Jornada de formació i debat:
El present i el futur de Collserola
Dissabte 27 d’abril a l’Escola Els Xiprers. Ctra de l’Església, 15
(a tocar de Vil·la Joana al baixador de Vallvidrera)

Programa
10:00 Presentació de la Jornada de Formació i debat i de
la Plataforma.
10:15 Ponència: La importància de la biodiversitat.
L’exemple de Collserola, a càrrec de Jordi Sabater i Pi,
etòleg.
10:40 Taula rodona 1: La biodiversitat al Parc i als espais
associats de Collserola. Situació actual, problemes i línies
d’actuació.

PTC; el PTM; els plans d’ordenació urbanístics
municipals.
· Anàlisi de casos rellevants: sòls urbanitzables no
programats (clau 21); sòls per a equipaments (clau 7); Estudi
estratègic de la vessant de BCN; Pla Director de la Floresta;
Centre Direccional de Cerdanyola; Abocador de la pedrera
Berta; futures xarxes viàries.
Amb la participació de:
- Manel Cunill (enginyer agrícola i membre de l’ADENC)
- Joan-Carles Sallas (arquitecte urbanista)
- Ada Llorens (arquitecta urbanista)
- Rafa Bellido (advocat especialitzat en medi ambient)
- Manel Larrosa (arquitecte urbanista)
- Rafel Audivert (adovcat especialitzat en medi ambient)
- Joan Borràs (regidor del Papiol)

Amb la participació de:
· Josep Germain (membre de la ICHN i de la Coordinadora
Via Verda)
· Francesc Llimona (biòleg, tècnic del Parc)
· Oriol Bosch (ecòleg forestal)

11:45 Taula rodona 2: Eines i mancances per a garantir un
nou marc de protecció real per a Collserola.

13: 30 Passejada i distribució de material de sensibilització
14: 30 Dinar

· La protecció de la Serra de Collserola i dels espais
associats:
- La protecció dels espais naturals de
Collserola segons el PGM (1976) i el PEIN
(1992)
- El paper del Consorci i del Pla Especial de
Protecció de Collserola (1987).

16:00 Les propostes ciutadanes per a la protecció de
Collserola
· Presentació i detall del Manifest
· Debat: És una bona proposta presentar una
Iniciativa Legislativa Popular per a una Llei de
Protecció Integral per a Collserola?

· El planejament urbanístic a Collserola:
- Planejament urbanístic i ordenació del
territori. Situació i perspectives per a la
protecció de Collserola: PGM; PEPC; La nova
Llei del sòl de la Generalitat de Catalunya; el

17: 30 Fi de la Jornada

Com arribar-hi:

Baixador de Vallvidrera

CEIP Els Xiprers
Estació superior del Funicular de Vallvidrera

Organitza:
AEEC - Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya · Agrupació en defensa de l’Entorn ALNUS - AEEC ·
Associació de Veïns de Montbau (Barcelona) · Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius - AEEC · Col·lectiu
Agudells - Ecologistes en Acció · Coordinadora Via Verda de Cerdanyola · CCOO (Comissió Obrera Nacional de
Catalunya) · El Senglar Verd de Vallvidrera · Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) · Grup de
Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat - AEEC · Plataforma contra el camp de golf de Cerdanyola ·
Plataforma contra el túnel d’Horta.

