí, doncs aquesta és la nostra 
voluntat i fa 40 anys que hi som. Per què seria aconsellable moure els veïns 150m més 
enllà? Aquesta opció és millor ecològicament parlant? 

 Prendre consciència que els veïns de la Font del Gos cuidem i netegem el Parc, i no 
construirem més habitatges dels que ja existeixen. Quin mal medi ambiental estem fent 
al Parc? Estem ajudant a mantenir el Parc! P.e.: Construcció d’un Mirador per part dels 
veïns. 

 Cases Font de la Beca: Valoritzar el grau de prioritat d’intervenció (cal dignificar-les). 

 Buscar solucions per a les edificacions fora d’ordenació: legalitzar o expropiar. 

 Demanar l’estudi d’urbanització del barri de la Font del Gos als tècnics del Districte 
d’Horta-Guinardó. 

 Executar la urbanització del barri de la Font del Gos i la seva xarxa de serveis, urbanitzant 
i ordenant l’espai del davant de tots els habitatges del barri. Falten clavegueres. (2) 

 Plantejar què passarà amb els nuclis fora d’ordenació quan vulguin fer noves 
infraestructures i serveis (aigua, etc.)? Ex. Can Catà (2) 

 Integrar i reduir els nuclis urbans interns – PGM. 

 Desenvolupar l’ERE de Sol i Aire i Mas Fortuny i excloure el dret de tanteig i retracte. (2) 

 Valorar el canvi de límits del Parc per poder solucionar la situació urbanística de barris 
com la Font del Gos (Horta-Guinardó) i la seva degradació urbanística. 

 Explicar quin urbanisme es farà en relació a la demanda d’habitatges de les zones 
residencials existents al Parc. Ex. Les planes de la Floresta. 

 Els assentaments fora d’ordenació són il·legals des del PGM 1976. 

 Explicar els arguments de la situació del Parc als habitants dels assentaments Fora 
d’Ordenació per poder implicar-los amb complicitat. 

 Definir una aposta clara per als assentaments Fora d’Ordenació per evitar tenir la 
població en contra. 
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 Protecció màxima per les persones, cases, negocis etc que ocupen part de l'àrea del 
Parc Natural. No es poden foragitar així simplement, ja que la majoria de casos ja existien 
abans de la declaració de Parc Natural. 

 Disposar d’estratègies específiques de la situació urbanística de les urbanitzacions 
existents al Parc. 

 Regular de forma clara què cal fer amb les edificacions Fora d’Ordenació 

 Delegar al Consorci del Parc la gestió de la Disciplina Urbanística dins del Parc i a l’Espai 
funcional. 

 Reiniciar les expropiacions que va fer l’AMB els anys 80 a sectors com Sol i Aire i Sant 
Medir. 

 Reiniciar les expropiacions de les urbanitzacions que no són possibles de legalitzar, 
definint un àmbit d’expropiació. 

 Posicionar-se respecte a les urbanitzacions il·legals. 

 El PEPNat no té competència per excloure de la protecció el que està actualment 
protegit, encara que sigui delimitant Espais de Regulació Especial (ERE). 

 La tècnica de delimitació de ERE’s atempta contra l’establert en el Decret 146/2010 de 
declaració de Parc Natural, que prohibeix que aquests espais puguin ser objecte d’usos 
o transformacions que no siguin congruents amb la naturalesa dels espais naturals.  

 No ser discrecionals a l’hora de seleccionar les finques del sòl urbanitzable no programat 
que s’hagin de desclassificar, i aplicar una norma general per a totes elles.  

 Concretar millor els drets de tanteig i retracte per resoldre les situacions dels ERE, i com 
es poden resoldre.  

 Les propostes d’actuació fetes a l’Avanç de Pla del PEPNat en relació als assentaments 
i a les edificacions fora d’ordenació existents són poc eficaces per aconseguir la 
desaparició d’aquestes edificacions ja que possibiliten la permanència d’usos o de 
transformacions sobre el territori, motiu pel qual no són congruents amb la naturalesa 
dels espais naturals declarats.  

 

Fer front al barraquisme.  8 suggeriments 

 Fer front al barraquisme. Riera Bonet. Font dels Casats. 

 Eradicació de barraques il·legals. 

 Com s’abordarà el barraquisme? 

 Qui es l’òrgan sancionador per als talls que es produeixen a la línia elèctrica, fruit d’un 
ús fraudulent del barraquisme existent al Parc?  

 Col·laboració supramunicipal per exercir la disciplina urbanística. Turó del Quirze. 

 Establir uns estàndards de qualitat ambiental capaços d’evitar situacions com l’existència 
d’uralites a les edificacions. 

 Regular de forma estricta les cases o construccions abandonades. 

 Expulsar les persones de les cases ocupades 

 

4.7. Directrius de regulació urbanística 
 

Sobre l’instrument urbanístic i les qualificacions.  9 suggeriments 

 Possibilitat d’incorporar al Parc zones externes amb clau 21. 

 Oferir solucions provisionals o definitives a les finques afectades per Sistemes Generals. 
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 Testejar les eines de regulació urbanística que planteja el PEPNat amb proves pilot 
abans de ser sotmeses al procés d’aprovació Inicial. 

 Fixar uns àmbits de Protecció Especial i deixar la resta per facilitar l’ús i gaudi ciutadà 
del Parc Metropolità. 

 Fomentar la clau 24 (sòl agrari) dins del Parc Natural. 

 Reforçar la naturalesa jurídica del Pla Especial de Protecció, tal i com preveu l’article 5 
de la Llei 12/1985, i la Llei de la Biodiversitat. 

 Afrontar el desenvolupament de l’Eina multicriteri per prendre decisions d’actuació. 
Informació de base i tipologia d’usos. 

 Considerar figures de planejament addicionals, dins i fora del PEPNat.  

o Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic del Parc de Collserola 

o Plans Especials de Restitució del Medi Natural Alteral del Parc de 
Collserola (Pantà de Vallvidrera, Benzinera, ...) 

o Pla Director de l’Espai Funcional 

o Plans Especials d’Ordenació de l’Espai Funcional 

o Pla Director de Mobilitat 

o Pla per a la gestió d’espècies invasores 

o Plans Especials per a la gestió i el tractament d’espècies invasores 
(Aïllants, Senglars, ...) 

 Adaptar les determinacions del PEPNat a les pròpies dels Plans Especials dels Espais 
Naturals de la Llei 12/1985 i respectar les qualificacions urbanístiques dimanants de 
l’actual planejament.  

 

Modificar el PGM per solucionar conflictes (dins del Parc i a les vores).  20 
suggeriments 

 El PEPNat ha d’obligar el Pla General a adaptar-se mitjançant una Modificació de PGM. 
reserves viàries, construccions en sòl no urbanitzable, ... 

 El PEPNat és un document híbrid que engloba protecció del medi natural i regulació 
urbanística. 

 Establir una política d’usos al Parc Natural molt restrictiva. 

 Estudiar beneficis versus perjudicis de l’existència d’una normativa en un Parc Natural.  

 Dins del Parc existeixen diferents usos que necessiten una qualificació diferent. Com es 
gestionarà això amb una única clau de qualificació urbanística? 

 Cal definir i protegir millor alguns sectors o hàbitats. Per exemple: detectar hàbitats on 
està la fauna de Collserola. 

 Vincular la normativa urbanística a la lògica natural. 

 Establir criteris homogenis per tothom, evitant els privilegis territorials. 

 Deixar de prohibir certs privilegis (serveis) als veïns de la Font del Gos pel sol fet d’estar 
qualificats de “Parc Natural”, ja que no tenim altra cosa que muntanya i ens dediquem a 
ella. 

 Desclassificació dels vials que travessen el Parc. 

 No permetre cap més construcció dins del Parc ni a l’Espai funcional. (2) 
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 Solars en desús: permetre la instal·lació d’horts urbans en terrenys que actualment es 
troben en desús. 

 Tenir en compte que Collserola està declarat Parc Natural per tal d’aturar el tema 
urbanístic i el creixement construït i edificat. 

 Incloure èmfasi a la regulació urbanística del document, amb més valentia i claredat per 
blindar operacions de nova construcció dubtoses.  

 Les urbanitzacions al Parc s’estan convertint en dormitoris benestants. Ex. Grans volums 
a Vallvidrera.  

 Calen més eines i instruments potents per fer un bon Pla Especial en matèria del medi 
natural, ja que la legislació sectorial no conté bons instruments per gestionar el medi 
natural. 

 Avançar paral·lelament amb la Modificació de PGM per poder incidir a fons amb les 
qüestions urbanístiques. 

 Promoure una Modificació de PGM que permeti desafectar reserves viàries i 
desclassificar sòl. 

 Acompanyar el document del PEPNat amb una Modificació de Pla General Metropolità 
capaç de solucionar els conflictes en SU. 

 

Abordar el tema dels equipaments.  13 suggeriments 

 Dins del Sòl No Urbanitzable existeixen qualificacions amb clau 7b. Com es qualificarà 
aquest sòl? 

 Definir usos d’equipament dins del Parc. (2) Antic camp de tir. Espai adjacent a l’escola 
Virolai. Espai adjacent institut. 

 Requalificar les zones 6 / 7 a zones agrícoles, especialment aquelles que es troben en 
terrenys municipals. 

 Preocupa la construcció de nous equipaments com el de Mas Sauró, construït 
recentment. 

 Equipaments: es posa en dubte el trasllat de la gossera. En cas que aquesta sigui 
traslladada, fer una residència canina particular en el seu lloc. 

 Equipaments: Limitar els cementiris. 

 Equipament metropolità a Sant Just, qualificació 7c. 

 Incloure al Parc equipaments relacionats amb gossos i gats: centres de dia, residències, 
àrees d'esbarjo. 

 Definir quines propostes es podrien admetre en aquelles zones qualificades 
d’equipament, i la seva tipologia (2). 

 En l’hipotètic cas d’un Golf al Parc, implicar a les masies per assumir l’aparthotel i els 
equipaments lligats al Golf. 

 Establir els paràmetres per a futurs usos turístics al Parc. 

 

4.8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 
 

Prioritzar la prevenció d’incendis (neteja, control franges protecció,...) i altres riscos.  
23 suggeriments 

 La brutícia existent al Parc augmenta el risc d’incendis. Tot i que hi ha bona vigilància del 
tallafocs, caldria establir un control del mateix. Controlar les franges de protecció 
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d’incendis de la zona de Can Cerdà. És preocupant la seguretat dels veïns de Can Cerdà 
davant d’un hipotètic incendi. 

 Redactar un Pla de Rescat (en cas d’incendi) pels veïns de Montflorit. 

 Preveure tallafocs i executar-los mitjançant la tala i aclarida del bosc, establint ajudes 
econòmiques per part de l’administració per realitzar la tala.  

 Afavorir la prevenció d’incendis, la biodiversitat i la protecció mediambiental, mitjançant 
l’increment de la gestió forestal, que permeti: Netejar el sotabosc i eliminar la brutícia (5).  

 Protegir el Parc amb manteniment en general, i en especial: de la flora  i de les zones de 
perímetre. Recuperar els camins i corriols que han quedat tapats, ja que aquests són 
patrimoni natural. Preveure els riscos dels efectes meteorològics (nevades, fortes 
ventades, etc...). 

 Buscar mecanismes per augmentar el sotabosc i així millorar la prevenció d’incendis.  

 Fer la poda necessària per part de l’Ajuntament per reduir el risc d’incendis. 

 Incorporar sistemes de protecció contra incendis. Incloure una presa d’aigua per tal 
facilitar l’actuació dels Bombers en cas d’incendis. 

 Netejar els boscos perimetrals, els arbustos, els rius i les rieres (4). 

 Abordar la prevenció d’incendis mitjançant un pla de gestió forestal. 

 Implantar definitivament la Llei 2002 sobre les franges de seguretat. 

 Millorar la prevenció d’incendis, construint més boques d’incendi. 

 Establir un programa de protecció civil i entrenar a les persones per a fer front a possibles 
incendis (hidrants, camins, etc... ). (2) 

 Incorporar mesures anti-incendis a totes les infraestructures de serveis. 

 Actuar en franges de protecció, línies d’electricitat o telèfon. Neteja ben feta. 

 
Millorar la gestió del Parc (preveure amenaces, neteja, manteniment, ...).  19 
suggeriments 

 Desenvolupar un Pla de Gestió. 

 Gestió de les diferents activitats. 

 Fer extensiva la gestió forestal, col·laboracions entre finques públiques i privades.  

 Afrontar la gestió de les escombraries. 

 Buscar una solució a l’excés de brutícia  que hi ha al Parc, fruit de l’ús de lleure. 

  “Facta, non verba”.  

 Destinar més recursos econòmics a la neteja del Parc i promoure mecanismes per tal de 
fomentar la neteja del mateix, ja que actualment està molt brut. Brigades Populars de 
Neteja. Brigades d’estudiants en pràctiques d’escoles i universitats. Es comenta que ja 
es fan serveis comunitaris de neteja de boscos. Mantenir els camins restringits de pas 
per tal d’evitar una major brutícia al Parc. 

 El Parc està ple de runa, porqueria, bicicletes mentre que el Consorci del Parc es dedica 
a netejar els miradors. 

 La zona de Can Cerdà està molt deixada i bruta. Caldria fer neteja de les zones interiors 
del Parc. 

 Promoure la neteja al barri de la Font del Gos des de l’Ajuntament de Barcelona, ja que 
actualment no es fa. 
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 Gestionar la neteja dels límits entre carrer i muntanya, ja que actualment estan molt bruts. 

 Aprofitar més els veïns de la Font del Gos en les tasques de manteniment del barri i 
reconèixer-los les tasques dutes a terme des del veïnat de la Font del Gos.  Ex. Execució 
de l’entrada al camp de futbol. (2) 

 Posar contenidors de poda com els que existeixen a Sarrià. 

 Establir un esquema de gestió flexible a una realitat canviant, ja que si la eina de gestió 
dinàmica no funciona la situació actual empitjorarà. 

 Proporcionar una eina capaç de prioritzar les amenaces per tal de facilitar les tasques a 
l’equip gestor del Parc. 

 Fiscalització de la neteja a recintes privats. 

 Senyalització i control d’antigues fosses o pous, ja que hi ha hagut algun accident.  

 Assumir que el Parc és una eina per explotar a través d’activitats subvencionades i no 
subvencionades. 

 

Millorar la prevenció, control i vigilància del compliment de normatives i ordenances.  
23 suggeriments 

 Exercir un control de les regulacions i normatives existents: ciclistes, ... 

 Augmentar la vigilància per tal de controlar i reduir el grau d’incivisme, sobretot pel que 
fa al cablejat o als cartells d’informació del Parc. 

 Vetllar per un ús respectuós del Parc, tant per part dels usuaris com dels propietaris i 
residents. 

 Caldria establir un control per tal d’assegurar-se que els usuaris compleixen i coneixen 
les normes del Parc. 

 Caldria controlar l’accés de motos al Parc, ja que tot i que està prohibit el seu pas, les 
motos pugen igualment. 

 Caldrà abordar en particular: La gestió de la vigilància i seguretat del Parc (no se sap 
com es porta). Els usos privats del Parc. 

 Legislar sobre les ocupacions il·legals i la connexió d’aquestes a les línies elèctriques 
mitjançant una bona gestió amb recursos i control. (2) 

 No existeix un mecanisme adequat per regular usos. Cal un òrgan amb capacitat real per 
fer complir la normativa. 

 Gestionar la seguretat al Parc, als camins i a les zones de cultiu, doncs cada vegada hi 
ha més circulació de gent i incivisme. Furts de pinyes, garrofes, ametlles, etc... (2) 

 Tenir present, estudiar i assumir que les Agrupacions de Defensa Forestal no serien 
necessàries si l’Administració Pública complís amb les seves obligacions. 

 Augmentar el control dins del Parc. 

 Es fa ús públic de béns no públics. 

 Proposar un canvi legislatiu que permeti l’aprovació de totes les obres que s’hagin de fer 
dins el Parc des de la Generalitat i no des dels Ajuntaments.   

 Aplicar la disciplina urbanística. Ex. S’han obert expedients; prova que s’està aplicant 
una mica de Disciplina Urbanística. 

 Controlar i educar els propietaris de gossos i animals domèstics per evitar el marcatge 
de territori o un excés de deposicions al Parc. (2) 

 Disposar d’un cos policial del Parc per sancionar totes les irregularitats i il·legalitats. 
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 Monitoritzar els ciclistes per obtenir dades d’afluència al Parc a temps real. Ex. Posar un 
xip a les bicicletes i censors al Parc. 

 Fer una APP promocionable que pugui controlar les dades i l’ús del Parc. 

 Controlar i sancionar les irregularitats que cometen alguns esdeveniments. 

 Afegir al document les mesures per al furtivisme i la vigilància que haurà de realitzar 
l’Administració del Parc.  

 Col·locar plaques de senyalització a les Zones de Caça Controlada del Parc.  

 

Millorar la coordinació entre les administracions i reforçar la governança del Parc.  16 
suggeriments 

 És necessari un òrgan de gestió únic. Establir un únic ens de gestió per tal de fer eficient 
el règim sancionador. 

 Repensar la governança de l’espai, Establir un programa-marc de custòdia. Custòdia 
Forestal per agilitzar permisos. 

 El Parc hauria de tenir un “òrgan executiu” amb poder. 

 Direcció del Parc rotativa entre els diferents municipis. 

 Assegurar un control total del Parc per part del Consorci, sense deixar poder als 
Ajuntaments. 

 Gestionar des del Consorci la Disciplina urbanística. 

 Augmentar la implicació dels consistoris a l’hora de donar suport i finançament al 
Consorci del Parc de Collserola. 

 Necessitat d’un organisme únic que coordini i promocioni la reglamentació dels usos, els 
controli i els faci complir. S’ha de tenir en compte en tots els usos, però sobretot els de 
lleure. Cal fer èmfasi en fer complir la normativa. 

 Apostar per una veritable concertació entre les diferents administracions per tal de tirar 
endavant un Pla Especial, ja que no és la proposta que se’ns presenta amb el PEPNat. 
No existeix aquesta concertació per a la protecció. Mai no ha existit una veritable 
concertació de les Administracions. 

 Les administracions del Vallès són claus en les connexions ecològiques del Parc. El Parc 
és el pulmó ambiental metropolità en una illa de CO2, sistema ecosistèmic. 

 Establir polítiques metropolitanes d’adquisició de sòl per la connexió entre el Llobregat i 
el Besòs (St. Cugat i Cerdanyola no poden comprar més zona verda). Cal un “Ajuntament 
Metropolità”. Ex. AMB té documentació de les zones verdes i Parc. 

 Preocupa el model de governança i la presa de decisions. 

 Establir eines de gestió entre el Parc i els municipis 

 Establir mecanismes de gestió unificada: sancionadors, autoritzacions d’activitats, etc... 

 Determinar un únic ens de gestió, tant a nivell de gestió humana com de gestió 
econòmica. 

 Elaborar una relació de totes les entitats i projectes vinculats al Parc, que comporten una 
participació activa de la població en la gestió del propi Parc.  
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Preveure els recursos econòmics per a una bona gestió del Parc.  8 suggeriments 

 Preocupa el pressupost per la gestió de les propostes que estableixi el document 
(PEPNat) i l’execució de les mateixes. Viabilitat econòmica de les propostes del 
document? 

 Oferir transparència en relació a la gestió del Parc: quines partides pressupostàries hi 
han per executar el PEPNat?   

 Augmentar les inversions i fomentar que aquestes vagin de la Generalitat de Catalunya 
als Ajuntaments i dels Ajuntaments als propietaris. (3) 

 Adquisició de propietats per part de l’administració, ja que el percentatge de propietats 
de titularitat privada és actualment del 60%. 

 Les retallades econòmiques en protecció natural fan molt difícil fer polítiques de 
protecció. 

 Establir mecanismes per tal que el 60% - 40% (privat-públic) s’inverteixi. 

 
Promoure una gestió del Parc més participativa.  6 suggeriments 

 Construir una gestió del Parc participada i comunitària on també hi tinguin un paper 
específic les entitats veïnals dels barris que fan frontera amb el Parc.  

 Apostar per una governança participativa i amb un òrgan consultiu que tingui més pes. 

 Crear òrgans de participació ciutadana (serveis + usuaris + propietaris, etc.). Ha d’anar 
més enllà del Consell Consultiu del Parc. 

 Incloure a les NNUU la forma de gestió del Parc, incloent-hi una comissió consultiva que 
estigués representada pels sectors socials.  

 Establir una estratègia de participació de la població del Parc amb un procés de 
priorització d’amenaces, per tal de conèixer on cal destinar els recursos econòmics. 

 Avalar els projectes ubicats al Parc de Collserola a través d’un equip multidisciplinar de 
professionals que puguin comptar amb el suport i coneixement dels propis habitants del 
Parc.  

 

4.9.  Educació i sensibilització ambiental 
 

Reforçar les activitats d’educació i sensibilització ambiental.  60 suggeriments 

 Caldria impulsar l’educació ambiental des de les escoles i escoles bressol. 

 Educar i posar en valor el Parc. 

 Els habitants han de formar part de la biodiversitat. Han de ser conscients del seu 
impacte i capacitat de col·laborar en el manteniment del Parc. Cal educar en un ús 
responsable del lleure. 

 Els usuaris visitants no respecten ni cuiden el Parc ni el seu entorn, i no són conscients 
que aquesta zona (Font del Gos) és un barri de muntanya. Els veïns de la Font del Gos 
estem cremats.  

 Oferir formació / informació a la gent que visita el Parc: fulletons informatius, tríptics, ... 
Actualment ho fan els voluntaris. 

 Posar un altre centre d’interpretació del Parc, que sigui una unitat mòbil i que es pugui 
anar desplaçant per les zones de vora del Parc. (3) 

 Establir estratègies d’avís per anunciar a l’usuari que està a prop del Parc. 
Senyalitzacions del tipus: “estàs a 1km del Parc de Collserola”. (2) 
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 Donar a conèixer el Parc de Collserola a les escoles d’Esplugues, doncs actualment és 
un gran desconegut pels estudiants. 

 Gestionar el civisme al Parc i educar en pro del mateix. Cal educar als usuaris del Parc. 

 Treballar més l’educació ambiental i els valors ecològics a través de campanyes de 
sensibilització a les escoles, instituts, famílies, associacions, etc... per donar a conèixer 
el Parc Natural. Visió de l’educació més integral. Manca de consciència ambiental al 
col·lectiu de 30 - 40 anys. Ha millorat molt la sensibilització en els darrers 20 anys. (6) 

 Establir activitats escolars, dirigides als infants per tal de generar consciència 
mediambiental i augmentar el respecte per la natura i el medi ambient. Itineraris per 
escoles pel Parc de Collserola. Obrir una granja amb labors educatives. 

 Fomentar una forta educació ambiental a tots els municipis del Parc i a les escoles per 
tal de conscienciar als usuaris de la necessitat de les bones pràctiques, ja que limitar-los 
l’accessibilitat és molt difícil. 

 Promoure el coneixement del Parc. 

 No existeixen programes d’Educació Ambiental al nostre barri. 

 Ús del lleure: promoure accions educatives per formar els ciutadans – usuaris del Parc. 

 Establir amplis sistemes d’informació, comunicació i educació ambiental: webs, xarxes 
socials, escoles,.. 

 Crear “antenes” d’enllaç amb la ciutat. 

 És important recuperar la “memòria històrica” del Parc per poder fer pedagogia. 

 Crear espai de trobada i participació anual. 

 Recollir propostes, recollir necessitats, avaluació. 

 Desenvolupar l’equipament de Can Montmany. 

 Ús pedagògic de Can Montmany (àrea geoecològica). 

 Dotar de més recursos programa educatiu “Cuidem Collserola” (Ajt de Sant Cugat). 

 Pedagogia: Cal acompanyar la facilitat d’accés amb pedagogia. 

 Informar sobre el temps de biodegradació de les ampolles que es tiren al Parc. 

 Oferir més informació i formació sobre la biodiversitat del Parc a les escoles “Pla 
d’educació ambiental”. 

 Oferir Educació Ambiental als residents del Parc i a les Administracions. Contaminació 
lumínica, fertilitzants ecològics... 

 Redactar un Pla d’Educació Ambiental. 

 Fer una maqueta de Collserola. 

 Socialitzar els conceptes i trencar amb les formes elitistes de valoració de la biodiversitat. 

 Socialitzar i utilitzar un llenguatge que tothom entengui i donar importància a una 
comunicació fàcil, entenedora i educativa. 

 Més punts d'informació al Parc atesos per personal especialitzat. 

 Millorar la informació de wikipedia, ja que actualment és molt deficient. 

 Fomentar la conscienciació ciutadana per usar de la millor manera possible el Parc, i per 
assolir objectius establerts. 

 Un document de PEPNat amb valor pedagògic i educatiu. 

 Elaborar un programa d’Educació Ambiental 
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 L’Eina multicriteri hauria de ser un mecanisme a l’abast del ciutadà perquè pugui copsar 
la complexitat del territori. 

 Fer pedagogia per la preservació del Parc com a pulmó de l’AMB, ja que el conflicte 
vertader està en l’augment d’usuaris al Parc. 

 Educar més i fer menys normes, informant i educant als col·lectius de ciclistes que no 
tenen present la coexistència d’altres usuaris. Ex. joves de 18 anys o menors. 

 Regular amb pedagogia i previsió abans que prohibir, ja que vivim en una societat que 
no escolta.. 

 Aconseguir un caràcter pedagògic per a l’autoregulació dels usuaris ciclistes, que vingui 
des dels propi col·lectiu dels ciclistes i altres usuaris. 

 Fer arribar la pedagogia des del col·lectiu de ciclistes, defugint les prohibicions i tenint 
en compte que les regulacions tenen una repercussió econòmica. 

 Basar-se en la pedagogia, assumint que tardarem més temps en aconseguir els 
objectius, però que aquests seran més sòlids un cop s’hagin assolit. 

 Basar-se en el model de pedagogia i informació del Parc Natural del Montseny. Ex. equip 
humà que faciliti informació del Parc (a portes i a interior). 

 Fer una estratègia de pedagogia fonamentada amb informació coherent i ben elaborada, 
amb centres d’informació als accessos del Parc. 

 Cooperar des del col·lectiu ciclista per tal que tots els ciclistes cooperin per una bona 
convivència entre diferents usuaris. 

 Fer un reconeixement als bons comportaments de l’usuari. 

 Informar sobre què és pot fer i què no es pot fer dins del Parc. 

 Fer un salt qualitatiu en el document, en quant a espais i conceptes educatius, i explicar-
los més i millor. 

 Posar instal·lacions específiques per a l’ús educatiu. 

 Donar publicitat de la caça al Parc, com una activitat de gestió, sostenible i amb efectes 
biològics.  

 Educar les diferents administracions implicades en el respecte al medi natural.  

 

4.10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 
 

Millorar el procés de participació de l’Avanç de PEPNat.  23 suggeriments 

 Des del Decret 2010 no hi ha hagut participació, i el moment actual és bo per  iniciar una 
participació continuada amb tots els agents implicats. 

 S’haurien d’haver fet sessions de participació prèvies a la redacció de l’Avanç de Pla. 

 Cal obrir la convocatòria a les sessions de participació als veïns dels barris afectats, 
doncs a la sessió celebrada només hi són representants d’associacions i entitats. 

 Cal donar més temps entre la convocatòria i la data de la sessió per tal que les 
associacions puguin parlar amb tots els veïns. 

 Els participants esperaven rebre més informació i explicacions de l’Avanç de Pla abans 
de fer les seves aportacions. 

 Necessiten més informació sobre l’àmbit concret que els afecta (Sarrià nord), doncs és 
el que els interessa. 

 Volien participar en la redacció del Pla des del primer moment, quan l’administració es 
posava a treballar. 
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 Millorar permeabilitat entre administracions i habitants. Plataforma “La Floresta parla”. 

 Considerar l’estudi sobre vialitat (fora dels límits del Parc) pertanyent a la Floresta.  

 El procés participatiu s’hauria d’haver fet d’una altra manera. Caldria haver començat el 
procés amb un debat previ a l’elaboració de l’Avant pla. 

 No s’ha comunicat suficientment als veïns de Sant Cugat. 

 Agraeixen que s’organitzi un procés participatiu. No hi estan gaire acostumats i no s’ho 
esperaven així. 

 Que es tingui en compte el document que la PDPC ha presentat formalment a la sessió 
de participació presencial del Consell Consultiu del Parc.  

 El procés participatiu no és el que toca. Està mancat. (2) 

 Promoure la participació en el document al món universitari i als experts del medi natural. 
Institucions existents que ja són acadèmiques haurien d’haver participat en la redacció 
de l’AVP PepNat. 

 Abandonar la data del final del procés de participació. 

 No bloquejar la data de tancament del procés participatiu. 

 Augmentar la funció del Consell Científic Assessor més enllà de la participació, per fer 
aportacions durant la redacció del document del PEPNat. 

 Tenir en compte les consideracions de la Plataforma Cívica per la Defensa de 
Collserola (PCDC), incloent la retirada del document aprovat inicialment. 

 Estudiar les consideracions de la PCDC a l’enllaç següent:   
http://www.collserola.org/consideracionsPCDCsobrePEPnat_201503.pdf 

 Més participació dels municipis de l’AMB que no tenen terme municipal dins del Parc. 

 Permetre i convidar l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix a formar 
part activa del programa de participació ciutadana en tots aquells actes relacionats amb 
el límit del Parc Natural en l’entorn de Valldoreix.  

 

4.11. Esmenes i mancances del contingut del document d’avanç  
 

Reformular certs continguts del PEPNat.  15 suggeriments 

 Recopilar els treballs relatius al Parc de Collserola que s’han realitzat amb anterioritat a 
l’Avanç de Pla del PEPNat, per tal de no partir de 0, doncs s’ha realitzat molta feina 
prèviament, des de les entitats i associacions involucrades amb el Parc de Collserola. 

 El procés de redacció d’aquest Pla s’ha de fer des de noves bases. 

 La redacció del document no està ben formulada. 

 La diagnosi del PEPNat és esbiaixada i està plena d’oblits. 

 Incloure un llistat de greuges i fracassos dels 35/40 anys del Parc. Ex. Eix viari 
Vallvidrera. C-58. 

 Repensar els objectius del Pla Especial i les seves definicions, per tal de poder fer 
avaluacions de compliment d’objectius, establint indicadors i estats esperats per avaluar 
si s’han assolit. 

 Fer ús dels documents de diagnosi ambiental que ha realitzat la UAB. 

 Incloure el Banc de Dades del Parc a la diagnosis abans de fer nous inventaris i 
actualitzar les dades, fer-ne avaluacions i instaurar indicadors de seguiment. 

 Definir la vigència del PEPNat i amb quina freqüència se’n farà la revisió. 
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 El PEPNat ha de ser un referent metodològic per a futurs Plans Especials de semblant 
índole. 

 Començar una nova redacció del Pla Especial amb la gent i entitats que coneixen i han 
treballat la problemàtica del Parc de Collserola.  

 Fer un document el màxim flexible possible i que no talli les ales al futur. 

 Completar la diagnosi del PEPNat, revisant i mesurant les dades actuals relacionades 
amb el ciclisme i la seva afluència al Parc, abans d’abordar la fase Inicial del document. 

 El PEPNat no s’ajusta a la Llei 12/1985, i això pot comportar la seva nul·litat un cop 
s’aprovi definitivament.  

 Seguir els tràmits específics que preveu la Llei 12/1985 per aquests tipus de plans o fer 
l’habilitació legal necessària per modificar aquests tràmits.  

 

Millorar aspectes puntuals del PEPNat.  10 suggeriments 

 A la taula 10 (pàg.48) hi falten La Salut i Torre Abadal. 

 Comprovar que dins el Parc viuen 94 persones al terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat. 

 Els plànols estan a una escala massa petita. 

 Al document de diagnosi de l’AVP falta molta informació, per exemple un participant 
exposa que a Can Carlets fan mandarines i aquest ús no està contemplat. 

 Al document de diagnosi de l’AVP, el punt 17 de les línies estratègiques està mal 
redactat. 

 Desacord amb les línies estratègiques descrites al pt.20 del document i amb els eixos 
del model estratègic que descriu el pt.6 del document. 

 La manca de previsió fins el moment és deguda al fet d’haver entès el Parc de Collserola 
com un parc urbà. 

 Incloure geòlegs a l’equip tècnic redactor del PEPNat. 

 Respectar el context polític: La independència.  

 Digitalitzar les qualificacions del PEPCO i fer un GIS.  

 

Fer un diagnòstic socio-demogràfic de la realitat actual dins el Parc.  5 suggeriments 

 Tenir en compte els habitants del Parc per tal que tothom en pugui gaudir. 

 Manca projecció demogràfica de futur en la proposta del PEPNat. 

 Profunditzar més en la sociologia i demografia dels 15.000 habitants del Parc i realitzar 
un estudi diagnòstic i de projecció de futur. 

 Percepció envers el Parc, demografia, ocupació, compatibilitats de les seves voluntats 
vs objectius del PEPNat, etc... 

 Generar complicitats entre els 15.000 habitants del Parc, estudiant prèviament la seva 
actitud i predisposició per després establir estratègies de cooperació. 
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5. Imatges del procés 

 



59 

	

 

 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 
	
6. Annexes 

L’Informe Final de Suggeriments incorpora 3 documents annexes que inclouen la següent 
informació: 
 

ANNEXE 1: ACTES DE LES SESSIONS PRESENCIALS DELS MUNICIPIS DEL PARC I 
DISTRICTES DE BARCELONA 

ANNEXE 2: ACTES DE LES SESSIONS PRESENCIALS ESPECÍFIQUES 

ANNEXE 3: RELACIÓ DELS CIUTADANS QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROCÉS 
PARTICIPATIU 
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INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS 
ANNEX 1: ACTES SESSIONS PRESENCIALS 

MUNICIPIS DEL PARC I DISTRICTES DE BARCELONA 
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Servei Municipal d’Ocupació, Can Serraparera 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments d la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del municipi de Cerdanyola del Vallès. 
S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió realitzada a Cerdanyola del 
Vallès, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero i Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser 
elaborada per l’equip redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes 
sessions. 
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Estructura de la sessió: 
18.00h Obertura del taller a càrrec de la Regidora d’Urbanisme, Eulàlia Mimó. 
18.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Farrero i 
Antoni Alarcon, membres de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
18.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
20.00h Cloenda del taller a càrrec de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

	

Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Teresa Maria de Soler, Can Codina 
2. Núria Martínez, Can Cerdà 
3. Jesús Igrata, Can Cerdà 
4. Andrea Gonzalez, Can Cerdà 
5. Salvador Sagarra, Fundació Can Cerdà 
6. Manuell Simancas, Tenis Montflorit 
7. Miquel Ruiz Garcia, AAVV de Montflorit 
8. Leopoldo Gil, Can Catà 
9. Manuel Ferrer, Can Ferrer 
10. Carlos Bertrand, Can Fermí 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

1. Eulàlia Mimó, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cerdanyola 
2. Carme Tobella, Cap de Secció de Planejament de l’Ajuntament de Cerdanyola 
3. Elena Martí, cap de Secció Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cerdanyola 
4. Marta Valero, tècnica de Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cerdanyola 
5. Isabel Raventós, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
6. Marià Martí, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
7. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
8. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica del PEPNat (Consorci del Besòs) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (13 aportacions) 

 Treballar la Biodiversitat i l’ús del lleure de forma conjunta, per assegurar la seva 
compatibilitat. Equilibrar la preservació amb l’ús. 

 Establir uns índexs de Biodiversitat i uns Indicadors de Sostenibilitat per tal de poder fer 
un seguiment del Parc. 

 Preocupa que els connectors ecològics surtin del Parc (travessar fronteres). Ecologia 
del Paisatge: prioritzar la connectivitat ecològica per sobre de la connectivitat viària. 

 Els senglars estan descontrolats, i caldria instaurar un control per evitar les destrosses 
que generen al Parc. 

 La brutícia existent al Parc augmenta el risc d’incendis. Tot i que hi ha bona vigilància 
del tallafocs, caldria establir un control del mateix. Controlar les franges de protecció 
d’incendis de la zona de Can Cerdà. És preocupant la seguretat dels veïns de Can 
Cerdà davant d’un hipotètic incendi. 

 Redactar un Pla de Rescat pels veïns de Montflorit. 

 Oferir una solució a l’actual impossibilitat de talar els pins situats al límit d’una casa 
versus el perill de que caiguin i malmetin l’edificació. 

 Assumir que treballem en relació a un parc natural i per tant l’objectiu primer és la 
defensa del seu patrimoni natural, per sobre de les activitats lúdiques que s’hi 
desenvolupen. 

 

2. Usos i Activitat (15 aportacions) 

 Establir un cert control de l’entrada de persones al Parc? Regular l’accés per evitar la 
massificació al Parc.  

 Actualment hi ha invasió de ciclistes al Parc. 

 Vetllar per un ús respectuós del Parc, tant per part dels usuaris com dels propietaris i 
residents. 

 Gestionar el civisme al Parc i educar en pro del mateix. Cal educar als usuaris del Parc. 

 Aprofitar el PEPNat per regular aspectes que poden suposar un risc pel Parc en el futur 
(p.e. ús de drons) 

 Existeixen problemes de soroll. Establir un límit de dB i regular el soroll, tant des de la 
perspectiva dels usuaris del Parc com dels propietaris i residents. 

 La zona de Can Cerdà està molt deixada i bruta. Caldria fer neteja de les zones 
interiors del Parc. 

 Actualment Collserola és un parc d’activitats tals com les festes, les romeries, la caça, 
celebració de Sant Joan, etc... 



69 

	

 Hiper-freqüentació del Parc actual i noves activitats emergents (quads, passejades en 
carro, etc...) 

 Es fa ús públic de béns no públics. 

 

3. Patrimoni Construït (5 aportacions) 

 Definir nous usos que alhora que mantinguin la protecció permetin donar sortida al 
patrimoni arquitectònic. 

 Permetre certs usos que assegurin el manteniment del patrimoni construït. 

 No limitar l’ús de les finques catalogades. Atorgar, permetre i flexibilitzar usos. 

 Igualtat de drets per tots els propietaris, pel que fa a beneficis, usos i activitats. 

 Oferir solucions provisionals o definitives a les finques afectades per Sistemes 
Generals. 

 

4. Infraestructures del Parc (8 aportacions) 

 Mantenir el Parc com un pulmó verd evitant infraestructura viària innecessària, encara 
que la societat actual demani immediatesa. 

 Millorar la connectivitat viària entre la ciutat de Barcelona i els veïns de Montflorit. 

 Avaluar la necessitat real del previst Túnel d’Horta, doncs podria afectar a la 
massificació del Parc per la fàcil accessibilitat al mateix. 

 Hi ha preocupació entorn les infraestructures que molts agents socials tenen la intenció 
de col·locar dins el Parc Natural. 

 Definir què passarà amb el traçat de la línia d’alta tensió (MAT). Travessarà el Parc? 

 La xarxa de camins està devastada per la massificació de gent 

 Can Catà: telèfon i aigua del poble. 

 

5. Espai funcional del Parc (2 aportacions) 

 El conflicte es genera a les fronteres degut als usos que s’estableixen als límits del 
Parc. 

 Evitar un segellament de les vores. Preocupa que els connectors ecològics surtin del 
Parc (travessar fronteres). 

6. ERE i altres realitats (4 aportacions) 

 Evitar l’existència de la situació de parcel·les no edificables que paguen IBI. Evitar el 
pagament d’IBI de les parcel·les en sòl urbà no consolidat. 

 Establir uns estàndards de qualitat ambiental capaços d’evitar situacions com 
l’existència d’uralites a les edificacions. 

 

7. Directrius de regulació urbanística (1 aportació) 

 El PEPNat és un document híbrid que engloba protecció del medi natural i regulació 
urbanística. 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Plà (5 aportacions) 

 És necessari un òrgan de gestió únic. Establir un únic ens de gestió per tal de fer 
eficient el règim sancionador 
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 Preocupa el pressupost per la gestió de les propostes que estableixi el document 

(PEPNat) i l’execució de les mateixes. Viabilitat econòmica de les propostes del 
document? 

 

ALTRES TEMES (2 aportacions) 

 Des del Decret 2010 no hi ha hagut participació, i el moment actual és bo per  iniciar 
una participació continuada amb tots els agents implicats. 

 La manca de previsió fins el moment és deguda al fet d’haver entès el Parc de 
Collserola com un parc urbà. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç de pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DEL PAPIOL  
Sala de Plens de l’Ajuntament del Papiol 
9 d’abril de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del municipi del PAPIOL. S’inclouen el 
nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió de l’Ajuntament del 
Papiol, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser elaborada per l’equip 
redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes sessions. 

 
Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura del taller a càrrec de la Regidora de Medi Ambient, Olga Meca. 
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19.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Alarcon, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec d’Alfons Stinus i 
Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
21.00h Cloenda del taller a càrrec de l’alcalde del Papiol, Albert Vilà. 
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Participants  
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Jordi Domènech, Patrimoni secció Natura 
2. Lluís Riu Cañellas, Bici Muntanya 
3. Dani Lacueva Falcó, Jardineria pública, Patrimoni secció Natura 
4. Jordi Clua Fernández, Espai de Recerca Patrimoni 
5. Joan Casadesús Amigó 
6. Josep Casadesús, pagès 
7. Albert Sanchez Estruch, Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 
8. Jordi Martínez, veí i usuari del Parc 
9. Pau Perra de Pedro 
10. Martí Gimenez Garrido 
11. Antonio Molina Garcia 
12. Jordi Bou i Compte 
13. Pedro Royo Fernandez, president de ADF Puigmadrona-Olorda 
14. Joan Pagès Gil, usuari del Parc 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

15. Albert Vilà, alcalde del Papiol 
16. Olga Meca, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament del Papiol 
17. Judit Solana, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament del Papiol 
18. Oscar Alujas, regidor de Territori de l’Ajuntament del Papiol 
19. Isabel Raventós, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
20. Alfons Raspall, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
21. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica del PEPNat (Consorci del Besòs) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Alfons Stinus i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (27) 

 Afavorir la prevenció d’incendis, la biodiversitat i la protecció mediambiental, mitjançant 
l’increment de la gestió forestal, que permeti (4): 

o Netejar el sotabosc (3) 

o Eliminar la brutícia (2) 

o Protegir el Parc amb manteniment en general, i en especial: 

 de la flora  

 de les zones de perímetre 

o Recuperar els camins i corriols que han quedat tapats, ja que aquests 
són patrimoni natural 

o Preveure els riscos dels efectes meteorològics (nevades, fortes 
ventades, etc...) 

o Fer extensiva la gestió forestal a les finques públiques i privades 

o Implantar definitivament la Llei 2002 sobre les franges de seguretat. 

 Quin paper tenen els propietaris en la gestió forestal? La pressió sobre el manteniment 
dels boscos hauria de recaure sobre els usuaris del Parc, i no sobre els propietaris: 
tema amb diferències d’opinió entre els participants, ja que alguns consideren que 
els propietaris  

 Augmentar la connectivitat ecològica del Parc  

 Fer realitat la connexió amb el Riu Llobregat  

 Preservar l’entorn allunyant les amenaces pel Medi Ambient i establir una protecció 
contra els abocadors, com p.e.: 

o Pedrera Berta 

o Protegir les aigües subterrànies de Mina Berta d’abocaments ( A 
l’Avanç de Pla no figura que es farà a la Mina Berta) 

 Incloure i protegir Les Escletxes com a espai de protecció Geotop,  amb la intenció que 
quedi protegit i legislat (Al plànol no surt com protecció Geotop). 

 Per què s’han exclòs les pedreres d’argila? 

 Com encaixen les explotacions mineres dins del Parc Natural? Actualment hi ha 9 
“drets miners” dins el Parc.  

 Inventariar el ratpenat que existeix a la Mina Berta anomenat minotis-minotis 

 Abordar el fenomen de sobrepoblació de senglars. 

 Acceptar que si hi ha voluntat, qualsevol territori és recuperable en 20 anys. 

2. Usos i Activitat (23) 
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 Assumir que actualment el Parc de Collserola s’apropa més a un parc urbà que a un 

parc natural, tot i que la classificació legal que té fa que jurídicament sigui un Parc 
Natural.  

 Hi ha diferències d’opinió respecte la flexibilitat d’usos, comentant que la flexibilitat 
deriva en abusos. 

 Controlar l’accés massiu d’usuaris, el mal ús, les activitats i la extrautilització del Parc,  
així com la pressió que pateix el Parc des de la corona metropolitana. (3) 

 Establir una legislació concreta i que sigui d’aplicació per tal de controlar els usos i 
accessos i limitar les activitats al Parc . Límits clars (3) 

 Definir què fer quan s’acaba l’explotació d’una zona agrícola. Habilitar zones agrícoles i 
recuperar els horts (3). 

 Fomentar la salut incorporant circuits cardiovasculars 

 Trobar estratègies de convivència entre els caminadors i les bicicletes als corriols del 
Parc. 

 Les curses nocturnes que s’han autoritzat al Parc són un problema per als residents. 

 Definir clarament els usos per tal que tothom pugui gaudir del Parc. 

 Definir què es farà a la Mina Berta 

 Limitar els cementiris 

 Reduir les cadenes de restricció d’accessibilitat 

 Establir un Carnet d’Usuari del Parc, a canvi del qual s’ofereixin serveis, coneixement, 
guies de civisme, etc...) 

 Aprofitar els recursos naturals i en concret de la massa forestal per generar Biomassa 
(2)  

 Fomentar l’ús forestal per revaloritzar-lo i treure’n aprofitament, ja que actualment la 
fusta està molt devaluada.  

 

3. Patrimoni construït (1) 

 Tenir en compte la gent que viu al Parc històricament. 

 

4. Infraestructures del Parc (7) 

 Abordar una estratègia per les línies elèctriques que travessen el Parc, que tendeixi a 
minimitzar-les o treure-les. 

 Reforçar el manteniment de les línies elèctriques que travessen el Parc. 

 Què passarà amb els nuclis fora d’ordenació quan vulguin fer noves infraestructures i 
serveis (aigua, etc.)? 

 Definir qui es l’òrgan sancionador per als talls que es produeixen a la línia elèctrica, fruit 
d’un ús fraudulent del barraquisme existent al Parc?  

 Per què cap soterrament de línies elèctriques afecta a El Papiol? 

 Oferir un tractament equitatiu en relació a les infraestructures  

 A la pàgina 205 de l’AVP del PEPNat es parla sobre un assentament d’una via de 
circumval·lació. A quina via o a què fa referència? 
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5. Espai funcional del Parc (2) 

 Definir clarament els límits del Parc i plantejar posar-hi portes d’accés. 

 Fer una porta al Parc a El Papiol i descentralitzar el projecte de Portes de Barcelona. 

 

6. ERE i altres realitats (4) 

 Com s’abordarà el barraquisme? 

 Definir l’estratègia per abordar la implantació de noves infraestructures de serveis 
(aigua, llum, etc...) a les zones Fora d’Ordenació, tenint en compte la gent que viu al 
Parc històricament. 

 Qui es l’òrgan sancionador per als talls que es produeixen a la línia elèctrica, fruit d’un 
ús fraudulent del barraquisme existent al Parc?  

 Què passarà amb els nuclis fora d’ordenació quan vulguin fer noves infraestructures i 
serveis (aigua, etc.)? 

 

7. Directrius de regulació urbanística (1) 

 Estudiar beneficis versus perjudicis de l’existència d’una normativa en un Parc Natural.  

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (13) 

 Incloure a les NNUU la forma de gestió del Parc, incloent-hi una comissió consultiva 
que estigués representada pels sectors socials.  

 Tenir present, estudiar i assumir que les Agrupacions de Defensa Forestal no serien 
necessàries si l’Administració Pública complís amb les seves obligacions. 

 Fer extensiva la gestió forestal, col·laboracions entre finques públiques i privades.  

 Destinar més recursos econòmics a la neteja del Parc i promoure mecanismes per tal 
de fomentar la neteja del mateix, ja que actualment està molt brut. 

o Brigades Populars de Neteja 

o Brigades d’estudiants en pràctiques d’escoles i universitats 

o Es comenta que ja es fan serveis comunitaris de neteja de boscos 

o Mantenir els camins restringits de pas per tal d’evitar una major brutícia 
al Parc. 

 Definir qui és l’òrgan sancionador per als talls que es produeixen a la línia elèctrica, fruit 
d’un ús fraudulent del barraquisme existent al Parc. 

 Augmentar la implicació dels consistoris a l’hora de donar suport i finançament al 
patronat del Parc de Collserola. 

 Augmentar les inversions i fomentar que aquestes vagin de la Generalitat de Catalunya 
als Ajuntaments i dels Ajuntaments als propietaris. (3) 

 

ALTRES TEMES (2) 

 Respecte l’equip PEPNat: Incloure geòlegs a l’equip tècnic del PEPNat 

 Respecte el context polític: La independència.  
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç de pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
9 d’abril de 2015 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del municipi de  Sant Feliu de 
Llobregat. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió realitzada a Sant Feliu de 
Llobregat, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero. Aquesta presentació va ser elaborada per l’equip 
redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes sessions. 
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Estructura de la sessió: 
18.30h Obertura del taller a càrrec de la Regidora d’Urbanisme, Lídia Muñoz. 
18.40h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Farrero, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.00h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Joan Casals, de l’empresa MOMENTUM. 
20.30h Cloenda del taller a càrrec de la Regidora d’Urbanisme, Lídia Muñoz. 
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Participants 
 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Manuel Guerra Sanchez, AAVV La Salut, Can Calders i les Grasses 
2. Javier Alfaro Dámaso, AAVV Roses de Llobregat 
3. Eva Blanco Vives, enginyera tècnic d’obres publiques 
4. Carles Majó Casas, advocat 
5. Miguel Angel Vázquez Domenech, representant de CCOO del Baix Llobregat 
6. Jose Javier Sánchez Santo,  Amics de la Natura de Sant Feliu 
7. Joaquim Pahissa Puertas, Agrupació recerca i estudis de Sant Feliu 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

8. Lídia Muñoz, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
9. Lluís Nieto Ortín, Tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Feliu 
10. Margarita Llongueres i Vallès, representant del grup municipal PSC. 
11. Manuel Leiva Velázquez, representant del grup municipal ICV-EUIA-ISF 
12. Jordi Boronat Torne, representant del grup municipal CiU 
13. Marià Martí, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
14. Marta Doñoro, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
15. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Joan Casals 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (2 aportacions) 

 Millorar la connectivitat entre el Parc i les zones externes al Parc, assegurant 
l’existència de corredors biològics. 

 Per tal de millorar la biodiversitat, cal mantenir l’activitat agrícola dins el Parc i perquè 
això sigui possible, cal disminuir la població de senglars, ja que aquests posen en perill 
aquesta activitat. 

 

2. Usos i Activitat (10 aportacions) 

 Millorar la senyalització de la xarxa de camins i recorreguts. 

 Potenciar la gestió forestal. 

 Executar la gestió forestal, especialment en finques públiques de titularitat municipal: 
Torre Abadal i La Salut. 

 Potenciar les activitats agrícoles. Per exemple, recuperar la vinya. 

 Requalificar les zones 6 / 7 a zones agrícoles, especialment aquelles que es troben en 
terrenys municipals. 

 Controlar la fauna, especialment els senglars, per tal de recuperar l’agricultura. 

 Augmentar l’espai agrícola per tal de preservar i millorar la biodiversitat; altrament el 
bosc guanya terreny.  

 Control cinegètic del porc senglar. 

 Posar fre a pràctiques com la caça esportiva: batudes, ... 

 Fer compatible la caça amb altres usos, per exemple acotant-la a 3 o 4 dies l’any. 

 

3. Patrimoni Construït (2 aportacions) 

 Preservació del patrimoni: Can Ferriol, Torre Abadal, La Salut. 

 Intentar donar un ús d’educació ambiental al patrimoni construït, desenvolupant un 
tipus de Can Coll 2. 

 

4. Infraestructures del Parc (2 aportacions) 

 Exigir a les companyies elèctriques el manteniment de les seves línies per tal d’evitar 
incidents, com ara incendis forestals. 

 Noves línies d’alta tensió. 

5. Espai funcional del Parc (3 aportacions) 

 Establir les premisses per a la pavimentació d’accessos: materials a utilitzar, ... 

 Preveure l’adequació dels accessos als nous usos. 
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 Legislació per a la zona limítrofa del Parc, que és la més vulnerable: 

o Pistes de pàdel 

o Activitats industrials 

o Cimentera: està jurídicament fora del Parc.  

6. ERE i altres realitats (2 aportacions) 

 Eradicació de barraques il·legals. 

 Col·laboració supramunicipal per exercir la disciplina urbanística. 

7. Directrius de regulació urbanística (2 aportacions) 

 Possibilitar activitats de col·laboració públic-privada en l’ús del patrimoni construït. 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (2 aportacions) 

 Gestió de les diferents activitats. 

 Importància del desenvolupament del Pla de Gestió. 

 

ALTRES TEMES (5 aportacions) 

 

Modificació del PGM (3 aportacions) 

 El PEPNat ha d’obligar el Pla General a adaptar-se, per exemple les reserves viàries, 
les construccions en sòl no urbanitzable, ... 

 Possibilitat d’incorporar al Parc zones externes amb clau 21. 

 Desclassificació dels vials que travessen el Parc. 

 

Sobre el document d’Avanç de Pla del PEPNat (2 aportacions) 

 A la taula 10 (pàg.48) hi falten La Salut i Torre Abadal 

 Comprovar que dins el Parc viuen 94 persones al terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

	

 

Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Sala de Plens de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
20 d’abril de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del 
PEPNat, per tal de poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser elaborada per l’equip 
redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes sessions. 

 
Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura del taller a càrrec del primer tinent d’alcalde, Enric Giner. 
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19.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Alarcon, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
21.00 h Cloenda del taller a càrrec del primer tinent d’alcalde, Enric Giner. 
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Rosa Abós Prats, Grup d’Estudis 
2. Jordi Boada, Associació Amics de la Micologia d’Esplugues 
3. Lluïsa Romeu, Associació Amics de la Micologia d’Esplugues 
4. Jordi Raventós, veí d’Esplugues 
5. Gemma-Rosa Badia, Centre Excursionista d’Esplugues – Esplugaviva 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

6. Enric Giner, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Esplugues 
7. Pedro Carmona, director de l’àrea de Medi Ambient i Serveis Territorials 
8. Albert Comellas, Regidor grup municipal de CiU 
9. Marià Martí, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
10. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica del PEPNat (Consorci del Besòs) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (2) 

Paisatge (2): 

 Elaborar un catàleg del paisatge del Parc de Collserola. 

 Establir una transició entre el Parc i la ciutat mitjançant el tipus de vegetació i el canvi 
de paisatge. 

 

2. Usos i Activitat (7) 

Usos forestals (3): 

 Controlar les destrosses provinents dels efectes meteorològics, que generen l’aparició 
d’arbres caiguts i un sotabosc brut. 

 Establir un protocol de neteja del sotabosc per afavorir la prevenció d’incendis. (2) 

Ús del lleure (4): 

 Establir uns criteris segregats per als ciclistes i vianants, i així afavorir una bona 
convivència entre aquests usuaris al Parc, ja que actualment hi ha una mala 
convivència. (3) 

 Augmentar la vigilància per tal de controlar i reduir el grau d’incivisme, sobretot pel que 
fa al cablejat o als cartells d’informació del Parc. 

Usos cinegètics (4): 

 Controlar la sobrepoblació del porc senglar a les “zones de seguretat”. 

 L’espècie del porc senglar està en perill degut a la sobrepoblació de la mateixa. 

 Buscar sistemes de compensació econòmica per solucionar el problema de 
sobrepoblació del senglar. 

o Comercialització de la carn de senglar? 

 

3. Patrimoni construït (1) 

 Definir un ús als dipòsits d’aigua de Sant Pere Màrtir 

 

4. Infraestructures del Parc (9) 

General (3): 

 Establir un protocol d’acció per aquelles infraestructures que estan obsoletes o en 
desús. 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
 Establir un programa de protecció civil i entrenar a les persones per a fer front a 

possibles incendis (hidrants, camins, etc... ) (2) 

Xarxa de camins (4): 

 Ordenar els accessos i les zones, diferenciant aquelles que són de pas restringit de 
vehicles rodats de les que són zones per caminadors. 

 Fer una senyalització més clara dels itineraris establerts al Parc, d’acord amb la 
senyalització europea, per tal que tothom sigui capaç d’interpretar els senyals. (2) 

 Fer més visible i clar l’accés al Parc des d’Esplugues. 

Infraestructures de Serveis (2): 

 Minimitzar les pertorbacions que generen les infraestructures de serveis o fer que 
aquestes passin per fora del Parc. 

 Estudiar l’eliminació de l’antena de “Telefónica” de Sant Pere Màrtir i verificar si és el 
municipi d’Esplugues qui hauria d’assumir els costos de l’enderroc. 

5. Espai funcional del Parc (2) 

 Establir una transició més clara entre el Parc i la ciutat, mitjançant canvi del tipus de 
vegetació, el paisatge, etc... 

 

6. ERE i altres realitats (0) 

 No han sortit preocupacions o suggeriments en relació a aquest eix. 

 

7. Directrius de regulació urbanística (2) 

 Dins del Parc existeixen diferents usos que necessiten una qualificació diferent. Com es 
gestionarà això amb una única clau de qualificació urbanística? 

 Dins del Sòl No Urbanitzable existeixen qualificacions amb clau 7b. Com es qualificarà 
aquest sòl? 

 

8. Desenvolupament del Pla i gestió econòmica (1) 

 Gestionar la biomassa. 

o Aprofitar l’energia de la neteja del bosc 

 

ALTRES TEMES (7) 

Educació ambiental i conscienciació (7): 

 Educar i posar en valor el Parc. 

 Posar un altre centre d’interpretació del Parc, que sigui una unitat mòbil i que es pugui 
anar desplaçant per les zones de vora del Parc. (3) 

 Establir estratègies d’avís per anunciar a l’usuari que està a prop del Parc. (2) 

o Senyalitzacions del tipus: “estàs a 1km del Parc de Collserola”. 

 Donar a conèixer el Parc de Collserola a les escoles d’Esplugues, doncs actualment és 
un gran desconegut pels estudiants. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
 

 

 
 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
 

 

 

 

 

 

 



115 

	

 

ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
 

 

 

 

 



117 

	

 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	



119 

	

 

 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 
Centre Cultural i Cívic de la Federació Obrera 
28 d’abril de 2015 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)L’Avanç de Pla del 
PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora dins del procés de 
tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del municipi de Molins de Rei. 
S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero i Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser 
elaborada per l’equip redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes 
sessions. 
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Estructura de la sessió: 
18.00h Obertura del taller a càrrec del regidor de Medi Ambient, Ramon Sánchez Gil. 
18.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Farrero i 
Antoni Alarcon, membres de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
18.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
20.00 h Cloenda del taller a càrrec del primer tinent d’alcalde, Ramon Sánchez Gil. 
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Ignasi Grau, enginyer agrònom 
2. Ignacio Balcazas, veí de Collserola 
3. Bonaventura Navarro, promotor immobiliari i propietari sector El Terral 
4. Mònica Navarro, veïna de Molins de Rei 
5. Núria Navarro, veïna de Molins de Rei 
6. Enric Monforte, propietari de la finca Can Planas 
7. Fidel Castellví, propietari forestal 
8. José Seguir, membre de la Societat de Caçadors de Molins 
9. Anastasio Molina, president de la Societat de Caçadors de Molins 
10. Pilar Llorente, tresorera de la AAVV de la Rierada 
11. Pedro Royo, president ADF Puigmadrona-Olorda 
12. Albert Sanchez, membre ADF Puigmadrona-Olorda 
13. Miquel Tort, president MYCOS 
14. Mª Eugènia Ripoll, representant del Museu i Patrimoni Històric de Molins de Rei 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

15. Ramon Sánchez, regidor de Medi Ambient Ajuntament de Molins de Rei 
16. Robert Juvé, cap d’Urbanisme Ajuntament Molins de Rei 
17. Jordi Boltà, cap Negociat de Medi Ambient Ajuntament Molins de Rei 
18. Xavi Paz, 1r tinent d’alcalde (PSC) 
19. Mª Rosa Moreno, cap Negociat d’Esports Ajuntament Molins de Rei 
20. Roger Castillo, representant de la CUP 
21. Lluís Carrasco, representant de ICV (IxMdR) 
22. Isabel Raventós, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
23. Marià Martí, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
24. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica del PEPNat (Consorci del Besòs) 
25. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (8 aportacions) 

 Incorporar els espais dels corredors biològics-ecològics dins l’àrea de protecció del 
Parc (2) 

 Netejar els boscos perimetrals, els arbustos, els rius i les rieres (4) 

 Abordar la prevenció d’incendis mitjançant un pla de gestió forestal (1) 

 Recuperar les fonts (1) 

2. Usos i Activitat (26 aportacions) 

General (1): 

 Prohibir l’ús del Parc com a espai de maniobres militars (1) 

Ús del lleure (10): 

 Establir un equilibri entre les activitats i la preservació, i definir els criteris del que cal 
preservar (reserva natural) i el que es pot destinar al gaudi ciutadà (bosc urbà), ja que 
actualment hi ha confrontació entre el Parc Natural i el Parc Urbà. (2) 

 Buscar un fórmula capaç de conjugar els diferents usos del Parc (1) 

 Establir un control dels usos del lleure per afrontar la massificació, i establir una norma 
d’usos del Parc (2) 

 Tenir en compte els habitants del Parc per tal que tothom en pugui gaudir (1) 

 Regular els usos i les activitats esportives, així com la circulació de bicicletes (llocs per 
on poden passar, velocitat, etc...) (2) 

 Reeducar els amos dels animals domèstics (1) 

 Contemplar el risc d’ús turístic del Parc i regular-lo (1) 

Usos forestals (5): 

 Fer tales de renovació als boscos (1) 

 Promoure des del Consorci el foment per l’agrupació i coordinació entre propietaris per 
una millor gestió forestal, que busqui l’aprofitament dels boscos i els netegi (3) 

 Estudiar les vies per beneficiar-se d’un aprofitament forestal (1) 

Usos agropecuaris (6): 

 Ampliar els usos permesos a les finques del Parc, per tal que esdevinguin rentables i es 
puguin conservar (1) 

 Promoure cooperatives entre propietaris de finques (1) 

 Repensar el tipus d’agricultura i qui la duu a terme (1) 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
 Fomentar la masoveria (1) 

 Pensar l’agricultura com a ús / activitat (1) 

 Repensar l’agricultura per tal que funcioni millor i s’aconsegueixi més biodiversitat (1) 

Usos cinegètics (4): 

 Establir un control de les espècies cinegètiques, sobretot del porc senglar, el tudó i el 
conill (2) 

 Permetre les batudes per controlar el senglar i fer més esperes nocturnes (2) 

3. Patrimoni construït (3 aportacions) 

 Protegir el patrimoni històric i arquitectònic (masies), tant pel que fa al seu paisatge 
com pel que fa a les activitats permeses i compatibles (1) 

 Documentar, recuperar, donar a conèixer i fomentar el respecte del patrimoni històric 
(1) 

 Repensar el fet que les masies ubicades en SNU paguen impostos com si estiguessin 
en SU (1) 

4. Infraestructures del Parc (3 aportacions) 

Xarxa de camins (2): 

 Recuperar els antics camins i fer accessibles aquells que han quedat tallats per 
realitats existents de barraquisme, horts marginals, etc... (2) 

Infraestructures de Serveis (1): 

 Soterrar les línies elèctriques 

5. Espai funcional del Parc (5) 

 Entendre els equipaments com a espais d’oportunitat i de relació Parc-Ciutat-Parc (2) 

o Porta del Parc: Cal Terral 

o Equipament Can Graner 

o Equipament Vall Pineda 

 Concretar els usos dels espais connectors fora dels límits del Parc (1) 

o exemples: claus 6, tancaments, etc... 

 Recuperar les zones degradades de la perifèria del Parc (2) 

o exemples: molins, El Terral 

6. ERE i altres realitats (3 aportacions) 

 Respectar els habitants dels assentaments Fora d’ordenació (2). 

o Turó del Quirze 

 Fer front al barraquisme (1) 

o Riera Bonet 

o Font dels Casats 

7. Directrius de regulació urbanística (3 aportacions) 

 Definir usos d’equipament dins del Parc (2) 

o Antic camp de tir 

o Espai adjacent a l’escola Virolai 
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o Espai adjacent institut 

 Encarar les normatives a la gent que viu al Parc (1) 

8. Desenvolupament del Pla i gestió econòmica (6 aportacions) 

 Gestionar la seguretat al Parc, als camins i a les zones de cultiu, doncs cada vegada hi 
ha més circulació de gent i incivisme (2) 

o Furts de pinyes, garrofes, ametlles, etc.. 

 Legislar sobre les ocupacions il·legals i la connexió d’aquestes a les línies elèctriques 
mitjançant una bona gestió amb recursos i control (2) 

 Afrontar la gestió de les escombraries (1) 

 Gestionar des del Consorci la Disciplina urbanística (1) 

 

ALTRES TEMES (8 aportacions) 

Educació ambiental i conscienciació (8): 

 Construir un Centre d’Interpretació situat a la confluència entre el Llobregat i Molins de 
Rei que serveixi de porta d’accés al Parc (2). 

 Treballar més l’educació ambiental i els valors ecològics a través de campanyes de 
sensibilització a les escoles, instituts, famílies, associacions, etc... per donar a conèixer 
el Parc Natural (6) 

o Visió de l’educació més integral 

o Manca de consciència ambiental al col·lectiu de 30 - 40 anys. 

o Ha millorat molt la sensibilització en els darrers 20 anys.. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 
Can Ginestar- Carrer Carles Mercader, 17 
29 d’abril de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió, de les aportacions dels participants del municipi de Sant Just Desvern. 
S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió de l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal 
de poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 
Pla del PEPNat. 

 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero i Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser 
elaborada per l’equip redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes 
sessions. 
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Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura del taller i presentació dels 8 eixos de l’avanç del Pla. 
19.10h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Joan Frígols, de l’empresa MOMENTUM. 
20.45 h Cloenda del taller. 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el vostre coneixement de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 
 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
 
1. Preservació i millora de la biodiversitat (2) 

Biodiversitat, Processos ecològics, Pertorbacions, Serveis ecosistèmics, Paisatge 
(2) 

 Sembla que s’enfoca més com a parc urbà que parc natural, tal com es planteja al 
document d’Avanç. Cal tenir en compte que és un parc natural: cal regular/protegir-lo 

 Desenvolupar un Pla sanitari i de manteniment de la vegetació 

 

2. Usos i activitats (12) 

Ús de lleure (8) 

 Lleure obert. Accessibilitat al Parc: cal facilitar l’accés de les persones al Parc 

 El reglament actual respecte al BTT és excessivament restrictiu. Obrir diàleg amb les 
associacions de ciclistes per parlar d’usos 

 Plantejar una oferta de vehicles elèctrics de lloguer: 2 places, 5 places i Microbus 

Usos forestals (1) 

 Foment de calderes en què s’aprofitin les restes forestals per fer una millor gestió de la 
massa forestal 

Usos agropecuaris (1) 

 Ús agrícola al voltant de les masies. Trobar com fer arribar l’aigua. Actualment hi ha 
dificultat de relació entre usos agrícoles i protecció del medi 

Ús cinegètic (2) 

 Regular la caça de forma que els dies de cacera siguin no festius i es faci més 
compatible amb activitats de lleure 

 Control cinegètic dels senglars 

 

3. Patrimoni construït (4) 

 Es necessària molta ajuda als usos forestals, agrícoles i a les edificacions històriques 
(masies, etc.) 

 Preservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic: 

o El Parc no és només patrimoni natural, també és patrimoni arquitectònic. 
Exemple: Vall de Valldonzella 

 Les fonts naturals: cal preveure la seva neteja, rehabilitació i conservació com a 
patrimoni històric 
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o A part de les fonts també tenir en compte la xarxa de mines 

o Web útil: fes fonts, “Fent Fonting” (4Fs) 

 Recuperar el patrimoni històric: cal protegir el “petit patrimoni”: bateries anti-aèries, 
zones de pas de carros... 

 

4. Infraestructures del Parc (2) 

Xarxa de camins (1) 

 Xarxa viària segregada per modalitat (que les bicis no es trobin vianants ni cotxes). La 
senyalització (camins, etc.) ha de ser més clara 

Infraestructures de servei (1) 

 Cal analitzar les conseqüències d’accions a evitar (ATLL...) 

 

5. Espai funcional del Parc (1) 

Les vores del Parc i la connexió amb la trama urbana (1) 

 Delimitació d’usos i límits del Parc: cal definir bé els usos dins del Parc i els límits 
externs del Parc (tendint cap a ampliació)  

 

6. ERE i altres realitats (1) 

Urbanitzacions fora d’ordenació (1) 

 Cases Font de la beca: Valoritzar el grau de prioritat d’intervenció (cal dignificar-les) 

 

7. Directrius de regulació urbanística (2) 

 Cal assegurar els connectors biològics i les passeres. Desprogramar PGM en un futur 

 Cal definir i protegir millor alguns sectors o hàbitats. Per exemple: detectar hàbitats on 
està la fauna de Collserola 

 

8. Desenvolupament del pla i Gestió econòmica (2) 

 El Parc hauria de tenir un “òrgan executiu” amb poder 

 Necessitat d’un organisme únic que coordini i promocioni la reglamentació dels usos, 
els controli i els faci complir. S’ha de tenir en compte en tots els usos, però sobretot els 
de lleure. Cal fer èmfasi en fer complir la normativa 

 Equipament metropolità a Sant Just, qualificació 7c. 

 

ALTRES TEMES:  

 

Millora informació i comunicació 

 Pedagogia: Cal acompanyar la facilitat d’accés amb pedagogia 

 Crear un Centre d’interpretació, a la Vall de Sant Just, que seria la porta d’entrada des 
de la part del Baix Llobregat. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
4 de maig de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del municipi de  Sant Cugat del Vallès. 
S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió realitzada a Sant Cugat del 
Vallès, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero i Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser 
elaborada per l’equip redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes 
sessions. 
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Estructura de la sessió: 
18.30h Obertura del taller a càrrec de la Cap d’Àrea de Medi Ambient, Gemma López 
18.40h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Farrero, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.00h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Joan Casals, de l’empresa MOMENTUM. 
20.30h Cloenda del taller a càrrec de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Abel Cebrián Alenta, Mas Fortuny 
2. Manel Soler Mateu, Sol i Aire 
3. Manuel Fernández, Mas Fortuny 
4. Eva Serrats, La Floresta Parla 
5. Representant de l’Associació Propietaris i Veïns de la Floresta 
6. Bibiana Fontanet Adell, ESLV – docents St. Cugat 
7. Domènec Miquel, Grup Estudis locals 
8. Jaume Bell Garcia, Can Bell 
9. Paqui Busquets, Can Busquets 
10. Jaume Busquets Unallonga, Can Busquets 
11. Ernest Vidal, Club Muntanyenc St. Cugat 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

12. Isabel Raventós, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
13. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
14. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Joan Casals 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (0 aportacions) 

 

2. Usos i Activitat (10 aportacions) 

Ús del lleure (5) 

 Regular ús ciclistes. Identificació (matrícula?), assegurança 

 Flexibilitzar redactat normativa de l’ús de bicicletes dins del Parc 

 Educar i sensibilitzar ciclistes a les entrades del Parc 

 Les hípiques haurien de contribuir a arreglar camins; provoquen erosió 

 Limitar les zones de pas pels cavalls 

Usos forestals (2) 

 Calderes de biomassa als centres escolars 

 Augmentar subvencions per a calderes de biomassa 

Usos agropecuaris (2) 

 Manteniment del sota bosc amb pasturatges de ramat (ovelles?) 

 Compensacions econòmiques per activitats de conreu o arreglar camps 

Usos cinegètics (1) 

 Establir límit de la caça als EREs per evitar que tingui lloc massa prop de les zones 
habitades (ex. Sol i Aire...) 

 

3. Patrimoni Construït (3 aportacions) 

 Dedicar recursos al manteniment i dinamització de les masies 

 Assegurar qualitat de vida dels habitants de les masies. Flexibilitzar usos 

 Permetre desenvolupar activitats a les masies 

 

4. Infraestructures del Parc (2 aportacions) 

Xarxa de camins (1) 

 Recuperar camins antics. Xarxa de camins 

Infraestructures de servei (1) 

 Actuar en franges de protecció, línies d’electricitat o telèfon. Neteja ben feta 
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5. Espai funcional del Parc (3 aportacions) 

 Millorar permeabilitat entre administracions i habitants 

o Plataforma “La Floresta parla” 

 Llegir “a temps” la transcripció de la Floresta (s’adiu al PEPNat?) 

 Dotar de continuïtat del món natural al món urbà 

 

6. ERE i altres realitats (6 aportacions) 

 Els habitants dels ERE es podran mantenir dins del Parc? 

 Solucionar el problema d’urbanització de Torre Negra 

 Respectar tots els veïns que porten tota la vida al Parc 

o Ex. Mas Fortuny, Sol i Aire 

 Desenvolupar l’ERE de la urbanització Sol i Aire i Mas Fortuny 

 No tractar els perímetres interns com a zones de tensió 

 Cal tractar els espais perimetrals amb especial cura 

 

7. Directrius de regulació urbanística (1 aportació) 

 Vincular la normativa urbanística a la lògica natural 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (0 aportacions) 

 

ALTRES TEMES  

Sensibilització i educació ambiental (4 aportacions) 

 Crear espai de trobada i participació anual 

o Recollir propostes, recollir necessitats, avaluació 

 Desenvolupar l’equipament de Can Montmany 

 Ús pedagògic de Can Montmany (àrea geoecològica) 

 Dotar de més recursos programa educatiu “Cuidem Collserola” (Ajt de Sant Cugat) 

 

 

ALTRES COMENTARIS  

 Desacord en pt.20 línies estratègiques i pt.6 model estratègic (eixos) 

 Direcció del Parc rotativa entre els diferents municipis 

 No s’ha comunicat suficientment als veïns de Sant Cugat 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE NOU BARRIS 
Biblioteca Les Roquetes 
25 de març de 2015 

Introducció 
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A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i àmplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del DISTRICTE DE NOU BARRIS, 
Ajuntament de Barcelona. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos 
de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió del Districte de Nou Barris, 
amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de poder-les 
incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero. Aquesta presentació va ser elaborada per l’equip 
redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes sessions. 
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Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura del taller a càrrec del Conseller del Districte de Nou Barris, Adrià Ventura. 
19.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Farrero, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec d’Alfons Stinus i 
Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
21.00h Cloenda del taller a càrrec del Conseller del Districte de Nou Barris, Adrià Ventura 
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Jesús Aguilar, Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris 
2. Juany Rodriguez, Associació de Trinitat Nova 
3. Ainhoa Francoy, AAVV de Trinitat Nova 
4. Yoyi Alvarez, Ateneu popular de Nou Barris – Plataforma d’Entitats de Roquetes 
5. Willy Gonzalez, AAVV de Torre Baró 
6. Isidro Manuel Pedrosa, Vicepresident de la AAVV de Torre Baró 
7. Ramon Ferrer, Tresorer de la AAVV de Torre Baró 
8. Jesús Barragan, Vocal de la AAVV de Torre Baró 
9. Jaime Codina, Vocal de la AAVV de Torre Baró 
10. Juan Esteban Leon, President de la AAVV de Torre Baró 
11. Montserrat Tesero, Vocal de la AAVV de Torre Baró 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

12. Adrià Ventura Ramos, Conseller del Districte de Nou Barris 
13. Marta Doñoro, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
14. Eugènia Vidal, Àrea Metropolitana de Barcelona 
15. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Alfons Stinus i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (4 aportacions) 

 Evitar la massificació del Parc de Collserola 

 Limitar i regular les activitats al Parc, com per exemple les bicicletes, les rutes, etc... 

 Caldria instaurar un control i una redistribució dels senglars per evitar les destrosses 
que generen al Parc. 

 

2. Usos i Activitat (9 aportacions) 

 Establir activitats escolars, dirigides als infants per tal de generar consciència 
mediambiental i augmentar el respecte per la natura i el medi ambient. 

o Itineraris per escoles pel Parc de Collserola 

o Obrir una granja amb labors educatives 

 Organitzar horts urbans en terrenys que actualment es troben en desús. 

 Es posa en dubte el trasllat de la gossera. En cas que aquesta sigui traslladada, fer una 
residència canina particular en el seu lloc. 

 Establir activitats repartides i distribuïdes pel Parc, tals com. 

o una hípica 

o una granja d’animals 

o diverses zones de pícnic. 

 Construir una zona esportiva o poliesportiu a l’actual Dipòsit de les Aigües 

 

3. Patrimoni Construït (4 aportacions) 

 Convertir l’actual “Casa de la Bruja” de Torre Baró en un punt d’informació del Parc de 
Collserola. 

 Proposar per a ús comunitari les edificacions patrimonials existents, apostant pel 
patrimoni públic, no privat. 

 Utilitzar les masies del Parc com a cases de Colònies. 

 Recuperar el patrimoni construït abandonat (molins, basses, pous, etc...) 

 

4. Infraestructures del Parc (10 aportacions) 

 Establir una xarxa de rutes verdes saludables que enllacin els diferents barris de 
Barcelona limítrofs amb el Parc. 

 Facilitar l’accessibilitat i el transport públic al Parc: 

o augmentar els accessos al Parc 
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o fer arribar el TMB (Transport Metropolità de Barcelona) a dins del Parc 

o Incorporar transport públic (TMB) a la zona de Torre Baró, doncs 
actualment no es públic. 

o acabar d’executar els túnels dels enllaços de les línies de metro L1, L4 
i L3. 

o Adequar la carretera d’accés al Cementiri de Collserola. 

o Obrir una pista forestal que uneixi Torre Baró de Baix amb Torre Baró 
de Dalt. 

 Soterrar les línies d’Alta Tensió i informar sobre el traçat de la MAT i el seu pas pel 
Parc. 

 Augmentar el nombre de fonts al Parc i tenir-ne cura. 

 Millorar la prevenció d’incendis, construint més boques d’incendi. 

 

5. Espai funcional del Parc (2 aportacions) 

 Formular una gestió del Parc que no es basi amb els límits administratius. 

 Definir i gestionar una visió comunitària de les vores del Parc. 

 
6. ERE i altres realitats (5 aportacions) 

 El tema de l’habitatge no queda resolt al PEPNat. 

 Respectar les cases existents dins del límit del Parc i fora del Parc de Collserola.  

 Respectar les cases i els terrenys fora d’ordenació existents a la zona de Torre Baró. 

 Deixar de fer expropiacions que després deixen solars buits durant anys. Hi ha terrenys 
expropiats que han quedat sense ús, com el cas de Font Magués 

 En la zona de depòsits d’aigua de Torre Baró cal voluntat per fer-hi la zona esportiva, 
poliesportiu,... 

 

7. Directrius de regulació urbanística (2 aportacions) 

 Seguir preservant el Parc de Collserola del trànsit rodat i controlar els carrers urbans 
que queden dins del mateix Parc, doncs coexisteixen zones urbanes que necessiten 
trànsit rodat. 

 Estudiar la xarxa viària rodada de Can Masdeu: Que es fa amb els cotxes? 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (5 aportacions) 

 Construir una gestió del Parc participada i comunitària on també hi tinguin un paper 
específic les entitats veïnals dels barris que fan frontera amb el Parc.  

 Caldrà abordar en particular: 

o La gestió de la vigilància i seguretat del Parc (no se sap com es porta) 

o Els usos privats del Parc  

 Oferir transparència en relació a la gestió del Parc: quines partides pressupostàries hi 
han per executar el PEPNat?   

 Recopilar els treballs relatius al Parc de Collserola que s’han realitzat amb anterioritat a 
l’Avanç de Pla del PEPNat, per tal de no partir de 0, doncs s’ha realitzat molta feina 
prèviament, des de les entitats i associacions involucrades amb el Parc de Collserola. 
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ALTRES TEMES: Participació en el Pla (3 aportacions) 

 S’haurien d’haver fet sessions de participació prèvies a la redacció de l’Avanç de Pla. 

 Cal donar més temps entre la convocatòria i la data de la sessió per tal que les 
associacions puguin parlar amb tots els veïns. 

 Cal obrir la convocatòria a les sessions de participació als veïns dels barris afectats, 
doncs a la sessió celebrada només hi són representants d’associacions i entitats. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE SARRIÀ-SANT 
GERVASI (1) 
Centre Cívic Vàzquez Montalban 
25 de març de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT 
GERVASI, Ajuntament de Barcelona. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons 
els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser elaborada per l’equip 
redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes sessions. 
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Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura del taller a càrrec del Conseller del Districte de Sarrià, Josep M. Julià. 
19.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Alarcon, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Elisa Stinus, de l’empresa MOMENTUM. 
21.00h Cloenda del taller a càrrec del Conseller del Districte de Sarrià, Josep M. Julià. 
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Xavier Portell, AVAUP 
2. Víctor Muntaner, AAVV Vallvidrera Plaça del Pi 
3. Anna Bosch, AAVV Vallvidrera Plaça del Pi 
4. Ramón Ferrer, AAVV Vallvidrera Plaça del Pi 
5. José Luís Lorente, AAVV Rectoret 
6. Jaime Teixidó, AAVV Rectoret 
7. Maria Antonia Ferrer, AAVV Mas Guimbau 
8. Xavier Canadell, AAVV Mas Guimbau 
9. Xavier Jordà, ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura) 
10. Jose Maria Cuevas, AAVV Font del Mont 
11. Damià Gibernat, AAVV Vallvidrera 
12. Salvador Ferran, AAVV Vallvidrera 
13. Mònica Vila, AAVV Mas Sauró 
14. Carles Mamano, AAVV Mas Sauró 
15. Joan Baucells, AAVV Mas Sauró 
16. Montse Moreno, AAVV Mas Sauró 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

17. Joan Puigdollers, regidor de l’Ajuntament de Barcelona i president del Consell de 
Districte de Sarrià Sant Gervasi 

18. Josep M. Julià, Conseller del Districte de Sarrià Sant Gervasi 
19. Alfons Raspall, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
20. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica del PEPNat (Consorci del Besòs) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Elisa Stinus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 

	

 

Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (1 aportació) 

 Repensar la contradicció existent entre l’objectiu de millorar la connectivitat entre la 
ciutat i el Parc i el d’evitar la sobrefreqüentació 

 

2. Usos i Activitat (4 aportacions) 

 Repensar la contradicció existent entre l’objectiu de millorar la connectivitat entre la 
ciutat i el Parc i el d’evitar la sobrefreqüentació 

 Preocupa la construcció de nous equipaments com el de Mas Sauró, construït 
recentment. 

 Informar sobre el temps de biodegradació de les ampolles que es tiren al Parc. 

 Evitar que el Parc de Collserola esdevingui un Parc Temàtic. 

 

3. Patrimoni Construït (0 aportacions) 

 No han sortit preocupacions o suggeriments en relació a aquest eix. 

 

4. Infraestructures del Parc (1 aportació) 

 Reduir el trànsit rodat del Parc, doncs els cotxes que van de Sant Cugat a Barcelona i 
viceversa haurien de passar pels Túnels de Vallvidrera. 

 

5. Espai funcional del Parc (2 aportacions) 

 No queda clar quin abast i quines repercussions tindrà l’estudi de l’Espai funcional, 
doncs el PEPNat només tracta el SNU 

 Evitar que es perdin reserves per a equipaments a l’Espai funcional, ja que els nuclis 
urbans d’allà dalt tenen dèficits d’equipaments. 

 

6. ERE i altres realitats (0 aportacions) 

 No han sortit preocupacions o suggeriments en relació a aquest eix. 

 

7. Directrius de regulació urbanística (0 aportacions) 

 No han sortit preocupacions o suggeriments en relació a aquest eix. 
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8. Desenvolupament i gestió econòmica del Plà (2 aportacions) 

 El Parc està ple de runa, porqueria, bicicletes mentre que el Consorci del Parc es 
dedica a netejar els miradors. 

 Augmentar el control dins del Parc. 

 

ALTRES TEMES (7 aportacions) 

 

Participació (4 aportacions) 

 Els participants esperaven rebre més informació i explicacions de l’Avanç de Pla abans 
de fer les seves aportacions. 

 Necessiten més informació sobre l’àmbit concret que els afecta (Sarrià nord), doncs és 
el que els interessa. 

 Volien participar en la redacció del Pla des del primer moment, quan l’administració es 
posava a treballar. 

 Agraeixen que s’organitzi un procés participatiu. No hi estan gaire acostumats i no s’ho 
esperaven així. 

 

En relació al document de l’AVP (3 aportacions) 

 Els plànols estan a una escala massa petita. 

 Al document de diagnosi de l’AVP falta molta informació, per exemple un participant 
exposa que a Can Carlets fan mandarines i aquest ús no està contemplat. 

 Al document de diagnosi de l’AVP, el punt 17 de les línies estratègiques està mal 
redactat. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE SARRIÀ-SANT 
GERVASI (2) 
Centre Cívic Vil·la Florida 
26 de març de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT 
GERVASI, Ajuntament de Barcelona. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons 
els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero. Aquesta presentació va ser elaborada per l’equip 
redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes sessions. 
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Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura del taller a càrrec del Conseller del Districte de Sarrià, Josep M. Julià. 
19.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Farrero i 
Antoni Alarcon, membres de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
21.00h Cloenda del taller a càrrec del Conseller del Districte de Sarrià, Josep M. Julià. 
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Eva Ceano-Vivas 
2. Leo Bejarano, de la plataforma 15M 
3. Anna Sirera, de l’AAVV del Farró 
4. Membre de l’AAVV del Farró 
5. Professional independent (ciències mediambientals) 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

6. Joan Puigdollers, regidor de l’Ajuntament de Barcelona i president del Consell de 
Districte de Sarrià Sant Gervasi 

7. Josep M. Julià, Conseller del Districte de Sarrià Sant Gervasi 
8. Isabel Raventós, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
9. Marià Martí, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
10. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica del PEPNat (Consorci del Besòs) 
11. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (7 aportacions) 

 Buscar mecanismes per augmentar el sotabosc i així millorar la prevenció d’incendis.  

 Plantejar les estratègies per fer front a la sobrepoblació de senglars  

o caçadors 

 Canviar les plantes invasives que existeixen actualment al Parc 

 Establir un model de gestió forestal que contempli la producció de biomassa i gestioni 
la neteja del bosc.  

 Preveure tallafocs i executar-los mitjançant la tala i aclarida del bosc, establint ajudes 
econòmiques per part de l’administració per realitzar la tala.  

 Prohibir els pesticides al Parc i impulsar tractaments ecològics. 

 

2. Usos i Activitat (6 aportacions) 

 Regular els usos al Parc per evitar l’actual abús i la massificació del mateix. 

 Facilitar les activitats agroforestals a aquells propietaris que ho desitgin. 

 Plantejar quin és l’ús de l’exèrcit militar al Parc de Collserola, i si hauria d’existir. 

 No permetre la caça com a activitat esportiva dins del Parc de Collserola. 

 Fomentar una forta educació ambiental a tots els municipis del Parc i a les escoles per 
tal de conscienciar als usuaris de la necessitat de les bones pràctiques, ja que limitar-
los l’accessibilitat és molt difícil. 

 Promoure el coneixement del Parc. 

 

3. Patrimoni Construït (2 aportacions) 

 Flexibilitzar els usos del patrimoni construït 

 Permetre des de l’administració la reconstrucció o recuperació del patrimoni. 

 

4. Infraestructures del Parc (3 aportacions) 

 Controlar els desdoblaments de les vies d’accés i la contaminació acústica  que 
generen les vies ràpides. 

 Què passarà amb la línia de MAT? El Pla té les competències per limitar el pas de la 
MAT pel Parc de Collserola i caldria limitar les línies que travessen el Parc a les de 
220V. 

 Impulsar una moratòria d’infraestructures al Parc. 
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5. Espai funcional del Parc (3 aportacions) 

 Definir l’àmbit del Parc corresponent al refós dels límits del PEPCO + els límits del 
Decret 2010. 

 Incloure les zones del PEPCO que actualment estan fora del Parc 

o Modificació Puntual de la Riera de Molins de Rei. 

 Redactar un Pla específic per tota la zona del PreParc, que reguli totes les vores. 

 

6. ERE i altres realitats (3 aportacions) 

 Resoldre definitivament els “assentaments fora d’ordenació” i posar en dubte la opció 
d’expropiació com a solució a aquestes situacions. 

 La legalització dels “assentaments fora d’ordenació” no és la solució. 

 

7. Directrius de regulació urbanística (2 aportacions) 

 Establir una política d’usos al Parc Natural molt restrictiva. 

 Adquisició de propietats per part de l’administració, ja que el percentatge de propietats 
de titularitat privada és actualment del 60%. 

  

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (2 aportacions) 

 Repensar la governança de l’espai,  

o Establir un programa-marc de custòdia 

o Custòdia Forestal per agilitzar permisos. 

 Apostar per una governança participativa i amb un òrgan consultiu que tingui més pes. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE GRÀCIA 
Biblioteca dels Penitents 
13 de maig de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i àmplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del DISTRICTE DE GRÀCIA, 
Ajuntament de Barcelona. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos 
de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió del Districte de GRÀCIA, 
amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de poder-les 
incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté un resum de l’explicació que es va realitzar a l’inici de la sessió, 

a càrrec d’Antoni Alarcón. Aquesta presentació ha estat elaborada per l’equip redactor 
del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes sessions. 
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Estructura de la sessió: 
18.00h Obertura del taller  
18.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Alarcón, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
18.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Joan Frígols, de l’empresa MOMENTUM. 
20.00h Cloenda del taller  
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Joan Carles Asbert, Voluntari Depana 
2. Pilar Lladó, Mas Falcó 
3. Elena Horinel, Voluntària GdG 
4. Anna Casado, Veïna 
5. Adelaida Martínez, Veïna 
6. Francesc Centellas, Veí 
7. Patrícia Rich, Veïna 
8. Elena Leg, Veïna 
9. Xavi Franch, CC El Coll 
10. Sílvia Manzanera, L’Independent de Gràcia 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

11. Francesc Roma, Districte 
12. Montserrat Filomeno, Gerència Districte Gràcia 
13. Marina Muñoz, Comunicació AMB 
14. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
15. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Joan Frígols 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el vostre coneixement de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els 2 suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del 
PEPNat? 
 

Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (2 aportacions) 
Biodiversitat (2 aportacions) 

 Facilitar el control i l’atenció dels gats ferals que viuen al Parc. Necessitat 
d’infraestructures de suport logístic. 

o Veure l’experiència de “gats de Gràcia”. 

 Els habitants han de formar part de la biodiversitat. 

o Han de ser conscients del seu impacte i capacitat de col·laborar en el 
manteniment del Parc 

o Cal educar en un ús responsable del lleure. 

2. Usos i Activitat (6) 
Ús del lleure (3) 

 M’espanten les entrades massives al Parc (les 7 portes...). Poden provocar incendis, 
deixalles, destrucció del medi... 

 Regular l’ús de les bicicletes. 

o Existeix conflictivitat sobretot en camins estrets. 

 Usos – conflictes 

o Cal tenir present que és important regular els usos. 

Usos agropecuaris (3) 

 Que les Masies (algunes) siguin centres d’activitats permanents d’entitats i gent. 

 Incorporar ja els “pagesos de ciutat” que ara ocupen solars per fer boscos i hortets. 

 Dins els usos agropecuaris s’ha d’esperar que es facin servir mètodes sostenibles. 

3. Patrimoni Construït (1) 
 Vincular les accions de restauració – recuperació amb la inserció socio-laboral. 

4. Infraestructures del Parc (3) 
Xarxa de camins (3) 

 Les bicis tenen millors camins que els vianants en alguns llocs. Per què? 

 Infraestructures: assegurar-se que els camins segueixen l’orografia, per no quedar 
destruïts amb les pluges. 

 Crear zones accessibles per a persones amb mobilitat reduïda 

 

 

 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
5. Espai funcional del Parc (3) 

 

Vores del Parc i connexió amb trama urbana (1) 

 Afavorir determinats usos a les vores per destensionar el Parc. 

o Les vores no es poden deslligar del Parc i el poden descongestionar. 

o Afavorir el lleure ciutadà a les zones d’entrada del Parc. 

6. ERE i altres realitats (2) 
 No permetre cap més construcció dins del Parc. 

 Entenc que no hi haurà noves construccions dins dels límits del Parc. 

o Cal protegir l’Espai funcional del Parc: davant noves construccions. 

7. Directrius de regulació urbanística (0) 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (3) 
 No existeix un mecanisme adequat per regular usos 

o Cal un òrgan amb capacitat real per fer complir la normativa. 

 Crear òrgans de participació ciutadana (serveis + usuaris + propietaris, etc.) 

o Ha d’anar més enllà del Consell Consultiu del Parc. 

  “Facta, non verba”  

 

ALTRES TEMES:  

Disseny i promoció d’accions educatives, sensibilització... (3) 
 Ús del lleure: promoure accions educatives per formar els ciutadans – usuaris del Parc. 

 Establir amplis sistemes d’informació, comunicació i educació ambiental: webs, xarxes 
socials, escoles,.. 

o Crear “antenes” d’enllaç amb la ciutat. 

 És important recuperar la “memòria històrica” del Parc per poder fer pedagogia. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Presentació realitzada de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE HORTA 
GUINARDÓ (1) 
Local de l’AVV de la Font del Gos 
14 de maig de 2015 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i àmplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió, de les aportacions dels participants del DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ, 
Ajuntament de Barcelona. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos 
de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió del Districte d’HORTA-
GUINARDÓ, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal 
de poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 

 
Estructura de la sessió: 
18.00h Obertura del taller  
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18.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Alarcón, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
18.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec d’Alfons Stinus i 
Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
20.00h Cloenda del taller 
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Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Raül Ferrando, president de l’AVV de la Font del Gos 
2. Jordi Piñol, AVV de la Font del Gos 
3. Enrique Alifa, AVV de la Font del Gos 
4. Maria Ramos, AVV de la Font del Gos 
5. Juan Carlos Garcia, AVV de la Font del Gos 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

6. Gonzalo Puelles, Conseller Districte Horta-Guinardó 
7. Marià Martí, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
8. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Alfons Stinus i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el vostre coneixement de la situació actual del Parc, i a la vista del contingut de 
l’Avanç de Pla del PEPNat... 
  

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins són els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (7 aportacions) 
 Fer la poda necessària per part de l’Ajuntament per reduir el risc d’incendis. 

 Incorporar sistemes de protecció contra incendis. Incloure una toma d’aigua per tal 
facilitar l’actuació dels Bombers en cas d’incendis. 

 Incorporar la reforestació i renaturalitzar els runams, ja que la muntanya està plena de 
brutícia. 

o Les vores dels Dipòsits estan plenes de runa. 

 Aprofitar més els veïns de la Font del Gos per tal de mantenir i arreglar el barri: volem 
que se’ns utilitzi. 

 

2. Usos i Activitat (8) 
Ús del lleure (5) 

 Els usuaris visitants no respecten ni cuiden el Parc ni el seu entorn, i no són conscients 
que aquesta zona (Font del Gos) és un barri de muntanya. Els veïns de la Font del Gos 
estem cremats.  

 Caldria establir un control per tal d’assegurar-se que els usuaris compleixen i coneixen 
les normes del Parc. 

 Existeix una mala convivència entre els usuaris ciclistes i els usuaris vianants o veïns 
del Parc, ja que les bicicletes van massa ràpid i són agressives. 

 Caldria controlar l’accés de motos al Parc, ja que tot i que està prohibit el seu pas, les 
motos pugen igualment. 

Usos cinegètics (3) 

 Establir una normativa que prohibeixi donar menjar als senglars i fer-la complir. 

 Els visitants del Parc contribueixen a generar un problema amb els senglars, ja que 
apareixen amb ganivets o els hi donen menjar. 

 Els senglars suposen un perill a nivell de circulació rodada, però no per als caminadors 
ni pels veïns. 

3. Patrimoni Construït (8) 
 Cal diagnosticar les edificacions existents a la Font del Gos per poder establir graus de 

perill  (esfondrament, insalubritat, etc...), ja que conviuen edificacions ben construïdes 
amb barraques mal construïdes. 

 Al Districte existeix molta documentació relativa a les obres d’urbanització de la zona, 
però manca diagnòstic dels habitatges. 

 El 70% dels habitatges de la Font del Gos estan escriturats. 

 Fer complir les normes de seguretat en relació a les edificacions (3) 
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o Ex. Un veí ha construït un mur de contenció davant de la carretera, en 

una zona de servitud de carretera, per tal de protegir-se dels cotxes 
que entren a la seva parcel·la. 

 Inventariar i diagnosticar les edificacions buides o abandonades, per evitar l’acumulació 
de brutícia o la seva “okupació”. 

 Protegir el barri de la Font del Gos de l’especulació d’empreses constructores, les quals 
diagnostiquen les edificacions abandonades per adquirir-les pagant l’IBI de les 
mateixes. 

o L’empresa constructora PASECRAM està fent aquest tipus 
d’especulació a la Font del Gos. 

o Existeixen al voltant de 17 edificacions en aquesta situació. 

 

4. Infraestructures del Parc (9) 
Xarxa de transport públic (3) 

 Fer arribar el transport públic al barri. 

 Moure la parada de BUS (línia 45) a la zona superior del barri, o duplicar les parades 
(una a dalt i una altra a baix) per facilitar l’accessibilitat a la gent gran. 

 Posar una marquesina a la parada de BUS. 

Xarxa de serveis (6) 

 Treure el transformador antic que existeix al barri, ja que la seva instal·lació actual és 
molt insegura. 

 Soterrar les línies elèctriques. 

 Incorporar mesures anti-incendis a totes les infraestructures de serveis. 

 Actualitzar els postes de llum, actualment molt deteriorats i fets malbé, poden caure en 
qualsevol moment. 

o Els cables de llum són accessibles amb la mà des de moltes cases, 
genera perill. 

 Demanar l’estudi d’urbanització als tècnics municipals Manuel Franco i Carles Mas, del 
Districte d’Horta-Guinardó. 

 Executar la urbanització del barri de la Font del Gos i la seva xarxa de serveis. 

o Falten clavegueres 

 Urbanitzar i ordenar l’espai del davant de tots els habitatges del veïnat de la Font del 
Gos. 

 

5. Espai funcional del Parc (1) 
 Re-ajustar els límits del Parc Natural per solucionar els assentaments “Fora 

d’Ordenació”. 

 

6. ERE i altres realitats (16) 
 Buscar una solució des del Districte per tal que el barri de la Font del Gos sigui Sòl 

Urbà, ja que les urbanitzacions “Fora d’Ordenació” acumulem malestar des de fa molts 
anys, i per tant des del punt de vista del barri de la Font del Gos, aquest és el problema 
prioritari a solucionar al Parc de Collserola. 

 Elaborar una diagnosis de l’ERE de Cal Notari en relació a tota la seva realitat (zones i 
sistemes). 
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 Què podem aportar els veïns per col·laborar en la sortida d’aquesta situació urbanística 
irregular? 

 Reconèixer la identitat com a barri, especificant que es tracta d’un barri de muntanya i 
amb una forta identitat. 

 Permetre que els veïns que viuen aquí es quedin a viure aquí, doncs aquesta és la 
nostra voluntat i fa 40 anys que hi som. 

o Per què seria aconsellable moure els veïns 150m més enllà? Aquesta 
opció és millor ecològicament parlant? 

 Prendre consciència que els veïns de la Font del Gos cuidem i netegem el Parc, i no 
construirem més habitatges dels que ja existeixen. Quin mal medi ambiental estem fent 
al Parc? Estem ajudant a mantenir el Parc! P.e.: Construcció d’un Mirador per part dels 
veïns. 

 

7. Directrius de Regulació urbanística (4) 
 Apuntar una nova categoria urbanística que es refereixi a “Barri de Muntanya”. 

 Establir criteris homogenis per tothom, evitant els privilegis territorials 

 Deixar de prohibir-nos certs privilegis (serveis) per part de l’Ajuntament pel sol fet 
d’estar qualificats de “Parc Natural”, ja que no tenim altra cosa que muntanya i ens 
dediquem a ella. 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (1) 
 Invertir recursos econòmics per soterrar les línies elèctriques. 

 

ALTRES TEMES 
Gestió (4) 

 Promoure la neteja al barri de la Font del Gos des de l’Ajuntament de Barcelona, ja que 
actualment no es fa. 

 Reconèixer el manteniment i les tasques dutes a terme des del veïnat de la Font del 
Gos. P.e.: Execució de la entrada al camp de futbol. 

 Gestionar la neteja dels límits entre carrer i muntanya, ja que actualment estan molt 
bruts. 

 Posar contenidors de poda com els que existeixen a Sarrià 

 

Sensibilització ambiental i Educació (1) 

 No existeixen programes d’Educació Ambiental al nostre barri. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE HORTA 
GUINARDÓ (2) 
Centre Cívic Casa Groga 
21 de maig de 2015 
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Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i àmplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió, de les aportacions dels participants del DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ, 
Ajuntament de Barcelona. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos 
de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió del Districte d’HORTA-
GUINARDÓ, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal 
de poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
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Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura del taller  
19.10h Presentació del document AVANÇ DE PLA del PEPNat, a càrrec d’Antoni Alarcón, 
membre de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
19.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Joan Casals, de l’empresa MOMENTUM. 
20.45h Cloenda del taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
Participants 
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Oriol Badell, Voluntaris Collserola 
2. Manel Bello, Veïns Parc Vall d’Hebron 
3. Antònia Muria, afectada per la passarel·la 
4. Jordi Gimisó, DEPANA 
5. Carles Pozzi, Voluntaris Collserola 
 

 
Membres de l’Ajuntament, Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del 
PEPNat: 

6. Gonzalo Puelles, Conseller Districte Horta-Guinardó 
7. Gemma Blasco, Tècnica de Barri 
8. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
9. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Joan Casals 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el vostre coneixement de la situació actual del Parc, i a la vista del contingut de 
l’Avanç de Pla del PEPNat... 
  

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins són els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (0) 

2. Usos i Activitat (5) 
Ús del lleure (2) 

 Buscar una solució a l’excés de brutícia  que hi ha al Parc, fruit de l’ús de lleure 

o Caldria impulsar l’educació ambiental des de les escoles i escoles 
bressol. 

 No afavorir la continuïtat dels camins per tal de no afavorir l’accés de persones i així 
evitar la massificació 

Usos cinegètics (3) 

 Excés de senglars i presència d’aquests a les ciutats provocant externalitats (p.e. 
destrosses a zones verdes, ...) 

 Prohibir la caça a tot el Parc 

 Potenciar corredors ecològics amb altres espais naturals 

3. Patrimoni Construït (0) 

4. Infraestructures del Parc (2) 
Xarxa viària i ferroviària (1) 

 No permetre construir més infraestructures 

o P.e. Túnel d’Horta, ... 

Infraestructures de serveis (1) 

 Buscar solucions per minimitzar l’impacte de les línies elèctriques 

5. Espai funcional del Parc (0) 

6. ERE i altres realitats (1) 
Urbanitzacions fora d’ordenació (1) 

 Buscar solucions per a les edificacions fora d’ordenació: legalitzar o expropiar. 

7. Directrius de Regulació urbanística (0) 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (2) 
 Assegurar un control total del Parc per part del Consorci, sense deixar poder als 

Ajuntaments 

 Exercir un control de les regulacions i normatives existents: ciclistes, ... 
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ALTRES TEMES:  

Sensibilització ambiental i Educació (1) 

 Oferir formació / informació a la gent que visita el Parc: fulletons informatius, tríptics, ... 

o Actualment ho fan els voluntaris 

Procés participatiu (1) 

 El procés participatiu s’hauria d’haver fet d’una altra manera. Caldria haver començat el 
procés amb un debat previ a l’elaboració de l’Avant pla. 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS 
ANNEX 2: ACTES SESSIONS PRESENCIALS ESPECÍFIQUES 
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Sessió de recollida presencial de suggeriments per l’Avanç de Pla del PEPNat del Parc de 
Collserola, realitzada a: 
 

CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR DEL PARC NATURAL DE LA 
SERRA DE COLLSEROLA 
Sala de reunions Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
6 de maig de 2015 
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Text refós 

	
Introducció 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del Consell Científic Assessor del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 
eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió realitzada al Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de 
treball del PEPNat, per tal de poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç 
de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Un ANNEX que conté la presentació del document que es va realitzar a l’inici de la 

sessió, a càrrec d’Antoni Farrero i Antoni Alarcon. Aquesta presentació va ser 
elaborada per l’equip redactor del PEPNat, expressament per a dur a terme aquestes 
sessions. 
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Estructura de la sessió: 
10.30h Obertura de la sessió a càrrec de Marià Martí, gerent del Consorci. 
10.40h Presentació del document síntesi a càrrec d’Antoni Farrero i Antoni Alarcon 
11.00h Aportacions dels participants, moderació a càrrec de Mireia Valls, de l’empresa 
MOMENTUM. 
12.30h Cloenda de la sessió a càrrec Marià Martí, gerent del Consorci. 
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Participants 
 
 
Participants membres del Consell Científic Assessor: 

1. Lluís C. Cabañeros Arantegui 
2. Martí Boada, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de 

Barcelona 
3. Santiago Sabaté Jorbà, Universitat de Barcelona 
4. Gil Gorchs Altarriba, Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica 

de Catalunya 
5. Xavier Escuté Gasulla, Institució Catalana d'Història Natural (suplent: Josep Germain 

Otzet) 
6. Josep Ma Espelta Morral, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
7. Louis Lemkow Zetterling, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - Universitat 

Autònoma de Barcelona 
8. Sebastià Grau Àvila, secretari Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  
9. Antoni Puigarnau 
10. Xavier Mayor, equip redactor PEPNat 

 
Membres del Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del PEPNat: 

11. Marià Martí, Gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
12. Isabel Raventós, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
13. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
14. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (5 aportacions) 

Biodiversitat (2) 

 Entendre la Biodiversitat com a element principal del Pla Especial i tot allò que se’n 
derivi, i donar-li importància a la seva socialització com a eix conductor. 

 Preveure que el Parc, tot i ser una reserva natural integral, no és un espai intocable i 
pot albergar moltes complicitats sense que la biodiversitat es vegi afectada. 

Processos ecològics (1) 

 Posar en dubte una fronterització contundent, ja que s’està perdent la fauna i les 
espècies dels espais oberts. 

Serveis ecosistèmics (1) 

 Mesurar l’estat dels ecosistemes per poder treballar, avaluar i abordar els serveis 
ecosistèmics. 

Pertorbacions (1) 

 Actualitzar els conceptes del que són les pertorbacions, ja que l’ecologia clàssica 
contempla pertorbacions que actualment ja no ho són. 

 

2. Usos i Activitat (7 aportacions) 

Ús del lleure (1) 

 Controlar i educar els propietaris de gossos i animals domèstics per evitar el marcatge 
de territori o un excés de deposicions al Parc. 

Usos agropecuaris (5) 

 Regular els usos d’Horts Urbans i Activitat Agrícola plantejant els escenaris desitjables i 
rebutjant els que no s’hi avinguin. 

o Agricultura ecològica 

o Agricultura integrada / convencional 

 Prendre com a referència el Pla Agropecuari on queden recollides algunes directrius 
d’ús i localitzar els llocs on es poden dur a terme. 

o Ex. Cas de Valldaura 

 Definir una estratègia per aquelles finques agrícoles que tenen qualificació 
d’Equipament i que per tant són susceptibles de desaparèixer. 

 Estudiar els beneficis i recursos econòmics per desenvolupar explotacions d’activitat 
agrícola de secà. Quina activitat d’aquest tipus es pot explotar a Collserola? Existeixen 
entorns adequats? 
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 Fomentar l’explotació amb ramats, establint condicions i condicionants, i definir la seva 

compatibilització amb l’ús públic. 

Usos cinegètics (1) 

 Definir una estratègia pel problema del Senglar. 

 

3. Patrimoni Construït (3 aportacions) 

 Tenir en compte que els conceptes canvien i que conservar és compatible amb molts 
usos (tecnologia, etc...) 

 Establir estratègies de gestió per a la restauració i activació de construccions 
abandonades o obsoletes. 

 Elaborar un plànol inventari de tots els artefactes construïts obsolets a restaurar o re-
activar. 

 

4. Infraestructures del Parc (1 aportacions) 

Xarxa de serveis (1) 

 Establir estratègies de gestió per a la restauració i activació d’infraestructures 
obsoletes. 

 

5. Espai funcional del Parc (4 aportacions) 

 Estudiar la relació entre la Biodiversitat i la ciutat per desfronteritzar la seva relació i 
gestionar la naturalització a les zones Parc – Ciutat. 

 Abordar el mode de recàrrec que representa Collserola (relació Parc – Ciutat) i afavorir 
la connexió amb el verd urbà i la seva permeabilitat amb el Parc. 

 Saltar-se els límits actuals del Parc, i aconseguir que l’Espai Funcional també estigui 
regulat, més enllà de definir recomanacions, donat que un Pla Especial té competència 
per definir els límits que consideri necessaris. 

 Aprofitar la Comissió Institucional per delimitar 2 àmbits (Parc i Pre-Parc) que tinguin 
diferent planificació i regulació. 

 

6. ERE i altres realitats (2 aportacions) 

 Explicar els arguments de la situació del Parc als habitants dels assentaments Fora 
d’Ordenació per poder implicar-los amb complicitat. 

 Definir una aposta clara per als assentaments Fora d’Ordenació per evitar tenir la 
població en contra. 

7. Directrius de regulació urbanística (1 aportacions) 

 Calen més eines i instruments potents per fer un bon Pla Especial en matèria del medi 
natural, ja que la legislació sectorial no conté bons instruments per gestionar el medi 
natural. 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (3 aportacions) 

 Proporcionar una eina capaç de prioritzar les amenaces per tal de facilitar les tasques a 
l’equip gestor del Parc. 



243 

	

 Establir una estratègia de participació de la població del Parc amb un procés de 
priorització d’amenaces, per tal de conèixer on cal destinar els recursos econòmics. 

 Establir un esquema de gestió flexible a una realitat canviant, ja que si la eina de gestió 
dinàmica no funciona la situació actual empitjorarà. 

 

ALTRES TEMES  

Sensibilització i Educació Ambiental (3 aportacions) 

 Socialitzar i utilitzar un llenguatge que tothom entengui i donar importància a una 
comunicació fàcil, entenedora i educativa. 

 Socialitzar els conceptes i trencar amb les formes elitistes de valoració de la 
biodiversitat. 

 Educar els propietaris de gossos i animals domèstics per evitar el marcatge de territori 
o un excés de deposicions al Parc. 

 

Procés de Participació (1 aportació) 

 Augmentar la funció del Consell Científic Assessor més enllà de la participació, per 
poder fer aportacions durant la redacció del document del PEPNat. 

 

Mètode i formulació del document PEPNat (6 aportacions) 

 Fer ús dels documents de diagnosi ambiental que ha realitzat la UAB. 

 Incloure el Banc de Dades del Parc a la diagnosis abans de fer nous inventaris i 
actualitzar les dades, fer-ne avaluacions i instaurar indicadors de seguiment. 

 Repensar els objectius del Pla Especial i les seves definicions, per tal de poder fer 
avaluacions de compliment d’objectius, establint indicadors i estats esperats per 
avaluar si s’han assolit. 

 Actualitzar els conceptes del medi natural segons la seva evolució i tenir en compte la 
desaparició de les funcions passiva i activa. 

 Definir la vigència del PEPNat i amb quina freqüència se’n farà la revisió. 

 El PEPNat ha de ser un referent metodològic per a futurs Plans Especials de semblant 
índole. 

 

Diagnòstic socio-demogràfic (3 aportacions) 

 Manca projecció de futur en la proposta del PEPNat. 

 Profunditzar més amb la sociologia i demografia dels 15.000 habitants del Parc i 
realitzar un estudi diagnòstic i de projecció de futur. 

o Percepció envers el Parc, demografia, ocupació, compatibilitats de les 
seves voluntats vs objectius del PEPNat, etc... 

 Generar complicitats entre els 15.000 habitants del Parc, estudiant prèviament la seva 
actitud i predisposició per després establir estratègies de cooperació. 
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ANNEX: Síntesi de l’explicació de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat (no es va fer la presentació en 
diapositives) 
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Sessió de recollida presencial de suggeriments per l’Avanç de Pla del PEPNat del Parc de 
Collserola, realitzada al: 
 

CONSELL CONSULTIU DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 
COLLSEROLA 
Sala polivalent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
7 de maig de 2015 
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Introducció 
 
 
El 27 de gener del 2015 el Consell Metropolità de l’AMB  va aprovar l’Avanç de pla del nou Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

El procés participatiu ha estat liderat i dirigit per la Secretaria Tècnica del PEPNat i ha comptar 
amb la col·laboració de l’empresa MOMENTUM, la qual ha dissenyat i facilitat els tallers de 
recollida presencial de suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment 
participatiu per tal d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La 
metodologia afavoreix el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i 
suggeriments de la forma més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del Consell Consultiu del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons els 8 eixos 
de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió realitzada al Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de 
treball del PEPNat, per tal de poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç 
de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
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Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura de la sessió a càrrec de Marià Martí, gerent del Consorci. 
19.15h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
21.00h Cloenda de la sessió a càrrec Marià Martí, gerent del Consorci. 
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Participants  
   
Participants membres de la ciutadania: 

1. Carles Sallas, ADENC 
2. Xavier Jordà, ADENC 
3. Gemma Lopez, Ajuntament de Sant Cugat 
4. Olga Meca, Ajuntament El Papiol 
5. Damià Gibernet, AVV Mont d’Orsà – Vallvidrera 
6. Jaume Taxé, AVV Sant Just Desvern 
7. José Miguel Sebastián, AVV Sant Just Desvern 
8. Carles Mamano, AVV S. Maria Vallvidrera – Mas Sauró 
9. Toni Mateo, AVV Barri Montbau 
10. Manel Soler, AVV i Propietaris Sol i Aire Miranda 
11. Francisco Bravo, propietari Can Roldan (Sant Just Desvern) 
12. Montse Jurado, propietari Can Roldan (Sant Just Desvern) 
13. Jordi Novials 
14. Oleguer Farras, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) 
15. Lisa Mas, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) 
16. Francesc Cruces, Club Muntanyenc Sant Cugat 
17. Francesc Bernat Oller, Col·lectiu Agudell – Ecologistes en Acció Catalunya 
18. Juli Fontova, Col·lectiu Agudell – Ecologistes en Acció Catalunya 
19. Jordi Gimisó, DEPANA 
20. Joaquim Castelló, Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
21. Laura Saurí, Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
22. Francisco Javier Valencia, Federació Catalana de Caça 
23. Marcelino Hernandez, Societat Caçadors l’Ardilla Cerdanyola del Vallès 
24. Jaume Estapé, Societat Caçadors l’Ardilla Cerdanyola del Vallès 
25. Esther Argelich, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
26. Josep Lluís Moner, Federació d’Ecologistes de Catalunya 
27. Joan Gaya, Fundació Sant Cugat 
28. Domènech Miquel, Grup d’Estudis Locals 
29. Pere Aceitón, Secció Excursionista SEAS 
30. Ferran Rodà, Universitat Autònoma de Barcelona 
31. Antoni Gómez, Universitat de Barcelona – Facultat de Biologia 
32. Josep Ramon, Associació Masies Collserola 
33. Manel López, Associació Masies Collserola 
34. Jordi Raventós, Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues 
35. Maria Antonia Ferrer, AVV Mas Gimbao - Can Castellví 
36. Carolina Gil, AVV Mas Gimbao - Can Castellví 
37. Sònia Quintana, AVV Mas Gimbao - Can Castellví 
38. Jordi Campos, AVV Mas Gimbao - Can Castellví 
39. Josep Lluís Salazar, Federació Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Cugat 
40. Marc Montlleó, equip redactor PEPNat 
41. Xavier Mayor, equip redactor PEPNat 

 
 
Membres del Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del PEPNat: 

42. Marià Martí, Gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
43. Isabel Raventós, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
44. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
45. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (17 aportacions) 

Biodiversitat (4) 

 Modificar l’enfocament de l’AVP del PEPNat i tornar a redactar els objectius, ja que el 
document actual planteja objectius de conservació inferiors als de la Declaració de Parc 
Natural de 2010.  

 Replantejar el document del PEPNat per donar més prioritat a la protecció del medi 
natural, i abordar aspectes com la fragmentació, l’aïllament, la pèrdua d’espai, la 
urbanització, o la connectivitat, ja que l’AVP del PEPNat no ho resol. 

 Realitzar un estudi específic amb l’objectiu de millorar la biodiversitat faunística segons 
un reequilibri d’espècies, una repoblació controlada i una activitat proactiva com a 
compensació de la pressió antròpica. 

 Preservar la connectivitat entre els espais naturals metropolitans, augmentant els 
espais connectors i els convenis municipals. 

 

Processos ecològics (2) 

 Fomentar l’acció proactiva per la protecció d’espècies i la seva reintroducció al Parc. 

 Promoure la investigació a les universitats, en relació als processos ecològics i 
ecosistèmics del Parc. 

o Ex. Reintroducció del peix el Fartet 

Serveis ecosistèmics (4) 

 Entendre el Parc com a sistema ecològic, ja que és el pulmó ambiental de l’aire de 
l’AMB, i és el veritable principal sistema proveïdor de serveis ecosistèmics.  

o El Pi Blanc és molt vulnerable als riscos derivats de les ventades, 
incendis i complica molt les actuacions dels bombers 

o En el document s’entenen els serveis ecosistèmics amb objectius poc 
preservadors del medi natural. 

 Fomentar l’establiment d’un major nombre d’ecosistemes sotmesos a l’evolució natural. 
Aquest ecosistemes haurien de tenir una dimensió adequada segons les 
característiques dels mateixos i no quedar reduïts només a petites àrees. 

 Identificar millor els serveis ecosistèmics del Parc en relació a la vital conservació del 
medi natural.  

o Ex. fixació de CO2 per la massa forestal. 

 Aconseguir la connectivitat entre els espais naturals dins del Parc i amb els que 
l’envolten  

o Ex. Connectivitat Parc Collserola - Riu Llobregat. 
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Paisatge (4) 

 Gestionar i regular la contaminació lumínica del Parc. 

 Protegir el curs d’aigua de la riera de Vallvidrera a la zona de Can Borrull, actualment 
afectat per obres (Ajt de Sant Cugat), ja que es troba mancat de protecció. 

 Naturalitzar i estudiar els afloraments d’aigua originats per la canonada d’ATLL a la 
zona de Sant Just Desvernque estan generant ecosistemes d’interès. 

Pertorbacions (3) 

 Recuperar els espais estratègics miners: Mina Berta, turó de Montcada. 

 Estudiar el règim d’usos de la Pedrera Berta i incloure’l al document.  

 Restaurar l’aqüífer geotèrmic de la Pedrera Berta i prohibir-hi més edificació. 

 

2. Usos i Activitats (12 aportacions) 

Ús del lleure (4) 

 Regular l’ús de la BTT 

 Modificar el punt 4.2.2. del document d’AVP del PEPNAT, en relació a la oferta de 
serveis del Parc, per no basar l’oferta de serveis en la demanda creixent d’ús públic i 
activitats socials. 

 Fer una Avaluació d’Impacte Ambiental, per valorar la capacitat de càrrega del Parc, ja 
que la resistència i absorció dels impactes ambientals no és il·limitada: totes les 
activitats no s’han de regular ja que no totes són possibles. Les que es consideri que no 
són possibles no s’han d’admetre. 

 Identificar i regular correctament els diversos usos, per minimitzar la pressió a les 
zones sobre-utilitzades i la col·lisió d’interessos: activitats, usos i infraestructures. 

Usos forestals (1) 

 Els treballs de neteja de boscos per la prevenció d’incendis són excessius   i van en 
contra de l’evolució natural de la fauna i la flora: és un Parc Natural. 

o Ex. No fer les neteges del bosc a la primavera. 

Usos agropecuaris (1) 

 Promoure activitats que ajudin a les activitats agrícoles i el seu patrimoni. 

Usos cinegètics (6) 

 Canviar la gestió cinegètica del Parc de Collserola. 

 Preveure un control de les espècies del Parc. 

 Fer un plantejament global de la caça al Parc de Collserola. 

 Estudiar la gestió dels porcs senglars quan arriben a les zones urbanes i generen 
destrosses: 

o Ex. Barri de Montbau 

 Esterilitzar les femelles de senglars, per controlar la sobrepoblació. 

 Tancar la Carretera de les Aigües i fer passos especials perquè els senglars puguin 
sortir, ja que actualment el senglar està encerclat a dins el Parc. 

o Ex. El que s’està fent al Parc de Doñana. 
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3. Patrimoni Construït (4 aportacions) 

 Establir activitats complementàries de suport i vinculades a les Masies, compatibles 
amb els objectius del Parc. 

 Oferir facilitats per la conservació i millora del patrimoni construït i cultural. 

 Respectar el medi ambient respectant també les propietats i els propietaris. 

 Respectar els residents del Parc. 

 

4. Infraestructures del Parc (6 aportacions) 

Xarxa viària i ferroviària (3) 

 Establir una xarxa bàsica en condicions que faciliti els usos i activitats.  

 Desactivar les infraestructures, internes i externes, immediates al Parc i que suposen 
una seriosa amenaça per al manteniment de la biodiversitat.  

 Renunciar a les grans infraestructures: Túnel Horta, Túnel Central, Via Cornisa 

Xarxa de camins (1) 

 Establir i condicionar una xarxa de camins que faciliti la vida a les masies. 

Xarxa de serveis (2) 

 No valorar la MAT com a alternativa de racionalització de les línies elèctriques d’Alta 
Tensió ja que no és sostenible. 

 El criteri sobre l’establiment de línies elèctriques que conté el document de l’AVP del 
PEPNat és insuficient. 

 

5. Espai funcional del Parc (5 aportacions) 

 Abordar els problemes que es generen als barris limítrofs amb el Parc. 

o Responsabilitat amb el manteniment del Parc  

o Revisar el projecte de les portes de Collserola 

 Posar més èmfasi en la connectivitat biològica amb l’exterior del Parc. 

 Millorar la regulació i la delimitació dels espais o zones de transició entre la zona del 
Parc i les zones urbanes, ja que en molts casos no existeixen zones de transició / 
espais perimetrals. 

 Incloure l’àmbit de Can Cussó (Valldoreix) en el PEPNat per tal de protegir valors 
ambientals i paisatgístics dels actuals conreus i boscos.  

 Tenir en compte el valor estratègic de Can Cusó com a espai de transició – espai 
perimetral al Parc; i travessat pel torrent d’en Llobet; - vial d’enllaç suprimit; - connector 
del torrent. 

 

6. ERE i altres realitats (5 aportacions) 

 Integrar i reduir els nuclis urbans interns - PGM 

 Dur a terme l’ERE de Sol i Aire i excloure el dret de tanteig i retracte. 

 Valorar el canvi de límits del Parc per poder solucionar la situació urbanística de barris 
com la Font del Gos (Horta-Guinardó) i la seva degradació urbanística. 

 Explicar quin urbanisme es farà en relació a la demanda d’habitatges de les zones 
residencials existents al Parc.  

o Ex. Les planes de la Floresta. 
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 Els assentaments fora d’ordenació són il·legals des del PGM 1976. 

 

7. Directrius de regulació urbanística (7 aportacions) 

 Incloure èmfasi a la regulació urbanística del document, amb més valentia i claredat per 
blindar operacions de nova construcció dubtoses.  

o Ex. Cas Núñez i Navarro 

 Aplicar la disciplina urbanística 

o Ex. S’han obert expedients; prova que s’està aplicant una mica de 
Disciplina Urbanística. 

 Les urbanitzacions al Parc s’estan convertint en dormitoris benestants.  

o Ex. Grans volums a Vallvidrera.  

 Comparar el cas de la Ctra. Olot, al parc de la zona volcànica de la Garrotxa, amb la 
Ctra. Vallvidrera. Estudiar l’exemple d’Olot per aplicar-lo a la Carretera de Vallvidrera. 

 Establir un criteri pels equipaments de la perifèria del Parc i regular els paràmetres de 
les zones verdes i els equipaments de la perifèria. 

 Tenir en compte que Collserola està declarat Parc Natural per tal d’aturar el tema 
urbanístic i el creixement construït i edificat. 

 Proposar un canvi legislatiu que permeti l’aprovació de totes les obres que s’hagin de 
fer dins el Parc des de la Generalitat i no des dels Ajuntaments.   

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (5 aportacions) 

 Apostar per una veritable concertació entre les diferents administracions per tal de tirar 
endavant el Pla Especial, ja que no és la proposta que se’ns presenta amb el PEPNat. 
No existeix aquesta concertació per a la protecció. 

o Mai no ha existit una veritable concertació de les Administracions. 

 Les administracions del Vallès són claus en les connexions ecològiques del Parc. El 
Parc és el pulmó ambiental metropolità en una illa de CO2, sistema ecosistèmic. 

 Establir polítiques metropolitanes d’adquisició de sòl per la connexió entre el Llobregat i 
el Besòs (St. Cugat i Cerdanyola no poden comprar més zona verda). Cal un 
“Ajuntament Metropolità”. 

o Ex. AMB té documentació de les zones verdes i Parc. 

 Les retallades econòmiques en protecció natural fan molt difícil fer polítiques de 
protecció. 

 Digitalitzar les qualificacions del PEPCO i fer un GIS.  

 

ALTRES TEMES PROPOSATS PELS PARTICIPANTS 

 

Educació i sensibilització ambiental (4 aportacions) 

 Redactar un Pla d’Educació Ambiental. 

 Fer una maqueta de Collserola. 

 Oferir més informació i formació sobre la biodiversitat del Parc a les escoles “Pla 
d’educació ambiental”. 

 Oferir Educació Ambiental als residents del Parc i a les Administracions 
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o Contaminació lumínica, fertilitzants ecològics... 

 

Procés de Participació (7 aportacions) 

 El procés participatiu no és el que toca. Està mancat. 

 Promoure la participació en el document al món universitari i als experts del medi 
natural. 

o Institucions existents que ja són acadèmiques haurien d’haver 
participat en la redacció de l’AVP PepNat. 

 Abandonar la data del final del procés de participació. 

 No bloquejar la data de tancament del procés participatiu. 

 Manca democràtica. 

 El procés de redacció d’aquest Pla s’ha de fer des de noves bases. 

 Que es tingui en compte el document que s’ha presentat formalment a la sessió que es 
transcriu en aquest document. 

 

Mètode i formulació del document PEPNat (3 aportacions) 

 La redacció del document no està ben formulada. 

 La diagnosi del PEPNat és esbiaixada i està plena d’oblits. 

 Incloure un llistat de greuges i fracassos dels 35/40 anys del Parc. 

o Ex. Eix viari Vallvidrera. C-58. 
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ANNEX Transcripció: Còpia del document lliurat per la Plataforma 
Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) amb petició expressa 
que consti en acta: 
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Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Síntesi de l’explicació de l’avanç del pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat (no es va fer la presentació en 
diapositives) 
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Sessió de recollida presencial de suggeriments per l’Avanç de Pla del PEPNat del Parc de 
Collserola, realitzada a: 
 

TÈCNICS RESPONSABLES DE LES ÀREES TERRITORIALS DE 
L’AMB 
Federació Obrera de Molins de Rei 
20 d’abril de 2015 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (17 aportacions) 

Millorar la connectivitat ecològica entre el Parc i les zones externes al Parc (6) 

 Garantir una connexió radical i definida entre els dos costats de Collserola i entre 
Collserola, el Garraf i la Serralada. 

 Preocupa la capacitat efectiva per afavorir i resoldre la connectivitat amb els altres 
espais oberts d’interès natural. 

 Garantir la connectivitat entre el Turó de Montcada i la resta del Parc 

 Garantir la connectivitat entre Collserola i la Serralada Marina 

 Promoure Plans Especials que entronquin els connectors ecològics de Sant Llorenç del 
Munt, Garraf-Ordal i Serralada Marina. 

 Realitzar estudis complerts dels connectors. 

Assumir que cal compatibilitzar les dues realitats actuals: parc natural i parc urbà 
(3) 

 Compatibilitzar els valors ecològics i els valors socials, en àrees de confluència o 
transició dels entorns naturals amb els entorns urbans. 

 Potenciar els àmbits de confluència (àmbit natural – àmbit urbà), jerarquitzant les vores 
del Parc com espais de rellevància i inversió de futures actuacions de millora. 

 Estudiar totes les connexions Ciutat-Parc 

Protecció i gestió del paisatge (1) 

 Profunditzar en la gestió dels arbres monumentals. 

 

2. Usos i Activitat (8) 

Millorar la gestió forestal (aprofitament, neteja, renovació, biomasa ...) (1) 

 Utilitzar els ramats com a activitat permesa per tal de conservar el sotabosc. 

Promoure l’activitat agrícola (2) 

 Regular clarament quins tipus d’horts serien permesos dins del Parc Natural i en quines 
condicions (tanques, casetes d’eines, dipòsits d’aigua, etc...) 

 Fomentar l’explotació de terrenys privats amb finalitat agrícola i forestal i no tan 
turística. 

Controlar la sobrepoblació del porc senglar (1) 

 Regular clarament les activitats cinegètiques dins del Parc i també en les zones 
potencialment connectores fora del Parc. 

Gestionar la massificació de certs punts del Parc (limitar accessibilitat, noves 
centralitats, ...) (1) 
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 Controlar la massificació del Parc 

Identificar i regular correctament els diversos usos autoritzats (quins i com) (1) 

 Definir correctament i clarificar quins usos són compatibles amb el Parc 

Promoure certs usos de lleure (2) 

 Millorar la senyalització i les actuacions per apropar el Parc a la ciutadania, i assegurar-
ne el manteniment. 

 Establir alternatives als usos permesos. 

 
3. Patrimoni Construït (3) 

Recuperar el patrimoni històric construït, facilitant usos i activitats (3) 

 Profunditzar en la gestió i ús del patrimoni arquitectònic (edificis històrics) i les 
barraques de pedra seca. 

 Elaborar un catàleg de Masies i cases ruarals de tot l’àmbit del Parc Natural (els 9 
municipis), per tant, supramunicipal, que permeti la preservació del patrimoni històric, 
arquitectònic i del paisatge. 

 Permetre activitats econòmiques que siguin compatibles amb l’entorn per tal de 
mantenir el patrimoni històric i arquitectònic. 

 

4. Infraestructures del Parc (11) 

Ordenar i jerarquitzar la xarxa de camins (4) 

 Profunditzar en la gestió dels camins tradicionals. 

 Millorar la continuïtat dels camins d’ús social que queden interromputs per les 
infraestructures 

 Aprofundir més en temes de jerarquia de camins. 

 Jerarquitzar la xarxa de camins per a limitar determinades activitats i afavorir-ne 
d’altres. 

 

Limitar noves infraestructures elèctriques i millorar el manteniment i gestió de les 
actuals (1) 

 Aprofundir més en la racionalització de les línies elèctriques. 

Limitar les noves infraestructures al Parc (1) 

 Restringir la implantació de noves infraestructures. 

Ordenar el trànsit rodat dins del Parc (4) 

 Eliminar les propostes viàries del PGM 

 Aprofundir més en temes d’estructura viària. 

 Preveure zones d’aparcament controlades però fins a l’interior del Parc per tal de 
permetre el gaudi i la no concentració en determinats punts. 

 Reduir la vialitat rodada. 

Millorar el transport públic al Parc i als barris (1) 

 Fer arribar el transport públic fins a les portes del Parc i fins a punts d’interès. 

 

5. Espai funcional del Parc (5) 

Estudiar i regular les zones de transició entre el Parc i les zones limítrofs (4) 
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 Deixar que la natura s’introdueixi a la trama urbana, enlloc de que sigui la trama urbana 

la que entra al Parc. 

 Intervenir normativament a les zones perimetrals del Parc. 

 Treballar les vores per tal de generar una connexió longitudinal i transversal entre els 
límits. 

 Ampliar l’àmbit del Pla Especial, fent-lo més gran que els límits del Parc Natural, i així 
incloure l’anomenat Espai funcional adjacent. 

Ordenar els accessos i usos a les vores per destensionar el Parc (1) 

 Controlar i ordenar els punts d’accés al Parc. 

 

6. ERE i altres realitats (6) 

Abordar els EREs per solucionar la situació urbanística d’aquests barris de dins del 
Parc (6) 

 Disposar d’estratègies específiques de la situació urbanística de les urbanitzacions 
existents al Parc. 

 Regular de forma clara què cal fer amb les edificacions Fora d’Ordenació 

 Delegar al Consorci del Parc la gestió de la Disciplina Urbanística dins del Parc i a 
l’Espai funcional. 

 Reiniciar les expropiacions que va fer l’AMB els anys 80 a sectors com Sol i Aire i Sant 
Medir. 

 Reiniciar les expropiacions de les urbanitzacions que no són possibles de legalitzar, 
definint un àmbit d’expropiació. 

 Posicionar-se respecte a les urbanitzacions il·legals. 

7. Directrius de regulació urbanística (6) 

Sobre l’instrument urbanístic i les qualificacions (4) 

 Testejar les eines de regulació urbanística que planteja el PEPNat amb proves pilot 
abans de ser sotmeses al procés d’aprovació Inicial. 

 Fixar uns àmbits de Protecció Especial i deixar la resta per facilitar l’ús i gaudi ciutadà 
del Parc Metropolità. 

 Fomentar la clau 24 (sòl agrari) dins del Parc Natural. 

 Reforçar la naturalesa jurídica del Pla Especial de Protecció, tal i com preveu l’article 5 
de la Llei 12/1985, i la Llei de la Biodiversitat. 

 
Modificar el PGM per solucionar conflictes (dins del Parc i a les vores) (2) 

 Avançar paral·lelament amb la Modificació de PGM per poder incidir a fons amb les 
qüestions urbanístiques. 

 Promoure una Modificació de PGM que permeti desafectar reserves viàries i 
desclassificar sòl. 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (4) 

Millorar la coordinació entre les administracions i reforçar la governança del Parc (3) 

 Preocupa el model de governança i la presa de decisions. 

 Establir eines de gestió entre el Parc i els municipis 

 Establir mecanismes de gestió unificada: sancionadors, autoritzacions d’activitats, etc... 
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Preveure els recursos econòmics per a una bona gestió del Parc (1) 

 Establir mecanismes per tal que el 60% - 40% (privat-públic) s’inverteixi. 

 

 

ALTRES TEMES 

Educació i sensibilització ambiental (4) 

Reforçar les activitats d’educació i sensibilització ambiental (4) 

 Fomentar la conscienciació ciutadana per usar de la millor manera possible el Parc, i 
per assolir objectius establerts. 

 Un document de PEPNat amb valor pedagògic i educatiu. 

 Elaborar un programa d’Educació Ambiental 

 L’eina multicriteri hauria de ser un mecanisme a l’abast del ciutadà perquè pugui copsar 
la complexitat del territori. 

 

 

 

Procés de Participació redacció PEPNat (1) 

 Més participació dels municipis de l’AMB que no tenen terme municipal dins del Parc. 

 

Formulació i continguts a incorporar al PEPNat (1) 

 Fer un document el màxim flexible possible i que no talli les ales al futur. 
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Sessió de recollida presencial de suggeriments per l’Avanç de Pla del PEPNat del Parc de 
Collserola, realitzada a: 
 

EXPERTS DE DIVERSES ÀREES PROFESSIONALS 
Consorci del Besòs 
28 de maig de 2015 
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Introducció 
 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels professionals experts de diverses àrees 
relacionades amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. S’inclouen el nombre 
d’aportacions ordenades segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió realitzada al Consorci del 
Besòs, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 Fotografies dels panells de participació 
 Un ANNEX que conté l’explicació que Antoni Farrero va realitzar a l’inici de la sessió, 

traspassada a les transparències de Power Pont que va elaborar l’equip redactor del 
PEPNat, expressament per a dur a terme les sessions de participació. 
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Estructura de la sessió: 
11.00h Obertura de la sessió a càrrec d’Antoni Farrero, membre de la Secretaria Tècnica del 
PEPNat. 
11.10h Explicació síntesi de les directrius de l’Avanç de Pla, a càrrec d’Antoni Farrero, membre 
de la Secretaria Tècnica del PEPNat. 
11.30h Facilitació del taller de participació i recollida de suggeriments, a càrrec de Xavier 
Estivill i Mireia Valls, de l’empresa MOMENTUM. 
13.00h Cloenda de la sessió a càrrec d’Antoni Farrero, membre de la Secretaria Tècnica del 
PEPNat. 
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Participants  
 
Participants membres del Consell Científic Assessor: 

1. Lluís Cabañeros, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
2. Eugènia Vidal, Àrea Metropolitana de Barcelona 
3. Oriol Monclús, Àrea Metropolitana de Barcelona 
4. Jordi Vila, Àrea Metropolitana de Barcelona 
5. Ricard Martínez, Barcelona Regional i usuari BTT 
6. Anges Garcia, Gabinet d’Estudis Econòmics 
7. Carme Gómez, Consorci del Besòs 
8. Josep M. Torrents, Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
9. Manuel Ferrer Nicolau, arquitecte i propietari d’una finca al Parc 
10. Xavier Mayor, estudi Xavier mayor et al SL 
11. Jordi Canela, Consorci del Besòs 
12. Joan, Consorci del Besòs 
13. Enric Batlle, estudi Batlle i Roig 

 
Membres del Consorci del Parc de Collserola i Secretaria Tècnica del PEPNat: 

14. Marià Martí, Gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
15. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (Consorci del Besòs) 
16. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
 

 
Equip Facilitadors MOMENTUM: Xavier Estivill i Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins són els temes clau que et preocupen del Parc de Collserola? 
- Quins son els suggeriments que faries al document d’Avanç de Pla del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
1. Preservació i Millora de la Biodiversitat (5 aportacions) 

Biodiversitat (3) 

 Oferir més especificitat al tractament de les reserves naturals parcials 

 Estudiar i aprofundir en l’equilibri entre preservació de la biodiversitat i l’ús social del 
Parc, i explicar-ho amb claredat a la ciutadania. 

 Vetllar per l’equilibri entre Ús i Preservació del Parc. 

Processos ecològics (2) 

 Estudiar el plantejament de l’Ecologia vs la realitat de gestió diària del Parc. 

 Tenir presents les altres realitats ecològiques, més enllà del Bosc. 

 

2. Usos i Activitat (5 aportacions) 

Ús del lleure (5) 

 Plantejar àmbits fora del Parc Natural destinats a aquells ciutadans que volen fer un ús 
de lleure més que fixar-se en els valors naturals. 

 Realitzar un Pla d’Aforament del Parc per limitar-ne l’accessibilitat. 

 Adaptar-se a la realitat pel que fa als usos de lleure. 

 Prendre consciència que existeix una forta confluència d’usos en 2 o 3 punts del Parc, 
però més enllà d’aquests punts no hi ha conflicte amb les bicicletes. 

 Redactar un Pla d’Infraestructures per a les activitats de lleure, per tal de crear noves 
centralitats al Parc que dispersin els usuaris. 

o Punt de restauració a Torre Baró 

 

3. Patrimoni Construït (5 aportacions) 

 Vincular la restauració del Patrimoni amb les activitats econòmiques i altres intangibles. 

 Vincular els usos del patrimoni construït a la restauració integral de les finques. 

 Definir estratègies de recuperació del patrimoni i la seva gestió econòmica. 

 Controlar els inversors privats que pretenen adquirir patrimoni per fer-hi activitats 
econòmiques. 

o Ex. Parc Agrari del Besòs o Collserola: tenen tendència a convertir-se 
en grans espais turístics. 

 Redactar un Catàleg de Patrimoni Construïble. 
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o Futura gossera, Parc del Tibidabo...: quins paràmetres d’extensió i 

activitat tenen previstos? 

 

4. Infraestructures del Parc (3 aportacions) 

Xarxa viària i ferroviària (1) 

 Abordar el trànsit rodat dins del Parc. 

Xarxa de camins (2) 

 Connectar millor els camins per crear zones de protecció. 

 Buscar solucions als camins informals existents al Parc, o bé prohibir-ne l’ús. 

 

5. Espai funcional del Parc (4 aportacions) 

 Definir l’estratègia, el contingut i l’instrument per abordar l’Espai Funcional del Parc. 

 Establir unes directrius i unes normes per a l’Espai Funcional del Parc (àrea fora dels 
límits del Parc Natural) i realitzar un anàlisi sociològic i sobre la pressió municipal que 
pateix aquesta àrea. 

 Buscar una estratègia per crear zones de tranquil·litat dins del Parc Natural evitant que 
els usuaris es quedin massificats a les vores del Parc. 

 Reconèixer els límits del Parc i definir les directrius bàsiques dels accessos al Parc des 
de la ciutat. 

o Prendre decisions sobre la xarxa de camins informals d’accés. 

o Ampliar els accessos via Transport Públic. 

 

6. ERE i altres realitats (0 aportacions) 

No hi ha hagut aportacions sobre aquest eix de treball. 

 

7. Directrius de regulació urbanística (6 aportacions) 

 Definir quines propostes es podrien admetre en aquelles zones qualificades 
d’equipament, i la seva tipologia (2). 

 En l’hipotètic cas d’un Golf al Parc, implicar a les masies per assumir l’aparthotel i els 
equipaments lligats al Golf. 

 Acompanyar el document del PPENat amb una Modificació de Pla General Metropolità 
capaç de solucionar els conflictes en SU. 

 Afrontar el desenvolupament de l’eina multicriteri per prendre decisions d’actuació. 

o Informació de base i tipologia d’usos. 

 Establir els paràmetres per a futurs usos turístics al Parc. 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla (2 aportacions) 

 Assumir que el Parc és una eina per explotar a través d’activitats subvencionades i no 
subvencionades. 

 Determinar un únic ens de gestió, tant a nivell de gestió humana com de gestió 
econòmica. 

 



283 

	

 

ALTRES TEMES  

Sensibilització i Educació Ambiental (4 aportacions) 

 Informar sobre què és pot fer i què no es pot fer dins del Parc. 

 Fer un salt qualitatiu en el document, en quant a espais i conceptes educatius, i 
explicar-los més i millor. 

 Senyalitzar les entrades al Parc. 

 Posar instal·lacions específiques per a l’ús educatiu. 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

	
 

Fotografies dels panells de treball de la sessió 
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ANNEX: Síntesi de l’explicació de l’avanç de pla, a càrrec de la 
Secretaria Tècnica del PEPNat (no es va fer la presentació en 
diapositives) 
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Sessió de recollida presencial de suggeriments per l’Avanç de Pla del PEPNat del Parc de 
Collserola, realitzada a: 
 

COL·LECTIU REPRESENTANT DEL MÓN CICLISTA 
Consorci del Besòs 
18 de maig de 2015 
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Introducció 
 
 
A finals de gener 2015 s’ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

L’Avanç de Pla del PEPNat incorpora un programa de participació ciutadana, que s’incorpora 
dins del procés de tramitació del PEPNat, i que es fonamenta en 3 fases:  

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública 
 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla 
 Fase 3: Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Una vegada realitzada la Fase 1, s’està duent a terme la Fase 2, fase d’Informació pública de 
l’Avanç de Pla, la qual ha previst, simultàniament als canals habituals de recollida de 
suggeriments a un PEPNat, la realització de tallers de recollida presencial de 
suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels 
municipis implicats i alguns sectors clau del Parc. 

L’empresa MOMENTUM ha dissenyat i facilitat els tallers de recollida presencial de 
suggeriments. Aquests tallers s’estructuren en un format eminentment participatiu per tal 
d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre els participants. La metodologia afavoreix 
el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de la forma 
més igualitària i amplia possible. 

Després de cada taller es realitza una acta que recull els comentaris, temes clau i suggeriments 
de la sessió. Amb el conjunt de les actes de les diverses sessions, juntament amb els 
suggeriments entrats pels altres canals oficials de recollida (entrada per Registre de l’AMB, 
entrada per Registre dels Ajuntaments, entrada per Formulari web de l’AMB) es redactarà un 
INFORME FINAL DE SUGGERIMENTS que s’estructurarà en base als 8 eixos de l’Avanç de 
Pla del PEPNat: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del Parc 
5. L’Espai funcional adjacent al Parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

 
Què és aquest document: 
Aquest document és una transcripció ordenada, realitzada per l’equip MOMENTUM que va 
facilitar la sessió,  de les aportacions dels participants del Col·lectiu d’usuaris ciclistes del 
Parc Natural de la Serra de Collserola. S’inclouen el nombre d’aportacions ordenades segons 
els 8 eixos de l’Avanç de Pla. 

Objectiu d’aquest document: 
La finalitat d’aquest document és disposar d’una acta de la sessió realitzada al Consorci del 
Besòs, amb les aportacions ordenades segons els 8 eixos de treball del PEPNat, per tal de 
poder-les incorporar a l’informe final de suggeriments de l’Avanç de Pla.  
 
Què inclou aquest document:  

 Relació dels participants de la sessió 
 Les aportacions dels participants ordenades segons els 8 eixos de treball de l’Avanç de 

Pla del PEPNat. 
 ANNEX de la presentació de rutes per a ciclistes al Parc de Collserola, a càrrec de 

Ricard Martínez. 
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Estructura de la sessió: 
19.00h Obertura de la sessió a càrrec d’Antoni Farrero, membre de la Secretaria Tècnica del 
PEPNat. 
19.15h Presentació de les rutes per a ciclistes BTT al Parc de Collserola, a càrrec de Ricard 
Martínez. 
19.30h Aportacions dels participants, moderació a càrrec de Mireia Valls, de l’empresa 
MOMENTUM. 
21.00h Cloenda de la sessió a càrrec d’Antoni Farrero, membre de la Secretaria Tècnica del 
PEPNat. 
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Participants  
 
Participants membres de la ciutadania: 

1. Ricard Martínez, ciclista usuari del Parc de Collserola 
2. Rafael Vallbona, escriptor i ciclista usuari de Premià 
3. Ernest Vidal, ciclista usuari, Club Muntanyer Sant Cugat del Vallès 
4. Jordi Laparra, ciclista usuari, Centre Excursionista de Gràcia 
5. Manel Hernando, veí de Collserola, redactor de la guia BTT Collserola 
6. Rafael Robledo, ciclista usuari Parc Collserola 
7. Miquel Calvo, Associació Ciclista de Sant Just Desvern 

 
Membres de la Secretaria Tècnica del PEPNat i àrea de comunicació de l’AMB: 

8. Antoni Alarcón, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
9. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica del PEPNat (AMB) 
10. Marina Muñoz, àrea de comunicació de la AMB. 
11. Marc, àrea de comunicació de la AMB. 
 

 
Equip de facilitadors MOMENTUM: Mireia Valls 
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Transcripció ordenada de les aportacions dels participants  
 
 
Preguntes realitzades als participants: 
 
D’acord amb el coneixement vostre de la situació actual del Parc, i a la vista de les tendències 
de futur que el poden afectar, ... 
 

- Quins suggeriments faries per resoldre els conflictes existents entre els ususaris 
ciclistes de BTT i els usuaris excursionistes al Parc de Collserola?  

- Quins suggeriments faries per solucionar els problemes que generen les curses 
al Parc de Collserola?  
 

Aportacions dels participants, agrupades segons els eixos del PEPNat: 
 
Quins suggeriments faries per resoldre els conflictes existents entre els ususaris 
ciclistes de BTT i els usuaris excursionistes al Parc de Collserola?  
 

De caràcter general 

 Assumir que la major part de corriols no té conflictes amb els excursionistes, però les 
vies més amples sí. 

o EMBA (empresa de recuperació de corriols de bici) té estudis que 
demostren la baixa conflictivitat als corriols. 

 Entendre que el conflicte existent és el mateix que el general a la vida urbana, i cal 
respectar l’escala seguint l’ordre del més fort al més dèbil.  

 Influir en la qüestió cultural i la qüestió numèrica (quantitat de població entorn el Parc) 
per solucionar els conflictes de civisme i respecte 

o Ex. Parc de Serra Marina, són menys gent i no existeix conflicte encara 
que tothom surti al mateix temps. 

 Assumir que hi ha molts usuaris al Parc i que hi ha d’haver espai per a tothom. 

 Establir criteris estàndards capaços d’indexar el llindar de conflictivitat que pot suportar 
el Parc, ja que a la nostra societat (lliberal i demòcrata) són impròpies les prohibicions. 

 Resoldre la conflictivitat als accessos i als llocs de màxima afluència i diversitat 
d’usuaris. A la resta del Parc no hi ha conflicte BTT – vianants. 

 Evitar que el Parc sigui un lloc d’entrenament per als ciclistes. 

 Distingir entre el civisme de les persones, més enllà del tipus d’usuari (ciclista, 
excursionista, visitant, etc...) 

 Reduir l’ús de la bici de manera racional. 

 Connectar el Parc de Setmenat amb el Parc de Collserola 

 Adequar el reglament als 361km de ruta ciclista per on realment passen els ciclistes i 
tenir en compte la freqüència d’ús dels 361 km, la qual no és de bicicletes diàries. 

 Eliminar algunes rutes existents 

o Ex. Torrent del Frare 

 Posar un Bar o Punt de Trobada a Torre Baró que condueixi els ciclistes cap allà. 

 Completar la diagnosi del PEPNat, revisant i mesurant les dades actuals relacionades 
amb el ciclisme i la seva afluència al Parc, abans d’abordar la fase Inicial del document. 
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Velocitat màxima permesa 

 Refer les normes actuals, ja que les existents no es poden complir ni controlar: qui pot 
controlar la velocitat de 20 km/h? 

 Fixar els 20km/h de velocitat màxima a les pistes.  

 Repensar la velocitat màxima establerta (actualment 20 km/h), ja que és absurda, tenint 
en compte la velocitat màxima dels camions de bombers (30km/h). 

 Regular a través dels mateixos ciclistes la limitació de velocitat màxima durant les 
marxes o sortides al Parc. 

 

Regulació i Normes 

 Fer una norma més genèrica. 

 Aplicar només aquelles normes que siguin possibles d’aplicar, sense prohibir-ho tot, ja 
que no seria real el compliment. 

 Regular a través del col·lectiu ciclista. 

 

Segregació d’espais 

 Definir i regular espais segregats segons tipus d’activitat. 

 Establir recorreguts i rutes fixes per gaudir del Parc, alhora que establir rutes fixes 
preferents per a vianants. 

 Permetre que la segregació d’usos es faci de forma natural, exceptuant alguns espais 
determinats els quals caldrà tancar per excursionistes o per ciclistes. 

 No discriminar entre ciclistes vs no ciclistes i no assignar el 100% de la culpa del mal 
estat dels camins als ciclistes. 

 Establir una xarxa que identifiqui una estructura d’ús racional (ús infantil, ús adult, ús 
d’oci, ús de competició, etc...) i senyalitzar el tipus de via. 

o  Ex. Senyalització del grau de dificultat de les pistes d’esquí. 

 Promoure, des de les Associacions de ciclistes, alternatives fora del Parc per als bikers 
de competició. 

o habilitar un bike park segregat 

o habilitar un mitjà de remunta (tipus tele-arrastre pistes esquí) 

 Tancar pistes per als descenders. 

 

Reparació de camins 

 Establir mecanismes de contribució econòmica i col·laboració en la reparació de 
camins des del mateix col·lectiu de ciclistes. 

 Aplicar una taxa econòmica destinada a la reparació de camins. 

 

Carretera de les Aigües 

 La massificació es concentra en els caps de setmana, i no és causa dels usuaris 
amants de la bicicleta. 

 Posar un marcador als accessos de la Carretera de les Aigües que et digui el nivell de 
saturació de la via, ja que és la gran autopista d’ús ciutadà de Collserola. 

 Establir estratègies de desmassificar la Carretera de les Aigües 
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 Basar-se en el model del Parc Natural del Montseny. 

o Asfaltar les pistes més importants per evitar el trànsit rodat més enllà. 

o Incidir en la pedagogia i la informació: un equip humà que faciliti 
informació del Parc (a portes i a interior). 

 

Pedagogia i sensibilització 

 Fer pedagogia per la preservació del Parc com a pulmó de l’AMB, ja que el conflicte 
vertader està en l’augment d’usuaris al Parc. 

 Educar més i fer menys normes, informant i educant als col·lectius de ciclistes que no 
tenen present la coexistència d’altres usuaris. 

o Joves de 18 anys o menors. 

 Regular amb pedagogia i previsió abans que prohibir, ja que vivim en una societat que 
no escolta.. 

 Aconseguir un caràcter pedagògic per a l’autoregulació, que vingui des dels propi 
col·lectiu de ciclistes i altres usuaris. 

 Fer arribar la pedagogia des del mateix col·lectiu de ciclistes, defugint les prohibicions i 
tenint en compte que les regulacions tenen una repercussió econòmica. 

 Basar-se en la pedagogia, assumint que tardarem més temps en aconseguir els 
objectius, però que aquests seran més sòlids un cop s’hagin assolit. 

 Basar-se en el model de pedagogia i informació del Parc Natural del Montseny. 

o equip humà que faciliti informació del Parc (a portes i a interior). 

 Fer una estratègia de pedagogia fonamentada amb informació coherent i ben 
elaborada, amb centres d’informació als accessos del Parc. 

 Cooperar des del col·lectiu ciclista per tal que tots els ciclistes cooperin per una bona 
convivència entre diferents usuaris. 

 Fer un reconeixement als bons comportaments de l’usuari. 

 La Guia BTT Collserola de fa 6-7 anys ha aconseguit l’objectiu incial de repartir les 
bicicletes per tot el Parc evitant punts calents. 

 

Eines de Gestió 

 Disposar d’un cos policial del Parc per sancionar totes les irregularitats i il·legalitats. 

 Monitoritzar els ciclistes per obtenir dades d’afluència al Parc a temps real. 

o Posar un xip a les bicicletes i censors al Parc. 

 Detectar els problemes reals que generen els ciclistes i solucionar-los, sense haver de 
posar xips, ja que aquests contenen dades de les que ja disposem.  

o Quins camins s’han de reparar? 

o Quins camins s’han de tancar per la protecció del Medi Natural? 

 Fer una APP promocionable que pugui controlar les dades i l’ús del Parc. 

 Col·locar senyalització per als ciclistes a la Carretera de l’Arrabassada, tant a la zona 
de Sant Cugat com a la de Barcelona. 

o Ex. Senyalètica existent a Horta i Cerdanyola 
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Quins suggeriments faries per solucionar els problemes que generen les curses de 
ciclistes al Parc de Collserola?  
 

 Assumir que existeix un negoci latent amb l’activitat esportiva organitzada, i cal que 
això no sigui un problema. 

 Controlar i sancionar les irregularitats que cometen alguns esdeveniments. 

 Vetllar perquè les marxes i pedalades no siguin curses competitives i establir unes 
normes: 

o No establir classificacions 

o Limitar la participació 

o No donar dorsals 

 Vetllar perquè les marxes de carretera o pedalades col·lectives no siguin curses 
encobertes de corredors frustrats, ja que actualment els participants van a més de 20 
km/h i s’ho prenen com a entrenaments. 

 No ser excessivament permissius amb les normes per tal de mantenir el Parc Natural 
en bones condicions. 

 Establir una estratègia per tal de garantir i gestionar la recollida dels objectes que 
cauen de les bicicletes durant les marxes (manxes, cantimplores, etc..) 

 

 

Altres comentaris de caràcter general: 

 L’ús del ciclisme al Parc s’acabarà d’autoregular en els propers anys, per tant cal una 
certa tranquil·litat.  

 La revisió del nou Pla d’Usos, va acordar que el nou Pla Especial de Collserola hauria 
de modificar les amplades mínimes dels camins. 

 Fa 25 anys hi havia més camins que els que existeixen actualment. 

 Als corriols i als senders la conflictivitat és puntual. A l’Associació de Sant Just Desvern 
no existeix conflicte entès com a accident o incident. 
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ANNEX: Síntesi de la presentació sobre les rutes per a ciclistes al 
Parc de collserola, a càrrec de Ricard Martínez. 
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ANNEX 3: PARTICIPANTS del PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
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PARTICIPANTS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ENTITATS, ASSOCIACIONS I CIUTADANS PARTICIPANTS A LES 
SESSIONS PRESENCIALS 
 

1. Abós Prats, Rosa. Grup d’Estudis          
2. Aceitón, Pere. Secció Excursionista SEAS         
3. Aguilar, Jesús. Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris      
4. Alfaro Dámaso, Javier. AAVV Roses de Llobregat        
5. Alvarez, Yoyi. Ateneu popular de Nou Barris – Plataforma d’Entitats de 

Roquetes  
6. Argelich, Esther. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona    
7. Asbert, Joan Carles. Voluntari Depana          
8. Badell, Oriol. Voluntaris Collserola          
9. Badia, Gemma-Rosa. Centre Excursionista d’Esplugues – Esplugaviva       
10. Balcazas, Ignacio. Veí de Collserola         
11. Barragan, Jesús. Vocal de la AAVV de Torre Baró     
12. Batlle, Enric. Estudi Batlle i Roig      
13. Baucells, Joan. AAVV Mas Sauró         
14. Bejarano, Leo. De la plataforma 15M        
15. Bell Garcia, Jaume. Can Bell          
16. Bello, Manel. Veïns Parc Vall d’Hebron        
17. Bertrand, Carlos. Can Fermí          
18. Blanco Vives, Eva. Enginyera tècnic d’obres publiques        
19. Boada, Jordi. Associació Amics de la Micologia d’Esplugues      
20. Boada, Martí. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma 

de Barcelona  
21. Bosch, Anna. AAVV Vallvidrera Plaça del Pi       
22. Bou i Compte, Jordi.            
23. Bravo, Francisco. Propietari Can Roldan (Sant Just Desvern)      
24. Busquets Unallonga, Jaume. Can Busquets          
25. Busquets, Paqui. Can Busquets          
26. Campos, Jordi. AVV Mas Gimbao - Can Castellví      
27. Canadell, Xavier. AAVV Mas Guimbau         
28. Canela, Jordi. Consorci del Besòs       
29. Cañellas, Lluís. Bici Muntanya          
30. Casadesús Amigó, Joan.            
31. Casadesús, Josep. Pagès           
32. Casado, Anna. Veïna           
33. Castelló, Joaquim. Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix       
34. Castellví, Fidel. Propietari forestal          
35. Ceano-Vivas, Eva.            
36. Cebrián Alenta, Abel. Mas Fortuny          
37. Centellas, Francesc. Veí           
38. Codina, Jaime. Vocal de la AAVV de Torre Baró     
39. Cruces, Francesc. Club Muntanyenc Sant Cugat        
40. Cuevas, Jose Maria. AAVV Font del Mont        
41. de Soler, Teresa Maria. Can Codina          
42. Domènech, Jordi. Patrimoni secció Natura         
43. Escuté Gasulla, Xavier. Institució Catalana d'Història Natural (suplent: Josep 

Germain Otzet)    
44. Espelta Morral, Josep Ma. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals     
45. Estapé, Jaume. Societat Caçadors l’Ardilla Cerdanyola del Vallès      
46. Estruch, Albert. Agrupació de Defensa Forestal (ADF)       
47. Falcó, Dani. Jardineria pública, Patrimoni secció Natura       
48. Farras, Oleguer. Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA)      
49. Fernández, Jordi. Espai de Recerca Patrimoni        
50. Fernández, Manuel. Mas Fortuny          
51. Ferran, Salvador. AAVV Vallvidrera          
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52. Ferrer Nicolau, Manuel. Arquitecte i propietari de la finca de Can Ferrer al Parc     
53. Ferrer, Maria Antonia. AVV Mas Gimbao - Can Castellví      
54. Ferrer, Ramón. AAVV Vallvidrera Plaça del Pi i Tresorer de la AAVV de Torre 

Baró     
55. Fontanet Adell, Bibiana. ESLV – docents St Cugat       
56. Fontova, Toti. Col·lectiu Agudell – Ecologistes en Acció Catalunya     
57. Franch, Xavi. CC El Coll         
58. Francoy, Ainhoa. AAVV de Trinitat Nova        
59. Garcia, Anges. Gabinet d’Estudis Econòmics      
60. Gaya, Joan. Fundació Sant Cugat         
61. Gibernat, Damià. AAVV Vallvidrera          
62. Gil, Carolina. AVV Mas Gimbao - Can Castellví      
63. Gil, Leopoldo. Can Catà          
64. Gimenez Garrido, Martí.            
65. Gimisó, Jordi. DEPANA           
66. Gómez, Antoni. Universitat de Barcelona – Facultat de Biologia     
67. Gómez, Carme. Consorci del Besòs       
68. Gonzalez, Andrea. Can Cerdà          
69. Gonzalez, Willy. AAVV de Torre Baró        
70. Gorchs Altarriba, Gil. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, Universitat 

Politècnica de Catalunya   
71. Grau Àvila, Sebastià. Secretari Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola  
72. Grau, Ignasi. Enginyer agrònom          
73. Guerra Sanchez, Manuel. AAVV La Salut, Can Calders i les Grasses    
74. Hernandez, Marcelino. Societat Caçadors l’Ardilla Cerdanyola del Vallès      
75. Horinel, Elena. Voluntària GdG          
76. Igrata, Jesús. Can Cerdà          
77. Joan. Consorci del Besòs       
78. Jordà, Xavier. ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura)  
79. Jurado, Montse. Propietari Can Roldan (Sant Just Desvern)      
80. Leg, Elena. Veïna           
81. Lemkow Zetterling, Louis. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - 

Universitat Autònoma de Barcelona 
82. Leon, Juan Esteban. President de la AAVV de Torre Baró     
83. Lladó, Pilar. Mas Falcó          
84. Llorente, Pilar. Tresorera de la AAVV de la Rierada     
85. López, Manel. Associació Masies Collserola         
86. Lorente, José Luís. AAVV Rectoret          
87. Majó Casas, Carles. Advocat           
88. Mamano, Carles. AVV S Maria Vallvidrera – Mas Sauró     
89. Martínez, Adelaida. Veïna           
90. Martínez, Jordi. Veí i usuari del Parc       
91. Martínez, Núria. Can Cerdà          
92. Martínez, Ricard. Barcelona Regional i usuari BTT     
93. Mas, Lisa. Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA)      
94. Mateo, Toni. AVV Barri Montbau         
95. Mayor, Xavier. Estudi Xavier mayor et al SL i equip redactor PEPNat              
96. Miquel, Domènec. Grup Estudis locals         
97. Molina Garcia, Antonio.            

98. Molina, Anastasio. President de la Societat de Caçadors de Molins    
99. Monclús, Oriol. Àrea Metropolitana de Barcelona      
100. Moner, Josep Lluís. Federació d’Ecologistes de Catalunya        
101. Monforte, Enric. Propietari de la finca Can Planas      
102. Montlleó, Marc. Equip redactor PEPNat         
103. Moreno, Montse. AAVV Mas Sauró         
104. Muntaner, Víctor. AAVV Vallvidrera Plaça del Pi       
105. Muria, Antònia. Afectada per la passarel·la        
106. Navarro, Bonaventura. Promotor immobiliari i propietari sector El Terral     
107. Navarro, Mònica. Veïna de Molins de Rei       
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108. Navarro, Núria. Veïna de Molins de Rei       
109. Novials, Jordi.            
110. Oller, Francesc Bernat. Col·lectiu Agudell – Ecologistes en Acció Catalunya     
111. Pagès Gil, Joan. Usuari del Parc         
112. Pahissa Puertas, Joaquim. Agrupació recerca i estudis de Sant Feliu     
113. Pedrosa, Isidro Manuel. Vicepresident de la AAVV de Torre Baró     
114. Perra de Pedro, Pau.            
115. Portell, Xavier. AVAUP           
116. Pozzi, Carles. Voluntaris Collserola          
117. Puigarnau, Antoni.            
118. Quintana, Sònia. AVV Mas Gimbao - Can Castellví      
119. Ramon, Josep. Associació Masies Collserola         
120. Raventós, Jordi. Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues      
121. Rich, Patrícia. Veïna           
122. Ripoll, Mª Eugènia. Representant del Museu i Patrimoni Històric de Molins de 
Rei  
123. Rodà, Ferran. Universitat Autònoma de Barcelona        
124. Rodriguez, Juany. Associació de Trinitat Nova        
125. Romeu, Lluïsa. Associació Amics de la Micologia d’Esplugues      
126. Royo Fernandez, Pedro. President de ADF Puigmadrona-Olorda        
127. Ruiz Garcia, Miquel. AAVV de Montflorit         
128. Sabaté Jorbà, Santiago. Universitat de Barcelona         
129. Sagarra, Salvador. Fundació Can Cerdà         
130. Salazar, Josep Lluís. Federació Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Cugat   
131. Sallas, Carles. ADENC           
132. Sánchez Santo, Jose Javier. Amics de la Natura de Sant Feliu     
133. Sanchez, Albert. Membre ADF Puigmadrona-Olorda         
134. Saurí, Laura. Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix       
135. Sebastián, José Miguel. AVV Sant Just Desvern        
136. Seguir, José. Membre de la Societat de Caçadors de Molins    
137. Serrats, Eva. La Floresta Parla         
138. Simancas, Manuell. Tenis Montflorit          
139. Sirera, Anna. De l’AAVV del Farró        
140. Soler Mateu, Manel. Sol i Aire         
141. Soler, Manel. AVV i Propietaris Sol i Aire Miranda     
142. Taxé, Jaume. AVV Sant Just Desvern        
143. Teixidó, Jaime. AAVV Rectoret          
144. Tesero, Montserrat. Vocal de la AAVV de Torre Baró     
145. Tort, Miquel. President MYCOS          
146. Valencia, Francisco Javier. Federació Catalana de Caça        
147. Vázquez Domenech, Miguel Angel. Representant de CCOO del Baix Llobregat      
148. Vidal, Ernest. Club Muntanyenc St Cugat        
149. Vidal, Eugènia. Àrea Metropolitana de Barcelona      
150. Vila, Mònica. AAVV Mas Sauró         
151. Vila, Jordi. Àrea Metropolitana de Barcelona      
152. Independent Professional (ciències mediambientals)          
153. Membre de l’AAVV del Farró         
154. Representant de l’Associació Propietaris i Veïns de la Floresta 
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MEMBRES DELS AJUNTAMENTS PARTICIPANTS A LES SESSIONS 
PRESENCIALS 
 

1. Alujas, Oscar. Regidor de Territori de l’Ajuntament del Papiol         
2. Blasco, Gemma. Tècnica de Barri del Districte d’Horta        
3. Boltà, Jordi. Cap Negociat de Medi Ambient Ajuntament Molins de Rei       
4. Boronat Torné, Jordi. Representant del grup municipal CiU de l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Llobregat 
5. Carmona, Pedro. Director de l’àrea de Medi Ambient i Serveis Territorials de 

l’Ajuntament d’Esplugues   
6. Carrasco, Lluís. Representant de ICV (IxMdR) de l’Ajuntament de Molins de 

Rei        
7. Castillo, Roger. Representant de la CUP, de l’Ajuntament de Molins de Rei 
8. Comellas, Albert. Regidor grup municipal de CiU de l’Ajuntament d’Esplugues 
9. Filomeno, Montserrat. Gerència Districte Gràcia, de l’Ajuntament de Barcelona 
10. Giner, Enric. Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Esplugues          
11. Julià, Josep M. Conseller del Districte de Sarrià Sant Gervasi, de l’Ajuntament 

de Barcelona 
12. Juvé, Robert. Cap d’Urbanisme Ajuntament Molins de Rei 
13. Leiva Velázquez, Manuel. Representant del grup municipal ICV-EUIA-ISF, de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
14. Llongueres i Vallès, Margarita. Representant del grup municipal  PSC, de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat     
15. Lopez, Gemma. Regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat        
16. Martí, Elena. Cap de Secció Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Cerdanyola     
17. Meca, Olga. Regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament del Papiol        
18. Mimó, Eulàlia. Regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cerdanyola          
19. Moreno, Mª Rosa. Cap Negociat d’Esports de l’Ajuntament de Molins de Rei         
20. Muñoz, Lídia. Regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat       
21. Nieto Ortín, Lluís. Tècnic de medi ambient de  l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat  
22. Paz, Xavi. 1r tinent d’alcalde (PSC) de l’Ajuntament de Molins de Rei 
23. Puelles, Gonzalo. Conseller Districte Horta-Guinardó, de l’Ajuntament de 

Barcelona 
24. Puigdollers, Joan. President del Consell de Districte de Sarrià Sant Gervasi i 

Regidor de l’Ajuntament de Barcelona. 
25. Roma, Francesc. Tècnic del Districte de Gràcia, de l’Ajuntament de Barcelona 
26. Sánchez, Ramon. Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Molins de Rei       
27. Solana, Judit. Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament del Papiol        
28. Tobella, Carme. Cap de Secció de Planejament de l’Ajuntament de Cerdanyola       
29. Torrents, Josep M. Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya 
30. Valero, Marta. Tècnica de Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Cerdanyola      
31. Ventura Ramos, Adrià. Conseller del Districte de Nou Barris, de l’Ajuntament 

de Barcelona     
32. Vidal, Eugènia. Àrea Metropolitana de Barcelona            
33. Vilà, Albert. Alcalde de l’Ajuntament del Papiol             
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CIUTADANS PARTICIPANTS PEL CANAL DEL REGISTRE DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 

1. Sociedad Anónima Cerámica de Sardanyola. SACESA 
2. Federació de Caça de Catalunya 
3. Ajuntament del Papiol 
4. Glòria Pino Vazquez 
5. Sociedad urbanística para el desarrollo dels Sector Noroeste de Pedralbes SL 
6. Immobiliaria del Bages 2002 SL 
7. Verdhabitats SL 
8. Studio Daniel  SA 
9. Promociones Immobiliarias Navarras PROINASA SL 
10. Alfonso Maria del Pilar 
11. Juan Güell Martos 
12. Societat Josel SLU 
13. Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix 
14. LAFARGE CEMENTOS SAU 
15. AAVV Sta Maria de Vallvidrera - Mas Sauró 
16. AAVV Vallvidrera Mont d’Orçà 
17. AAVV Mas Guimbau 
18. AAVV El Rectoret 
19. Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) 
20. Ajuntament de Montcada i Reixach 
 

CIUTADANS PARTICIPANTS PEL CANAL DEL FORMULARI  WEB 
1.  Alvarez, Dany. Veí de Barcelona 
2. Carbonell, Joaquim. Veí de Sant Just Desvern 
3. Garcia, Mª Jesús. Veïna de Sant Cugat del Vallès 
4. González, Andrea. Veïna de Cerdanyola del Vallès 
5. Molist, Antoni. Veí de Barcelona 
6. Riba, Neus. Veïna de Sant Cugat del Vallès 
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