
Text refós 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIO 

DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DEL 

PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 
Mar9 2020 

Aprovació i verificació del text refós pel Consell 
Metropolitá de l'Área Metropolitana de Barcelona 
en la sessió del 28 de Maig de 2020. 

El secretar1 general 
Macel lí Pons Dual 

ANNEX 12. INFORME FINAL: PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA (APROVACIÓ INICIAL) 

LJI 
mm Generalitat • Diputació 

W de Catalunya 83 Barcelona 

A 
A 

M B : Area Metropolitana .__ Pare de
♦ : de Barcelona 'll'tCollserola 

Consorci del Pare Natural 

de la Serra de Collserola 



 
El present Annex reprodueix el treball redactat per encàrrec de l’Àrea metropolitana de 
Barcelona per Momentum Strategy & Management en data 1 de febrer de 2019. 

 
 
 
 
 

 



 
INDEX  
 
ANNEX 12. Informe final procés de participació ciutadana (Aprovació Inicial) 
1. Introducció                    3 
2. Sessions de Participació Ciutadana presencials               5 

2.1. Introducció                   5 
2.2. Resum executiu d’aportacions de la ciutadania               7 
2.3. Informe global de la totalitat de les aportacions recollides           21 

3. Punts d’informació presencial mòbils en punts d’interès del Parc i Dissabte Participatiu    47 
3.1. Introducció                             47 
3.2. Metodologia de les dinàmiques desenvolupades            48 
3.3. Aportacions recollides                51 

4. Qüestionaris online de Participació ciutadana             53 
4.1. Anàlisi de les dades rebudes mitjançant l’enquesta ciutadana online          53 
4.2. Anàlisi de les dades rebudes mitjançant l’enquesta d’agents           64 
4.3. Altres aportacions rebudes online              71 
   



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

Continguts 

1.  INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................................. 3 

2.  SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PRESENCIALS ....................................................................... 5 
2.1  Introducció .......................................................................................................................................... 5 
2.2  Resum executiu d’aportacions de la ciutadania ................................................................................. 7 
2.3  Informe global de la totalitat de les aportacions recollides ............................................................... 21 

3.  PUNTS D’INFORMACIÓ PRESENCIAL MÒBILS EN PUNTS D’INTERÈS DEL PARC I DISSABTE 
PARTICIPATIU ...................................................................................................................................................... 47 

3.1  Introducció ........................................................................................................................................ 47 
3.2  Metodologia de les dinàmiques desenvolupades ............................................................................. 48 
3.3  Aportacions recollides ...................................................................................................................... 51 

4.  QÜESTIONARIS ONLINE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ........................................................................ 53 
4.1  Anàlisi de les dades rebudes mitjançant l’enquesta ciutadana online .............................................. 53 
4.2  Anàlisi de les dades rebudes mitjançant l’enquesta d’agents .......................................................... 64 
4.3  3.3 Altres aportacions rebudes online .............................................................................................. 71 

5.  BALANÇ DE LES CONSULTES PRESENCIALS ALS SERVEIS TÈCNICS DE L’AMB ................... ¡ERROR! 
MARCADOR NO DEFINIDO. 
 

 
 
 
  
  



3 

	

  

1. Introducció 
 
La Serra de Collserola és un espai singular, amb un alt valor ecològic situat dins d’una realitat 
metropolitana complexa. D’aquesta necessitat de protecció del medi natural va sorgir el 
PEPNat, un pla híbrid que combina aspectes ambientals i urbanístics. Un cop aprovat 
definitivament, substituirà el pla vigent des de l’any 1987. En paral·lel al PEPNat, es tramita 
també una Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la 
Serra de Collserola o MPGMCo.  Aquest instrument sorgeix de la necessitat d’adequar el 
planejament general vigent a les propostes i objectius del PEPNat i al context legal i normatiu 
actual. 
 
A finals de gener de 2015 es va dur a terme l’aprovació de l’Avanç de pla del PEPNat, i el seu 
corresponent programa de participació ciutadana. Actualment, el pla es troba ja en la fase 
d’Aprovació Inicial dels dos documents urbanístics i ha iniciat un nou període d’exposició 
pública i una nova fase del procés de participació: la Fase d’Informació Pública sobre 
l’Aprovació Inicial del Pla, la de màxima publicitat, informació i participació, on les propostes 
del document són contrastades de nou amb els actors implicats i amb l’opinió de la ciutadania 
en general. 
 
Seguint el programa de participació ciutadana establert inicialment, actualment ens trobem a 
la tercera fase del procés:  
 

 Fase 1: Fase prèvia al període d’informació pública. 

 Fase 2: Fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla. 

 Fase 3: Fase d’Informació Pública sobre l’Aprovació Inicial del Pla. 

 Fase 4: Fase posterior a l’aprovació definitiva. 

 

Dinàmiques participatives desenvolupades 
Al llarg del procés participatiu s’han dut a terme tres dinàmiques participatives diferents, amb 
l’objectiu de poder obtenir la màxima participació possible i d’oferir a la ciutadania diferents 
espais per a expressar-se.  
 
Les dinàmiques participatives realitzades han estat: 

1. Sessions de participació ciutadana presencial: de tipus Territorial (entitats i implicats 
a nivell dels municipis del Parc) i Sectorial (agents diversos implicats en el Parc), amb 
entitats, agents clau implicats i associacions ciutadanes. 

2. Punts participatius mòbils a diversos punts clau del Parc de Collserola: instal·lació de 
punts d‘informació i participació mòbils a diversos llocs clau del Parc, en cap de 
setmana. 

3. Enquestes de participació: una dirigida a agents clau, facilitada per correu electrònic 
i una altra oberta a la ciutadania, instal·lada a la web de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Les tres dinàmiques participatives es troben detallades al seu apartat corresponent dins el 
present Informe. 

L’empresa MOMENTUMco, adjudicatària del concurs públic convocat, ha dissenyat el procés 
i ha facilitat aquestes dinàmiques participatives, tractant d’afavorir la recollida d’opinions i el 
seu contrast entre els participants, promovent en tot moment una participació basada en el 
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respecte i la tolerància, tot tractant recollir les idees de la forma més acurada i igualitària 
possible.  
 

Canals participatius disponibles 
Així doncs, de forma simultània, s’han posat a disposició de la ciutadania diversos canals / 
espais per a la participació en aquest procés, i són: 

 Sessions presencials a nivell territorial municipal 
 Sessions presencials a nivell sectorial 
 Matins participatius als punts d’informació del Parc, en cap de setmana: 10, 18 i 24 

de novembre. 
 Canals de contacte virtual, ja sigui a través de correu electrònic o amb la 

complementació de l’enquesta online. 
 Consulta tècnica amb cita prèvia a la seu de l’AMB, amb els serveis tècnics del 

PEPNat 
 Canals reglats habituals de presentació d’al·legacions: Registres 

 
Amb el conjunt d’aportacions rebudes s’ha redactat el present INFORME FINAL GLOBAL, 
que recull tots els comentaris de la ciutadania. El document s’estructura segons el tipus de 
dinàmica participativa i, dins d’aquestes, les aportacions són ordenades en base als 6 eixos 
disposats al document de l’Aprovació Inicial del PEPNat: Preservació i millora dels valors 
ecològics; Valorització dels recursos naturals; Ús públic; Patrimoni construït; Infraestructures 
i serveis; Espai funcional. 
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2. Sessions de participació ciutadana presencials 
 
2.1 Introducció 

 
Al llarg del procés participatiu, i pel que respecta les sessions de participació ciutadana 
presencial, s’han dut a terme, de forma simultània als canals habituals de recollida 
d’al·legacions, la realització de tallers d’informació i de recollida presencial de suggeriments, 
convocant sessions territorials amb les estructures de participació dels municipis implicats i 
alguns agents sectorials clau del Parc. 
L’empresa MOMENTUMco, adjudicatària del concurs públic convocat, ha dissenyat i facilitat 
aquests tallers de recollida presencial de suggeriments, que han estat estructurats en un 
format eminentment participatiu per tal d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre 
els participants. La metodologia ha afavorit el dret a participar de tots els convocats, facilitant 
la recollida d’idees i suggeriments de la forma més igualitària i àmplia possible. 
 
Aquestes sessions de participació ciutadana presencial han estat de dos tipus diferents, per 
tal d’ordenar el debat i permetre l’aprofundiment sobre determinats temes clau: 
 

a) Sessions de participació ciutadana presencials territorials: s’ha buscat la participació 
veïnal dels municipis afectats pel PEPNAT. En aquestes sessions s’ha aprofundit en 
aquells aspectes del PEPNAT que afectaven a les diverses zones geogràfiques, 
celebrant una sessió per a cada zona.  

b) Sessions de participació ciutadana presencials sectorials: de caire temàtic, 
aprofundint en aspectes del PEPNAT concrets i tractant de cercar la participació dels 
agents clau implicats. Aquestes sessions van comptar amb la participació de 
representants de sectors directament relacionats amb el Parc de Collserola. 

 
En total s’han realitzat 15 sessions de participació ciutadana presencials: 6 de territorials i 9 
de sectorials. 
 
Les sessions realitzades a nivell territorial son les següents:  
 

SESSIONS TERRITORIALS AMB MUNICIPIS DATA 

Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol 13/11/2018 

Sant Cugat del Vallès 15/11/2018 
(Barcelona) Districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Les 
Corts 19/11/2018 

(Barcelona) Districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó 20/11/2018 

Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat 27/11/2018 

Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac 28/11/2018 
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Les sessions realitzades a nivell sectorial amb agents clau son les següents:  
 

SESSIONS SECTORIALS AMB AGENTS CLAU DATA 

Plenari de la pagesia 23/10/2018 

Ús públic 6/11/2018 

Patrimoni i catàleg de masies 8/11/2018 

FAVB 15/11/2018 

Entitats de Barcelona + Sostenible 19/11/2018 

Equip Tècnic del Consorci del Parc 19/11/2018 

Consell Científic i Assessor del Parc Natural 22/11/2018 

SCOT, AAUC, AUS 29/11/2018 

Consell Consultiu 4/12/2018 
 
Les sessions han tingut una durada aproximada de 2- 3 hores cadascuna i s’estructuraven de 
la següent forma: 

 Benvinguda per part de l’equip redactor del PEPNAT. 
 Breu explicació dels diferents canals participatius oberts a la ciutadania i terminis. 
 Breu explicació de les diferents dinàmiques participatives a realitzar al llarg del procés 

i el seu calendari. 
 Explicació del PEPNAT i els seus eixos. Aprofundint en diferents aspectes segons la 

sessió corresponent. 
 Explicació de la dinàmica participativa de la sessió, a càrrec de MOMENTUMco. 
 Torn obert de paraules en el qual els assistents podien expressar-se lliurement, 

expressar els seus dubtes sobre aspectes concrets del PEPNAT i/o fer-ne propostes 
de millora. Les intervencions eren respostes in situ per l’equip redactor del PEPNAT. 

 Al finalitzar la part de la sessió dedicada a la informació i el debat, es sol·licitava als 
assistents que omplissin una fitxa de treball, que facilitava la tasca de recollir de forma 
fidel les aportacions comentaris de la ciutadania. La fitxa estava formada per dues 
preguntes: 

 

A. Quins són els TEMES QUE CONSIDERES POSITIUS dels continguts 
comentats del PEPNat? 

B. Quins són els TEMES QUE CONSIDERES S’HAN DE MILLORAR / 
ESTUDIAR dels continguts comentats del PEPNat? 

 
Els suggeriments s’han recollit de forma separada per a les dues preguntes, en cada acta, 
ordenant-los segons els 6 eixos en els que s’estructura el PEPNat. S’han rebut també 
comentaris relatius  a aspectes de gestió i d’altres temes en els que el PEPNAT no hi incideix, 
però que han quedat recollits també a les actes.  
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2.2  Resum executiu d’aportacions de la ciutadania 

 
El procés participatiu presencial ha vist la participació d’un total de 449 persones, amb una 
mitjana de 30 persones per sessió. El gràfic següent mostra la participació al llarg de les 
sessions participatives realitzades, ordenades per tipologia:  
 
 

 
 

En cada sessió s’han recollit les aportacions dels participants, segons els 6 eixos del PEPNat 
i ajuntant aspectes relatius a la gestió i altres aportacions. Amb l’objectiu de recollir de la forma 
més ordenada i fidel possible, tant els aspectes positius, com els aspectes a millorar, s’han 
proporcionat als participants unes fitxes amb dos preguntes:  
 
A. Quins són els TEMES QUE CONSIDERES POSITIUS dels continguts comentats del 
PEPNat? 
 
B. Quins són els TEMES QUE CONSIDERES S’HAN DE MILLORAR / ESTUDIAR dels 
continguts comentats del PEPNat? 
 
La taula següent mostra la suma de les aportacions rebudes en resposta a aquestes dues 
preguntes, recollides segons els 6 eixos del PEPNat, els Temes de Gestió i Altres aportacions. 
En total s’han recollit 578 Aportacions, el 78% de les quals (456) son aportacions per 
Millorar/Estudiar els continguts del document del PEPNat. 
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EIXOS del PEPNAT 
ASPECTES 
POSITIUS 

TEMES A 
MILLORAR/ESTUDIAR 

1. Preservació i Millora dels valors ecològics 50 49 
2. Valorització recursos naturals 17 34 
3. Ús públic 7 19 
4. Patrimoni construït 18 84 
5. Infraestructures i serveis 7 47 
6. Espai funcional 4 40 
Temes de gestió 0 112 
Altres aportacions  19 71 

TOTAL APORTACIONS 122 456 

 
 
 
El gràfic següent mostra les aportacions de aspectes positius i de temes a millorar/estudiar 
segons temàtica. En general, les aportacions de temes a millorar/estudiar han sigut superiors 
o similars en numero a les aportacions dels aspectes positius, en cada eix. Això demostra un 
alt grau de interès i participació dels participants.   
 

 

 
Els aspectes que els participants han valorat més del PEPNat es refereixen als primers 
dos eixos: Preservació i Millora dels valors ecològics i Valorització dels recursos 
naturals. Aquests dos aspectes mostren el desig de protegir el Parc i de posar en valor els 
recursos, amb una millor regulació de les activitats d’agricultura i ramaderia.  
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Per altra banda, s’observa que el major nombre d’aportacions de temes a 
Millorar/Estudiar es refereix a Temes de gestió, Patrimoni construït (eix 4 del PEPNat) i 
Altres aportacions.  
Durant les sessions s’ha observat que per a la ciutadania es fa difícil diferenciar entre la 
capacitat del PEPNat de regular en la Normativa del Pla els temes derivats de la gestió de 
l’ús massiu al que està sotmès el Parc, i el que es delega a la capacitat de gestió del 
organismes públics respectius. En aquest sentit, moltes de les aportacions incloses al apartat 
de Temes de Gestió s’han de considerar a la frontera amb l’eix d’Ús Públic, ja que hi son 
interconnectades.   

 

1.2.1 Distribució de les aportacions per grups segons eixos PEPNat 
Per tal de donar a conèixer les temàtiques principals que preocupen la ciutadania, a 
continuació es detallen les aportacions agrupades per subgrups, per a cada eix del PEPNat, 
incloent al final els Temes de Gestió i Altres aportacions.  
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1. Preservació i Millora dels valor ecològics 
 
En quant a l’eix de treball “Preservació i Millora dels valors ecològics”, els aspectes més 
valorats han estat els que donen prioritat a la protecció i la preservació del Parc, així com la 
nova qualificació urbanística amb clau única. 
Els ciutadans han considerat POSITIUS els aspectes que s’agrupen a continuació. 
 

ASPECTES POSITIUS:  Preservació i Millora dels valors ecològics 50 

Protecció i preservació del Parc  19 

Canvis en les qualificacions urbanístiques 14 

Control de les pertorbacions  6 

Millora de la connectivitat 4 

Especial significació d’espais concrets 3 

Gestió dinàmica i adaptativa  3 

Aplicar criteris de sostenibilitat  1 

 

 
 
En quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, hi ha una preocupació especialment per la 
protecció de la fauna i de la flora, per la hidrografia i les fonts. Un aspecte que ha donat peu 
a debat i participació ha sigut també l’establiment de les zones de tranquil·litat, per les quals 
han sorgit opinions diferents, però que indiquen que s’ha d’estudiar més el seu impacte.  
 
Els ciutadans han considerat A ESTUDIAR / MILLORAR els aspectes que s’agrupen a 
continuació. 
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ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR:  Preservació i Millora dels valors ecològics 49 

Aprofundir tractament i protecció de la fauna i flora  11 

Estudiar impacte de l’establiment de les zones de tranquil·litat  8 

Millor protecció de la hidrografia i de les fonts  8 

Reforçar la preservació de  la biodiversitat  6 

Millorar la normativa derivada del nou planejament  5 

Reforçar la millora de la connectivitat ecològica dins del Parc 3 

Aprofundir tema dels indicadors de seguiment 2 

Contradiccions del concepte de Control de les pertorbacions 2 

Manca reflexió prèvia sobre el diagnòstic de partida  1 

Reflectir en el PEPNat la declaració de la UNESCO sobre la pedra seca 1 

Millor protecció del patrimoni geològic 1 

Elements a corregir  1 
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2. Valorització dels recursos naturals 
 
En quant a l’eix de treball “Valorització dels recursos naturals”, els ciutadans han considerat 
POSITIUS dos aspectes principals: la potenciació de la agricultura i els aspectes de gestió 
públic – privat.  

 
ASPECTES POSITIUS: Valorització recursos naturals 17 

Potenciació de la agricultura  14 

Aspectes de gestió públic – privat  3 

 
Tot i la bona visió sobre la potenciació de l’agricultura, entre els principals aspectes A 
ESTUDIAR / MILLORAR, els que tenen més pes es refereixen a la necessitat d’impulsar més 
aquesta activitat, no només amb l’establiment de zones prioritàries, si no també amb 
estratègies específiques.  
 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Valorització recursos naturals 34 

Reforçar l’impuls de l’agricultura  19 

Revisar la normativa sobre construccions agrícoles  6 

Revisar la normativa sobre el horts  4 

Reforçar l’impuls de la ramaderia  4 

Evitar  valorització energètica de la biomassa 1 
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3.Ús públic 
 
En quant a l’eix de treball “Ús Públic”, els ciutadans han considerat POSITIUS els aspectes 
que s’agrupen a continuació: 
 

ASPECTES POSITIUS: Ús públic 7 

Regulació de l’ús púbic  4 

Estratègies de concentració a les vores 3 

 

 
En quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, les aportacions dels ciutadans han estat 
totalment en la frontera amb la Gestió del Parc. Hi ha hagut molt debat a les sessions sobre 
l’Ús Públic del Parc, tot i que s’ha observat que per a la ciutadania es fa difícil diferenciar entre 
la capacitat del PEPNat de regular en la Normativa del Pla els temes derivats de l’ús massiu 
al que està sotmès el Parc, i el que es delega a la capacitat de gestió del organismes públics 
respectius. 
En aquest sentit, només les aportacions que s’han considerat més tècniques s’han introduït 
en aquest eix, mentre que les que s’han considerat més específiques de la gestió del Parc, 
s’han agrupat en l’apartat de Temes de Gestió.   
A nivell general, la preocupació més gran de la ciutadania pel que fa l’Ús Públic te a veure 
amb la massificació creixent del Parc.  
 
 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Ús públic 19 

Intentar contenir la massificació creixent del Parc 10 

Regulació de la caça 7 

Regulació de les hípiques 2 

 
 

57%

43%

ASPECTES POSITIUS: Ús públic

Regulació de l’ús púbic 

Estratègies de concentració a les vores
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4.Patrimoni construït 
 
En quant a l’eix de treball “Patrimoni construït”, els ciutadans han considerat POSITIVA la 
definició del Catàleg de masies i la eliminació de les reserves d’equipaments.  
 

ASPECTES POSITIUS: Patrimoni construït 18 

Definició del Catàleg de masies  10 

Eliminació de reserves d’equipaments  8 

 
 

 
 
 
En quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, moltes temàtiques han sigut objecte de 
debat durant les sessions. Especialment, hi ha hagut una forta participació dels representants 
dels veïns afectats, que han reiterat la petició de revisar els criteris utilitzats en la elaboració 
del Catàleg de masies i dels casos “fora ordenació”, especialment per l’àmbit Les Planes. 
 
 
 
 
 

53%
37%

10%

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Ús públic

Intentar contenir la massificació creixent del Parc

Regulació de la caça

Regulació de les hípiques

56%

44%

ASPECTES POSITIUS: Patrimoni construït

Definició del Catàleg de masies

Eliminació de reserves d’equipaments 
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A continuació es presenta la taula i el gràfic resum de les aportacions sobre els aspectes a 
millorar/estudiar d’aquest eix: 
 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR:  Patrimoni construït 84 

Revisar criteris utilitzats en elaboració del Catàleg i “fora ordenació” 23 

Revisar criteris que afecten àmbit Les Planes  12 

Gestió del patrimoni construït  12 

Revisar normativa construccions i usos permesos en edificacions actuals  11 

Validar qualitat informació fitxes Catàleg 5 

Revisar espais qualificats o a qualificar com a equipaments 17 

Potenciació dels valors culturals del paisatge i del patrimoni 4 

 
 

 
 
 

5.Infraestructures i serveis 
 
En quant a l’eix de treball “Infraestructures i serveis”, en general els ciutadans han considerat 
POSITIVA la eliminació de les reserves viaries.  
 

ASPECTES POSITIUS:  Infraestructures i serveis 7 
Eliminació de reserves viaries 7 

 

28%

20%

14%

14%

13%

6%
5%
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Revisar criteris utilitzats en elaboració del Catàleg i 
“fora ordenació”
Revisar espais qualificats o a qualificar com a
equipaments
Revisar criteris que afecten àmbit Les Planes

Gestió del patrimoni construït

Revisar normativa construccions i usos permesos en
edificacions actuals
Validar qualitat informació fitxes Catàleg

Potenciació dels valors culturals del paisatge i del
patrimoni
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En quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, les aportacions dels ciutadans han sigut 
orientades principalment a la estratègia de mobilitat i al tractament específic d’alguns camins 
i accessos. Un altre tema molt recorrent ha sigut la petició de eliminar les línies elèctriques i 
les torres d’alta tensió, com a elements pertorbadors i de risc d’incendi pel Parc.  
 
A continuació es presenta la taula i el gràfic resum de les aportacions sobre els aspectes a 
millorar/estudiar d’aquest eix: 
 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Infraestructures i serveis 47 

Reforçar una visió global de la mobilitat dins del Parc 14 

Estudiar tractament específic de certs camins i accessos 12 

Eliminació de línies elèctriques i torres d’alta tensió 10 

Reduir contaminació generada per infraestructures 6 

Eliminar reserva ferroviària Túnel d’Horta  4 

Creació depuradora biològica d’aigües residuals a Can Salat (Molins de Rei)  1 

 
 
 

 
 
 

Eliminació de 
reserves viaries; 

100%

ASPECTES POSITIUS: Infraestructures i serveis

30%

26%

21%

13%

8%

2%

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: 
Infraestructures i serveis

Reforçar una visió global de la mobilitat dins del Parc

Estudiar tractament específic de certs camins i
accessos
Eliminació de línies elèctriques i torres d’alta tensió

Reduir contaminació generada per infraestructures

Eliminar reserva ferroviària Túnel d’Horta 

Creació depuradora biològica d’aigües residuals a 
Can Salat (Molins de Rei) 
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6.Espai funcional 
 
En quant a l’eix de treball “Espai funcional”, en general els ciutadans han considerat 
POSITIVA la definició d’aquest espai per a la protecció dels límits del Parc. 
 

ASPECTES POSITIUS: Espai funcional 4 
Espai funcional 4 

 

 
 
 
En quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, els ciutadans han formulat aportacions 
orientades principalment a reforçar la estratègia de protecció del Parc en els límits urbans, 
especialment als del municipi de Sant Feliu de Llobregat. 
 
A continuació es presenta la taula i el gràfic resum de les aportacions sobre els aspectes a 
millorar/estudiar d’aquest eix: 
 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Espai funcional 40 
Reforçar estratègia protecció  del Parc en els límits urbans 10 
Reforçar protecció  del Parc en límits urbans de Sant Feliu de Llobregat 11 
Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de  Montcada i Reixac  5 
Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de  Molins de Rei  4 
Reforçar protecció Parc en els límits urbans de Nou Barris i Horta Guinardó 3 
Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de Sant Cugat i Cerdanyola 1 
Reforçar protecció del Parc en els límits urbans a El Papiol  1 
Millorar connectivitat externa entre el Parc i altres àrees naturals a l’entorn  5 

Espai funcional; 
100%

ASPECTES POSITIUS: Espai funcional
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7.Temes de gestió 
 
En quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, s’han recollit moltes aportacions que no es 
poden incloure en cap dels eixos del PEPNat, encara que en molts casos es tracta 
d’aportacions que es situen a la frontera amb l’eix d’Ús Públic. Aquestes aportacions s’han 
recollit en un apartat de Temes de Gestió (Regulació de temes d’Ús Públic), ja que es 
consideren fonamentals per la aplicació de la Normativa del PEPNat per part de l’Òrgan 
Gestor del Parc. A més, son el reflex de la visió del Parc per part dels seus usuaris i habitants 
directes.  
 
A més dels aspectes relacionats amb l’Ús Públic, els temes que més preocupen la ciutadania 
a nivell de gestió son: el control i la vigilància del Parc, amb aplicació del poder sancionador; 
la prevenció d’incendis; la força de les funcions de l’Òrgan Gestor del Parc.  
 
A continuació es presenta la taula i el gràfic resum de les aportacions sobre els aspectes a 
millorar/estudiar d’aquest eix: 
 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Temes de gestió 112 
Regulació de temes d'Ús Públic 30 
Reforç del control, la vigilància i el poder sancionador  24 
Gestionar la massificació creixent del Parc  3 
Millorar la neteja i el control de residus 7 
Millorar les actuacions de  prevenció d’incendis 14 
Reforç de les funcions de l’Òrgan Gestor del Parc  10 
Millorar la informació a la ciutadania i la senyalització  8 
Gestionar el bosc i aspectes relacionats amb l’arbrat  4 
Gestionar el  límits urbans frontera  amb el Parc 7 
Aprofitar l’eina multi-criteri per a millorar la gestió  5 
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Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de Sant Cugat i
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Reforçar protecció del Parc en els límits urbans a El Papiol
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8.Altres aportacions 
 
Addicionalment als Temes de Gestió, s’han recollit altres aportacions, que es refereixen 
principalment a aspectes d’informació, educació, participació i respecte de la ciutadania.   
A continuació s’han indicat els aspectes considerats POSITIUS:  
 

ASPECTES POSITIUS: Altres aportacions 19 

Aspectes positius del document urbanístic PEPNat 15 

Procés participatiu i informació a la ciutadania  4 
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gestió
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Reforç de les funcions de l’Òrgan Gestor del Parc 

Millorar la informació a la ciutadania i la senyalització

Millorar la neteja i el control de residus

Gestionar el  límits urbans frontera  amb el Parc

Aprofitar l’eina multi-criteri per a millorar la gestió 

Gestionar el bosc i aspectes relacionats amb l’arbrat 

Gestionar la massificació creixent del Parc
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En quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, les aportacions dels ciutadans per aquest 
eix es poden agrupar com a continuació:  
 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Altres aportacions 71 

Millora del procés d’informació de la documentació urbanística 28 

Ampliar el termini i garantir la efectivitat de les al·legacions  10 

Tenir sensibilitat envers les persones residents al Parc  8 

Incrementar la dotació pressupostària prevista  7 

Suggeriments presentats en procés participatiu del 2015 6 

Propostes de millora dels documents en informació pública 6 

Impulsar la educació ambiental, la formació professional i la ocupació  3 

Promoure l’accessibilitat amb diversitat funcional i la visió de gènere  3 
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2.3 Informe global de la totalitat de les aportacions recollides 

A. Quins són els TEMES QUE CONSIDERES POSITIUS dels continguts 
comentats del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els 6 eixos del PEPNat:   
 
1.Preservació i Millora dels valors ecològics (50 aportacions) 

Protecció i preservació del Parc (19 aportacions): 
 Es considera positiva l’aposta per a la preservació i millora dels valors ecològics i dels 

recursos naturals del Parc, augmentant el grau de protecció del Parc Natural (5). 

 La conservació dels valors naturals i la potenciació de canvis cap a la biodiversitat, 
com el fet de repoblar d’arbres, o el concepte de la restauració ecològica, o la 
preservació de zones com Castell Ciuró (Molins de Rei). (5) 

 Cuidar de la fauna (2), Cuidar de la flora (2), Cuidar el paisatge. (2) 

 Conservar el Parc en forma rústica (2) 

 Delimitar clarament l’àmbit del parc i les àrees més sensibles i que requereixen una 
especial protecció. 

Canvis en les qualificacions urbanístiques (14 aportacions):  
 La definició d’una clau única, de màxima protecció amb limitacions d’ús per tot el Parc, 

que sigui també mitjà de connexió ecològica. La clau 29co es veu com a element 
innovador i que facilitarà moltíssim la gestió. (13) 

 Qualificació del terral i camp de tir com a zona verda (Sant Feliu de Llobregat) 

Control de les pertorbacions (6 aportacions):  
 Es considera positiva la perspectiva de crear illes de no pertorbació (illes de 

tranquil·litat). (6) 

Millora de la connectivitat (4 aportacions): 
 La millora de la connectivitat interna i externa (encara que no s’hagi explicat quines 

son les propostes concretes del territori), reconeixent els espais d’interès connector i 
els corredors de fauna. (4) 

Especial significació d’espais concrets (3).  
 Regulació i integració al Parc de la Pedrera Berta (Sant Cugat), amb la seva 

transformació en zona cultural i educativa. (2) 

 Especial significació de certs espais 

Gestió dinàmica i adaptativa (3 aportacions):  
 La gestió dinàmica i adaptativa amb l’eina multi-criteri, amb indicadors de seguiment, 

com per exemple els indicadors ambientals. (3) 

Aplicar criteris de sostenibilitat (1 aportació):  

 Aplicar criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social i fomentar l’economia 
verda. 

2.Valorització recursos naturals (17 aportacions) 

Potenciació de la agricultura (14 aportacions):  
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 La potenciació del sector primari dins del Parc, reconeixent-lo com a element clau en 
la gestió del territori (10): 

o Potenciant i ampliant les zones agrícoles 
o Definint l’existència d’àrees prioritàries d’agricultura 
o Definint un model agro-silvo-pastoral 
o Potenciant la interrelació entre agricultura tradicional, urbana i històric agrària 
o Creant el “Producte Collserola” 

 
 Propostes d’economia verda.  

 La qualificació dels horts. 

 La consolidació de l’ús agrari de les vores del Parc. 

 Es valora molt bé la proposta a l’entorn de la masia de la Salut de Sant Feliu que 
uneix la tradició agrícola a la vora del riu, una ciutat agrícola industrial i la cimentera 
(franja entre la masia de la Salut i el riu Llobregat).  

Aspectes de gestió públic – privat (3 aportacions):  
  El pla de gestió per les finques i del bosc (2) 

  Cogestió publico-privada 

3.Ús públic (7 aportacions) 

Regulació de l’ús púbic (4 aportacions): 
 La regulació de l’ús públic, concretant els espais i reordenant les activitats a l’interior 

del Parc. D’aquesta manera quedarà més clar quines seran les activitats permeses al 
Parc. (3) 

 El fet de reduir l’influencia de curses tant de bicicletes com a peu. 

Estratègies de concentració a les vores  (3 aportacions):  
 Accessos amb espais més amplis i controlats per concentrar la gent a la perifèria del 

Parc.  

 Concentració d’usos a les vores.  

 Les entrades al Parc connectades a la xarxa dinàmica és bona idea. 

 
4.Patrimoni construït (18 aportacions) 

Definició del Catàleg de masies (10 aportacions):  
 La preservació, la protecció i la definició de l’ús del patrimoni construït, gràcies a 

l’anàlisi i a la catalogació de les masies i de l’entorn edificat. (8) 

 Preservar totes les construccions i masses patrimonials com a usos rurals – 
habitacional.  

 Catàleg de Masies: el fet que els nous usos siguin més amplis que l’antic PEPco lliga 
molt bé amb l’ obligació de custodia del territori.  

Eliminació de reserves d’equipaments (8 aportacions):  
 Posar fre “definitivament” a noves edificacions i equipaments en el àmbit del Parc, 

gràcies a la supressió de les reserves d’equipaments del PGM76, que mostraven poc 
respecte per l’espai natural. (4) 
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 Les restriccions a les noves construccions per impedir la construcció massiva 
d’edificis. (3) 

 La modificació de la qualificació com a equipaments de Canaletes (de 7c a terrenys 
agrícoles, Cerdanyola del Vallès).  

 

5.Infraestructures i serveis (7 aportacions) 

Eliminació de reserves viaries (7 aportacions):  
 Posar fre “definitivament” a noves infraestructures en el àmbit del Parc, mitjançant la 

supressió de reserves de xarxa viària previstes pel PGM desarrollista del 1976. (6) 

 Eliminació de reserves de camins i recuperació d’alguns camins per a la natura.  

 

6.Espai funcional (4 aportacions) 
 La introducció de  l’espai funcional dins el Pla, tot i no ser normatiu ni d’obligat 

compliment  

 És positiu el tractament dels límits del Parc.  

 Tres portes d’entrada al Parc des de Valldoreix: Can Badal, Can Montmany i Salut 

 Està bé facilitar l’accés a Collserola a la ciutadania, però no massa, sinó hi haurà més 
pressió de gent i més degradació.  

 

7.Altres aportacions positives (19 aportacions) 

Aspectes positius del document urbanístic PEPNat (15 aportacions): 
 La planificació del PEPNat és globalment molt positiva: és un document flexible i amb 

bona imatge en general. (4) 

 L’actualització del planejament, substituint l’antic PEPCo millorant la protecció del 
Parc amb un nou document consensuat a partir del planejament anterior i de la 
realitat. (3) 

 Es valora molt el fet d’haver definit una estructura per ordenar el Parc, que és molt 
urbanitzat, i la definició de Projectes. (3) 

 Gestió públic-privada de determinats temes, com l’ús públic. 

 La potencia del PEPNat és que és un document híbrid, toca el tema urbanístic i 
ambiental a la vegada.  

 El caràcter plurimunicipal  i metropolità del PEPNAT. (2) 

 Ja era hora de que algú es preocupés de Collserola. Si s’hagués fet bé ja seria 
perfecte. 

 

Procés participatiu i informació a la ciutadania (4 aportacions):  
 Procés participatiu, on tothom pot participar i fer esmenes (2) 

 El MPGM i el PEPNat son dos documents feixucs que cal explicar de manera planera. 
La explicació ha estat sintètica i clara. 

 Crec que han fet molt bona feina! 
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B. Quins són els TEMES QUE CONSIDERES S’HAN DE MILLORAR / 
ESTUDIAR dels continguts comentats del PEPNat? 

 
Aportacions dels participants, agrupades segons els 6 eixos del PEPNat:  

 
1.Preservació i Millora dels valors ecològics (49 aportacions) 

Aprofundir tractament i protecció de la fauna i flora (11 aportacions):  

 S’hauria d’incloure un pla d’actuació, tant per eliminar la fauna i la flora no autòctona, 
com per millorar la presència d’espècies autòctones d’arbres (rearbrat) i el control dels 
arbres centenaris. (4) 

 Es creu necessari disposar d’una catalogació de la fauna existent per poder definir 
què es vol tenir al Parc i definir els corredors ecològics, a partir d’aquest reflexió 
prèvia.  

 S’haurien de millorar els passos de la fauna. Es podria fer com a altres parcs, posar 
barreres i dirigir-los cap a passos segurs.  

 S’haurien de potenciar els punts de reproducció d’amfibis. 

 Com s’ha fet per el patrimoni construït, caldria fer un Catàleg de les espècies d’arbres 
del Parc. 

 El Parc Natural hauria d’estar més per a la fauna i la flora que per a les persones. 

 Fauna: tractar el senglar con a greu problema per l’acompliment del model agro-
pecuari sostenible. 

 Fauna: protecció del rat-penat.  

 

Estudiar impacte de l’establiment de les zones de tranquil·litat (8 aportacions):  
 Les illes de tranquil·litat no han de desmerèixer l’esforç que es faci a la resta de les 

altres zones que ja estan dins del parc qualificades de 29 CO. 

 Cal reforçar l’estudi dels serveis ecosistèmics dins del parc i tenir-los en compte a 
l’hora d’assignar i gestionar les illes de tranquil·litat. (2) 

 Posar illes de tranquil·litat complica el tema esportiu (curses, excursionisme..) i afecta 
a la viabilitat econòmica dels negocis que organitzen cursos dins del Parc. 

 Si la zona de tranquil·litat és deguda a la nidificació, es podria protegir més durant 
l’època de cria, però permetre activitats fora d’aquesta època. 

 Caldria explicar millor les implicacions de les “Illes de Tranquil·litat” de cara als veïns 
i a tots els usuaris. 

 Caldria pensar en la neteja de les illes de tranquil·litat, pel risc d’incendis. 

 S’hauria de permetre la caça a dins de les illes de tranquil·litat (ara és així ja que 
coincideixen amb les Zones de Caça Controlada), perquè sinó seran una zona 
d’expansió dels senglars, que són una plaga. 
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Millor protecció de la hidrografia i de les fonts (8 aportacions):  
 S’hauria de millorar la protecció dels sistemes hidrogràfics. 

 S’haurien de protegir les fonts del Parc que estan degradades. 

 S’haurien de recuperar les fonts. 

 S’hauria de mencionar, dins de l’apartat d’hidrografia del document, la presència de 
l’aqüífer termal de la Mina Berta i de la zona protegida (Xarxa Natura 2000) del 
ratpenat.  

 S’hauria de comprovar si el Catàleg inclou tots els elements inclosos al catàleg 
existent del Patrimoni de Collserola, relatiu a aigua i aqüeductes  (es convida a l’equip 
redactor a consultar en el Patronat per tal de fer aquesta comprovació) (2):  
 
o Aqüeducte Vallès, Aqüeducte Dos Rius, Aqüeducte Alt Montcada, Aqüeducte 

(Pont) Tres Ulls.  
o Petició de catalogació fonts properes: Mina Santa Eulàlia, Font Nova Canyelles, 

Font Vella Canyelles, Font Muguera.  
o Afegir una font d’aigua de Valldoreix, que neix al Molí de Canals, que actualment 

no està catalogada, ni senyalitzada.  
 

 S’hauria de potenciar la neteja dels entorns de les fonts, evitant els tancaments i les 
barreres artificials que a vegades apareixen als seus accessos (ACA). (Especialment 
les més accessibles des de la ciutat, on hi viu gent aprofitant el mínim aixopluc). (2) 

 

Reforçar la preservació de  la biodiversitat (6 aportacions):  
 A la presentació hi ha hagut una visió particular del patrimoni i poc èmfasi en la 

biodiversitat, flora i fauna. 

 Caldria mantenir els espais oberts dins del Parc, per exemple garrigars, matollars, 
prats d’albellatge, etc. per l’interès en la biodiversitat del Parc.  

 Hauria d’haver-hi més zones de prats sense boscos, per millorar la biodiversitat, ja 
que a les vores els boscos és on hi ha més biodiversitat. 

 S’hauria de millorar la preservació i les millores dels valors ecològics.  

 S’haurien de fer Plans de restauració paisatgística concrets.  

 S’hauria de fer un gran bosc per tota la gent del cinturó metropolità i pulmó de 
benestar de la gent. 

 

Millorar la normativa derivada del nou planejament (5 aportacions):  
 La normativa de vegades sembla més centrada en usos i activitats i menys en temes 

de gestió dels components del medi natural 

 S’haurien de millorar les figures d’ordenació. No pot ser homogeni (29co) perquè no 
tots els sòls són forestals al Parc.  

 S’hauria de regular la recol·lecció al Parc (espàrrecs, herbes remeieres, bolets, etc.) 
per protegir la biodiversitat.  

 S’hauria d’aclarir més si els canvis de qualificació depenen de la MPGM o del PEPNat. 
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 La clau única no s’ajusta a la realitat existent. 

 

Reforçar la millora de la connectivitat ecològica dins del Parc (3 aportacions):  
 S’hauria de millorar la connectivitat. 

 Cal intentar evitar la coincidència entre els nodes d’activitat i els espais de 
connectivitat. 

 Revisar la proposta de corredor verd que hauria de seguir l’eix Torrent de Can Fatjó 
– Torrent de Ferrussons que és el funcional, més que Torrent de Can Domènec, que 
no té continuïtat. 

 

 

Aprofundir tema dels indicadors de seguiment (2 aportacions):  
 Els indicadors és un tema clau per fer el seguiment. Haurien de ser indicadors no 

només centrats en temes de canvi climàtic sinó també en temes més propers, per 
exemple, indicadors espècies invasores o exòtiques, indicadors sobre canvis d’usos 
del sòl, indicadors d’incendis, malalties, plagues. Especialment temes relacionats 
amb Collserola. D’aquí s’han de derivar plànols que indiquin la complexitat del Parc. 

 Cal incentivar el rendiment de comptes anual mitjançant els indicadors que expliquin 
com segueixen els paràmetres ecològics del parc. 

 

Contradiccions del concepte de Control de les pertorbacions (2 aportacions): 
 El concepte de “control de les pertorbacions” mitjançant la minimització de les 

dispersions no encaixa amb el concepte de saturació i d’equilibri del territori. 

 Prioritzar la ubicació de les àrees de lleure a les vores del Parc és una contradicció: 
la gent hauria de gaudir del Parc a dins. No s’entén la por a la dispersió.   

 

Manca reflexió prèvia sobre el diagnòstic de partida (1 aportació)  
 El PEPNat té un discurs molt urbanista,  es troba a faltar l’explicació dels problemes 

del Parc i el que es farà respecte a ells.  

 

Reflectir en el PEPNat la declaració de la UNESCO sobre la pedra seca (1 aportació) 
 S’hauria de reflectir en el document del PEPNat la declaració de la UNESCO sobre 

la pedra seca (tècnica constructiva) com a Patrimoni de la Humanitat.  

 

Millor protecció del patrimoni geològic (1 aportació):  
 S’hauria d’incloure la preservació dels patrimonis geològics al capítol 3.1.2 del 

PEPNat; no s’ha identificat cap espai d’interès geòtrop, a partir de l’Inventari d’espais 
d’interès geològic a Catalunya (IEIGC). 

Elements a corregir (1 aportació):  
 Correcció al capítol 5.1.1.2 del PEPNat: la Pedrera Berta ja no està activa.  
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2.Valorització recursos naturals (34 aportacions) 

Reforçar l’impuls de l’agricultura (19 aportacions): 
 Preocupació en tema agricultura: si es supedita l’èxit del model només al que facin 

els propietaris de les finques, potser no tindrà prou èxit. (7)                                                                                
En aquest sentit, caldrien instruments per impulsar l’agricultura i ramaderia a les àrees 
prioritàries:  
o  Condicionant els nous usos més enllà de la superfície de la finca 
o  Amb acords de custòdia per propietaris que no volen destinar la finca a 

l’agricultura  
o  Clarificant els recursos incentius  
o  Donant suport en la protecció respecte als senglars (plaga) 
o  Millorant el suport a l’espai agrari 

 Preocupació en tema patrimoni construït: l’èxit del model de Parc no pot dependre 
només de la gent que hi viu (vinculació de la gestió de la finca als propietaris de 
masies), hauria d’haver-hi suport o estratègia a nivell metropolità. (2) 

 Donar més presencia a la pagesia en el contingut del PEPNat com a impulsora de 
serveis ecosistèmics al Parc. 

 Establir quin tipus d’agricultura practicar dins del parc, donant prevalença, fomentant 
i incentivant l’agricultura ecològica (promoure el “sòl viu”) a l’òptica de limitar impactes 
i pressions sobre l’ecosistema i biodiversitat. (2) 

 El foment de l’economia verda no és consistent sense una bona gestió de l’aigua, que 
no està considerada dins del PEPNat.  

 Caldria finançar el cultiu de secà si els propietaris no ho volen fer (per ex. plantar 
cereals per afavorir retorn perdius). 

 La gestió de les zones agrícoles, es considera que s’hauria de demanar permís 
sempre per fer activitats en aquestes zones. Sense permís algú podia intentar fer 
algun tipus de trampa al no sentir-se controlat. 

 Aclarir la mecànica d’atorgar el pla de finca, la llicència. Afegir un informe del Parc 
previ a la llicència municipal. 

 Estudiar el tancament de finques dins del Pla. 

 A l’hora de recuperar el sòl agrari, tenir en compte el que era conreat als anys 1960 
(“vol americà 1956-1957). 

 Es proposa substituir “Reg” per “Línia clau” pel conreu.  

 

Revisar la normativa sobre construccions agrícoles (6 aportacions):   
 Alguns dels paràmetres que determinen què es pot fer o no a una finca agrícola poden 

limitar algunes de les activitats compatibles amb la conservació del Parc, ja que poden 
dificultar la viabilitat de la pròpia finca i per tant generar l’abandó. (5) S’hauria de 
revisar algun criteri, per exemple:  

o Permetre l’existència de petites explotacions ecològiques 

o Facilitar la possibilitat d’ampliar sostre per explotacions agrícoles existents que 
necessitin més sostre construït per magatzem d’eines, maquinària, etc.  
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o Donar més flexibilitat a les edificacions agrícoles de suport a projectes 
agroalimentaris: hivernacles, casetes i eines, magatzems, etc. (superfície, 
distancia, grandària de finques..). 

 S’hauria d’aclarir més els usos admesos pel 29co (exemple específic d’una planta de 
compostatge industrial). 

 

Revisar la normativa sobre el horts (4 aportacions):  

 Facilitar l’adequació d’horts marginals en comptes d’erradicar-los; els horts 
comunitaris d’interès haurien d’estar permesos dins del Parc (2) 

 Gestionar l’erradicació dels horts il·legals.  

 S’hauria de debatre la distància de 400 metres dels horts al límit del Parc. 

 

Reforçar l’impuls de la ramaderia (4 aportacions): 
 S’haurien de revisar alguns criteris que poden dificultar la ramaderia extensiva (4), 

com per exemple:  

o Els condicionants de les instal·lacions (mòbils com fixes) a les finques de 20Ha 
o menys, aptes per més activitat ramadera ecològica extensiva, com la 
producció d’ous ecològics, però que no te edificacions al catàleg de masies.  

o El mínim de 20 Ha, que és molt gran. 

o El condicionant de la distància respecte a l’edificació existent, prioritzant en 
canvi la integració paisatgística dels projectes ramaders. 

 

Evitar  valorització energètica de la biomassa (1  aportació):  
 No s’hauria d’acceptar la biomassa com a valorització energètica, ja que es 

comprometedora pel canvi climàtic.  

 

3.Ús públic (19 aportacions)                                                                 
 
Diverses de les aportacions de Temes a Millorar / Estudiar relacionades amb l’Ús Públic del 
Parc fan referencia a temes que estan en la frontera entre l’apartat de normativa d’aquest eix 
Ús Públic i l’apartat posterior de Temes de Gestió. Per a la ciutadania es fa difícil diferenciar 
entre la capacitat del PEPNat de regular en la Normativa del Pla els temes derivats de l’ús 
massiu al que està sotmès el Parc, i el que es delega a la capacitat de gestió del organismes 
públics respectius. 
 
Les aportacions que s’han identificat en aquesta frontera (30) s’han recollit a l’apartat de 
Temes de Gestió, ordenades segons aquests punts:  
 

 Regulació de l’ús públic i de les activitats de lleure: ciclisme 
 Regulació de l’ús públic i de les activitats de lleure: caminades i curses 
 Regulació d’altres activitats 
 Promoure l’educació i la sensibilització sobre l’ús públic del Parc 

 



29 

	

  

Intentar contenir la massificació creixent del Parc (10) 
 Cal evitar la degradació del Parc i la massificació que ha experimentat en els últims 

40 anys.  

 Des del punt de vista de la gestió, sembla que el document no considera com ha anat 
canviant l’ús del Parc en els últims 30 anys.  

 La normativa ha de ser més coercitiva, no tants condicionals, ha de ser més 
compromesa amb les obligacions que faciliti més regulació i una delegació de 
disciplina urbanística a l’Àrea Metropolitana i al Consorci Collserola per fer complir-la. 

 La capacitat de càrrega del territori del Parc ha de ser el criteri bàsic per establir el 
pla d’usos i definir la xarxa de camins, pistes, corriols, àrees especialment sensibles, 
àrees de tranquil·litat, etc. per on determinades activitats estaran prohibides o 
limitades. 

 Caldria establir la capacitat de carga en base a: Zonificació i tipus d’ús.  

 S’hauria de contemplar el control de l’aforament a breu termini (2)  

o Potenciar les portes d’accés al parc amb aparcaments dissuasius de pagament 
i un control de la seva capacitat.  

o Impedint el pas dels vehicles, “tancant” més el Parc, controlant accessos 

 Cal explicar millor les zones d’entrada al Parc (La Salut, Can Badal, Valldoreix...) 

 Definir, clarificar millor la estratègia de “contenir” els equipaments, com a Can Coll. 

 Al punt d’informació del Papiol es preveuen únicament 10 aparcaments, però són 
massa pocs per a la massificació que hi ha.  

 

Regulació de la caça (7) 
 S’haurien de revisar els articles 43 i 46 del PEPNat pel que fa els permisos de caça. 

L’Art. 43 diu que es prohibeix la caça els dissabtes i diumenges. L’Art. 46 diu que 
només es poden fer activitats de lleure a la xarxa dinàmica d’ús públic. 

 S’hauria de prohibir la caça per seguretat i per no deixar plom al Parc. Pel que fa el 
problema de la plaga dels senglars, es podria fer una excepció o controlar les 
poblacions d’altres maneres. (2) (Els representats dels caçadors reivindiquen que són 
els que mantenen els camins, que sembren i que fan controls biològics de les plagues 
de senglars).  

 El Pla no contempla res de l’activitat de caça. Caldria limitar i regular aquesta activitat; 
a més, caldria aclarir més quines limitacions / regulacions hi hauran respecte a la caça 
esportiva. (4) 

 

Regulació de les hípiques (2) 
 Limitar les activitats d’hípica. Hi ha un volum molt elevat de cavalls ferrats: caldria 

regular i limitar el seu accés i pas pels camins Parc. (2) 

 
4.Patrimoni construït (84 aportacions) 

Revisar criteris utilitzats en elaboració del Catàleg i “fora ordenació”(23 
aportacions): 
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 S’hauria de millorar el diàleg amb les entitats afectades pels EREs, explicant amb 
més transparència els criteris que han determinat les afectacions i informant més en 
detall sobre que passarà als edificis afectats quan s’aprovi definitivament el PEPNat i 
sobre el “compromís de l’Ajuntament” per tractar aquests casos. (Compromís 
individual o col·lectiu? Polític? De qui? On està escrit? Hi haurà possibilitat que 
algunes cases quedin en peu? Què passarà amb la Font del Gos?) (3) 

 No s’ha tingut en compte que el 60% del Parc és privat, per tant això és 
proporcionalment al que els privats aporten (oxigen per a l’Àrea metropolitana). 
L’afectació ha sigut una pèrdua de drets i no hi ha compensació per part de 
l’Ajuntament. (3) 

 S’hauria de reconsiderar la situació del barri de Can Rectoret: es considera que el 
Parc ha entrat al barri i tot i així als habitatges afectats no estan catalogats. 

 No s’hauria de fer fora del barri a cap veí, encara que els habitatges siguin fora 
d’ordenació (primera residència). 

 Aquelles edificacions no tradicionals però amb llicència d’obra municipal no haurien 
de quedar fora de les edificacions consolidades.  

 S’haurien de respectar les edificacions efectuades, com habitatges que estan 
construïts, alguns d’ells, des de fa més de 75 anys. S’haurien de fer normes de 
conservació i millora per preservar l’entorn rústic del Parc Natural.  

 Es proposa revisar i re-estudiar cada habitatge afectat en funció de la seva relació 
amb el barri a nivell històric – social, donant més força a aquests criteris per a la 
integració dels edificis al Catàleg de Masies. (6) 

 Es considera que el criteri per incloure les masies al Catàleg (per exemple la dimensió 
de la finca) no considera la realitat i es podria revisar. S’haurien d’acceptar finques 
més petites però amb ús d’economia verda, que és l’activitat que permet mantenir les 
masies, ja que la ruralitat és imprescindible per cuidar el Parc. (2) 

 S’hauria d’explicar més en detall quin valor tindran les fitxes del Catàleg i els seus 
continguts. 

 S’ha de considerar que els inventaris i catàlegs son dinàmics, s’han d’anar 
actualitzant.  

 Cal canviar el Decret que regula els límits de Collserola per poder legalitzar els 
habitatges; si hi ha algun que realment molesti, expropiar-lo, però que sigui només 
una cosa puntual. Aquest gest realment milloraria la protecció del Parc, així 
s’aprovaria el PEPNat.  

 S’hauria de resoldre el desencaix entre el PGM i els límits de la creació del Parc 
Natural. 

 Petició de catalogació del Xalet de Trinitat Nova.  

 
Revisar criteris que afecten àmbit Les Planes (12 aportacions): 

 La presidenta de la AVAUP manifesta indignació pel procés participatiu, reivindicant 
que:  
 
o A l’octubre 2016 en el plenari del Districte van acordar amb els polítics de fer un 

grup de treball, que mai s’ha posat a treballar.  
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o Al 2015, en resposta als suggeriments dels veïns i veïnes afectades, 
l’Ajuntament es va comprometre a fer una revisió del Pla Parcial de Les Planes 
i no s’ha fet.   

o El Pla Parcial de Les Planes ha legalitzat uns habitatges i  no ha legalitzat uns 
altres amb criteris incongruents. Es posa l’exemple del Passatge Bellavista.  

o Les cases construïdes als anys 60 sense permís haurien d’haver prescrit i ara 
s’està aplicant la llei de forma retroactiva. 

o Els habitatges afectats no han causat cap problema al Parc i no és correcte que 
es digui que no son compatibles amb el model del Parc.  

o Per la Carretera de les Aigües el canvi de límit del Parc va ser possible, a la 
inversa que a Les Planes, i això és la demostració d’un privilegi.  
 

 Un altre membre de l’AVAUP afegeix que de les cases que ja estaven edificades 
abans del PGM del 1976, el PGM va permetre la legalització a unes si i a unes altres 
no,  sense un criteri definit. A més d’això, tot i no ser legalitzades, van haver de pagar 
per la reparcel·lació a l’any 2000.  

 Es proposa intentar fer petició a la Generalitat per poder canviar els límits del Parc 
Natural, ja que es considera que el decret de la Generalitat hauria de donar només 
unes directrius i el PEPNat hauria de tenir el poder de definir vores, límits i ajustos, 
com en altres casos de Plans Especials. Es presenten dues propostes:  
o Deixar en “stand-by” l’aprovació del PEPNat i de la MPGM, moure els canvis 

dels límits del Parc amb la Generalitat, i després tornar a la aprovació de la 
MPGM i del PEPNat. 

o Aprovar la MPGM pel que fa a la part dels habitatges afectats indicada com “a 
treballar”, i aprovar el PEPNat perquè es pugui aplicar.  

 Es considera que hi han fortes contradiccions entre definir els habitatges no 
compatibles amb el Parc i en acceptar mantenir elements pertorbadors de connexió 
(túnels de Vallvidrera, túnel d’Horta, tren...). 

 S’hauria de comparar l’impacte ecològic de les cases afectades amb l’impacte degut 
a l’ús massificat del Parc (bicicletes, cotxes, restaurants...) 

 Els veïns del Barri de Les Planes quedaran afectats de la MPGM i del PEPNat i 
demanen una reunió específica per tractar l’afectació de la zona urbana del Pla 
Parcial del Sector Les Planes. 

 

Gestió del patrimoni construït (12 aportacions):  
 Procurar implicar a la població en les activitats de restauració, d’aquesta manera la 

gent es sentirà més seus els canvis que es puguin produir. 

 S’hauria d’explicar més com es farà l’operativa del manteniment del patrimoni a partir 
del Catàleg de Masies (per exemple, rol i esforç dels municipis).  

 Les administracions haurien d’afavorir / promocionar la gestió del patrimoni construïts 
en mans privades. 

 Es reivindica reforçar el Consorci per definir un criteri unitari de gestió del patrimoni 
construït, que no depengui de petites administracions. Aquest hauria d’anar 
acompanyat d’un Pla de gestió i de pressupost per anar complint per etapes.    

 Al Papiol s’ha de veure com gestionar el tema de les barraques, coberts i tanques.  
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 En molts casos l’administració local no podrà pagar el manteniment i la rehabilitació 
de les construccions tradicionals amb respecte dels valors arquitectònics (exemple 
específic, El Papiol).  

 En el cas dels edificis fora d’ordenació (El Papiol), l’administració local té dificultat per 
gestionar la problemàtica, a més de tenir poca disponibilitat econòmica. 

 S’hauria de pensar en enderrocar les edificacions existents que no tinguin un ús 
actualment adequat, ja que són susceptibles d’esdevenir tallers, magatzems il·legals, 
etc. 

 Cal abordar bé els propers passos a desenvolupar a l’espai de regulació especial de 
Cal Notari. Es proposa que s’actuï, quant abans millor, en el pla d’actuació de Cal 
Notari, Can Masdeu (Barcelona). 

 S’hauria de prioritzar els treballs d’eliminació de les activitats situades a Can 
Codonyers (Cerdanyola del Vallès). 

 Caldria fer un Pla perquè les empreses no compatibles amb el Parc Natural surtin fora 
del Parc. 

 S’ha de millorar obligatòriament en tots els aspectes, suprimint tot el que perjudiqui el 
pla, costi el que costi. 

 

Revisar normativa construccions i usos permesos en edificacions actuals (11 
aportacions):  
 No té sentit condicionar els usos permesos en les masies a la superfície total de la 

finca (2). 

 Patrimoni construït. Sembla encertat trobar alguna formula d’usos compatibles i 
adequats al Parc natural que permeti alhora la conservació del patrimoni construït. 
Caldria anar seguint el procés i modificar-ho si fes falta per tenir finalment èxit. 

 Cal permetre qualsevol activitat que fomenti l’economia sostenible i circular. 

 Cal incorporar usos de professionals independents que puguin fer teletreball des de 
les masies i edificacions auxiliars i complementàries. 

 Manca contemplar una major diversitat d’usos: botiga de productes ecològics, ús 
espiritual, ... 

 S’hauria d’aclarir millor quins són els usos acceptats pels edificis que no estan en el 
Catàleg de Masies (exemple específic d’una masia que té unes naus construïdes dins 
de la finca, amb ús actual d’hípica).  

 Caldria aclarir més què s’entén per turisme rural i per allotjament rural.  

 S’hauria d’informar si hi ha algun canvi d’ús per a les masies que tenien plans 
especials aprovats prèviament. 

 S’hauria d’augmentar la limitació d’ampliar les construccions, que està fixada 
actualment en un 10% de la superfície construïda, amb un màxim de 50 m2. Es 
considera massa limitant, ja que no permet fer algunes obres d’adequació, en els que 
es necessiten uns 100 m2. 

 Regular edificacions (volums, materials, especialment vidre) 
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Validar qualitat informació fitxes Catàleg (5 aportacions) 
 S’haurien de revisar detalladament els errors presents a l’Inventari de Masies (4): 

o moltes fitxes amb errors en el cas de Sant Cugat 
o revisar l’assignació d’usos (exemple específic d’un habitatge privat indicat com 

a públic) 
o corregir la ubicació a la fitxa del Restaurant “El mirador El Cordero” 

 Cal adreçar-se de manera individual a cadascuna de les propietats per disposar de 
manera pormenoritzada del detall de cada finca: n’hi ha algunes que no tenen la 
informació correcta a nivell de serveis, adreça, ... 

 

Revisar espais qualificats o a qualificar com a equipaments (17 aportacions): 
 El Parc hauria de mantenir un diàleg amb la ciutat; treure la reserva d’equipaments 

de forma generalitzada trenca aquest diàleg. Es troba a faltar una lectura de serveis 
més petits cap a la ciutat.  

 Respecte als usos del Parc, es fa una valoració adequada de l’estat actual dels usos 
i de les àrees de tractament específic i per tant de la seva reducció. De totes maneres 
pensant  en la gestió, està be treure les “àrees grises” (àrees d’activitats) previstes 
pel PEPco, però no s’haurien de treure totes, sinó no queda cap marge d’acció.  

 S’hauria de preveure la possibilitat de fer algun equipament vinculat a la gestió del 
Parc, que no estigui vinculat al tema ramader o agricultura. Un equipament en un lloc 
no previst (s’ha d’obrir la porta excepcionalment).  

 Les masies públiques, a veure si podrien ser equipaments. 

 S’haurien de posar en marxa projectes de nous equipaments per als barris. 

 S’hauria de tenir més flexibilitat en les peticions d’accessibilitat referents als usos 
d’equipaments en les vores del Parc. 

 Analitzar com queda en el PEPNat la proposta anterior que permet ampliar l’edifici 
del Consorci  

 S’hauria de revisar el criteri amb el que es conserva l’ús de restaurant en el cas del 
restaurant “El Cordero - El Mirador de Barcelona” (5): 
o És un punt d’especial conflicte per la biodiversitat. (2) 
o Si fos expropiat, es podria canviar l’ús d’equipament per al Parc o per a activitats 

ecològiques.  
o Produeix un efecte pertorbador a la zona, degut a una presència important de 

vehicles estacionats de forma incorrecta.  
o El restaurant “El Cordero - El Mirador de Barcelona” és un element de 

contaminació i pertorbació per al Parc. 

 Caldria millorar l’estat de Can Rabella (Molins de Rei) 

 S’hauria d’estudiar la compensació al barri de Torre Baró per la pèrdua de la reserva 
d’equipaments. 

 Concretar el límit de l’actual Club Esportiu Tenis de Valldoreix (Barcelona). 
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 S’hauria d’informar més sobre les possibilitats existents per a reclamar eventuals 
compensacions per la pèrdua de valor  de la finca en base a la nova qualificació 
urbanística que preveu la MPGM i el PEPNat, sobre el procediment de presentació i 
de resolució d’al·legacions, sobre les responsabilitats de cada administració en tot el 
procés, i sobre les possibilitats de fer recursos un cop duta a terme l’aprovació 
definitiva (2).   

 

Potenciació dels valors culturals del paisatge i del patrimoni (4 aportacions):  
 S’hauria d’estudiar els usos i la potenciació dels valors culturals del Parc: el paisatge 

cultural. A Can Canaletes hi ha un jaciment romà de primer ordre que s’ha prospectat 
amb georadar. Hi ha un contínuum cultural potentíssim en l’eix Can Canaletes – Can 
Xercavins. Dos jaciments romans: Can Castelló i Can Canaletes, el poblat ibèric de 
Ca n’Oliver i el poblat de Can Xercavins en poc més de 2 km al llarg de la Riera de 
Sant Cugat. Per la seva condició, el patrimoni arqueològic és molt fràgil i caldria 
prioritzar-lo. Els conreus ho van malmeten lentament.  

 Caldria considerar unes normes per tractar el patrimoni arquitectònic, com considerar 
les masies com a jaciments arqueològics per tal d’assegurar-ne la correcta 
documentació i restauració. 

 S’hauria de promoure la Custòdia del Territori. 

 S’hauria de millorar la gestió del patrimoni construït, especialment l’arqueològic.  

 

5.Infraestructures i serveis (47 aportacions) 

Reforçar una visió global de la mobilitat dins del Parc (14 aportacions) 
 Camins i senyals. Sorprèn que no hi hagi una valoració especifica del mon viari del 

Parc, especialment el dedicat a les visites que permetés adreçar i controlar un ús 
satisfactori i alhora una protecció de les àrees naturals.  

 L’eliminació de reserves vials del PGM s’hauria de complementar amb un pla de 
mobilitat urbana (coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona). (2) 

 No s’hauria de afavorir el trànsit a dins del Parc (infraestructures de pas). 

 Desincentivar l’ús del vehicle privat que creua el Parc per l’interior.  

 S’haurien de millorar els accessos (portes) al Parc i les zones de “serveis”. (2) 

 Les vores del Parc han de tenir més camins (a dins del Parc) per tal que la gent es 
quedi a la vora i no s’endinsi tant a l’interior (no s’haurien de travessar les zones de 
tranquil·litat). (2) 

 S’hauria de garantir una major interconnexió entre les dues zones del Parc Natural, 
salvant infraestructures i municipis. 

 No pavimentar camins. 

 S’hauria de millorar la xarxa de camins i pistes forestals. 

 A la xarxa de vials caldria establir mecanismes de manteniment i millora de part de 
les administracions públiques. 
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 Quin marge es té respecte a les carreteres de pas de la Diputació? S’ha fet una 
previsió a futur del Parc? S’hauria d’anar més enllà d’aquests límits competencials, 
per garantir la protecció i l’ecologia.   

 
Estudiar tractament específic de certs camins i accessos (12 aportacions):  

 Addicionalment als accessos, s’haurien de protegir els camins de pas que es fan 
servir com a vies alternatives per evitar cues en el trànsit cap a Barcelona. El pas diari 
dels cotxes que passen per aquestes vies contamina molt el Parc. Es proposa, per 
exemple, posar control amb càmeres.(Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat) 
(2) 

 S’hauria d’aclarir quin tractament tindran els camins de connexió de les zones 
urbanes dins del Parc (camins d’emergència o de connexió a habitatges), si els usos 
dels veïns quedaran perjudicats i qui serà l’autoritat de gestió. (exemple específic d’un 
carrer de connexió a un habitatge, el Carrer l’Azalea, a Barcelona, que actualment es 
rodat però passarà a ser camí forestal). (2) 

 Es demana aclariment sobre quines afectacions hi hauran si es volgués millorar els 
accessos a zones urbanes i si es més aconsellable fer unes al·legacions al respecte 
(per exemple, hi ha preocupació pel que fa el camí Vallvidrera – Les Planes) (2) 

 Revisar el traçat de certs camins, ja que n’hi ha d’antics que s’han perdut i no figuren 
al PEPNat (p.e. entorn El Papiol) i en canvi se’n marquen d’altres que tenen desnivells 
considerables i que potser no haurien de ser els prioritaris. 

 Afegir camins a la zona a Valldoreix (Barcelona), no identificats en el Pla. 

 Hi ha una contradicció en la previsió del PEPNat pel Camí de Finestrelles, que té una 
part que actualment és per als vianants, però resulta que amb l’aprovació serà per a 
cotxes.  

 Fer una pista de pujada a la Carretera de les Aigües fins a l’Aqüeducte Tres Ulls i fins 
al Castell de Torre Baró (Barcelona). 

 Torre Baró: s’hauria de fer un enllaç entre el C/ Castelldefels i el Mirador de Torre 
Baró; podria ser una via d’evacuació en casos d’emergència (Barcelona).  

 Revisar l’accés proposat a Can Fatjó (Cerdanyola del Vallès). Potser substituir-lo pel 
ja existent a Can Codonyers (Cerdanyola del Vallès). 

  

Eliminació de línies elèctriques i torres d’alta tensió (10 aportacions): 
 S’hauria de parlar més de l’impacte de les torres d’alta tensió en el document del 

PEPNat, amb l’objectiu d’eliminar el seu pas o soterrar les línies d’alta tensió, reforçar 
el seu desmantellament i eliminar torres d’alta tensió. (10) 

 

Reduir contaminació generada per infraestructures (6 aportacions): 
 S’hauria de reduir la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica dels sectors urbans 

dins del Parc (Autopista, Túnels de Vallvidrera, Tren). (6) 

 

Eliminar reserva ferroviària Túnel d’Horta (4 aportacions):  
 S’haurien de suprimir les reserves ferroviàries del túnel d’Horta (4): 
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o l’aprovació del PEPNat i de la MPGM és una oportunitat 
o les pròximes eleccions son una ocasió 
o la reserva ferroviària es innecessària a nivell econòmic 
o el pas del tren seria una causa de contaminació 

 

Creació depuradora biològica d’aigües residuals a Can Salat (Molins de Rei) (1 
aportació) 
 Creació d’una depuradora biològica d’aigües residuals a Can Salat (Molins de Rei) 

amb un tractament terciari per llacunatge per afavorir els amfibis abans d’abocar les 
aigües depurades ala riera per mantenir el cabal estival.  

 

6.Espai funcional (40 aportacions) 

Reforçar estratègia protecció  del Parc en els límits urbans (10 aportacions):  
 S’hauria de perseguir la millora mediambiental i un major nivell d’integració a les 

zones de transició en frontera amb el Parc Natural (4):  

o Debatent les qualificacions del PGM 
o Reforçant la coordinació amb els límits de planejaments urbanístics en marxa a 

les vores del Parc 
o Coordinant-se amb els ajustos dels planejaments municipals propers 
o Amb un major grau d’intervenció urbanística 

 Manca veure com es tracten els espais periurbans entre l’espai construït i el Parc. 

 Més definició del límit parc amb ciutat i especial amb escoles. Àmbit urbà.  

 Establir una àrea d’influència del parc, una zona externa la qual l’activitat antròpica 
tingui una influència sobre l’ambient del parc.  

 Preocupació a nivell de seguretat jurídica de l’espai funcional, ja que està fora del 
àmbit del Parc: quin valor tenen jurídicament les directrius i les recomanacions?  

 S’haurien de preveure zones de futura possible ampliació del Parc, perquè pugui 
créixer. 

 S’hauria informar més sobre els òrgans que treballen per a la protecció dels límits 
urbans del Parc. 

 

Reforçar protecció  del Parc en límits urbans de Sant Feliu de Llobregat (11 
aportacions):  
 S’hauria de millorar la connexió del Parc al Baix Llobregat, especialment a la zona del 

Torrent del Duc. (4) Els espais funcionals no estan ben regulats ni protegits: 

o Àrea que envolta la cimentera de la Sanson, Sant Feliu de Llobregat 
o Zona del Torrent del Duc, passat de zona 27 a zona 22, contra els principis de 

PEPNat i MPGM 

 S’hauria d’incloure al document alguna referencia a la fabrica de ciment de la Sanson, 
que està a fora del Parc, pensant en l’ampliació del Parc. S’hauria de tenir en compte 
la possible cessió dels terrenys de la cimentera per part de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat al Parc. (2 
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 El corredor biològic del Torrent de Can Miano a l’interior de la zona industrial del Pla 
ha quedat reduït als terrenys pertanyents al municipi de Molins de Rei, deixant 
exclosos els del terme de Sant Feliu de Llobregat. S’hauria de fer una millora 
important del connector amb el Riu Llobregat (4): 

o No hauria de ser només espai funcional, si no que també connector 
o S’hauria de preveure un espai funcional a la zona de la Riera de la Salut, on el 

Parc toca a la zona 22b.   

 Tots els espais funcionals classificats 6a, 6b, 7b etc. haurien de tenir la qualificació 
6co, 7co, etc.  

 

Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de  Montcada i Reixac (5 
aportacions): 
 Es podria estudiar la inclusió del Pla de Reixac com a espai funcional (esponjament, 

connector ecològic, zona 21) per a la connexió amb el Parc Natural (Montcada i 
Reixac). (3) 

 Connectar físicament (fals túnel) el Turó Montcada amb la Serra de na Joana. 

 El pla prohibeix l’activitat extractiva. S’hauria de prohibir l’activitat extractiva que es 
permet actualment al turó Montcada.  

 

Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de  Molins de Rei (4 aportacions) 
 Tot i que actualment no està inclòs dins del Parc, s’hauria de tenir en compte les 

possibles afectacions que puguin tenir les noves urbanitzacions de la Rierada i 
Vallpineda (300 habitatges) sobre la riera de Vallvidrera (2):  

o Pèrdua d’espai natural i pressió antròpica 
o Xarxa Natura 2000 i protecció del ratpenat 

 Restaurar tot el corredor fluvial de la Riera de Vallvidrera des de la Rierada fins al 
Llobregat. Adequar un camí de passejada paral·lel que respecti la Riera. (2) 

 

Reforçar protecció Parc en els límits urbans de Nou Barris i Horta Guinardó (3 
aportacions): 
 No s’entén perquè es posa un límit de 400 metres per als horts dins del Parc i en 

canvi al límit exterior es permet continuar projectes que tindran planta baixa més set 
plantes (P.E.R.I Trinitat Nova i P.E.R.I. Torre Baró). Es fa observar que a Trinitat Nova 
hi ha una clau urbanística (18) volumètrica específica i correspon a la zona límit del 
Parc natural (C/ Aigua Blava 131), on està permès construir. Si la clau 6co s’està 
tenint en compte en la redacció del projecte executiu “Feixes Trinitat Nova” (Pla de 
Barris), amb un màxim del 5% de superfície en referència a edificacions i 
instal·lacions, també s’hauria de treballar més l’espai funcional de Trinitat Nova.  

 Hi ha zones de transició erosionades en Trinitat Nova (obres ATLL, L11 Metro). Cal 
demanar responsabilitats amb un estudi d’impacte mediambiental a la Generalitat.  

 S’hauria de millorar l’accessibilitat al Parc des de la ciutat: 
o exemple específic des de Roquetes, no hi ha accessos segurs; 
o és molt perillós accedir al nou Centre de Natura de Can Soler, s’hauria 

d’estudiar un accés.   
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Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de Sant Cugat i Cerdanyola (1 
aportació):  
 Preservar espais agrícoles entre Sant Cugat, Cerdanyola del Vallès i Bellaterra que 

poden tenir previsió de noves llicències comercials (Veure el cas del suposat nou 
centre comercial als terrenys agrícoles de Cerdanyola a la UAB).  

 

Reforçar protecció del Parc en els límits urbans a El Papiol (1 aportació) 
 Encara que estiguin fora de l’àmbit del Parc, s’hauria d’actuar envers la contaminació 

atmosfèrica provocada per CELSA al Papiol i al Parc. Per això s’hauria d’esmentar al 
document del PEPNat aquesta problemàtica, que afecta a la vegetació del Parc. La 
mateixa problemàtica existeix per l’abocador del Garraf.  

 

Millorar connectivitat externa entre el Parc i altres àrees naturals a l’entorn (5 
aportacions):  
 S’hauria de mirar a més gran escala l’ecosistema per veure la relació amb corredors 

verds a la ciutat o altres sistemes naturals, rius, valls, serralades, no només la 
muntanya. (2) Per exemple, s’hauria de millorar la connexió ecològica de la Rierada 
amb el Llobregat.  

 Establir de forma prioritària la connexió del Parc amb altres zones protegides 
properes, com el Parc de la Serralada de Marina (2), Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
Parc del Garraf i Parc Agrari del Baix Llobregat, sobre tot pensant en els ciclistes, 
seria una forma de descongestionar aquesta activitat que té un alt nombre de 
practicants. 

 Comunicar Cerdanyola amb Besòs, Turó Montcada i Serra Marina. 

 

7.Temes de gestió (112 aportacions) 

Regulació dels temes d’Ús Públic (30 aportacions):  

Regulació de l’ús públic i de les activitats de lleure: ciclisme (14) 
 S’hauria de regular el ciclisme, perquè el sobre ús satura, erosiona la muntanya i posa 

en perill els vianants (14):  

o Cal estudiar com s’implementen mitjans efectius i coercitius que sancionin els 
mals usos, especialment solucionar el conflicte amb les excursions guiades. 

o Es podria donar accés només a bicicletes amb matricula. 
o No s’hauria de permetre el pas ni les curses de bicicletes pels corriols 

(seguretat). 
o S’hauria de limitar la velocitat. 
o S’haurien de limitar les curses de ciclistes  

 

Regulació de l’ús públic i de les activitats de lleure: caminades i curses (4) 
 Caldria limitar les curses i assegurar  que no passin per les zones de tranquil·litat. (3). 

 No prohibir fer caminades nocturnes controlades. 
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Regulació d’altres activitats (7) 
 Cal incloure al control de les activitats els drons i les bicicletes elèctriques.  

 Prohibir les activitats nocturnes massives, que impedeixen el descans nocturn de la 
fauna. (2)  

 Limitar activitats privades.  

 Limitar l’expansió i les activitats, sobretot les nocturnes del Club de Tenis Valldoreix, 
entre Can Cussó i carrer Pintor Goya (des de les 9h de la nit fins a la 1h de la 
matinada). (2)  

 Adequar les Rieres per fer carril bicicletes i caminaires com a Santa Coloma de 
Gramenet. 

 

Promoure l’educació i la sensibilització sobre l’ús públic del Parc (5) 
 S’hauria de conscienciar més la gent sobre el valor del Parc, perquè molta gent es 

preocupa només del ús urbà i del lleure al Parc. 

 S’haurien de fer més visibles les polítiques de promoció de la cura del territori enlloc 
de les activitats de lleure. 

 L’educació ambiental és una eina de gestió bàsica per aconseguir la complicitat i 
col·laboració de la ciutadania. Cal una estratègia de com es treballarà amb l’educació 
ambiental (una bona campanya d’educació ambiental; educació dels usuaris a l’ús del 
Parc i del seu entorn). (3) 

 

Reforç del control, la vigilància i el poder sancionador (24 aportacions): 
 S’haurien de millorar els dispositius dels agents rurals, el procediment en matèria 

sancionadora i la seva aplicació (més freqüència). Qui té l’encàrrec de fer la vigilància 
del Parc Natural hauria de tenir poder sancionador. (5) 

 S’hauria d’acompanyar els instruments presentats amb els mecanismes i 
procediments de gestió i preservació davant la forta pressió urbana metropolitana. (4) 

 Intentar gestionar la massificació creixent del Parc: contemplar en breu el control de 
l’aforament. 

 Millorar el control i la vigilància del Parc i àrees properes, inclòs nits, festius i 
dissabtes.  

 Es necessita disciplina urbanística. 

 Caldria abordar el tema de la diferenciació de competències entre Ajuntaments, com 
es poden coordinar les diferents competències municipals en una visió global de 
diàleg entre tots els Ajuntaments coordinant ordenances. S’esmenta el cas de 
l’ordenança de bicicletes que s’està movent a nivell de tot el parc. També hi ha una 
consideració de la ramaderia des del punt de vista de diferents ordenances. 
Igualment, en relació als punts de concentració de visitants perifèrics.  

 S’hauria d’explicar més a la ciutadania els nivells de poder i els àmbits de les 
normatives, per entendre a qui s’han de dirigir en cas de conflictes.  

 S’hauria d’explicar més a la ciutadania la diferència d’escala entre planejament i 
projecte, i la diferència d’àmbits entre planificació i gestió (normativa i ordenances). 
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 S’hauria d’informar més sobre les obligacions de l’Ajuntament dins del Parc (protecció 
antiincendi, corrent elèctrica, ...) 

 S’hauria de donar aclariments sobre el marc sancionador que s’està procedint a 
aprovar respecte al ús de les bicicletes (a qui competeix el marc sancionador, si hi ha 
diferencies d’aplicació entre municipis...).  

 S’hauria de destinar més recursos per a la gestió i control de totes les activitats.  

 Cal actuar contra el vandalisme. 

 S’hauria de fer servir el poder sancionador envers el restaurant “El Cordero - El 
Mirador de Barcelona”, per la massificació dels aparcaments, pels olors i el risc 
d’incendi.  

 La posada en pràctica del PEPNat s’hauria de complementar amb més ordenances 
actualitzades i un ordre de prioritats per implementar els aspectes del Pla dins cada 
àrea.  

 S’hauria d’informar més sobre la ordenança pels animals domèstics. 

 Com es pot acabar amb l’abandonament d’animals al Parc?  

 Com es controlaran les acampades al Parc? 

 

Gestionar la massificació creixent del Parc (3 aportacions)    
 S’hauria de contemplar el control de l’aforament a breu termini: mitjançant policia i 

informadors , fomentant el transport públic (ex. Busos llançadores). 

 En funció del tipus d’activitat que es vol portar a terme (curses, caminades, marxes, 
etc.) els serveis tècnics del Parc proposaran a l’organitzador l’itinerari o itineraris mes 
adients tenint en compte l’impacte ambiental de l’activitat, els camins, corriols i pistes 
autoritzats, àrees protegides o prohibides, etc. 

 Actualment el Passeig de les Aigües / Torre Baró s’ha convertit en una via ràpida molt 
freqüentada els caps de setmana. Hi ha d’haver alguna forma de proveir diferents 
formes de circular-hi i poder tenir vies més “slow”.  

 

Millorar la neteja i el control de residus  (7 aportacions) 
 S’hauria de millorar la neteja del Parc i el control de residus. Es recullen algunes 

propostes (6):  
o Fer un Pla de neteja del Parc 
o Organitzar, entre tots els municipis del Parc, una jornada conjunta de recollida 

de brossa, amb la participació dels veïns. 
o Posar punts de recollida de brossa (camuflats, si escau), per a que la ciutadania 

pugui veure’s amb comoditat de reciclar, i no veure escombraries dispersades. 

 Posar cartells a les entrades del Parc per a consensuar la gent que diguin: “Les millors 
coses de la vida són de franc, Collserola és una d’elles. Ens ho dona tot i no ens 
demana res, tant sols que la cuidem. Porta les deixalles amb tu”.  

 

Millorar les actuacions de  prevenció d’incendis (14 aportacions) 
 S’hauria de millorar el manteniment del Parc per a la protecció antiincendis (7):  

o Millorant la neteja i el tall dels arbres 
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o Fent rearbrat després dels incendis, tenint en compte la flora i la fauna (exemple 
incendi San Pere Màrtir, estiu 2018) 

o Netejant el sotabosc del excés de massa forestal (ventades o altres causes)  
o Provocant incendis zonals controlats, per tal de netejar i descongestionar els 

nuclis de sotabosc amb excés de massa forestal.  
o Millorant, expandint i mantenint la xarxa d’hidrants del Parc i de la perifèria 

urbana del Parc 

 

 El Pla hauria d’abordar aspectes de seguretat contra incendis (6): 
o Millor definició del risc d’incendis i d’accions per evitar-ho (incloure la 

imminència del canvi climàtic) 
o Estudi de millores en relació a la prevenció d’incendis forestals,  
o Gestió activa de la prevenció d’incendis i protecció activa (presència massiva 

de persones) 
o Franges de protecció.  
o Millora de la connectivitat i accessibilitat de vehicles de serveis de bombers 

(especialment a la  Floresta). 
o Informació sobre l’autoritat de gestió del bosc en cas d’incendi (reforestació..) 

 S’haurien de millorar les ordenances que afecten al Parc de Collserola (art.15 
Aparcaments, art. 14 Vehicles motoritzats) per reduir el risc d’incendi de bosc i 
sotabosc. 

 

Reforç de les funcions de l’Òrgan Gestor del Parc (10 aportacions): 
 Replantejament de les competències i les funcions de l’òrgan gestor (Consorci) a la 

vista de la complexitat i un cop assolida l’aprovació del Parc. 

 S’hauria de reforçar el Consorci (3): 
o que no sigui un ens només administratiu i consultiu, que s’ocupi de la gestió de 

temes de seguretat i infraccions urbanístiques.  
o en la gestió, especialment en la relació entre eina urbanística i govern de 

dinàmiques complexes. 

 Manca una presencia política i altres entitats per a la governança política del Parc, 
que és diferent de la gestió del dia a dia.  

 Cal una implantació rigorosa dels projectes esmentats en el Pla d’actuació (40 milions 
en 15 anys), desenvolupant tot el model a la vegada (usos, compromís físic de gestió 
social , projectes connectors), A la vegada s’ha de complementar amb inversió de 
manteniment, control i vigilància per part de l’òrgan gestor. (3) 

 Cal desenvolupar uns indicadors per mesurar els diferents nivells d’impacte, per 
exemple, del canvi climàtic o del risc d’incendis. Cal veure si el pla desenvolupa 
aquests indicadors. Es reconeix que Barcelona sí que té coses però es planteja a 
nivell metropolità. Es defineixen indicadors a nivell de canvi climàtic, es defineixen 
indicadors a nivell de risc d’incendis... 

 El Parc es pot comparar amb algun  altre cas similar? Muntanya o espais natural a 
altres ciutats de Catalunya o de fora? Altres exemples de gestió en climes semblants 
?  

Millorar la informació a la ciutadania i la senyalització (8 aportacions): 
 Panells informatius de normes d’ús al Parc i recorreguts. 
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 Cal millorar i mantenir la senyalització del Parc. (3) 

 Caldria una senyalització a l’entrada del bosc venint de Les Escletxes cap a La Salut 
(El Papiol), que indiqui els dies i hores de caça. Caldria una senyalització d’aquest 
tipus a tot El Papiol. 

 S’hauria de tenir una millor comunicació de cadascú dels 9 municipis en les 
actuacions que fa, dins de les directrius d’aquest Pla, dins el propi municipi.  

 Caldria preveure la comunicació de gran difusió amb l’ús dels mitjans actuals perquè 
arribi a més població. 

 Caldria un punt d’informació al Papiol. 

 

Gestionar el bosc i aspectes relacionats amb l’arbrat (4 aportacions): 
 De la mateixa manera que existeix un pla de protecció d’incendis, s’hauria d’introduir 

un Pla de Protecció Ecològica i un Pla de Reforestació.  

 Hi ha molts pins (no pinyoneres) que no deixen créixer als roures i alzines.  

 Caldria millorar els talls dels arbres, ja que alhora de fer els “camins” de les torres 
elèctriques els arbres que no estan al camí estan escapçats, mal tallats. 

 El Consorci de Collserola hauria de millorar la gestió de les estassades, que són 
exageradament agressives: es deixen les alzines sense branques baixes, que els cal 
per a les ventades, i s’omplen camions de troncs de pins sans.  

 

Gestionar el  límits urbans frontera  amb el Parc (7 aportacions):  
 Roquetes (3 aportacions) 

o S’haurien de millorar les competències de les vores del Parc amb el barri de 
Roquetes. S’haurà de treballar i millorar les relacions. 

o S’ha de millorar el servei de neteja i recollida d’arbres caiguts o amb perill de 
caure al C/ Turó de Roquetes, C/ Font d’en Canyelles, etc. 

o A Roquetes falta la senyalització a la sortida dels ascensors d’accés a 
Collserola; també hi ha carretera de doble sentit sense pas per a vianants.  

 Torre Baró (4 aportacions): 

o Hi ha corriols de camí a Torre Baró tallats per una carretera amb revolts amb 
poca visibilitat.  

o Potenciar el transport públic al c/ Capçanes a Torre Baró.  
o S’hauria de proposar un model de nova mobilitat en transport públic al barri de 

Torre Baró (Barcelona). (2) 

 

Aprofitar l’eina multi-criteri per a millorar la gestió (5 aportacions) 
 Hi haurà la capacitat, per part de l’administració, de gestionar tot a partir de l’eina multi 

criteri?  

 Encara que l’eina estigui bé com a eina de seguiment, és molt complexa. La 
possibilitat de fer una lectura multicapa seria millor que fer només una lectura 
d’indicadors. 

 Amb l’eina multi-criteri s’hauria de poder validar si hi ha alguna pertorbació i on.   
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 L’eina multi-criteri podria limitar els usos en funció de certes pertorbacions que hagi 
detectat?  

 Qualsevol persona hauria de poder veure des de casa seva els usos permesos i la 
informació de detall que necessiti consultar.  

 

8.Altres suggeriments (71 aportacions) 

Millora del procés d’informació de la documentació urbanística (28 aportacions) 
 S’hauria de millorar la forma de comunicar la informació tècnica a la ciutadania (6): 

o Les presentacions necessitarien fer més zoom a les zones tractades 
o La consulta de la documentació a la web hauria de ser més amigable 

(plànols) 
o El Catàleg de Masies és difícil de consultar 

 Es considera que la comunicació del procés participatiu, especialment pel que fa  als 
propietaris afectats, no ha estat l’adequada, atenent la importància de la problemàtica. 
Manca sensibilitat, especialment en el cas de dirigir-se a propietaris que surten amb 
més restriccions i menys valor dels terrenys (4). 

 S’hauria d’aclarir més sobre la jerarquia entre MPGM i PEPNat pel que fa als usos 
admesos.  

 S’hauria d’informar més sobre el context dels documents que es presenten a 
exposició púbica, pel que fa els límits del Parc Natural (Declaració 2010 de la 
Generalitat) i els límits de l’àmbit del PEPNat. (2) 

 Caldria aclarir els significats dels termes urbanístics i les seves funcions (classificació 
del sòl, qualificació del sòl, nodes, etc.). 

 S’hauria de millorar la forma de comunicar la informació del planejament, per a que 
es pugui donar més opinions (visibilitat presentació, més zoom de la zona, etc.) 

 S’hauria d’informar més sobre les etapes de la planificació, els pressupostos i els 
mecanismes de gestió. 

 Procés millorable: cal informació prèvia i debat amb implicats abans de l’aprovació. 
(2) 

 Es reclama una consulta a tres bandes entre l’Ajuntament, els Veïns i Veïnes i l’AMB 
(Font del Gos).  

 Obrir un espai web per veure les preguntes freqüents de totes les preguntes 
formulades,  incloent-hi els suggeriments (545) d’anteriors processos participatius 
relacionats. 

 Es reclama més transparència. Per exemple, es proposa disposar d’un espai de 
preguntes i respostes a la web. Les que han sortit a la sessió:  

o Es compensarà a qui ha comprat un terreny amb reserva d’equipaments i ara 
es queda afectat per l’eliminació de reserves?  

o Els veïns i veïnes del Rectoret, Les Planes, Font del Mont, Font del Gos i El 
Sanatori, reclamen un aclariment dels criteris pels quals han quedat afectats. 
Especialment no entenen les diferències d’afectació respecte a Sant Cugat. 
(2) 

 

 Es reclama informació per saber com es pot moure la definició dels límits de l’àmbit 
del Parc Natural, establerts per la Generalitat a la declaració del 2010. 
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 S’hauria d’aclarir més qui son els autors de la MPGM i del PEPNat, de qui són les 
responsabilitats, a qui s’ha de consultar.  

 S’hauria d’aclarir més si hi ha alguna afectació sobre el model existent de tràmits (per 
exemple, si s’haurà de seguir demanant llicencia d’obra a l’Ajuntament a futur). 

 També es reflexiona sobre el procés de participació i les demandes expressades pels 
participants 

 Es troba a faltar més presència política a la reunió (sessió Cerdanyola del Vallès).  

 No entenc les intervencions de les Associacions, tenia entès que era una reunió per 
a les masies.  

 

Tenir sensibilitat envers les persones residents al Parc (8 aportacions)  

 Caldria considerar les persones que habiten el Parc com un dels punts més sensibles 
del Parc, ja que també són un element clau en la preservació i conservació del mateix 
Parc (2). 

 S’hauria de tenir en compte que les persones i els seus drets són tant importants (o 
potser més) que la fauna, la flora, el paisatge i el Parc, especialment pel que fa les 
persones afectades amb habitatge de primera residència. (3)  

 No s’ha tingut en compte que els actuals residents son responsables de la cura del 
Parc (per exemple, en cas d’incendi). 

 Molta cura a que l’ús pedagògic respecti als propietaris que han mantingut l’espai. 
Ajudes a que els seus esforços es reconeguin.  

 Han pensat en tot: flora, fauna, aigua, etc... menys en les persones que hi viuen i que 
fins ara han estat els únics que s’han cuidat de la muntanya.  

 

Ampliar el termini i garantir la efectivitat de les al·legacions (10 aportacions) 
 Es considera que el termini per fer al·legacions és molt just, especialment si es té en 

compte la importància de la problemàtica per a les persones afectades (5). 

 Hi ha escepticisme a l’hora de fer al·legacions, en el cas dels habitatges afectats.  

 S’hauria d’especificar més quins són els criteris que se seguiran a l’hora de valorar 
les al·legacions rebudes, especialment alhora d’incorporar edificacions al Catàleg de 
Masies.  

 Té sentit fer al·legacions? Que es pot esperar de les al·legacions?  

 Es manifesten dubtes sobre la utilitat de fer al·legacions. 

 Alguns participants fan manifesta la creença que les al·legacions son inútils i que val 
més la via judicial per els veïns afectats. 

 

Suggeriments presentats en procés participatiu del 2015 (6 aportacions) 
 Els veïns i veïnes dels habitatges afectats reivindiquen que no s’ha fet una participació 

ciutadana adequada a la seva situació d’afectats, ni a la segona fase del procés 
d’aprovació de l’any 2015, ni en aquesta fase (3):  
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o Les seves al·legacions del 2015 no es van considerar ni en el document 
d’aprovació inicial del PEPNat ni a la MPGM. 

o El grup de treball creat a l’octubre de 2016 en el plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona, no s’ha convidat a la participació en la fase d’aprovació inicial. 

 Es considera que els suggeriments rebuts en el procés participatiu del 2015, uns 500, 
són molt pocs considerant la població afectada pel PEPNat i la MPGM. Són el resultat 
d’un procés més informatiu i expositiu que no pas participatiu. (2) 

 Es fa notar que el procés participatiu del 2015 no ha portat resultats al Papiol, ja que 
hi ha molts aspectes que no s’han introduït a l’Aprovació Inicial del PEPNat. 

 

Incrementar la dotació pressupostària prevista (7 aportacions): 
 S’ha d’incrementar la dotació pressupostaria referent la MPGM i el PEPNat i incloure 

les indemnitzacions que s’hauran de fer (4)  

o Exemple específic d’un equipament esportiu a 200 metros del carrer, 
ubicat en sol no urbanitzable segons el anterior plantejament, i que amb la 
qualificació 29co segueix en sol no urbanitzable. 

o Exemple específic de la neteja del marge de les zones urbanes  

 El finançament no queda garantit únicament pel suport dels ens consorciats i sobretot 
pels municipis. 

 S’hauria d’informar més sobre el pressupost que s’ha considerat per a la valoració 
econòmica del model del Parc, i sobre les entitats responsables de la seva gestió i 
desplegament. 

 S’hauria d’informar més sobre qui i com es gestionarà el pressupost que s’ha 
considerat per a la valoració econòmica del model del Parc. 

 

Propostes de millora dels documents en informació pública (6 aportacions): 

 El document fa una anàlisi dels punts forts del PEPNat, però no menciona els punts 
dèbils: aquests també s’haurien d’incloure per un anàlisi complert.  

 El document hauria d’explicar de forma més extensa quins són els beneficis de la 
estratègia del PEPNat (exemple sobre els itineraris de salut). 

 Com es veu el PEPNat des del PDU?  

 El Consell Científic i Assessor hauria de complir més la seva funció d’assessorament. 
Aquesta funció hauria de ser aprofitada abans de l’aprovació oficial. 

 Es considera una debilitat que no hi hagi cap geòleg ni cap geògraf a l’equip redactor. 

 Es suggereix substituir el nom “pantà” per “embassament”.  

 

Impulsar la educació ambiental, la formació professional i la ocupació (3 
aportacions) 

 El procés participatiu de Collserola, vist des d’una visió holística, ha de comprendre 
la planificació educativa des de  l’Educació Inicial a la Formació Professional i 
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Universitària. Si les criatures des del naixement s’estimen la natura, la coneixen, la 
gaudeixen i la custodien ens assegurem el futur del bosc. Això es complementa amb 
l’educació ambiental i la formació laboral, professional i ocupacional, però que facilita 
la predisposició de planificació educativa en tots els àmbits des de l’EI a la secundaria 
post obligatòria i en aquest sentit el dèficit de cicles formatius implicats en la protecció 
del medi natural i del paisatge fonamentals per a la salut i la vida.  

 Les millores en la legislació evidencien tant la inversió econòmica com evidencien 
perfils professionals necessaris inexistents en aquesta àrea i ben necessaris, com ho 
demostra tan el PEPNat com les dades de planificació educativa –  l’any 2017 - els 
estudiants que estudien fora (CFGM 427 – 71 1ª i CFGS 536 – 61 1ª). Aquells que 
evidencien la vinculació necessària de la població perimetral del Parc i la seva 
educació i formació professional, així com la implicació ciutadana com a forma de vida 
i també com a possibilitat de guanyar-se-la! 

 S’hauria de contractar més la gent local, per donar valor a la economia local i verda 
per a la gestió del Parc.  

 

Promoure l’accessibilitat amb diversitat funcional i la visió de gènere (3) 

 Tot el Parc ha de ser accessible per la ciutadania amb diversitat funcional.  

 Que hi hagin “mediadores” per poder valorar el grau d’accessibilitat.  

 Que la il·luminació sigui un element necessari perquè s’ha de prevenir la violència 
contra les dones.  
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3. Punts d’informació presencial mòbils en punts d’interès del 
Parc i Dissabte participatiu 

 
 
3.1 Introducció 

 
Amb la voluntat d’apropar el procés participatiu a totes aquelles persones que no havien pogut 
assistir a les sessions de participació presencials, es van establir, en tres caps de setmana 
diferenciats, els punts mòbils mostrats al mapa. A més a més, es va organitzar un matí 
participatiu al Centre d’Informació del Parc. 
 

 
 
Els punts d’informació establerts varen ser els següents: 

 Dissabte 10 de novembre: 
o Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola, Barcelona. 
o Castell de Torre Baró, Barcelona. 
o Santa Creu d’Olorda, Barcelona. 
o Carretera de les Aigües, Barcelona. 

 Diumenge 18 de novembre*: 
o Punt d’Informació Forat d’en Bocàs – Plaça Rotary, Sant Cugat. 
o Punt d’Informació mòbil del Pla dels Maduixers, Barcelona. 
o Espai interpretació del Pantà de Vallvidrera, Barcelona 
o Can Coll Centre d’Educació Ambiental, Cerdanyola del Vallès. 
o Caseta d’Informació del “Parc de la Riera”, Cerdanyola del Vallès. 

 Dissabte 24 de novembre s’organitzà una jornada participativa al Centre 
d’Informació del Parc Natural de Collserola. 

 
* Degut a inclemències meteorològiques, alguns espais informatius han pogut patir alteracions 
pel que fa a la localització i durada de la dinàmica. Cal tenir en compte que aquest factor ha 
pogut influir també en el nombre de persones ateses als diferents punts. 
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3.2 Metodologia de les dinàmiques desenvolupades 

 
L’estructura de les dinàmiques de participació ha estat la d’establir de 10h a 13h els punts 
participatius especificats en els quals, al llarg del matí, s’hi ha repartit informació a les 
persones que s’han apropat, i s’ha permès a aquestes persones la realització d’aportacions 
mitjançant  una enquesta de participació, així com també s’ha fet difusió de la web i correu 
electrònic del PEPNat. 
 
L’equip d’Assistència Tècnica del Procés Participatiu MOMENTUMco, format per: Xavier 
Estivill, Joan Casals, Maria Moreno, Irene Humet i Verdiana Russo; ha estat el que ha estat 
informant en aquests punts. 
 
Agraïments: 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 Ajuntament de Barcelona 
 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 
Així com a totes les persones que han fet possible la instal·lació exitosa dels punts informatius. 
 
Pel que fa al dissabte participatiu, es realitzaren dues sessions de participació ciutadana 
reduïdes, en dos torns, en les quals es va presentar el PEPNat i els seus principals eixos i es 
va permetre als assistents la formulació de dubtes i comentaris diversos. 
 

Documentació proporcionada a cada punt informatiu 
 
 

1. Fulletó informatiu (quadríptic) 
2. Postals informatives de diversos colors 
3. Enquesta participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

3 

1 

2 
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Atenció a cada punt informatiu 
 

Dissabte 10 de novembre 

 Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola 

o S’ha atès a 35 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el 
fulletó informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta 
participativa. 

o S’hi ha deixat documentació relativa al procés participatiu perquè el Centre 
d’Informació en pugui fer difusió al llarg dels propers dies. 

 Castell de Torre Baró: 

o S’ha atès a 25 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el 
fulletó informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta 
participativa. 

o S’han rebut 3 respostes al qüestionari. 

o 2 persones han mostrat el seu interès en rebre més informació per correu 
electrònic, tant del PEPNat com de les sessions participatives que es 
realitzen a Barcelona els dies 19 i 20 de novembre. 

o S’ha deixat documentació per a compartir-la el dia 11/11/2018, en un 
esdeveniment multitudinari que té lloc al Castell, així com també per a 
compartir-la al llarg dels propers dies. 

 Santa Creu d’Olorda 

o S’ha atès a 5 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el fulletó 
informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta participativa. 

 Carretera de les Aigües 

o S’ha atès a 30 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el 
fulletó informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta 
participativa. 

 

Diumenge 18 de novembre 

 Plaça Rotary de Sant Cugat: 

o S’ha atès a 4 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el fulletó 
informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta participativa. 
Una d’aquestes persones ha estat atesa en anglès i no era resident a 
Espanya. 

o S’ha deixat documentació al punt, per a futures consultes ciutadanes que es 
puguin donar sobre la temàtica. 
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 Pla dels Maduixers: 

o S’ha atès a 6 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el fulletó 
informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta participativa. 

 Pantà de Vallvidrera: 

o S’ha atès a 6 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el fulletó 
informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta participativa. 

o S’ha deixat documentació al punt, per a futures consultes ciutadanes que es 
puguin donar sobre la temàtica. 

 Can Coll: 

o S’ha atès a 8 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el fulletó 
informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta participativa. 

o S’ha deixat documentació al punt, per a futures consultes ciutadanes que es 
puguin donar sobre la temàtica. 

o El públic era, sobretot, famílies amb nens petits. 

 Parc de la Riera: 

o S’ha atès a 5 persones aproximadament i se’ls ha proporcionat a tots el fulletó 
informatiu (quadríptic), les postals informatives i una enquesta participativa. 

o S’ha deixat documentació al punt, per a futures consultes ciutadanes que es 
puguin donar sobre la temàtica. 

o El públic era, sobretot, gent gran. 
 
 

Dissabte 24 de novembre 

Es valora molt positivament el format de dinàmica participativa degut a la proximitat dels 
participants amb els tècnics del PEPNat. El fet de poder accedir als documents, plànols... i 
poder-los comentar amb els tècnics, es converteix en una visita presencial personalitzada que 
els ciutadans han agraït molt. 

Hi ha hagut 25 participants, que han pogut ser partícips de la presentació del PEPNat per part 
de l’equip del PEPNat, així com resoldre dubtes amb ells. 
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3.3 Aportacions recollides 

 
A continuació es mostren les respostes a l’enquesta ciutadana proporcionada a la ciutadania 
als punts informatius. 

 
Quins són els principals TEMES QUE ET PREOCUPEN del Parc de 
Collserola? 
 
Aportacions dels participants, agrupades segons els 6 eixos del PEPNat:   
 
1. Preservació i Millora dels valors ecològics 

 La preservació del Parc. 

 La conservació de la flora i la fauna. 

 La desaparició de biodiversitat al parc arrel de tot l’impacte. 

 Futurs problemes com a conseqüència del canvi climàtic. 

 Es preveu al Pla que en el futur hi hagi períodes llargs de sequera i períodes plujosos? 

2. Valorització dels recursos naturals (0 aportacions) 

3. Ús públic 
 Bicicletes: sense control i massificat. 

 Hi ha un excés de curses de bicicletes. 

 Alguns ciclistes van a velocitats elevades i són força irrespectuosos. 

 Massificació de l’ésser humà. 

 El mal ús per part dels usuaris: les deixalles, etc. 

 Contaminació fruit de les deixalles que deixen els usuaris i del trànsit rodat que el 
travessa. 

 La massificació i la seva manca de control. 

4. Patrimoni construït 
 Que s’hi edifiqui. 

 Al tenir una masia, on vivim i on ens plantegem iniciar una activitat agrícola i 
ramadera, ens preocupa de quina manera estem limitats.  

 A més d’impacte ambiental que cap dels veïns vol, també correrà a càrrec nostre el 
cost gairebé total de la urbanització incloent indemnitzacions d’activitats privades i 
legalització d’habitatges situats en zona inundable just a la vora de la mateixa rierada. 

5. Infraestructures i serveis 
 El manteniment de camins i carreteres. 

 Camins i corriols que s’han obert descontroladament. 

 La gran presència de carreteres i vehicles motoritzats. 

6. Espai funcional  
 Que els límits actuals del parc es puguin modificar, restringint encara més el territori 

actual. 
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 Nosaltres som veïns de la Rierada, actualment afectada pel pla PGM del ’76, situada 
just en la zona del mig del Parc però que s’ha considerat per motius polítics i 
econòmics que no formi part del Parc. No entenem aquesta situació tenint en compte 
l’enorme impacte ambiental la construcció de tants nous habitatges (amb l’augment 
de cotxes) just al Mig del Parc. A més d’impacte ambiental que cap dels veïns vol, 
també correrà a càrrec nostre el cost gairebé total de la urbanització incloent 
indemnitzacions 

 La construcció d’un nou barri a Cerdanyola, en la zona pre-parc. I que només es pugui 
recomanar, degut a que el PEPNat només fa recomanacions respecte la zona 
funcional fronterera amb el Parc. 

 Inevitablement encara que el Parc té el seu “status periòdic”, està interrelacionat amb 
altres administracions. Cal treballar per unificar criteris. 

Temes de gestió 
 El grau de neteja del Parc. 

 La neteja dels boscos adjacents als camins 

 El bosc actual està molt atapeït i “brut” d’arbustos. 

 Cal més vigilància contra incendis. 

 Evitar incendis 

 Control i gestió continuada de les normes de funcionament del Parc. 

 Els veïns proposem una actualització de la gestió de les fosses sèptiques pel correcte 
abocament dels desaigües (com el cas de l’urbanització Sol i Aire). 

 Manca de senyalització. 

 L’accés de vehicles. 

 Assegurar reserves d’aigua. 

 Abocadors il·legals localitzats a l’interior del Parc. 

 Porcs senglars. 

 S’haurien de posar bancs per a la gent gran dins els camins, per a poder descansar. 

 

Si has rebut alguna informació sobre el PEPNat, quins són els SUGGERIMENTS O 
IDEES DE MILLORA QUE FARIES? 

Cal millorar la difusió del procés d’informació pública i els materials proporcionats 

 En general, molt poca gent havia rebut informació sobre el PEPNat de forma prèvia. 

 Els excursionistes que coneixen el PEPNat afirmen que han conegut el Pla perquè 
ells mateixos han buscat informació, però ningú els havia informat. 

 El fulletó informatiu de “Digues la teva!” és difícil d’entendre per a un públic general, 
hi ha vocabulari que no entenc si no m’expliquen: les frases són llargues i complexes, 
la redacció és confusa visualment, l’ús del text en lletres vermelles i gran però frases 
llargues (darrera la portada) és poc atractiu o poc amable a la lectura. 

 Una divulgació més àmplia, per exemple aparèixer al “Tot Cerdanyola”. 
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0-25 anys
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MUNICIPI
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3% 3%

Convocatòria de sessions de participació ciutadana

Informació recollida al propi Parc

Organitzacions de les que en formes part

Facebook

Institucions/Administració

Campanya de difusió de l'AMB

Mitjans de comunicació

Veïns/es

Publicació en diaris oficials

Tríptic informatiu

Consell Consultiu

Web de l'AMB

Twitter

Universitats o centres de recerca

Instagram

4. Qüestionaris online de participació ciutadana 
 
4.1 Anàlisi de les dades rebudes mitjançant l’enquesta ciutadana online 

 
Nombre de respostes: 18 

PERFIL DE LES PERSONES QUE HAN CONTESTAT L’ENQUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

COM T'HAS ASSABENTAT DE L'EXISTÈNCIA D'AQUEST PLA ESPECIAL 
DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA? 
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QUINS CREUS QUE SÓN ELS 3 PRINCIPALS PROBLEMES QUE 
AFECTEN AL PARC? 
A aquesta pregunta, es donava la opció als enquestats de presentar els que consideraven els 
3 principals problemes que afecten al Parc. S’han agrupat els problemes esmentats entre els 
tres principals per temàtiques comuns. Entre parèntesi es mostra el nombre de problemes 
esmentats de cada temàtica: 

Presència humana i deixalles al Parc (8 problemes): 
o Els gossos sense lligar al Parc. 
o Molt humanitzat en tots els sentits. 
o Brutícia humana; ampolles, papers que no es descomponen, llaunes, … 

(mencionat 2 vegades) 
o Conservació. 
o Massificació. 
o La falta de sensibilitat i coneixement del medi  per part d'algunes persones 

que visiten l'entorn natural. 
o Les escombraries que hi al bosc. 
o Degradació per tràfic rodat. 

Pressió urbanística (7 problemes): 
o Abandonament del perímetre de protecció amb habitatges. 
o Especulació immobiliària. 
o Pressió urbanística. 
o L'urbanisme que fragmenta el territori, especialment els marges de la riera de 

Vallvidrera. 
o La pressió urbana (ciment, persones, activitats amb perjudici a la flora i 

fauna...). 
o Pressió urbanística creixent.  
o Pressió especulativa. 

Impacte de les activitats d’oci i esportives (5 problemes): 
o Las bicicletes que circulen pels camins estrets. 
o Les activitats d'oci  que inclouen animals domèstics, vehicles de rodes 

(qualsevol) i activitats festives que comporten soroll i brossa. 
o Sobreocupació: bicicletes, marxes, etc. 
o L'incivisme d'alguns ciclistes. 
o Les motos espanten la fauna, destrossen madrigueres, etc. 
o Falta de gestió activa de l’ús del Parc. 

Risc d’incendis i manca de vigilància (5 problemes): 
o Explotació tala d’arbres; no respectar els arbres bells-vells, deixar les 

branques en perill d’incendi, etc. 
o Incendis. 
o Les zones habitades no estan en condicions d’evitar un desastre. 
o Manca de vigilància, in situ o no, i d’acció. 
o Perill d'incendis. 

Accessos i zones perifèriques (4 problemes): 
o Zones perifèriques molt “agressives”. 
o Accés motoritzat i ciclat. 
o L’accés a les proximitats del parc no està senyalitzada i molta gent es perd i 

atabala els veïns. (mencionat 2 vegades) 
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Problemes de gestió i vigilància (4 problemes): 
o Falta de control, inspecció i sanció. 
o Gestió poc àgil: molt dèbil davant Ajuntaments. 
o La publicitat turística sense informació ambiental ni informació sobre els límits 

del seu us. 
o Falta d'inversió. 

Control de la fauna invasora (3 problemes): 
o Mosquit tigre. 
o Senglars i colònies de gats a la perifèria del parc,  provoquen una extinció 

silenciosa. 
o Proliferació de plagues e invasores. 

Protecció i gestió dels espais naturals (3 problemes) 
o Falta d'espais oberts i ambients aquàtics. 
o Pocs corredors biològics. 
o La falta de connectors biològics Collserola-Besòs-Serralada de Marina. 
o Es posa pocs recursos a la restauració i al manteniment de les fonts d'aigua 

natural 

Altres (4 problemes): 
o Manca d’activitats.  
o Socialment no es dona valor a Collserola: cultura. 
o Excés de cel en la preservació. 
o Desconeixement del parc per part dels veïns.      

 

CONSIDERES ADIENT L'APOSTA DEL PLA PER MIRAR DE FER 
COMPATIBLE LA PRESERVACIÓ DELS VALORS ECOLÒGICS AMB L'ÚS 
PÚBLIC DEL PARC I EL FOMENT DE LES ACTIVITATS PRIMÀRIES? 

 

o Altres comentaris: 
o Falta informació. Tothom té dret al seu ús però cal limitar molts espais. 
o Molt important per a donar vida ecològica dins el Parc. 
o Qualsevol millora serà ben vinguda ja que fa massa que no veiem una cura 

adequada. 
o Crec que hi ha un excés de conservacionisme ecològic. 
o En general sí, però falta més ús públic.   

80%

7%

13%

Si
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CONSIDERES UNA BONA MESURA EL FOMENT DE LES ACTIVITATS 
AGRÀRIES DES DEL PUNT DE VISTA ECOLÒGIC I DE CONSERVACIÓ 
DEL PARC? 

 

o Altres comentaris: 
o  L'autogestió, aprofitar els recursos propis sense introduir recursos forans és 

imprescindible per conservar l'espai, és necessària. 
o Trobo que és la única manera de posar en valor el parc impedint la seva 

degradació. 
o Si fan que estigui atès adequadament i dona vida i no destrueix si. 
o L'agricultura moderna no té res a veure amb el concepte d'agricultura 

romàntica  creadora de paisatges en mosaic del passat,  l'agricultura actual 
s'ha d’aïllar de l'entorn per poder controlar les variables i evitar les pèrdues. 

o És difícil que no siguin falses: parc temàtic. 

COM VALORES L'ESTRATÈGIA DEL PLA DE MANTENIR LES ÀREES 
EQUIPADES EXISTENTS I MILLORAR ELS SERVEIS I L'OFERTA ENLLOC 
DE PREVEURE'N DE NOVES EVITANT AIXÍ LA DISPERSIÓ DELS 
VISITANTS DEL PARC? 
De manera general, es valora bona o correcta l’estratègia del Pla de mantenir les àrees 
equipades existents i millorar els serveis i l’oferta enlloc de preveure’n de noves, evitant així 
la dispersió dels visitants del Parc. Es matisa que: 

o Cal, tant manteniment, com millores, com noves àrees equipades. 
o La millora del servei s'ha d’enfocar dintre de l'educació ambiental i no d'oci particular. 

És a dir. Si es tanca, per exemple, una hípica, potser no s’hauria de reobrir una altre 
empresa, sinó donar permís a activitats empresarials, o no, en l’àmbit de l'ecologia. 

o Cal promoure serveis i activitats sense arribar a urbanitzar en excés l'indret. 
o S’ha de resoldre el tema dels EREs. 
o S’ha de fer un ús limitat de les zones verdes i més quan no estan en condicions els 

voltants i davant d´una incidència greu no es tindrien mitjans de resposta. 
o Bé, encara que Montcada i Reixac encara no té un punt d'informació, sent un Municipi 

que te d'altres espais naturals de Diba i l'AMB. 
o Hi ha algunes existents que haurien de ser més potenciades, com el Montmany i la 

salut del Papiol. 
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6%

6%
6%

Si

Neutral

No ho tinc clar

No
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SABIES QUE MÉS DE LA MEITAT DE LA SUPERFÍCIE DEL PARC ÉS 
PRIVADA? EN AQUEST CONTEXT, COM VALORES LA LIMITACIÓ DE 
NOVES CONSTRUCCIONS I LA POSADA EN VALOR DEL VALOR DEL 
PATRIMONI CONSTRUÏT EXISTENT? 
De forma gairebé general es valora positivament la limitació de noves construccions i la 
posada en valor del patrimoni construït existent. Un parell de persones han afirmat que no 
sabien que més de la meitat de la superfície del Parc era privada. 

Els enquestats, al respecte, han fet els següents comentaris: 

o Les estructures existents han de valorar la seva condició geogràfica i mantenir-la per 
procurar que no es degradi. Així doncs, els nous projectes han d'estar enfocats dintre 
del marc de la conservació ambiental. 

o Cal limitar la construcció per preservar el patrimoni natural. El patrimoni construït s'ha 
de restaurar o rehabilitar però amb la intenció de posar-lo al servei de la ciutadania. 

o El que hi ha, que s’hi quedi. No construir més. 
o Cal treballar amb privats. 
o S'haurien d'expropiar o ser més severs amb les construccions il·legals. 
o Cal obligar als privats a mantenir el terreny net i esporgat i tenir-hi una cura adequada, 

mantenint la vegetació existent. Si s’expropien, la situació serà encara pitjor. 
o Caldria arribar a acords amb els propietaris perquè siguin ells els primers en posar en 

valor l'espai. 
o Indispensable i difícil. 
o Necessari. 

CREUS OPORTÚ MILLORAR LA INTEGRACIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES EXISTENTS AL PARC? 
La gran majoria dels enquestats contesta afirmativament, tot i que algunes persones han 
manifestat que no tenen una opinió al respecte, que no es sap ben bé que s’entén per 
‘integració’ i que potser caldria especificar una mica més la pregunta. 

Altres comentaris que els enquestats han fet: 

o Sempre és millor integrar si vol dir tenir una gestió coordinada. 
o Cal millorar els accessos i restaurar els camins interiors respectant l'entorn i 

minimitzant els impactes en el medi. 
o Jo, que estic a tocar dels arbres, estic força preocupada per l´abandonament que 

patim i la desconnexió del centre. No hi ha cap servei de transport regular. 
o Especialment els “passos de fauna”. 
o No, es tindria que apostar per anar reduint l'ús del vehicle dins del Parc, evitar 

carreteres de transició entre ciutats, com per exemple la carretera del cementiri de 
Cerdanyola. 

o Sempre que no comportin risc de invasió o degradació. 
o sí, però sota aquest títol es poden incloure detalls amb els que no estic d'acord. 

 

CONSIDERES ENCERTADA L'APOSTA DEL PLA PER PREVEURE UN 
ESPAI DE PRE-PARC (ESPAI FUNCIONAL, ENTRE LES ZONES URBANES 
I COLLSEROLA) AMB L'OBJECTIU DE FER DE TRANSICIÓ AMB L'ESPAI 
PROTEGIT I REDUIR-NE L'IMPACTE? 
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Tot i que la gran majoria diu que considera encertada l’aposta del Pla per preveure un espai 
Pre-Parc amb l’objectiu de fer de transició amb l’espai protegit, algunes persones han dit que 
no ho troben correcte o que creien que això ja existia. 

Els enquestats han fet també els següents comentaris: 

o S'ha de limitar l’ús  de totes aquelles activitats que no tenen relació amb el bosc.  Es 
poden adaptar totes aquestes activitats al extra radi però s'han de prohibir totalment 
a la zona protegida. 

o S’ha de treballar més amb els Equips urbanístics dels diferents Ajuntaments. 
o Això jo creia que ja existia. Si no és així, entenc la situació en que la estem: 

d´abandonament, manca de cura i mitjans. 
o És encertada, manca veure en què es tradueix. 
o Si, especialment en la zona de Can Cuiàs i Turó de Montcada, que des de la Zona 

Nord, Can Cuiàs, Vallbona, Can Sant Joan barris de la perifèria de la perifèria de 
Barcelona i Montcada i Reixac no tenen un accés al turó en condicions.  

o Si...seria una manera "d'ampliar el Parc". 
o Valldoreix no, perquè el parc arriba fins a la urbanització, i el pre-parc hauria d'estar 

dins del Parc. 

 

QUINA VALORACIÓ GLOBAL FAS D'AQUEST PLA ESPECIAL DEL PARC 
NATURAL DE COLLSEROLA? 
En aquesta pregunta, les respostes han estat mixtes. Mentre que alguns enquestats el valoren 
positivament o fins i tot molt necessari, altres diuen que no coneixen el Pla suficientment, o 
que el troben extens i complicat, o que reflexionen sobre el pas del Pla a la realitat, que veuen 
amb escepticisme. 

Altres comentaris dels enquestats al voltant de la valoració global del Pla: 

o La meva valoració del Pla no és ni alta ni baixa...no hi ha una conscienciació real, 
doncs no conec ningú al meu àmbit que en parli. Tampoc veig una gran presència 
d'aquesta preocupació per les vostres entitats. Visc pràcticament dintre del Parc 
Natural i no trobo indicis que hem demostrin una preocupació per l'entorn des del punt 
de vista governamental o de qualsevol entitat oficial. El parc es deteriora i les mostres 
són evidents i no veig res que limiti aquest problema. Més bé tot el contrari, doncs els 
treballs de conservació que observo, l’únic que fan es facilitar més l’accés a les 
activitats irresponsables. 

o És una reserva de la naturalesa molt important, que ens dona la oportunitat d’estar a 
la naturalesa als que no tenim mitjans per a desplaçar-nos i també per la 
contaminació.  

o Es fan plans però la realitat diu que els mitjans i les intervencions no s´activen. Hi ha 
arbres morts i altres que estan a punt de caure (reconegut per tècnics i municipalitat). 
Fa dos anys que estan esperant una ordre al propietari.  L’espai públic mostra una 
falta de cura perillosa. 

o Collserola te un handicap i és la pressió que pateix per estar envoltada de grans 
ciutats amb molts habitants. Per contra, té un gran potencial natural al ser com un 
oasi de natura al ben mig del ciment. 

o És necessari. Esperem que no sigui una simple declaració de principis utòpics. 
o Bé, però mantenir la Pedrera de les Pissarres, propietat de Lafarge, ubicada al turó 

de Montcada és una aberració. Cal tancar la pedrera, per l'agressió al territori que 
suposa  l'activitat extractiva. 
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Fa poc es va fer ús de la pedrera per emmagatzemar clínquer a cel obert, i va causa 
molèsties als visitants del Parc, en especial a la gent que accedeix des dels barris 
mencionats, que van patir aquesta contaminació, ja que encara que està prohibit el 
pas, la pedrera és l'únic accés directe per arribar fins el cim del turó. La pedrera de 
les Pissarres és incompatible amb la recuperació integral del turó. 

o La present ubicació de la gossera, que es vol construir al municipi de Montcada i 
Reixac, suposarà un greu a la fauna, que ja pateix atropellaments per part dels 
vehicles que transiten per la carretera del cementiri. Una ubicació més correcte per 
aquesta instal·lació seria el Coll de Montcada. 

o Massa tècnic i poc participatiu. 
o En general positiva. No estem d'acord en obrir nous camins a la zona de Valldoreix. 

Hi ha antics camins de carro vorejats amb murets de pedra seca i poca pendent que 
es podrien recuperar, no causant més desforestació o impacte ambiental. 

o En general molt bé, potser li posaria un 8, però a Valldoreix ens dona la sensació que 
som la part del darrera, i que no s'hi ha dedicat tant d'esforç. 

QUINS 3 ASPECTES POSITIUS DESTACARIES D'AQUEST PLA ESPECIAL 
DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA? 
A aquesta pregunta, es donava la opció als enquestats de presentar i prioritzar 3 aspectes 
positius que destacarien del Pla. Els aspectes positius valorats són els següents: 

o Limitació. 
o Las reserves parcials. 
o Inventari i reconeixement.  
o Reforçar protecció. 
o Millora integració infraestructures. 
o Las illes de tranquil·litat. 
o Participació ciutadana.  
o Promoció sector primari. 
o Limitar noves construccions. 
o Espais d’interès. 
o Control a favor de la flora i fauna.  
o Donar vida a les Masies. 
o Foment d’activitats agràries per preservar el medi. 
o Control del urbanisme. 
o Control dels visitants. 
o Potenciació del medi natural. 
o La protecció de l'entorn natural.  
o Crear l'espai de pre-parc.  
o Eliminació del vial de cornisa. 
o Participació ciutadana.  
o Prohibició de tràfec rodat de bicicletes per corriols.  
o Clarificar quin comportament hem de tenir els visitants. 
o participació administracions i col·lectius.  
o Potenciar l'ús agrícola-ramader del parc. 
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QUINS TEMES / ACTUACIONS DELS ESMENTATS CREUS QUE S'HAURIA 
DE PRIORITZAR? 
Respostes dels enquestats ordenades per temàtiques: 

Biodiversitat i connectivitat biològica (6 aportacions): 
o Millorar la connectivitat biològica. 
o Preservar la biodiversitat existent. 
o Flora i fauna. 
o Els corredors ecològics. 
o Les reserves parcials. 
o Potenciar aquells temes o actuacions que facilitin la re-introducció d’espècies 

perdudes o minoritàries per restablir l'equilibri ecològic. 

Activitats dins el Parc (3 aportacions): 
o La regulació d'ús del radi on es poden fer certes activitats. 
o Fer un bon pla d'usos. 
o Les activitats agràries. 

 

Edificacions (3 aportacions): 
o Resoldre tema EREs. Cal ser generós amb aquestes famílies humils. Si s’ha de 

corregir errors o límits del Parc es fa. 
o Les  expropiacions. 
o L’enderroc de construccions il·legals. 

Prevenció contra incendis (2 aportacions): 
o Fer una neteja urgent de capçades de més de cinc metres d’altura i garantir que, en 

cas d´incendi, l’accés a l´aigua és immediat. La darrera incidència va estar cremant 
una hora i mitja ja que no es va poder accedir a l´aigua. De totes maneres, si estigués 
sanejat, fins i tot un veí hagués pogut ajudar. 

o Eliminar arbres i vegetació i deixar marges antiincendis força clars des la franja del 
parc i també a les franges dels veïns. 

Altres (1 aportació): 
o Actuacions que preserven el que ja tenim. 

TROBES A FALTAR ALGUN TEMA/ES CLAU QUE NO S'ABORDI AL PLA? 
La majoria dels comentaris realitzats per la ciutadania a aquesta pregunta corresponen a 
temes de gestió: 

Activitats no sostenibles, conscienciació i connectivitat biològica (6 
aportacions): 

o Determinació concreta de les activitats no sostenibles. 
o També hi falten explicacions de perquè no em de deixar que el bosc faci desaparèixer 

les coses. 
o Integrar l'espai protegit de Collserola amb altres espais protegits dels voltants. 
o El pas de fauna per sobre de la C58. Estava previst que es fes en el primer pla quan 

van fer el carril VAO però després no es va fer. Caldria reprendre aquest pas elevat 
de fauna ja que no l'he trobat al text del pla. 

o Replantejar les urbanitzacions de la Rierada i les Planes en els marges de la riera. 
Proposar expropiacions  i enderrocs  per garantir una amplada mínima que permeti 
una connexió efectiva recorrent la llera. Amb una restauració efectiva. 
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o Més cura en la conservació i adequació respectuosa amb el medi de les fonts 
naturals. 

Seguretat (2 aportacions): 
o La seguretat. 
o Garantir que, en cas d’emergència o incendis, està garantida la sortida dels veïns a 

peu i en vehicle. Precisament la zona que toca al parc  no te sortida d’emergència  ni 
marges de seguretat.  Ara mateix una petita obra en un carrer ens ha deixat aïllats. 

Altres (6 aportacions): 
o Manca de paperers i contenidors als espais d’àrea recreativa dins el parc. 
o Fa falta dinamitzar i integrar feines que faci el Consorci. 
o Que el Parc desenvolupi algun sistema de mecenatge o d'acords de custòdia amb 

entitats  o empreses per tal de gestionar els espais oberts, sense passar per 
l'agricultura o la ramaderia,  amb l'objectiu de potenciar -los amb la única gestió d'una 
sega amb picadora anual, preferentment a la sortida de l'estiu, abans no comenci el 
cicle biològic dels prats de teròfits amb les primeres pluges  de tardor.  així obtindríem 
espais d'alt valor ecològic, tant botànic com faunístic. L'únic que cal es un tractor i un 
operari (que el Parc ja té). 

o Buscar suport polític i finançament a Molins de Rei per elaborar un pla de restauració 
de la Riera de Vallvidrera entre, Can Rabella i el Riu Llobregat per tal que sigui un 
connector viable i, a continuació, executar-ho. Parlem d'arrencar les canyes 
americanes, perfilar els marges i replantar-los amb vegetació de ribera apropiada. 

o Campanya per re-obrir o aprofitar vells camins envaïts per la natura o arbres caiguts, 
en comptes d'obrir nous camins. 

o Reduir l’ecosistema bosc per equilibrar-lo amb altres ecosistemes de garriga que 
tenen flora i fauna molt diferent. 

SI US PLAU, UTILITZA EL SEGÜENT ESPAI PER A QUALSEVOL ALTRE 
COMENTARI QUE TINGUIS. 
 

Cura del Parc (4 comentaris): 
o Hi ha molts horts clandestins que han estat abandonats i on hi han quedat cabanes i 

molta brutícia humana; uralites, plàstics, filferros,  etc. 
o Caldria un inventari dels llocs necessitats i després una bona neteja amb voluntaris. 
o El sota bosc queda malmès i creix malament, es perden plantes, emmalalteixen 

arbustos, etc. en el pas dels llenyataires que abandonen totes les branques enterrant 
les noves vides que han de créixer. Al bosc li costa massa recuperar-se.  

o Que es donin mitjans per a facilitar la cura d´un espai tan important per tota la població 
de Barcelona.  

Sobre la informació i el procés participatiu (2 comentaris): 
o Calen més reunions de petit format en barris treballant amb plànols i tècnics. 
o Manca informació per a les persones que introdueixen les seves activitats al parc de 

forma personal. No hi ha conscienciació de que moltes d'aquestes activitats no es 
poden fer, i tampoc existeix una presència que ho posi en coneixement o simplement 
faci veure visiblement que qui les fa és observat i se li podrien aplicar mesures legals. 
Penso que hi ha activitats de les que no es parlen i malmeten de forma més agressiva 
el medi, com la recol·lecció de llentiscle per fer corones mortuòries. Ara han començat 
a recollir altres espècies. 
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Altres (3 comentaris): 
o Faltaria marcatge de rutes que es quedin dins de Collserola.  
o Proposta d'un sistema de depuració biològic a la feixa inferior de can Salat (la 

Rierada). Es tracta d'interceptar les aigües residuals que baixen pel col·lector, 
depurar-les i aplicar un tractament terciari per llacunatge, que permeti un ambient 
humit on es puguin reproduir els amfibis abans d'abocar les aigües depurades a la 
riera, per tal de mantenir el cabal ecològic durant els mesos d'estiu. La Riera tenia 
aigua tot l'estiu fins a can Rabella abans que entrés en funcionament el col·lector. Des 
d'aleshores, ha desaparegut tota la població de barb de cua roja, des de la Rierada 
cap avall. 

o Fa uns anys...tornant d'una estada meva a la Universitat de Berkeley...on em vaig 
entusiasmat amb la gestió dels parcs de la Bay Area...vaig anar a la casa Verdaguer 
de Vallvidrera a demanar que em deixessin apuntar com a Voluntari per a la 
Preservació del Parc tots els caps de setmana. EM VAREN RESPONDRE QUE 
CALIA QUE PASSÉS UNES OPOSICIONS PRÈVIAMENT !!!... així mai podrem fer 
una societat amb Cultura de la Natura i del Territori. Només sabem fer 
FUNCIONARIS! 

o Les fonts naturals són ecosistemes d'aigua dolça que poden formar part del patrimoni 
ambiental i cultural local. Constitueixen un ecosistema viu, amb una fauna, una flora 
i un paisatge associats i són, alhora, un punt de trobada social, cultural de llarga 
tradició. 
Probablement un dels reptes més prioritaris i complexos en matèria de conservació 
amb què s'enfronten els estats europeus de l'arc mediterrani seria la relacionada amb 
les fonts naturals. Per això resulta de la màxima urgència poder disposar d'una 
estratègia per conservar les fonts naturals mediterrànies La nostra associació Fes 
Fonts Fent Fonting, treballa principalment en els tres temes següents: 

1.Conservació del patrimoni arquitectònic i cultural que representen 
l'arquitectura de les diferents fonts. 
2.Recerca, conservació i difusió del coneixement de les fonts per fomentar 
l'ús responsable. 
3.Conservació de la flora i la fauna de l'entorn de les fonts per afavorir-ne la 
biodiversitat. 
 

Considerem que les fonts d'aigua natural són elements importants per la seva 
quantitat i diversitat, i per formar part del patrimoni cultural i del patrimoni 
arquitectònic: 

1. Per la seva quantitat i diversitat. 
Tenim constància de 325 fonts a Collserola (Vegeu http://fontscollserola.com) 
de les quals unes quantes han desaparegut a causa de la urbanització, la 
construcció de camins i carreteres i la falta de manteniment. Encara i així en 
queden unes 260, a moltes de les quals s'ha de fer una rehabilitació urgent 
perquè no acabin desapareixent. 
2. Per formar part del patrimoni cultural Les fonts han sigut des de sempre, 
llocs de trobada sigui per fer fontades, sigui fer reunions dels amants de la 
natura o per fer d'aules mediambientals. 
3. Per formar part del patrimoni arquitectònic. 
 

A conseqüència de la formació geològica de la Serra es van crear capes importants 
de roca metamòrfica que reté l'aigua de la pluja i durant els anys s'hi han construït 
moltes galeries per anar a buscar aquesta aigua per alimentar les masies i les vinyes. 
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La construcció d'aquestes galeries o mines va desenvolupar una tecnologia pròpia en 
els materials de construcció molt important a les àrees del Baix Llobregat  i del Besòs. 
 
També es troben diferents dissenys en la construcció dels frontals de les fonts segons 
la zona. 
Petició: 

Per totes les raons exposades considerem que les zones del Parc Collserola 
on es troben fonts haurien de tenir un tractament diferenciat dels altres 
elements, tant arquitectònics com naturals. D'aquesta manera es podrà 
definir per a cada font un projecte de rehabilitació, amb el seu pla de 
manteniment i conservació corresponent. 

PER A FUTURES CAMPANYES DE DIFUSIÓ DEL PEPNAT, QUÈ CREUS 
QUE ES PODRIA MILLORAR? 
Els aspectes de millora destacats pels enquestats han estat: 

o Augmentar la informació i la difusió. Es proposa posar cartells a papereres, per 
tal de conscienciar a la gent. 

o Que aquesta proposta d'actuació fos una activitat més al sistema docent, entitats 
de barri i empreses turístiques. Això faria que tothom prengués consciència i 
participessin als projectes i campanyes. 

o A més dels documents, creació d’esquemes. 
o Calen explicacions més senzilles i pràctiques. 
o La participació durant l’exposició pública és molt correcta. El problema és que no 

hi ha diàleg amb els implicats clau abans de l’aprovació, durant la redacció dels 
documents. 

o Sobretot, seguretat antiincendis en els marges amb zones habitades; crec que 
fins a 500 metres estem sota l’ègida de la llei de protecció, però no es nota. 

o Jo ho reenviaré al CMSC  i al Centre Excursionista  de Rubí. 
o A mi no m'ha arribat la campanya, tot i que visc en la zona de pre-parc. 
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17%

33%

50%

EDAT

0-25 anys

26-45 anys

46-55 anys

56-75 anys

Més de 75 anys

MUNICIPI

72%

14%

14%

Campanya de difusió de l'AMB

Mitjans de comunicació

Convocatòria de sessions de participació ciutadana

Informació recollida al propi Parc

Publicació en diaris oficials

Organitzacions de les que en formes part

Veïns/es

Institucions/Administració

Universitats o centres de recerca

Tríptic informatiu

Web de l'AMB

Twitter

Facebook

Instagram

4.2 Anàlisi de les dades rebudes mitjançant l’enquesta d’agents 

 
L’enquesta d’agents va ser enviada a través de correu electrònic a diferents ens relacionats 
amb la temàtica i el Parc. Com a agents es comprenen agrupaments escolta, societats o 
agrupacions relacionades amb la caça, plataformes i organitzacions orientades a la protecció 
del medi ambient, agrupacions esportives de muntanya (excursionistes, d’escalada, BTT, ...) 
entre d’altres. 

Nombre de respostes: 6 

PERFIL DE LES PERSONES QUE HAN CONTESTAT L’ENQUESTA: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COM T'HAS ASSABENTAT DE L'EXISTÈNCIA D'AQUEST PLA ESPECIAL 
DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA? 
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QUINS CREUS QUE SÓN ELS 3 PRINCIPALS PROBLEMES QUE 
AFECTEN AL PARC? 
A aquesta pregunta, es donava la opció als enquestats de presentar els que consideraven els 
3 principals problemes que afecten al Parc. S’han agrupat els problemes esmentats entre els 
tres principals per temàtiques comuns, no per ordre de priorització. Entre parèntesi es mostra 
el nombre de problemes esmentats de cada temàtica: 

 

Presència i brutícia humana al Parc (5 problemes): 
o Corredors i ciclistes que no respecten res.  
o Massificació. (mencionat 2 vegades)  
o Contaminació. 
o Esportistes. 

Manteniment del bosc (5 problemes): 
o Bosc gens mantingut. 
o Neteja del bosc i tala controlada. 
o Mantenir zones salvatges. 
o Decadència d'espais històrics (runes). 
o La pineda molt envellida. 

Flora i fauna (4 problemes): 
o Proliferació incontrolada de senglars. (mencionat 3 vegades)  
o Plantar arbres autòctons. 

Altres (4 problemes): 
o Construccions. 
o Tancament de senders històrics. 
o Vigilància de seguretat. 
o No gestió de la biomassa i línies elèctriques.  

  

COM VALORARIES EL MODEL DE PRESERVACIÓ I MILLORA DELS 
VALORS ECOLÒGICS? 

 

17%

50%

33% Molt insuficient

Insuficient

Correcte

Molt correcte
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La meitat dels enquestats considera que el Model de Preservació i Millora dels Valors 
Ecològics és insuficient, mentre que una persona opina que és molt insuficient. Dues persones 
el valoren com a correcte. 
Altres comentaris fets pels enquestats: 

 Es vol preservar el parc limitant només les activitats tradicionals que van ser 
educatives pel respecte de l'ambient. 
 

COM VALORARIES EL MODEL DE VALORITZACIÓ DELS RECURSOS 
NATURALS? 
 

Gairebé tres terceres parts dels enquestats valora el Model de Valorització dels Recursos 
Naturals com a insuficient, mentre que una persona el valora com a molt insuficient. Sols una 
persona el valora com a correcte. 
 

COM VALORARIES EL MODEL D'ÚS PÚBLIC? 

 
 
Gairebé tres terceres parts dels enquestats valora el Model d’Ús Públic com a insuficient. Una 
persona valora aquest Model com a correcte, i una altra com a molt correcte. 

16%

67%

17%

Molt insuficient

Insuficient

Correcte

Molt correcte

67%

16%

17%

Molt insuficient

Insuficient

Correcte

Molt correcte
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COM VALORARIES EL MODEL EN RELACIÓ AL PATRIMONI CONSTRUÏT? 
 
 

 
La meitat dels enquestats valora com a insuficient el Model en Relació al Patrimoni Construït, 
i dues persones com a molt insuficient. Una persona el valora com a correcte. 
 

COM VALORARIES EL MODEL PER A LES INFRAESTRUCTURES I ELS 
SERVEIS? 
 

 
La gran majoria dels enquestats valora com a insuficient el Model per a les Infraestructures i 
els Serveis. Un dels enquestats el valora com a correcte. 
 
 

33%

50%

17%

Molt insuficient

Insuficient

Correcte

Molt correcte

83%

17%

Molt insuficient

Insuficient

Correcte

Molt correcte
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COM VALORARIES EL MODEL DE L'ESPAI FUNCIONAL ADJACENT? 
 
 

La gran majoria dels enquestats valora com a insuficient el Model per a les Infraestructures i 
els Serveis. Un dels enquestats el valora com a correcte. 
 

QUINA VALORACIÓ GLOBAL FAS D'AQUEST PLA ESPECIAL DEL PARC 
NATURAL DE COLLSEROLA? 
La majoria d’enquestats valora de forma positiva el pla. Alguns dels comentaris rebuts al 
respecte són: 
 

 Bona valoració en el seu conjunt, si es posa en pràctica. Amb aspectes millorables.
  

 Ben gestionat a nivell forestal.  
 Positiu sempre que millori lo suficient per a guardar l’entorn natural. Fer el necessari 

i preventiu per a conservar-lo en bones condicions. 

Altres comentaris i propostes de millora rebudes per part dels enquestats són: 
 A nivell turisme/esports/cultura manca més col·laboració amb entitats creatives. 
 Mes d'un cop m'he volgut endinsar fora dels camins concorreguts i és d'una gran 

impossibilitat. El bosc està abandonat. Fa por la llenya seca que acumula. La població 
hauríem d'organitzar batudes de neteja forestal, o fixar tres dies de feina per la gent 
que rep diners sense treballar, com un sine qua non per seguir cobrant. El model suís, 
com amb el de l'exercit. Allà sembla que de manera natural, col·lectiva, i suposo que 
volgudament per la majoria, hi estan implicats. 

 El Pla és equivocat, ja que es pretén tancar camins i deixar l'espai més lliure per la 
proliferació dels senglars i, concentrant l’ús del parc per pistes, s'incrementa la 
massificació. Camins "de tota la vida" s'han tancat al pas de les persones, perdent la 
característica original del parc i el perill d'incendi s’incrementarà. El parc de Collserola 
no es pot equiparar a parcs allunyats de la concentració urbana. Limitar l’ús del Parc 
per activitats públiques a 50.000 persones/any quan la freqüentació total és de 
3.500.000 no és èticament correcte. 
 

83%

17%

Molt insuficient

Insuficient

Correcte

Molt correcte
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QUINS 3 ASPECTES POSITIUS DESTACARIES D'AQUEST PLA ESPECIAL 
DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA? 
A aquesta pregunta, es donava la opció als enquestats de presentar i prioritzar els que 
consideraven els 3 principals aspectes positius a destacar del Pla. Per a un millor anàlisis, 
s’ha decidit l’agrupació dels aspectes positius per temàtiques, no per ordre de priorització. 
Entre parèntesi es mostren els aspectes positius sorgits de cada temàtica: 

Protecció i posada en valor del Parc (6 problemes): 
o Regulació.  
o Protecció de l’espai natural. 
o Defensant zones verdes (prohibició de construcció). 
o Que realment s’actuï convenientment. 
o Posada en valor dels pagesos, masies i dels projectes agroecològics del parc 

i voltants. 
o Posada en valor del Parc. 

Millores (2 problemes): 
o La voluntat de millora. 
o Algunes millores en les línies elèctriques.  

Contacte amb els ciutadans (2 problemes): 
o Conscienciació.   
o El contacte amb la població per tal de donar la seva opinió. 

Altres (1 problema): 
o La moratòria de la construcció dins del Parc. 

 

QUINS TEMES / ACTUACIONS DELS ESMENTATS CREUS QUE S'HAURIA 
DE PRIORITZAR? 

 Preservació de l'espai natural (aturar la construcció, gestió massa forestal, eliminació 
de línies elèctriques...).  

 Gestió de la fauna.  
 Suport i reconeixement dels pagesos del parc.  
 Més pressupost i compromís polític de totes les administracions.  
 El sotabosc. Cal netejar tot el material combustible. 
 Senyalització. 
 Neteja del bosc.  

TROBES A FALTAR ALGUN TEMA/ES CLAU QUE NO S'ABORDI AL PLA? 
 S'esmenta la problemàtica dels "runners" i "bikers" que ho trepitgen tot, però no hi ha 

un pla concret per limitar el seu pas, multes, etc.  
 Reducció dràstica de vehicles contaminants.  

SI US PLAU, UTILITZA EL SEGÜENT ESPAI PER A QUALSEVOL ALTRE 
COMENTARI QUE TINGUIS. 

 No s'esmenta en la relació de fauna del parc, la situació de la tortuga mediterrània, 
antigament era present a la zona de la Salut del Papiol.   

 Seria interessant obrir l’espai cap a propostes artístiques tipus Land Art, aprofitar la 
matèria prima per a fer instal·lacions per a nens, mobiliari, etc. a més, promocionar i 
activar biomassa feta aquí. Bons exemples a: www.domestic-wild.com 
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PER A FUTURES CAMPANYES DE DIFUSIÓ DEL PEPNAT, QUÈ CREUS 
QUE ES PODRIA MILLORAR? 

 Més publicitat.  
 Que ens arribés a tothom. 
 Collserola té i tindrà cada cop més importància com a zona natural al costat de 

Barcelona. Té un potencial i atracció enorme per als ciutadans i turisme. Seria molt 
interessant i important promocionar-lo més en publicacions d’aquest sector.  
Fer arribar les propostes a tots els domicilis, ja que hi ha moltes persones que no 
tenen ordinador i no poden contestar telemàticament. 
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4.3  Altres aportacions rebudes online 

 
Així mateix, al llarg del procés participatiu s’han rebut, de forma online (correu electrònic) les 
següents 4 aportacions: 

1) Suggeriments a l’inventari de fonts 

Nº Font 

8 Font de Can Rabella 

12 Font de Can Planes 

58 Font del Rabassalet 

95 Font de Sant Ramon 

128 Font de Can Coscoll 1 

149 Font del Roure 

150 Font del Mont 

154 Font de Can Barret 

155 Font de Can Llong 

156 Font de Can Santgenís 

157 Font del Gos o de Can Gras 

173 Font Apol·lo 

174 Font de la Vinya 

182 Font de Can Fermí 

184 Font de la Pineda 

186 Font del Pastor 

192 Font Petita del Bacallà  

196 Font Vella de Canyelles (Aiguaneix) 

198 Font de la Carretera 

200 Font del Centre 

201 Font de Sant Josep o de Can Masdéu 

202 Font del Torrent del Casino 

203 Font de la Rectoria 

210 Font Vella de Can Ribes 

214 Font de Can Soler 

220 Font de Can Totxo 

224 Font de la Falguera 

225 Font dels Burros o del Funicular 

243 Font de la Granota 

245 Font de la Lleganya 
 

Nº Font 

270 Font de Can Llong 2 

272 Font M1 o del Pescador 

273 Font M2 o del Jordi 

274 Font de San Antonio 

275 Font M3 o de la Mosca 

278 Font de Can Coscoll 2 

282 Font de Can Canaletes 

290 Font de Can Portell o Antiga de ca N'Amigó 

294 Mina de la Carretera 

297 Font de la Vinya de Sant Pere 

300 Font de la Ciudad de los Muchachos de Can 
Puig  o Font dels Àngels dels Ulls Pintats 

304 Font Alba de Torre Baró 

309 Font del Tub de Les Planes 

316 Font de Can Valldaura 2 

318 Font d'en Sants 

320 Font del Zero 

321 Font de l'Oscar 
 

 
Es trobarà la ubicació de totes les fonts, i les fotografies de cada font a: 
http://fontscollserola.com/?page_id=19 
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2) Correccions que es consideren importants 
Es proposen les següents correccions al document: 
 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència :  CE.614 
Nom:  Font del Ferro 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 045 
Nom: Font del Ferro 
Observació:  
A la foto que figura a l’inventari no s’hi pot identificar cap font. Es recomana canviar-la per una 
del nostre web o similar. 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : MR.616 
Nom: Font de Can Farrés 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 055 
Nom: Font de Can Farrés 
Observació:  La  foto que figura a l’inventari no és d’aquesta font, correspon a una altra font 
que no coneixem. Es recomana canviar-la per  una del nostre web o similar. 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : PP.601 
Nom: Font del Vernet 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 004 
Nom: Font del Vernet 
Observació:   
A la foto que figura a l’inventari no s’hi pot identificar cap font. Es recomana canviar-la per una 
del nostre web o similar. 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : CE.610 
Nom: Font d'en Gatell 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 316 
Nom: Font de Can Valldaura 2 
Observació:   
Les fotos que hi figuren són de la font de Can Valldaura 2 (Al nostre web és la font 316 Font 
de Can Valldaura 2). 
La font d’en Gatell la trobareu detallada a: F034-Font de Can Valldaura o de Can Gatell 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : CE.612 i CE.613 (Corresponen a una mateixa font) 
Nom:  Font Vella de Can Ferrer i Font de Can Ferrer 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 044 
Nom: Font Vella de Can Ferrer 
Observació:   
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Deixar solament una font. 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : MR.621 
Nom: Font del Capellà 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 107 
Nom: Font Santa 
Observació:   
Les fotos que hi figuren són de la font Santa (Al nostre web és la font 107 Font Santa). 
La font del Capellà la trobareu detallada a: F105-Font del Capellà 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : SJT.605 
Nom: Font del Rector 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 195 
Nom: Font del Rector Antiga 
Observació:   
Les fotos que hi figuren són de la font del Rector (Antiga) (Al nostre web és la font 195). 
La font del Rector la trobareu detallada a: F123-Font del Rector 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència :  
Nom: Font de la Senyora 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 132 
Nom: Font del Xup (Segons el llibre de Xavier Coll 1963) 
Observació:   
Les fotos que hi figuren són de la font del Xup) (Al nostre web és la font 132). 
La font de la Senyora la trobareu detallada a: F126-Font de la Senyora 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : B.645 
Nom: Font Vella de Canyelles 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 196 
Nom: Font Vella de Canyelles Aiguaneix 
Observació:   
Les fotos que hi figuren són de la font Vella de Canyelles, Aiguaneix. (Al nostre web és la 
font 196). 
La font Vella de Canyelles la trobareu detallada a: F162-Font Vella de Canyelles 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : SCU.609 
Nom: Font del Casino de la Rabassada 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: Font del Casino de la Rabassada 
Nom: 059 
Observació:   
Les fotos que hi figuren són de la font Sulfurosa (Al nostre web és la font 169). 
La font del Casino de la Rabassada la trobareu detallada a: F059-Font del Casino de la 
Rabassada 
........................................................................................ 
 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : MC.600 
Nom: Font de Mitja Costa 
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Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 175 
Nom: Font de la Mitja Costa 
Observació: 
Les fotos que hi figuren corresponen a l’abeurador que hi ha a uns metres per sota de la font.  
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : SCU.617 
Nom: Font Vista Rica 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font:  
Nom:  
Observació:   
Aquesta font està connectada a la xarxa municipal. 
A la zona, antigament hi havia la font: F187-Font Rica 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : MR.607 
Nom: Font de la Xeringa 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: Font de la Xeringa 
Nom: 212 
Observació:   
Les fotos que hi figuren corresponen a un distribuïdor de l’aigua que hi a pocs metres de la 
font. 
La font de la Xeringa la trobareu detallada a: F212-Font de la Xeringa 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : SCU.608 
Nom: Font de Can Cases 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 215 
Nom: Font de Can Cases 
Observació:   
Les fotos que hi figuren corresponen a un pou que hi ha a la llera del torrent, a uns metres de 
la font. 
La font de Can Cases la trobareu detallada a: F215-Font de Can Cases 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : SJT.602 
Nom: Font de Can Fatjó 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font: 120 
Nom: Font de Can Fatjó 
Observació:   
A la foto que figura a l’inventari no s’hi pot identificar cap font. Es recomana canviar-la per una 
del nostre web o similar. 
........................................................................................ 
Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola: 
Referència : SJT.607 
Nom: Font de l'Óscar 
Inventari al web de Fes Fonts Fent Fonting: 
Número de font:  
Nom:  
Observació:   
A l’inventari està situada a la vall de Can Biosca i no tenim constància que en aquesta ubicació 
hi hagi una font. 
No és la font de l'Oscar perquè la font de l’Oscar està ubicada al Torrent de la font de la Beca. 
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3) Consideracions a tenir en compte 
 

1. Actuacions de neteja. 
a. Forestal. Retirada de massa forestal caiguda, deteriorada o seca (en general a tots 
els termes municipals) i clarejat de l’arbrat existent. Neteja de lleres de rieres (Molins 
de Rei) i d’arbrat en vials de pas. 

 
b. Línies elèctriques. Realització d’un pla per a l’enretirada de torres elèctriques que 
travessen el parc en un termini d’entre 5 i 10 anys. Soterrament de línies elèctriques 
i telefòniques de subministrament a edificacions i nuclis urbans interiors del parc (Can 
Jané, Les Planes, La Floresta,...). Es tracta d’eliminar la visualització de torres i línies 
elèctriques en una operació com la que es va dur a terme anys enrere amb les línies 
d’alta de la llera del riu Besos. 

 
c. Minimitzar les possibilitats de nova construcció, en la mesura de lo possible, 
d’edificació residencial. Enderroc, per incrementar la massa forestal, de construccions 
en runes o d’edificació auto construïda en estat d’abandonament, aïllades o dins de 
zones urbanitzades (sota Turó de la Magarola, nuclis de Les Planes, la Floresta i 
d’altres). Dificultar l’atorgament de llicències d’obres de nova construcció 
(especialment en àrees d’escassa densitat edificatòria). 

 
d. Rehabilitació i decent ament de façanes de edificacions, tancats de parcel·les, 
arbrat de parcel·les, ... que es troben en malt estat o en estat de deixadesa, fins assolir 
un nivell adequat de manteniment i integració en el parc (Passeig de les Aigües, 
urbanitzacions interiors a Les Planes, Mas Guimbau, La Floresta, i altres). 

 

2. Vials. 
a. Accessos. Senyalització de vials i d’entrada en l’àrea de parc natural. Normes. 
b. Xarxa de camins. 

b.1 Millora del trànsit peatonal en direcció Besos-Llobregat que permetin 
recorreguts en àrea Inter mitja de la vesant nord. 
 
b.2 Establiment de vials o de xarxa de camins peatonals i de trànsit amb 
bicicleta (altres vehicles prohibits, com els elèctrics -inclòs bicicletes 
elèctriques-, motocicletes i automòbils, fora d’àrees no pavimentades 
expressament permeses). 
 
b.3 Cal solventar el greu conflicte entre vianants i bicicletes en camins de <3 
metres d’ample en tot el parc. Plantejar la possibilitat de camins per ús 
exclusiu de bicicletes. Donar sortida i connexió dels vials de >3m als vials de 
la Llera del riu Llobregat, Parc agrari del Baix Llobregat, serralada de marina 
i litoral i llera del Besos. 
 
b.4 Perllongament del Passeig de les Aigües, fins a connectar-lo amb trams 
existents sobre Horta, Canyelles i fins a Torre Baró. 
 

c. Transit rodat. Eliminar el transit rodat entre Barcelona i Sant Cugat per la Carretera 
de Vallvidrera i de Vallvidrera a Molins, deixant-la per ús exclusiu de veïns i serveis. 
Permetria disposar d’una via per ús de ciclistes reduint el perill de trànsit d’aquests i 
aportaria un valor important com a parc al seu entorn. 



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

 
 

3. Actuacions de millora. 
a. Vegetal. 

a.1. Plantació especies adequades en les vessants sud i ponent faltades de 
vegetació (Barcelona i municipis del Llobregat), que vesteixin la falda de la 
muntanya i puguin permetre la proliferació de flora i per especies animals. 
 
a.2. Replantació d’espècies com la vinya o d’altres en esplanades sense ús i 
que havien estat d’ús agrícola (entorn de Can Borrell). 
 
a.3. Supressió de vials sense ús en entorns forestals i replantació d’arbrat. 
 

b. Animal. Elecció de especies animals per incrementar les existents o re introduir-ne 
de noves, i adequació ambiental pel seu manteniment (fins i tot creació de basses i 
dipòsits d’aigua pel seu manteniment). Senyalització i explicació. 
 
c. Edificació. Un dels objectius de la gestió del parc hauria de ser la reducció del volum 
edificat, no la seva estabilització. Recuperació de parcel·les i espais privats per a la 
seva incorporació al parc. (per exemple, a canvi de sol edificable  fora del parc, 
procedent de cessions de nous plans urbanístics dels respectius municipis) 
 
d. Altres mesures d’higiene social. 

d.1.Retirada de l’Escola Judicial de la seva ubicació actual. Enderroc d’un 
edifici que mai s’hagués hagut de situar en aquest emplaçament (malgrat que 
tampoc d’altres que també hi son). 
 
d.2. Transformació o desmuntatge de la planta d’extracció de terres (cantera) 
de Molins de Rei i la recuperació del paisatge forestal. 
 
d.3. Dur a terme una operació/campanya de neteja del parc, amb la 
enretirada de plàstics, vidres, llaunes, etc..., especialment en els marges de 
les carreteres. 

 
d.4. Rehabilitació de l’Església de Vallvidrera i entorn per a la seva integració 
al vial d’accés i aparcament. Enderroc d’afegits edificatoris sense interès 
arquitectònic ni 
 
d.5. Rehabilitació de les fonts existents i els seus accessos. Equipar-les amb 
aigua potable. 
 
d.6. Rehabilitació o enderroc d’edificacions simbòliques de la muntanya, com 
l’antic Casino de La Rabassada, els darreres de Santa Creu d’Olorda, o 
d’altres. 

e. Aplicació de mesures sancionadores estrictes. No s’aprecia una vigilància de les 
normes del parc durant els caps de setmana, que és un dels períodes de major 
transgressió per part de ciclistes. Aquest transit incontrolat esta ocasionant una 
degradació progressiva per l’erosió de vials. El deficient incompliment de molts 
ciclistes és mes notable cada dia que passa. Fan fora dels camins de <3m. d’amplada 
als vianants per la velocitat de circulació que duen i l’actitud de força que els dona la 
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bicicleta. Cal vigilància URGENT i aplicació de mesures. Considero hi ha possibilitats 
de ús compartit sense conflictes, però amb limitacions. 
 

4) Propostes de millora 
 

1. Per a la protecció dels amfibis: 
-1a,  Elaboració d’un cens de basses i punts d’aigua funcionals o en estat d’abandó que puguin 
ser susceptibles de servir de punts de reproducció d’amfibis. 
Un cop fet el cens es proposa un pla d’actuació per almenys arranjar-ne o mantenir-ne un 
parell cada any, amb la intenció d’anar incrementant els punts de reproducció any rere any. 
 
- 1b,  Detecció d’aquelles àrees extenses on no hi queda cap punt de reproducció d’amfibis 
degut a l’abandó de les cisternes de reg i la transformació de la superfície en bosc. 
Un cop detectades aquestes àrees, com la finca de can Modolell de la Rierada, es proposa 
un pla per construir basses aprofitant l’aigua d’escolament dels camins. 
 
- 1c,  Detecció de tots els pous abandonats, cisternes de reg buides i altres construccions que 
resultin mortals per als amfibis i fauna en general, on hi solen caure i moren ofegats o de gana 
per no tenir escapatòria. 
 
Un cop detectats aquests punts negres, caldria un pla per suprimir tots aquells que no siguin 
aprofitables per convertir-los en punts de reproducció. 
-1d,  Respecte del pantà de Vallvidrera,  es proposa l’assecament anual durant el mes d’agost 
per tal de poder retirar les espècies invasores,  respectant la bassa de cua com a punt d’aigua 
per la fauna durant aquest procés de buidatge. 
 
Es proposa aprofitant un d’aquests processos de buidatge, de crear una terrassa 
subaquàtica perimetral, 40 cm per sota del nivell d’aigua i de quatre metres d’amplada que 
donaria la volta a tot el pantà, exceptuant el tram de la presa, amb l’objectiu d’establir-hi una 
franja perimetral de vegetació aquàtica com boga, canyís i lliris grogs que actuarien de 
barrera entre la terra ferma i l’aigua, impedint perseguir la fauna que es situa en les ribes 
des de terra ferma i dificultant l’accés a l’aigua tan de gossos com de persones.  Alhora 
aquesta vegetació emergida es convertiria en un hàbitat molt propici per les reinetes.  
També es proposa un tancament perimetral per sota del camí existent per tal d’evitar el trepig 
de la vegetació i l’accés directe a l’aigua, tant de gossos com persones. 
 

2. Propostes de restauració de la riera de Vallvidrera: 
 
-2a,  A nivell urbanístic valorar la possibilitat de sol·licitar a les administracions pertinents 
l’expropiació i enderroc d’aquelles finques i construccions que es troben dins la llera en zona 
de període de retorn inferior als 100 anys,  tant si són il·legals com legalitzades, amb l’objectiu 
de restaurar el corredor ecològic que recorre la riera i que ara es troba interromput a la zona 
de les Planes de Vallvidrera i a la urbanització de la Rierada de Molins de Rei. 
 
-2b,  Eradicació de la canya americana en tota la riba de la Riera, fins a la desembocadura al 
Llobregat.    
  
-2c.  Reperfilació dels marges allà on estigui canalitzada en tot el seu recorregut. 
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-2d,  Restauració de les ribes amb vegetació de ribera allà on calgui en tot el seu recorregut. 
 
-2e,  Establiment d’un camí de passeig que canalitzi tots els visitants del tram inferior de la 
vall, des dels Ponts de can Baruta on caldria establir-hi una zona de pàrquing fins la Rierada, 
però especialment des de la masia restaurant de can Rabella fins el salt d’aigua de can 
Planes, amb xifres de visitants que arriben a les 1000 persones durant els caps de setmana 
de primavera. Hi cal un traçat nou que no impacti negativament sobre la riera i que serveixi 
de camí de serveis i evacuació en cas d’emergències. 
 
-2f,  Creació d’una depuradora biològica per mantenir el cabal estival de la riera,  ubicada a 
la feixa inferior de 1400 m2 de la finca Municipal de can Salat. 
 
L’any 2007 va entrar en funcionament el col·lector d’aigües residuals urbanes  de les 
urbanitzacions de la Floresta, Vallpineda i la Rierada, a partir d’aquell moment s’ha assecat 
la riera cada any, perdent-se tota la població de barb de cua roja des de la Rierada fins a can 
Rabella. 
La proposta consisteix en interceptar l’aigua residual per gravetat, tractar-la mitjançant un 
sistema de depuració biològic i incorporar-hi un tractament terciari per llacunatge, amb 
l’objectiu de crear un hàbitat aquàtic generador de vida (com la reproducció d’amfibis) abans 
de lliurar-les a la riera pel manteniment del cabal ecològic. 
 

3. Proposta pel manteniment d’espais oberts: 
-  Per part de la Societat Catalana d’Herpetologia es dona suport al manteniment de 
l’agricultura existent dins del Parc, tant a nivell de subvencions, assessorament, com 
potenciació de noves iniciatives, però alhora es proposa una segona via, que sigui el Parc qui 
gestioni directament el major nombre possible d’espais oberts, mitjançant un tractor amb 
picadora i/o segadora,  amb un manteniment que consistiria en una sola sega anual al final 
de l’estiu, per tal que amb les primeres pluges de tardor s’iniciï la temporada anual de teròfits, 
establint-se així prats silvestres que potenciaran tot un mon associat tant de plantes herbàcies 
com d’invertebrats que alimentaran tota la cadena tròfica pròpia d’espais oberts, entre ells 
amfibis i rèptils,  micro-mamífers i ocells, sent especialment significativa la potenciació de les 
papallones, el grup faunístic més visible com a bioindicador de qualitat ambiental. 
 

4. Proposta per afrontar econòmicament les anteriors propostes: 
-   Coneixent les retallades econòmiques viscudes en els pressupostos anuals, es proposa al 
Parc utilitzar la imaginació per buscar noves vies de finançament,  com per exemple buscar 
mecenes entre empreses i entitats financeres, i/o acords de custòdia per cada una de les 
propostes presentades,  són moltes les associacions sense ànim de lucre que poden accedir 
a subvencions de les diferents administracions catalanes i dels fons europeus LIFE,  en 
contrapartida es poden programar moltes sortides naturalístiques, concursos fotogràfics, 
seguiments col·lectius de l’evolució dels projectes per satisfer els interessos de 
reconeixement dels mecenes i promotors. 
 

5. Proposta per a la protecció de la fauna: 
- S’ha constatat que la població creixent de senglars i les colònies perifèriques de gats (molts 
d’ells fan incursions nocturnes de caça al Parc) estan exercint una pressió desmesurada sobre 
les poblacions de rèptils, amfibis, ocells i micro-mamífers del Parc, posant en greu risc la 
supervivència d’algunes espècies,  per aquest motiu es proposa la retirada d’aquestes 
colònies de gats i que es busqui la fórmula mes efectiva per controlar la població de senglars.   
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