El futur del Parc Natural de Collserola

Un repte de sostenibilitat per a la ciutat

Barcelona,
juliol 2012

PEPCo (1987) – PEIN (1992) = Xarxa
europea Natura 2000 (2006)

L'any 1987 es crea i
delimita el Parc de
Collserola, incloent
zones naturals i
edificables. El PEIN
només incloïa les
“no edificables”

Un espai natural de protecció fàcilment
ampliable
L'any 2010 es decreta un Parc
Natural, amb uns límits inferiors als
del 1987 i amb un articulat que no
garanteix una protecció suficient.

Amenaces vigents: Pressió urbanística i humana,
fragmentació, manca de connectivitat natural

El senglar és una de les
principals víctimes de
l'aïllament.

Hi ha d'haver corredors
biològics que interconnectin
els diversos espais naturals.

Connectivitat amb Montbaix - Montpedrós
Hi ha encara escletxes on és possible
crear corredors que superin les
infraestructures viàries

Connectivitat amb el Vallés I
Papiol, Sant Cugat connectant amb Castelbisbal i Rubí a través
del verd que queda entre els polígons industrials.

Connectivitat amb el Vallès II
La Via Verda de Cerdanyola a Sant Llorenç del Munt,
el connector més estudiat i demandat.

Connectivitat amb la serralada Marina
… Complicada però no impossible.

Actualment ni tant sols el turó de Montcada està
connectat al Parc Natural, tot i formar-ne part.

Cal desprogramar de la planificació
vigent

La declaració de Parc
Natural no descarta que es
desenvolupin
infraestructures viàries,
línies elèctriques com la
MAT, ni alguns
desenvolupaments
urbanístics com els EREs
de BCN.

Altres amenaces: Massificació i excès de
curses i competicions a l'espai protegit!

CAL UN NOU PLA ESPECIAL ACTUALITZAT QUE
DEFINEIXI LA REALITAT NATURAL VIGENT DE
COLLSEROLA I EN REGULI LES ACTIVITATS.

El decret marcava un termini legal de 2 anys per fer-lo i s’acaba a
l’octubre de 2012.
Cal obrir el debat del PE a la participació ciutadana per a la seva
elaboració.
(Exemple: Pla Especial del Montseny de 2011: 8 anys i 8 estudis
previs amb la participació d’ajuntaments, entitats i particulars )

CAL UN NOU PLA ESPECIAL ACTUALITZAT QUE
DEFINEIXI LA REALITAT NATURAL VIGENT DE
COLLSEROLA I EN REGULI LES ACTIVITATS.
El PEPCo no pot desaparèixer si no és assimilat pel PN. Cal ampliar el PN.
Desmassificar el Parc i limitar les àrees d'esbarjo, reduint la mida en alguns
casos, sobretot la zona d'estacionament.
L'accés en vehicle privat s'ha d'evitar i promoure l'accés a peu i en TP. (bus,
metro i tren)
Calen agents rurals per vigilar el
Compliment de les normatives del Parc,
amb capacitat sancionadora.

CAL UN NOU PLA ESPECIAL ACTUALITZAT QUE
DEFINEIXI LA REALITAT NATURAL VIGENT DE
COLLSEROLA I EN REGULI LES ACTIVITATS.
ALGUNES PROPOSTES MÉS:
Crear zones de protecció especial a tots els municipis en funció dels estudis científics de
biodiversitat (a l'entorn de sectors on per exemple: resideixin genetes, toixons, musteles,
llangardaix verd, amfibis, etc. a consideració de comissió científica). Si es necessari
encerclades amb cordes o senyalització especial... Prohibit sortir del corriol o camí...
Prohibir la caça esportiva i permetre només el control d'espècies científicament
justificat. Analitzar els diversos mètodes de control en funció de l'eficàcia.
Assegurar la pervivència de l'activitat agrícola afavoridora de la biodiversitat..
No obrir nous punts d'atracció popular dins del Parc i estudiar un calendari de
tancament o reducció a llarg termini de certes activitats, negocis ubicats a sectors sensibles
on no convé massificació. No premetre l'ampliació d'activitats i negocis vigents dins el
Parc.

El parc natural és de fet una reserva d'habitats i espècies de
flora i fauna, en aquest cas molt proper a la metròpoli, és
evident que les persones n'hem de gaudir també, però hem
de canviar el xip!

• Un parc natural ha de ser clarament diferent d'un parc
urbà. El que distingeix un parc natural és la riquesa en
biodiversitat que és capaç d'autoregular-se mantenint els
ecosistemes amb poca intervenció humana.
(a + intervenció – naturalitat)
• La pressió antropogènica actual compromet la persistència
de moltes espècies i hàbitats. L’excés de freqüentació i
certes activitats són una amenaça pels ecosistemes del parc i
s’han de regular i limitar.
• L’aïllament ecològic i la fragmentació s'ha d'evitar
impedint més desenvolupaments urbanístics i
infraestructures i habilitant corredors.

Esquema Director de les
16 Portes de Collserola a
Barcelona
Tinència d’Alcaldia d’Hàbitat
Urbà
Finalitat: ordenar la relació
entre la ciutat i la serra per un
concurs d’idees.
Perill: l’espai natural es
transforma en parc urbà.

Objectiu: 16 portes
per les quals la
natura baixa a la
ciutat.
Perill: per les portes
la ciutat envaeix
Collserola.
Clau: fer
intervencions a la
serra com es va fer a
la línia de mar.
Collserola no vol
intervencions: és un
espai natural i
necessita aprofundir
la seva protecció
com a parc natural i
espai protegit de la
Xarxa Natura 2000
de la UE.

Manifest 16 Portes
El teixit associatiu dels barris fronterers amb Collserola es mobilitza i signa uns
manifestos d’oposició al projecte:
Nou Barris, 15 de desembre de 2011
Assemblea d’Entitats d’Horta-Guinardó, gener de 2012
Sarrià - Sant Gervasi, 19 de gener de 2012
La xarxa ciutadana per la protecció de Collserola, que creix amb els anys, adverteix
del perill de les intervencions a l’espai natural per convertir-lo en un parc central
metropolità, segons denominació del mateix Ajuntament de Barcelona.
Reaccions a l’exposició de les 112 propostes per obrir les 16 portes a Collserola:
el Parc Natural de Collserola, en perill d’extinció; la ciutat hi penetra massivament
per les portes.
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola
Es demana una moratòria del projecte i es requereix a la Generalitat que redacti el
Pla Especial del Parc Natural de Collserola, que ha de regular-ne les activitats i els
usos, amb la participació dels ciutadans.

QUÈ VOLEM ELS CIUTADANS?
• Moratòria mentre no s’hagi aprovat el

Pla Especial del Parc Natural.
• Que l’Ajuntament retiri la visió de
Collserola com a parc central metropolità i
deixi de projectar dins del Parc.
• El Parc s’ha de gaudir de manera que
se’n respecti la riquesa biològica. No n’és
recomanable un ús intensiu.
• Ha de prevaler la visió ambientalista de
Collserola per sobre de la urbanística.
• Destacar la importància de la declaració
de Parc Natural i la inclusió a la Xarxa
Natura 2000 de la UE.
• Els diners públics, per temes socials, no
per malmetre la natura.
• El Consell Consultiu ciutadà, reunit al
Consorci del Parc, remet una queixa a
l’Ajuntament pel procés participatiu.

NO
AL PARC CENTRAL DE COLLSEROLA

COLLSEROLA LA VOLEM VERDA

Moltes gràcies!

http://www.collserola.org
a-e: pcdcollserola@moviments.net

