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RESUM: 

El Parc de Collserola, constitueix un vertader pulmó verd de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb més de 8.000 Ha d’extensió i una envejable riquesa natural, el territori 
del qual està dividit en nou termes municipals. Actualment, la gestió del Parc 
s’encomana al Consorci del Parc de Collserola, i el desenvolupament urbanístic del 
mateix ha estat condicionat per diverses eines de planejament urbanístic (Pla General 
Metropolità, Pla Territorial de Barcelona, Xarxa Natura 2000…).  

Malgrat aquest fet, en les últimes dècades nombroses àrees pertanyents al Parc han 
sofert un elevat grau de modificació antròpica, amb la construcció de nombroses 
urbanitzacions, que en alguns casos ha implicat un abús i han suposat la pèrdua de 
part dels recursos naturals de Collserola.  

Així mateix, la indefinició de part de l’antiga legislació, es mostra actualment ineficaç 
per tal de garantir un adequat accés a les diverses àrees que composen el Parc així 
com la deguda protecció a zones que corren el risc d’ésser sobreexplotades per 
l’home. 

Les dues Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs) presents al parc, i d’acord 
amb la normativa europea, han comportat que el Parc de Collserola hagi estat 
seleccionat com a candidat a esdevenir Parc Natural. En aquestes circumstàncies, 
l’objectiu del present estudi consisteix en dur a terme un Pla d’accessibilitat al Parc de 
Collserola, en el context de transició a la categoria de Parc Natural. 

La metodologia que s’emprarà en el present estudi constarà de tres fases: en primer 
lloc consisteix a sintetitzar la informació visual, estadística i numèrica pel què fa als 
tres principals aspectes que configuren el Parc (Base Natural, infraestrutures de 
transport, i equipaments), a escala territorial (1:50.000), per tal de poder identificar la 
identitat del Parc i els principals vectors que el configuren.  Posteriorment es procedirà 
a una zonificació i definició d’un esquema reticular/nodal, a escala urbana (1:10.000) 
que permeti jerarquitzar les diferents àrees en funció de la seva riquesa natural i dels 
conflictes urbanístics i oportunitats que s’hi relacionen. En tercer lloc, se seleccionarà 
una àrea d’especial interès i se’n desenvoluparà una proposta d’accessibilitat a escala 
de projecte (1:1000). 

La proposta desenvolupada haurà de donar resposta a la necessitat d’establir una 
bona accessibilitat a l’interior del Parc, tot protegint la seva idiosincràsia i molt 
especialment la seva fantàstica riquesa natural. 
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ABSTRACT: 

 

The beautiful Collserola Park is a huge greenbelt of the Metropolitan Area of 
Barcelona, whose length reaches 8.000 acres, and contains an enviable natural 
wealth. Its territory is divided among nine different municipalities. Currently, the 
management of this park is entrusted to the Consortium of the Collserola Park, and its 
urban development has been subject of numerous laws.  

However, in recent decades a number of areas within the park have suffered a high 
degree of anthropogenic disturbance, with the construction of numerous housing 
developments, which in some cases have involved an abuse and led to a substantial 
loss of Collserola’s natural resources.  

Moreover, the vagueness of some of the old legislation is currently being ineffective to 
ensure adequate access to various areas that make up the park as well as adequate 
protection to areas at risk of being exploited by the man. 

The two Special Protection Areas for Birds (SPAs) in the park, in accordance with 
European legislation, have led to the Collserola Park to be selected as a candidate to 
become a National Park. 

This thesis aims to conduct an Accessibility Plan for Collserola Park, in the context of 
transition to the category of National Park. 

The methodology used in this study comprise three phases: first is to synthesize visual 
information, statistics and numerical in terms of the three main aspects that make up 
the Park (Natural Base, transport infraestructure and equipment) at regional scale 
(1:50,000), in order to identify the identity of the park and up the main vectors. Later 
there will be a zoning scheme and definition of a lattice / nodal, urban scale (1:10,000) 
to allow ranking different areas depending on their natural and urban conflicts and 
opportunities in it. Thirdly, to select an area of special interest and to develop an  
accessibility plan for the proposed zone in project scale (1:1000). 

The proposal will be developed to achieve the need for good access inside the park, 
while protecting its character and especially its great natural wealth. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 RAÓ D’ÉSSER 

 

El Parc de Collserola, amb més de 8.000 Ha d’extensió, representa una vertadera 
illa verda al bell mig d’una de les àrees urbanes de més densitat de població del 
Mediterrani. Prop del 50% de la població de Catalunya viu a menys de deu 
quilòmetres de distància del parc, fet que li confereix la categoria d’ésser el parc 
metropolità més gran del món [1]. A tall d’exemple, el Parc de Collserola té una 
superfície vuit vegades superior al Bois de Boulongne de París i vint-i-dues 
vegades més gran que el Central Park de NY.   

El parc, que es regeix pel Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del 
Parc de Collserola (en endavant, PEPCO) del 1987 [2], és gestionat directament 
pel Consorci del Parc de Collserola des de 1986 i actualment es troba en fase de 
transició a la categoria de Parc Natural. 

Així mateix, el desenvolupament urbanístic del mateix ha vingut també condicionat 
per plans d’àmbit metropolità (el Pla General Metropolità de 1976, Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona), directives ecològiques que emanen de la Unió Europea 
(Xarxa Natura 2000) o de la Generalitat de Catalunya (Pla d’Espais d’Interès 
Natural), i la influència de les nombroses entitats i associacions que integren la 
Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola [3]: Assemblea de la Vall de Can 
Masdeu, Depana, Alnus Sant Just Desvern, Associació Cerdanyola Via Verda…    

Els Parcs Naturals [4] (marítims o terrestres) són espais naturals amb 
característiques paisatgístiques o biològiques especials que els fan gaudir 
d’especial protecció i determinades funcions (recreativa, científica…) tenint en 
compte especialment la conservació i el manteniment de les seves qualitats. Les 
competències en matèria de Parcs Naturals corresponen a les comunitats 
autònomes, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya. 

L’element que legitima un determinat Parc Natural és la presència en el seu interior 
de Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPAs), les quals són territoris així 
declarats segons la directiva 79/409/CE del Consell de les Comunitats Europees, 
adoptada el 1979, relativa a la conservació d’ocells silvestres [5].  

Partint del principi que les aus constitueixen un patrimoni comú per a tot Europa, 
en virtud de les migracions que caracteritzen el modus vivendi de les aus 
migratòries, aquesta directiva pretén la conservació i l’adient gestió de totes les 
aus silvestres que viuen en el territori de la Unió Europea. Per a tal finalitat, 
defineix unes normes generals de protecció, en limita la relació d’espècies que 
poden ser objecte d’explotació cinegètica i els mètodes de captura, i regula llur 
comercialització. A més, la directiva dóna suport legal a un dels principis més 
elementals de la conservació de la vida silvestre: la protecció dels hàbitats per a 
garantir la protecció de les espècies. 
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Figura 1: Límits del Parc de Collserola i principals infraestructures de transport 

 

Així, els estats membres tenen l’obligació de conservar els territoris més adients, 
en nombre i superfície suficient per a garantir la supervivència de les aus. A 
aquests territoris ZEPA, doncs, s’hi han d’adoptar les mesures més adients per a 
evitar la contaminació o el deteriorament dels hàbitats, i les pertorbacions que 
afectin les aus. 

En el cas del Parc de Collserola, dues són les Zones d’Especial Protecció [6]:  

ZEP1: La Rierada/Can Busquets 

ZEP2: La Font Groga 

Aquest procés de transició a la categoria de Parc Natural i les mesures i plans que 
s’elaborin i que s’aprovin en els pròxims mesos i anys condicionaran en bona 
mesura l’evolució urbanística de la Serra de Collserola. I, com a major parc 
metropolità del món, afectaran també la configuració futura de l’anella verda que 
rodeja la ciutat de Barcelona, el model d’àrea metropolitana que s’imposarà, i la 
relació entre Catalunya i el seu patrimoni natural. 

Així, s’estima que hem de preguntar-nos quin és el model de Parc Natural que 
desitgem i quina relació ha de tenir amb la resta del territori. 

Són molts els factors que contribueixen a la complexitat del problema. 
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1) D’una banda, el parc està dividit en nou termes municipals diferents, tres 
comarques (Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental), i la gestió dels Parcs 
Naturals és competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
La relació de municipis que allotgen en part del seu terme el parc està recollida en 
la pàgina web de la Diputació de Barcelona i és la següent [7]:  

Municipi Població (hab) 
Barcelona 1.622.000 

Esplugues de Llobregat 47.000 
Sant Just Desvern 16.000 

Sant Feliu de Llobregat 44.000 
Molins de Rei 25.000 

El Papiol 4.000 
Sant Cugat del Vallès 80.000 

Cerdanyola 59.000 
Montcada i Reixac 34.000 

Taula 1. Municipis en què està dividida la Serra de Collserola  

És obvi que la superposició d’administracions (Generalitat, ajuntaments, consells 
comarcals, organismes ad hoc…) i d’interessos en molts casos contradictoris 
dificultarà el consens i els acords que permetin materialitzar les transformacions i 
gestions necessàries per a la preservació del medi d’una banda, i per l’establiment 
del full de ruta que marqui les principals propostes en matèria d’infraestructures i 
d’accessibilitat d’altra banda. 

2) D’altra banda, el propi parc es caracteritza per una heterogeneïtat remarcable. 
En el seu sí hi conviuen des de grans extensions de bosc pràcticament verge 
fins a una cimentera, camps de golf, urbanitzacions i zones d’alta qualitat 
ecològica. A més a més, en el seu sí allotja una gran varietat d’ecosistemes i 
espècies.  
 

3) El parc està poblat d’infraestructures de transport de tota mena. Des del 
Ferrocarrils de la Generalitat que el creuen i uneixen Barcelona amb les grans 
poblacions del Vallès, passant per les nombroses carreteres i pistes asfaltades 
com la C-16 (Túnels de Vallvidrera), fins a les pistes de BTT i camins rurals.  
 

4) Actualment, són molts els conflictes i les propostes i mesures que s’intenten 
imposar des dels diferents organismes [3].  El possible Túnel Ferroviari d’Horta, 
que travessa el parc de nord a sud, la pressió urbanitzadora que amenaça amb 
envair més territori amb urbanitzacions com La Torre Negra (Núñez y Navarro), 
les pressions per sobreexplotar la façana sud de la serra amb urbanitzacions 
de luxe, la hipotètica construcció de motes o altres actuacions enginyerils en la 
llera del riu Llobregat que afectin a determinats polígons industrials, els lobbys 
ecologistes, les associacions ciutadanes de veïns del parc… suposen conflictes 
que exigeixent una resposta i una oportunitat per integrar la solució a aquests 
problemes en una proposta global.  
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5) Els Parcs Naturals contenen zones d’especial protecció que han d’ésser 
especialment tractades. Un accés immediat i massiu facilitaria la 
sobreexplotació, la degradació del sistema natural i la pèrdua d’un patrimoni 
finit i limitat que seria gairebé irrecuperable. Per tant, s’escau una gradació en 
l’accessiblitat per tal d’afavorir l’actuació responsable i preservar aquesta 
riquesa. 
 

6) Finalment, el Parc de Collserola és un gran desconegut. Malgrat l’enorme 
riquesa natural i les nombroses activitats i organitzacions que hi operen, la 
immensa majoria de ciutadans de Barcelona viuen d’esquenes al parc. El 
projecte de Gran Parc Urbà que Ildefons Cerdà havia projectat per a la 
Barcelona del futur en el seu Projecte de Reforma i Eixample de la ciutat de 
Barcelona, que finalment fou bandejat, podria trobar el seu equivalent en els 
nostres dies en aquest enorme pulmó verd metropolità. 
En definitiva, el parc està infrautilitzat. 

 

L’experiència i nombrosos estudis contrastats empíricament ens revelen que les 
infraestructures de transport condicionen enormement el desenvolupament 
urbanístic del territori. En aquesta situació, els plantejaments de mètodes d’oferta 
poden permetre’ns avançar-nos a una hipotètica evolució orgànica i condicionar 
d’antuvi les línies mestres d’actuacions havent estudiat la situació actual, i 
promovent el tipus de parc urbà que desitgem per a la Barcelona i la Catalunya de 
demà.  

Per tant, un Pla d’Accessibilitat al Parc de Collserola pot suposar en aquest context 
un full de ruta que estableixi les prioritats de cara a la projecció d’infraestructures 
de transport que incideixen en el parc a llarg plaç, condicionant d’una banda els 
diferents graus d’accessibilitat que s’estimin per a cada àrea del parc i de l’altra 
garanteixi la preservació del patrimoni que s’entén que hem de llegar a les futures 
generacions.  

Un Pla d’Accessibilitat que dóni resposta a les actuals deficiències i que estructuri 
una xarxa, un sistema lògic que dóni legibilitat al parc i el faci més accessible i 
entenedor al ciutadà. 
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1.2 ANTECEDENTS LEGISLATIUS 
 
EL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE 1976 

És notòriament coneguda la colossal incidència que ha tingut i té el Pla General 
Metropolità d’Ordenació Urbana (en endavant, PGM’76) aprovat per la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de juliol de 1976 i dirigit per Albert 
Serratosa [8]. L’objecte del qual era l’ordenació urbanística del territori que 
integrava l’extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona i que comprenia 
27 municipis. Les Normes Urbanístiques del mateix, així com les modificacions 
introduïdes a nivell normatiu, han estat editades per la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la darrera re-edició actualitzada de 2004 
[9].  

El Pla General Metropolità significà un trencament no només pel què fa a la forma 
d’afrontar els problemes urbans, sinó també pel que es refereix als canvis que va 
introduir en la dinàmica urbana al sistema metropolità.  

Respecte al primer punt, les innovacions conceptuals i metodològiques, com els 
controls de densitats i de l’edificació, i les reserves de sòl per a infraestructures o 
equipament o la mateixa classificació zonal que es fa servir, es plantegen 
orientades a la identificació dels processos urbans per tal de poder ser regulats. La 
solució dels problemes específics de cada trama urbana parteix, doncs, de la 
detecció de les àrees necessitades de millora i d’un control  selectiu dels potencials 
urbans corresponents a les diferents àrees del territori metropolità.  

Respecte del segon punt,  la normativa urbanística aprovada determinà la 
reformulació de pràctiques i estratègies de creixement urbà i produí efectes 
positius com l’aturada dels processos de densificació a diversa escala a les àrees 
centrals o la recuperació de sòl per a espais verds o equipaments col·lectius, al 
mateix temps que afavorí el moviment de la indústria cap a les perifèries o la 
regeneració d’àrees d’edificació marginal. 

En aquest sentit, el pla tingué una gran capacitat d’anticipació a la problemàtica 
urbanística i i a ell li devem les nombroses operacions d’integració de barris i antics 
pobles annexionats a Barcelona a principis de segle en la trama urbana; els molts 
espais dedicats a equipaments com escoles, instituts, universitats, hospitals, 
equipaments esportius i teatres, així com a les zones verdes; les rondes (Ronda 
Litoral, Ronda del Mig, Ronda de Dalt); la Vila Olímpica, l’orbital ferroviari (la línia 
de metro més llarga d’Europa), la reconversió d’àrees fabrils en nodes de recerca i 
de concentració d’empreses de noves tecnologies, etc. 

 Pel què fa al Parc de Collserola, el PGM’76 definí 6.300 Ha de Collserola com a 
zona forestal. Tot i que posteriorment foren ampliades pel Consorci, aquesta 
mesura fou decisiva per tal d’evitar la sobreexplotació i l’especulació urbanística de 
territoris del parc.   
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Figura 2. Pla General Metropolità de 1976 

 

 

Figura 3. PGM’76. Infraestuctures de transport 

Actualment, el propi Albert Serratosa afirma que s’ha superat la visió de 1976 i que 
l’Àrea Metropolitana està formada de facte per 127 municipis, i no els 36 que hi 
estan oficialment integrats. Aquests 127 municipis aglutinen més de 5 milions 
d’habitants, id est, més del 70% de la població total de Catalunya. El Parc es troba 
ben bé al cor d’aquesta conurbació. 
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Les 3 entitats que integren l’AMB  són [9]: 

Entitat Nº de 
municipis 

Competències 

Mancomunitat de 
Municipis 

31 Espai públic, infraestructures, vialitat, 
equipaments, urbanime… 

Entitat del transport 18 Transport Públic 

Medi Ambient 33 Serveis hidràulics i tractament de 
residus 

Taula 2. Entitats que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

El PGM’76 contemplava una estructuració del territori en Sistemes i Zones [11], 
com a abstracció de cara a proposar les línies d’actuació. 

 

SISTEMAS   Clave 
sistema portuario             1a, 1b ,1c

    
sistema ferroviario  3

    
sistema de servicios técnicos  4

    
sistema viario básico  5, 5b

    
parques y jardines urbanos  6a, 6b, 6c

    
equipamientos comunitarios y

dotaciones
  7a, 7b, 7c

    
protección de sistemas generales  9

    
parques forestales  27, 28, 29

    
 

Des d’aquest anàlisi el Parc de Collserola [10] quedava enquadrat en el sistema de 
“Parques forestales”, integrants dels “Espacios Libres” juntament amb els “Parques 
Urbanos”. 

Pel què fa al règim aplicable, a més a més de restar sotmesos a la legislació 
específica sobre defensa de les masses forestals, quedava subjecte a la següent 
normativa: 

1. Los parques forestales comprendidos en esta calificación son los 
siguientes:  

a. parques forestales a conservar en áreas de bosque existente 
(27);  

b. parques forestales a repoblar, en áreas antiguamente bosques o 
susceptibles de convertirse en bosques (28), y  

c. parques forestales que deben ser protegidos como una reserva 
natural (29).  
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La normativa preveia que a més a més de la intervenció atribuida a la 
Administración Forestal, la Corporació Metropolitana i els ajuntaments vetllarien 
per impedir que, sota pretext d’obertura d’espais forestals, tala d’arbres o altres 
operacions, es realitzin aprofitaments que “entrañen un atentado al carácter de los 
parques forestales”.  

Es preveia també que “se elaborarán Planes Especiales Especiales para cada uno 
de los parques forestales, en los que se regularán, con sujeción al Plan General, 
los distintos aspectos del régimen de los parques como espacios verdes. Estos 
Planes Especiales no serán necesarios cuando se trate de edificaciones al servicio 
de la conservación del parque forestal o éste sea de titularidad pública”. 
Respecte de les Reserves Naturals, “en los parques forestales que deben ser 
protegidos como reserva natural no se permitirán otros usos y edificaciones que 
los adscritos a la protección y conservación del parque y los directamente 
relacionados con la actividad cientifica de la calificación de reserva natural, como 
es la conservación de la flora, fauna y otros valores”. 
En l’apartat de Condiciones de Utilización, s’estableix que “No se otorgarán 
licencias de edificación o uso del suelo en terrenos calificados como parques 
forestales hasta que se apruebe el correspondiente Plan Especial”. 

Així mateix, s’havien de respectar les següents condicions: 

1. Se prohibirán las actividades que directa o indirectamente puedan 
producir la destrucción, deterioro o desfiguración de las especies 
forestales existentes.  

2. El aprovechamiento forestal se llevará a cabo de forma compatible con 
la conservación urbanística.  

3. En los lugares que al efecto se delimiten en el Plan Especial, podrá 
autorizarse la edificación para usos recreativos o culturales, en fincas 
que cuenten, al menos, con una superficie de cien mil metros 
cuadrados (100.000 m2), sin que la edificación, incluidas las 
construcciones auxiliares y las instalaciones, rebase el cero cinco por 
ciento (0,5 por 100) de la parcela, ni el volumen edificable supere el 
metro cúbico por cada treinta metros cuadrados de suelo (1m2/30 m2s).  

D’aquesta manera, tot i que sense grans especificacions, s’establia un marc legal 
que dificultava a priori una sobreexplotació del parc de cara a construcció de 
vivenda residencial o indústria, així com establia la necessitat de l’elaboració d’un 
Pla Especial del Parc de Collserola que s’acabà materialitzant en el PEPCO’87 en 
el context del Consorci del Parc de Collserola. 
 

 

 
. 
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En parlar de sistemes territorials es feia referència a les grans reserves territorials 
de caràcter estratègic: els parcs forestals (Collserola, Garraf i Sant Mateu), les 
platges, els parcs fluvials del Besòs i del Llobregat, els quatre grans cementiris 
comarcals I també els sòls agrícoles protegits (bàsicament a la vall i el delta del riu 
Llobregat).  
 
El manteniment del parc de Collserola, en concret, encara que ja delimitat en 
l’anterior Pla de 1953, fou una opció especialment important, a la vista de l’aparició 
de les primeres urbanitzacions clandestines i de les freqüents tensions en els 
sectors més pròxims a les àrees urbanes. El futur gran parc central metropolità a 
Collserola es configurà, així, a partir de la contundent adscripció dels sòls a parc 
forestal en el Pla General Metropolità. 
 
 
Conseqüències 

En els anys previs a l’aprovació del Pla General Metropolità s’havia produït el 
major increment de territori urbanitzat de la Regió Metropolitana de la història. 
D’acord amb el PGM, si el 1956-57 la superfície urbanitzada era de prop de 10.000 
Ha, el 1972 s’havien superat les 20.000 Ha de territori urbanitzat. L’allau massiva 
d’immigració espanyola, generalment de zones rurals deprimides de l’Estat per 
treballar en la indústria, així com l’augment del turisme i de la segona residència, 
condicionà aquest fet. 

Però la vertadera explosió urbanística es produí en la quinzena següent [12]. En el 
període 1972-86 s’ocuparen 20.000 Ha del territori, duplicant de nou la superfície 
total. L’any 1986 ja s’havien urbanitzat més de 40.000 Ha de territori en la Regió 
Metropolitana. Malgrat que en els límits de l’Àrea Metropoliana hi havia una certa 
contenció del creixement com a conseqüència de l’aplicació del PGM’76, la 
vertadera explosió es produí en la corona exterior dels límits marcats pels 27 
municipis del PGM. En aquesta etapa és quan es generalitza la possessió familiar 
de l’automòbil. 

Aquest fet confirma l’efectivitat del PGM així com la necessitat en endavant de 
plantejar una Regió Metropolitana d’un abast molt superior als inicials 27 municipis.  

  

 

Figura 4 i 5. Àrea urbanitzada el 1957 i ampliacions efectuades en el període 1957-
72 en el context de la Regió Metropolitana de Barcelona (PGM’76). 
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La lògica dels planejaments urbanístics: el territori com a negoci 

En la Regió Metropolitana de Barcelona, l’any 1989, 143 dels 162 municipis que la 
integren disposaven d’alguna fugura de planejament urbanístic destinada a regular 
el creixement i l’edificació en cada terme municipal. La lògica del planejament ha 
estat ambiciosa: cerca, en la pràctica, posicionaments de competitivitat i 
creixement sostingut on la lògica econòmica, quasi en exclusiva, ha imperat per 
sobre de la resta de lògiques del territori. L’espai s’integra com una component 
essencial del consum i en conseqüència de negoci, que desvincula el creixement 
de la superfície urbana del creixement de la població, tal i com havia succeït en 
etapes anteriors.  

La urbanització dispersa 

Ocupant les planícies, les vies fèrtils, les conques dels rius, les àrees 
d’urbanització dispersa se situen com si es tractés d’un joc d’escacs: aquí una 
urbanització, allà uns blocs de vivenda col·lectiva a certa distància del nucli antic, 
més enllà activitats industrials seguint el curs dels rius i les vies segregades, a 
continuació un gran centre comercial amb immensos aparcaments de vehicles, etc. 
Aquesta és la visió que s’aprecia estant a 40Km del centre de Barcelona en 
qualsevol direcció. 

 

 

Figura 6. Evolució de la ocupació urbana en l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(1880-1992). “Els Espais oberts en el planejament metropolità: realitats i 

propostes”, Albert Serratosa 
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Sembla evident que es produeix un elevat grau de desaprofitament del sòl, no 
només degut a les baixes densitats en les urbanitzacions, menor en molts casos 
que la dels pobles antics, sinó també degut als immensos espais intersticials (“terra 
de ningú”) que els diferents usos deixen entre sí; espais que en moltes ocasions 
presenten un estat de degradació manifesta. És un paisatge de suburbanització 
marginal, cobert, en molts casos, per materials residuals i plantes ruderals. En 
conjunt, es projecten una espècie d’insania i d’espais indesitjats per la immensa 
majoria de la població.  

 

 

 

Figures 7 i 8. Àrea urbanitzada entre 1972 i 1989, i àrea total urbanitzada el 1992, 
en el context de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

EL PLA TERRITORIAL DE BARCELONA 

El 22 de maig de 2009 el Conseller de Política Territoria i Obres Públiques 
aprovava inicialment el Pla Territorial [13], que actualment encara es troba en fase 
de tramitació. 

El conseller va matisar que el traçat que apareix en la documentació “no és el 
definitiu” en el cas de les grans infraestructures pendents, com la Ronda del Vallès 
(Quart Cinturó o B-40), o la línia orbital ferroviària [14]. 

Va afegir que també hauran de seguir un “tràmit específic” projectes com el tercer 
túnel de Rodalies de Barcelona, i la nova línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya Barcelona-Cerdanyola (túnel d’Horta), que travessa el Parc de 
Collserola. 

Va destacar que es tracta “d’un paraigües general que defineix el model de 
creixement de Catalunya i fa de matriu genèrica per altres plans sectorials –
comercials, energètics, o de residus- i locals. 

En resum, es tracta d’un document genèric amb moltes indefinicions, que posposa 
debats que poden ser conflictius i que no descarta la necessitat de realitzar el túnel 
ferroviari d’Horta.   
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PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), aprovat el desembre de 
2005, preveu pel què fa al Parc la construcció del túnel central (Túnel d’Horta), 
l’ampliació de la connexió ferroviària Barcelona-Vallès, així com el ramal Vallès-
Castellbisbal-Mollet en ample internacional (UIC): un bypass a la ciutat de Barcelona 
per a la xarxa l’alta velocitat.  

Respecte de la xarxa viària, preveu: 

-Vial de Cornisa (Sant Cugat-Pallejà-Montcada i Reixac) 

-Connexió Baix Llobregat-Vallès pel sud 

-Connexió interurbana Baix Llobregat-Vallès pel centre 

 

 

Figura 9. Proposta de traçat provisional del Túnel d’Horta (DPTOP) 
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 Aquestes, mesures topen amb una oberta hostilitat de la Plataforma Cívica per la 
Defensa de Collserola, l’entitat que aglutina les nombroses associacions i entitats 
que treballen per “aconseguir un nou marc de protecció per a la Serra de 
Collserola, que se n’ampliïn els actuals límits i que no es construeixi ni un pam 
més” (textual). 

 

LA CREACIÓ DEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA DEL 1986 

El 1986 es constituïa el Consorci del Parc de Collserola, que segons la pròpia 
institució és “una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i 
local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla especial del Parc de 
Collserola”. Està constituït per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Aquestes dues 
administracions aporten el pressupost anual que permet desenvolupar el progrma 
d’actuacions. Actualment els nou municipis que envolten el Parc estan incorporats 
en l’entitat. 

Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són: 

- El president, el vicepresident i el vicepresident executiu 
- El director gerent 
- L'Assemblea General  
- La Comissió Executiva 
- El Consell Consultiu 

Fou precisament el Consorci l’encarregat de redactar el 1987 el Pla Especial 
d’Ordenació i de Preservació del medi natural del Parc de Collserola [15]. 
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EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARC DE COLLSEROLA DE 1987 

El Pla Especial d’Ordenació i de Preservació del Medi Natural del Parc de 
Collserola, aprovat definitivament l’octubre de 1987 [2], és un document urbanístic 
que regula els usos i les activitats de les zones forestals de la serra de Collserola, i 
apunta tot un seguit de recomanacions paisatgístiques per a la resta de sòls que 
es troben dins de l’àmbit del Parc; és, doncs, el document normatiu que 
reglamenta les activitats i el destí del sòl forestal, i a la vegada ordena les 
infrastructures de lleure per aconseguir l’ordenació i la protecció de la serra de 
Collserola. 

Els objectius del Pla són la preservació dels recursos naturals i de l’equilibri 
ecològic --que cal conservar, pel paper físic, social i ambiental que tenen per ells 
mateixos i en relació amb les ciutats de l’entorn--, com també el desenvolupament 
d’infrastructures de lleure que suportin una part important i qualitativament diferent 
de les activitats de lleure dels ciutadans, recollint la tradicional utilització de la serra 
com a espai d’esbarjo. 

El PEPCO s’organitza en quatre línies de planejament per aconseguir els objectius 
esmentats [16]: 

1) Defineix les zones segons la naturalitat i l'ús , que es classifiquen com a: 
naturals, seminaturals i agrícoles, i en cada una d’elles s’apliquen limitacions i 
determinacions en funció dels valors naturalístics. 

 

Figura 10. Distribució de zones segons la naturalitat i ús (PEPCO) 
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2) Classifica els elements construïts i regula els possibles usos, en funció de 
les diferents categories del Pla: quins són elements dels catàleg de patrimoni 
històric artístic, edificacions tradicionals, edificacions dotacionals i, finalment, un 
grup d’”altres” entre les quals es troben les restes arqueològiques. 

3) Defineix unes àrees singulars en les quals el tractament no pot ser 
únicament de tipus forestal, sinó que es preveu una utilització superior, sia 
qualitativa o quantitativa, referida al lleure passiu. 

 

Figura 11. Àrees singulars del Parc de Collserola (PEPCO) 

 

4) Classifica i jerarquitza la xarxa viària en funció de l’ús i el tipus de via. 
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LES ZONES D’ESPECIAL PROTECCIÓ: LA RIERADA/CAN BUSQUETS I LA 
FONT GROGA 

El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l'any 1992 la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres, coneguda també com la Directiva d’Hàbitats [17].  

A Europa, els principals precedents d’aquesta Directiva són la Directiva 
79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres 
(recollida per la Directiva hàbitats), coneguda també com la Directiva de les aus, el 
Conveni de Berna i el Projecte CORINE biòtops.  

 

La Directiva hàbitats representa, actualment, i juntament amb la Directiva de les 
aus, l'instrument més important d'aplicació en tot el territori de la Unió Europea 
(UE) per a la conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat. 

En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es 
materialitza en el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen 
mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.  

Posteriorment, el Consell de les Comunitats Europees ha aprovat la Directiva 
97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la 
Directiva 92/43/CEE. Bàsicament consisteix en una millora, modificació i 
substitució dels annexos I i II de la Directiva hàbitats. En la legislació espanyola, 
aquesta nova directiva que modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada 
mitjançant el Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el 
Reial decret 1997/1995.  

 

LA XARXA NATURA 2000 

L’objectiu global de la Directiva d’Hàbitats, descrit en l’article 2.1, és “contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres” [17].  

Per al compliment d’aquest objectiu global, la Directiva s’estructura en dos grans 
objectius més concrets: 

a) La creació de la xarxa Natura 2000 per a la conservació dels hàbitats 
naturals i dels hàbitats de les espècies (articles 3 al 11). 

b) El sistema de protecció global de les espècies (articles 12 al 16 i 22). 

Els articles del 12 al 16, i els 22.a i 22.b, i els objectius i la creació de Natura 2000 
(pel que fa a la conservació dels hàbitats de les espècies de l’annex II) estableixen 
un marc normatiu que configura un sistema global de protecció de les espècies en 
el territori de la UE. 
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Concepte d’hàbitat 

La Directiva hàbitats defineix “hàbitat natural” com aquelles zones terrestres o 
aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i 
biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals.  

A continuació, defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells, d'entre 
els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que compleixin alguna 
d'aquestes característiques: 

a) Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.  

b) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa 
de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa. 

c) Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques 
de la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la continental, la macaronèsica, la 
mediterrània i la boreal. 

 

Espècie d’interès comunitari 

La Directiva hàbitats defineix les espècies d’interès comunitari com aquelles que, 
pel que fa al territori de la UE: 

a) Es troben en perill, excepte aquelles l’àrea de distribució natural de les quals 
s’estengui de forma marginal en aquest territori i no estiguin amenaçades ni 
siguin vulnerables en l’àrea del paleàrtic occidental. 

b) Siguin vulnerables, és a dir, que el seu pas a la categoria de les espècies en 
perill es considera probable en un futur pròxim en el cas de mantenir-se els 
factors que ocasionen l’amenaça.  

c)  Siguin rares, és a dir, que les seves poblacions són de mida petita i que, sense  
estar actualment en perill ni ser vulnerables, podrien estar-ho o ser-ho.  
d)  Siguin endèmiques i requereixin especial atenció a causa de la singularitat del 
seu hàbitat i/o de possibles repercussions que la seva explotació pugui tenir en la 
seva conservació. 
 

La xarxa Natura 2000 
 
La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials 
de conservació anomenada Natura 2000 (article 3). 
 
Objectiu 
 
Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de 
conservació favorable dels hàbitats1 i els hàbitats de les espècies2 en la seva àrea 
de distribució natural dins el territori de la UE (article 3). 
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Un hàbitat es considera que es troba en un estat de conservació favorable quan hi 
conflueixen els tres aspectes següents (article 1):  
 
a) Que la seva àrea de distribució natural i les superfícies de l’hàbitat compreses 

dins d’aquesta àrea siguin estables o estiguin augmentant. 
 
b) Que l’estructura i les funcions específiques necessàries per al seu manteniment 
a llarg termini existeixin i puguin seguir existint en un futur previsible. 
 
c) Que l’estat de conservació de les seves espècies característiques igui favorable. 
 

 

Figura 12. Regions biogeogràfiques de la Unió Europea 

 

Tipus d’espais que componen Natura 2000 
 
Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: 
 

a) Les zones especials de conservació (ZEC) 
 

b) Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). 
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Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats 
(article 4.4). Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de 
conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària 
(LIC) els espais proposats (article 4.2).  
 
Els criteris i procediments per classificar un espai com a LIC i posteriorment designar-
lo com a ZEC s’expliquen a l’apartat següent.  
 
Les ZEPA són designades pels estats membres segons l’article 4 de la Directiva de les 
aus. Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un 
futur, passen a formar part de Natura 2000 automàticament, i en elles és d’aplicació la 
seva normativa. Cal tenir clar, doncs, que la designació de ZEPA també forma part del 
procés de constitució de la xarxa Natura 2000. 
 

 

Figura 13. Regions biogeogràfiques de Catalunya (alpina en color fosc i 
mediterrània en clar) Proposta de Xarxa Natura 2000 Generalitat de Catalunya 

 
 
El llistat actual d'espais proposats per formar part de la xarxa Natura 2000 es deriva 
d'una sèrie de propostes successives formulades pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge en virtut dels procediments establerts al Capítol 3. Són les següents: 
 

- Designació com a ZEPA, del Parc Nacional d'Aigüestortes, els Parcs Naturals 
del Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre i Aiguamolls de l'Empordà i la R.N.P de Mas de 
Melons en el règim establert per la Directiva 79/409 d'Aus (Acord de Govern 09/87) 
 

- Designació com a ZEPA de terrenys del Delta del Llobregat en el règim 
establert per la Directiva 79/409 d'Aus (Acord de Govern 06/94). 
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- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 2000 en la 
seva regió mediterrània catalana.  
 

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 2000 i de 
designació de diverses ZEPA en la seva regió alpina catalana (Acord de Govern de 
desembre de 2001).  
 

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 2000 i de 
designació de diverses ZEPA en el sector estèpic de la regió mediterrània catalana 
(Acord de Govern de gener de 2003).  
 

- Proposta de designació com a ZEPA alguns dels espais proposats a la xarxa 
Natura 2000 com a LIC (Acord de Govern de 8 de febrer de 2005) 

 

La llista d’Hàbitats de l’Annex 1 de la Directiva d’hàbitats inclou la serra de 
Collserola i els 3 subtipus d’hàbitats presents en la mateixa: 

ES5110024 Serra de Collserola S N ESPAI NOU 
 

Codi i nom de l'espai ES5110024 Serra de Collserola: 
 
Codi Nom de l'hàbitat 
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 
9340 Alzinars i carrascars 
9540 Pinedes mediterrànies 
 

 

Figura 14. Ampliacions (Espais periurbans) en la nova delimitació del Parc de 
Collserola consensuada per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
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PROJECTE DE DECRET DE PARC NATURAL 

En l’actualitat el Projecte de Decret es troba en fase de tramitació. L’actual  
proposta de declaració del PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA I 
DE LES RESERVES NATURALS PARCIALS DE LA FONT GROGA I LA 
RIERADA/CAN BUSQUETS està previst que s’aprovi en els propers mesos. 

LA PLATAFORMA CÍVICA PER LA DEFENSA DEL PARC DE COLLSEROLA 

 Un dels actors més destacats en l’evolució urbanística del Parc és la 
Plataforma Cívica per la Defensa del Parc de Collserola, constituïda per 
nombroses associacions i moviments reivindicatius [3]: 

Entitats Membres: Agrupació en Defensa de l'Entorn ALNUS - Ecologistes de 
Catalunya de Sant Just Desvern · Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola 
Costa i Llobera · Associació de Veïns de Montbau (Barcelona) · Els Caminaires 
de Pompeia (Barcelona) · Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius - 
Ecologistes de Catalunya · Associació Cerdanyola Via Verda · Col·lectiu 
Agudells - Ecologistes en Acció (Barcelona) · Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya (CONC) · Depana - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural · El 
Senglar Verd de Vallvidrera · Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona 
(FAVB) · Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat (FAV Sant Cugat) · 
Federació Ecologistes de Catalunya · Grup de Natura del Club Muntanyenc 
Sant Cugat - Ecologistes de Catalunya · Plataforma Cívica per la Defensa de 
Torre Negra (Sant Cugat)· Plataforma contra el túnel d'Horta · Platafoma 
Popular contra el Pla Caufec 

 

Figura 15. Síntesi dels conflictes urbanístics destacats per la Plataforma Cívica per 
la Defensa de Collserola 
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Segons els propis organitzadors l’associació treballa “per aconseguir un nou marc 
de protecció per a la Serra de Collserola, que se n’ampliin els actuals límits, que no 
s’hi edifici ni un pam més. En definitiva, que Collserola sigui declarat Parc Natural 
de manera que es garanteixi la protecció i preservació de tots els seus 
ecosistemes”. 

La Plataforma proposa una sèrie de mesures que consideren urgents: 

 

1) Moratòria urbanística: Aturar els projectes previstos i que suposen la 
fragmentació, l’aïllament, ocupació d’espais oberts i contaminació. 

2) Canviar la classificació del sòl del PGM: Protegir més de 700 Ha repartides 
entre tots els municipis (Mas Lluhí, Bell Soleig, Ca n’Oliveres, etc a Sant Just 
Desvern, La Riera de la Salut i Can Cuiàs a Sant Feliu, etc) 

3) Modificar la xarxa prevista pel PGM: supressió del Túnel d’Horta, del Túnel 
Central i del vial de Cornisa  

4) Ampliar els límits del Parc i del PEIN 
5) Crear la figura d’Espais Associats a Collserola 
6) Eliminar les activitats extractives: tancar a curt termini la pedrera de Montcada, i 

tancar la cimentera CEMEX i assegurar-ne la rehabilitació 
7) Preservar les rieres i el seu entorn 
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1.3 OBJECTIUS 
 

L’objectiu del present estudi és precisament dur a terme una proposta de Pla 
d‘Accessibilitat al Parc de Collserola en el context de la transició de Consorci a la 
categoria de Parc Natural. 

 

ÚS ACTUAL DEL PARC 

Un dels condicionants que influiran decisivament és el grau d’ús o explotació actual 
del Parc. Conèixer la relació actual de la ciutadania amb el Parc ajudarà de cara a 
la prognosi de conflictes i a traçar les mesures de protecció del territori o projectar 
les infraestructures que s’estimin necessàries, en cada cas.  

L’Enquesta de Freqüentació i Mobilitat dels Usuaris del Parc de Collserola de 2008 
[19] revela que malgrat l’elevada densitat de població dels municipis que llinden 
amb el Parc l’ús que se’n fa no és ni molt menys abusiu. Destaca la xifra 
relativament baixa de visites de ciutadans de Barcelona (40,8%), en proporció per 
sota de la proporció de la població de Barcelona en relació amb el total dels 
municipis colindants (72,7%). 

La majoria de visites des de Barcelona s’efectuen amb vehicle motoritzat (68,5%) 
mentres que les visites des de la resta de municipis es fan majoritàriament a peu 
(un 58,1%). 

GRAU DE CONEIXENÇA 

En la ciutat de Barcelona hi ha un notable desconeixement o manca d’ús de les 
potencialitats del parc com a parc urbà i com a aglutinador d’activitats de lleure i de 
contacte amb la natura, que no es manifesta tant en les altres localitats.  

 Distribució setmanal (%)  

1ª 
onada  

2ª 
onada  

3ª 
onada 

TOTAL ANUAL 
Laborable Festiu  Total 

Barcelona  41,80  42,99 39,34 40,52 42,69  41,60 
Resta de municipis del 
Consorci del Parc de 
Collserola*  

41,49  42,35 41,92 42,00 41,81  41,90 

Resta de 
municipis 
de 

la primera 
corona 
metropolitana**  

13,00 9,91 12,71 12,85 10,82  11,84 

Fora 
de 

la primera corona 
metropolitana  

3,71 4,74 6,03 4,64 4,69  4,66 

Total   100 100 100 100 100  100 
(1.005) (1.394) (1.220) (994) (2.625)  (3.619) 

 

Taula 3. Àmbit d’origen dels usuaris del Parc de Collserola 
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Es percep una relació feble dels infants, adolescents i joves universitaris o en edat 
de treballar amb el Parc, així com dels sectors de població més veterans. La franja 
d’edat que més freqüenta Collserola és la dels 25-44 anys, especialment a l’estiu. 

La valoració global dels usuaris del Parc de Collserola pel què fa a neteja, 
senyalització i àrees de lleure és força positiva, especialment a l’estiu. 

 
 Distribució setmanal (%)  

Home  Dona Total  
Laborable Festiu Total  

Caminant  33,45 38,55 36,52 33,75 35,14  
Bicicleta  15,95 3,76 7,56 16,31 11,91  
Transport 
públic  

7,25 15,39 13,71 6,15 9,96  

Transport 
privat  

43,18 41,61 41,91 43,42 42,66  

Altres  0,16 0,01 0,30 0,36 0,33  

Total 
100 100 100 100 100  

(2.414)  (1.205) (994) (2.625) (3.619)  
Taula 4. Usuaris segons el gènere 

La majoria d’usuaris són homes (66,8%), d’entre 25 i 44 anys (48%), que realitzen 
visites curtes d’entre una i tres hores (65,6%) i que valoren positivament l’estat de 
la neteja i senyalització (67,2%). 

 
 Distribució setmanal (%)  

Caminant  Bicicleta Transport 
públic 

Transport 
privat Altres Total  

Plaça Mireia  23,07  17,17 0,89 58,73 0,14 100  (540)  
Tibidabo/M. Arnús  15,62  7,70 5,57 70,78 0,32 100  (568)  
Plaça Rotary  84,48  7,37 1,02 6,19 0,93 100  (428)  
Can Canaletes  78,60  9,64 0,53 11,00 0,23 100  (418)  
Baixador 
Vallvidrera  

10,96  1,22 85,61 1,11 1,11 100  (255)  

Can Coll  12,57  5,49 3,02 78,92 0,00 100  (277)  
St. Feliu Llobregat  19,19  12,97 0,13 67,70 0,00 100  (344)  
Vallvidrera  14,42  9,65 5,05 70,84 0,04 100  (274)  
Torre Baró  43,66  48,65 3,81 3,88 0,00 100  (293)  
Molins de Rei  6,60  13,14 0,00 80,26 0,00 100  (138)  
Pl. 
Karl 

Marx/Can 
Masdeu  

48,49  38,86 1,10 11,55 0,00 100  (79)  

Montcada i Reixac  36,30  22,15 19,41 22,15 0,00 100  (5)  
Total  35,14  11,91 9,96 42,66 0,33 100  (3.619) 

Taula 5. Mitjà de transport per arribar als punts d’accés 

Els motius principals són caminar/passejar (44,28%), practicar esport (27,25%) I 
visitar àrees de lleure (7,54%). 
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Així doncs, la promoció de la coneixença del Parc mercès a l’establiment d’una 
xarxa d’infraestructures d’accés podria ser un dels objectius principals del Pla 
d’Accessibilitat.  

Per assolir aquest objectiu, aquesta xarxa hauria de complir les característiques 
que aportin legibilitat al Parc. Poques persones coneixen ni tan sols somerament el 
plànol general del Parc o els principals nodes que hi són presents, així com quines són 
les zones més densament urbanitzades. Per legibilitat entenem una síntesi fàcilment 
comprensible i assimilable del Parc en base a la seva estructura i riquesa i el 
coneixement dels principals medis de transport que permetin l’accés a aquestes 
diferents zones o àrees que el conformen. 

Aquest accés, per la pròpia estructura del Parc, on hi són presents algunes zones 
d’alt valor ecològic a protegir, haurà d’ésser graduat: no seria desitjable un mateix 
nivell d’accessibilitat a totes les zones a priori: E.G.: No és el mateix la cimentera 
CEMEX [20] que La Rierada. 

L’accés al Parc, per tant, haurà d’assegurar la conservació i evitar la 
sobreexplotació de les zones més riques a nivell ecològic (ZEP’s i ZEPA’s, que en 
aquest cas coincideixen). 

Finalment, s’haurà de proposar un pla que permeti diferentes alternatives i que 
faciliti l’accés amb transport públic, per tal d’evitar el col·lapse dela xarxa viària i reduir 
la contaminació en una zona tan sensible. 

S’estimarà si determinades infraestructures programades o previstes que siguin 
potencialment agressives per al medi són evitables amb determinades actuacions 
enginyerils o de planificació i planejament.  
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1.4 METODOLOGIA 

En primer lloc, realitzarem un anàlisi de l’estat actual del Parc en relació a 3 aspectes: 

1.- Base Natural 

 1.1 Sistema Hidrològic 

 1.2 Topografia 

 1.3 Vegetació  

 1.4 Geologia 

 1.5 Espais d’Especial Protecció 

  

2.- Infraestructures de Transport 

 2.1 Accessibilitat a motor 

 2.2 Accessibilitat ferroviària 

 2.3 Accessibilitat a peu 

 2.4 Punts d’interès (nodes) 

 2.5 Dotacions infraestructurals 

 2.6 Resum (positius/negatius) 

 2.7 Primera Classificació Zonal 

 

3.- Equipaments / Edificació  

 3.1 Fragmentació de la intervenció en municipis 

 3.2 Reptes de futur: integració en un projecte global 

 

D’aquest anàlisi en resultarà un Diagnòstic de l’Estat Actual. Es procedirà a sintetitzar 
els resultats obtinguts de cara a una primera zonificació i prognosi de conflictes i 
oportunitats presents al Parc pel què fa a les infraestructures de transport. 

En aquesta etapa serà fonamental el treball de síntesi en l’elaboració de plànols amb 
una intencionalitat determinada: l’ús de la informació gràfica com a mesura per 
entendre el Parc i com a filtre per determinar els principals agents que influiran en la 
comprensió dels dèficits i reptes de futur de cara a plantejar el conjunt d’actuacions o 
mesures que integraran el Pla d’Accessibilitat. 
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Al llarg del present estudi que durà a la proposta final s’alternaran tres escales  

 

 

D’aquesta primera etapa (Diagnòstic) en què es treballarà a Escala Territorial 
(1:50.000) es passarà a una segona (Zonificació) en què l’Escala Urbana (1:10.000) 
adquirirà un major relleu. 

 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

La interpretació de mapes, la realització de plànols en base a la documentació gràfica i 
numèrica, la sofisticació en els procediments per determinar els elements més decisius 
del territori (determinades carreteres, propietats ecològiques del territori, xarxa de 
ferrocarril, nodes…), la simplicitat de les categories (colors/propietats/intensitats) de la 
informació gràfica (gruixos de línia, àrees, punts, símbols) per tal de facilitar la 
legibilitat i comprensió dels plànols resultants seran eines fonamentals per assolir 
l’objectiu de procedir a la Zonificació que condicionarà la mirada que fem del parc i, per 
tant, la ulterior proposta d’accessibilitat. 

Finalment, es procedirà a determinar el model de Parc que desitgem en base a la 
informació recollida, processada i analitzada i passarem a l’Escala de Projecte 
(1:1000) de cara a predimensionar el projecte que considerem més rellevant, urgent, 
estratègic o apremiant.   

Fase 1: Escala Territorial Recollida d’informació / Síntesi 

Diagnòstic Diagnòstic 

Fase 2: Escala Urbana Legibilitat 

Zonificació Zonificació 

Fase 3: Escala de Projecte Determinació del Projecte Principal 

Proposta Proposta 

Taula 6. Etapes en l’estudi del Pla d’Accessibilitat del Parc de Collserola 
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En tot cas, i en deferència al pare de l’ urbanisme modern, Ildefons Cerdà, tindrem 
presents aquella famosa màxima que versava sobre “urbanitzar el rural, ruralitzar 
l’urbà”: és a dir, cercar en la nostra era i en tot cas, l’equilibri que permeti a les 
persones d’una banda gaudir un espai digne per socialitzar i interactuar amb els seus 
conciutadans i alhora mantenir un grau d’independència, privacitat o aïllament 
imprescindible per garantir una convivència en llibertat.  
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2. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL: BASE NATURAL, TRANSPORTS, 

EQUIPAMENTS 
 

2.1 BASE NATURAL 
 

2.1.1 TOPOGRAFIA  

 

Figura 16. Plànol Topogràfic del Parc de Collserola (elaboració pròpia) 

La serra de Collserola s'estén entre els rius Besòs i Llobregat, amb una superfície 
d'unes 11.000 ha. Separa el pla de Barcelona de la depressió del Vallès i culmina a 
512,2 m d'altitud, al cim del Tibidabo [21].  

D'altres cims importants són el Turó del Puig (477,2 m), el Puig d'Olorda (436,4 m), el 
Turó de Valldaura (421,3 m), el Turó de la Magarola (o del Maltall) (431 m), Sant Pere 
Màrtir (389 m) i el Puig Madrona (342 m).  

En aquest context hi trobem també l’Observatori Fabra, així com el museu de física 
experimental la Mentora. 

Hem elaborat el plànol amb cotes cada 25 metres, però deixat per a la representació 
gràfica cotes cada 100m, doncs s’estima que és la gradació ideal per poder llegir la 
informació de manera que se’n puguin extreure lectures de síntesi però sense 
excessiu detall que pugui dificultar aquesta tasca. 
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Figura 17. Abstracció del Plànol Topogràfic del Parc de Collserola (elaboració pròpia) 

 

L’orografia del Parc de Collserola presenta una estructura en forma de “T” invertida, 
amb un eix principal que és la Serra de Collseroa, que s’extén de Sant Just Desvern 
fins a Montcada i Reixac, i que és creuat per una “ànima” que va del Puig Madrona fins 
al Tibidabo. 

Els punts més baixos del Parc es troben a 80 msmn, i el pic més alt, a 512msnm 
(Tibidabo), on s’alça el Temple Expiatori del Sagrat Cor, al costat del parc d’atraccions 
i de la Torre de Collserola, la principal torre de comunicacions de la urbs i de la 
província. 

 D’aquest massís neixen els principal afluents del Llobregat i el Besòs, respectivament. 
A banda i banda s’extenen ambdues vessants, essent la del Llobregat la més 
escarpada. 

Aquesta estructura, però, veu trencada parcialment la seva simetria amb un repunt 
d’alçada a l’entorn de Can Balasc, del Turó del Xai (367m) i el Turó de Can Pasqual. 

Així, l’estructura d’aquest massís dificulta les comunicacions al Parc, trencant de facte 
el Parc de Collserola en dues meitats, Vessant Llobregat i Vessant Besòs, dividides 
per les principals urbanitzacions presents al Parc així com alguns eixos potents 
infraestructurals. 
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2.1.2   SISTEMA HIDROLÒGIC 
 

 

Figura 18. Sistema hidrològic del Parc de Collserola (elaboració pròpia) 
 

El Parc de Collserola es troba flanquejat pels dos grans rius que emmarquen la urbs 
de Barcelona: el Llobregat i el Besòs [21]. 

El Besòs, amb un cabal mig de 4,33 , una llargada de 17,7 Km i una conca amb una 

superfície total de 1.039 Km2 té una conca molt deficitària en recursos hídrics, fet que 
comporta que necessiti importar del sistema Ter-Llobregat les dues terceres parts de 
l’aigua que ocnsumeix. El règim hidrològic és típicament mediterrani, amb uns cabals 

d’estiatge molt baixos, de l’ordre de 2  a la desembocadura, que arriben a multiplicar-

se per 1000 (3 ordres de magnitud) en determinats anys durant les tempestes de 
tardor. 

El Llobregat, de 175 Km de longitud, un cabal mig de 19  i una àrea de conca de 

4948 Km2 és el principal riu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El seu principal afluent en aquest context, la Rierada, és l’únic riu d’aigua permanent i 
de cabal més o menys constant del Parc de Collserola. 
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Figura 19. Abstracció del sistema hidrològic del Parc de Collserola 
(elaboració pròpia) 

 

L’abstracció que hem fet del sistema hídric revela una assimetria en l’estructura fluvial. 
La vessant del riu Llobregat, presenta un eix principal potent en el torrent  

D’altra banda, la vessant del Besòs presenta una estructura arbrada, amb múltiples 
rieres i rierols poc jerarquitzats pel què fa a cabals i extensió.  

En l’Eix del Llibregat, el principal afluent és la Riera de Vallvidrera, coneguda com La 
Rierada, que dóna el seu nom a una de les Zones d‘Especial Protecció, de bosc de 
ribera al voltant del riu. 

En l’Eix del Besòs, s’extém una estructura arbrada, on els principals torrents (alguns 
parcialment secs) són el Torrent d’en Forja, el Torrent de Sant Iscle, la Riera de Sant 
Medir, el Torrent de Codonyers, el Torrent del Sant Crist, el Torrent del Cargol, el 
Torrent de Can Gordi, el Torrent de Can Coll i la Riera de Sant Cugat. 

A la vessant sud del Parc hi trobem el Pantà de Vallvidrera, una presa que es troba al 
naixement de La Rierada, i recull les pluges d’un territori de 135 Ha d’aquesta 
serralada.La superfície d’ambassament és de 0,778 Ha, la de la conca és de 135 Km2, 
i la capacitat és de 0,018Hm2. Es tracta d’una presa arc, de gravetat, constituïda per 
obra de fàbrica, de 15 m d’alçada i 50 m de longitud de coronació. 
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2.1.3 VEGETACIÓ 

 

 

Figura 20. Vegetació del Parc de Collserola (elaboració pròpia) 

La vegetació potencial predominant és l'alzinar amb marfull, i, en bona part del vessant 
obac, l'alzinar amb roure cerrioide, si bé a causa de l'alteració humana (incendis, 
pasturatge, etc.) trobem la major part de la serra coberta per pinedes de pi blanc o un 
bosc mixt de pins, roures i alzines [22].  

També a les vessants més assolellades trobem pi pinyer. Als fons de les valls, al llarg 
dels torrents i a les obagues també es troben boscos de ribera. Hi ha zones de matolls 
i prats. Sota les pinedes creix el sotabosc, amb vegetació típicament mediterrània. 

Les pinedes caracteritzen bona part de la seva superfície, essent el Pi d’En Xandri una 
de les icones del Parc. 

Els alzinars amb roure o marfull es concentra en les zones de més alt valor ecològic, 
corresponents a les dues ZEP’s i ZEPA’s presents al Parc: La Rierada/Can Busquets 
(vessant Llobregat) i La Font Groga (costat Besòs). L’alzinar amb marfull és típic 
d’indrets secs i assolellats de les terres baixes amb clima meditarrani marítim subhumit 
i temperat. Els alzinars amb roure són de més qualitat i dominen a l’àrea de La Font 
Groga, i presenta la presència de maduixeres, fenàs boscà, marxívol i roure cerroide. 
Correspon a zones d’estrats silícics.  
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Figura 21. Abstracció de la vegetació del Parc de Collserola (elaboració pròpia) 

El Parc presenta una estructura força heterogènia, però podem establir principalment 
tres categories: les zones d’Alt Valor Ecològic, les àrees de Conreus i Prats Secs, i 
l’Eix Fortament Urbanitzat. 

Les zones de conreu es concentren en la zona perifèrica, als límits del Parc, amb una 
major estabilitat orogràfica i una alçada mitjana al voltant dels 100-120 msnm. També 
hi trobem conreus en la vessant sud, de transició a la zona densament urbanitzada del 
nord de Barcelona.  

Les principals urbanitzacions (Vallvidrera, Les Planes, La Floresta i Valldoreix) 
s’ubiquen en la vessant del massís nord-sud, amb l’excepció de Can Caralleu, que es 
pot considerar una prolongació natural cap al nord del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi). 

Entre l’Eix Fortament Urbanitzat i les zones de conreus, prats i màquies s’ubiquen les 
zones d’Alt Valor Ecològic, ja siguin pinedes, alzinars o frondosa vegetació de ribera 
en l’entorn dels principals afluents del Llobregat (La Rierada) i del Besòs (Riera de 
Sant Cugat/Sant Medir). Inclouen espècies vegetals com la pinus pinea, Rhamno-
Quercion cocciferae, Viburno tini-Quercetum, Viburno tini-Quercetum ilicis, Fragaria 
Vesca, Brachypodium sylvaticum, Helleborus foetidus, i arbustos com Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, o la Cytisus triflorus. 
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2.1.4 GEOLOGIA 

 

Figura 22. Estructura Geològica del Parc de Collserola (elaboració pròpia) 

La serra està formada majoritàriament per roques metamòrfiques (licorelles, esquits i 
pissarres) de l'era primària plegades intensament, a diferència dels trams contigus de 
la Serralada Litoral: el massissos de l'Ordal i el Garraf són formats per roques 
sedimentàries secundàries i la Serra de Marina i la del Corredor són majoritàriament 
granítiques [23]. 

Per sota de les roques metamòrfiques, hi ha un sòcol granític producte d'una intrusió 
de magma durant l'orogènia herciniana. L'augment de pressió i temperatura causat per 
aquest magma calent va alterar les roques del voltant (és el que s'anomena 
metamorfisme de contacte), formant una aureola metamòrfica que arriba a uns dos 
quilòmetres d'ample en molts llocs com els voltants del Tibidabo. Això es pot observar 
al vessant barceloní, al peu del qual trobem, de manera discontínua, afloraments 
granítics, seguits més amunt de la sèrie de roques metamorfosades: a l'aureola interna 
corneanes (en contacte amb el granit) i micacites, i a l'aureola externa filites, que 
passen gradualment a les pissarres menys metamorfosades de la resta de la serra. 

 A la base del vessant vallesà, reapareix el granit entre el Papiol i Valldoreix, explotat a 
la Mina Berta.  

Per damunt de les licorelles, trobem en alguns llocs afloraments calcaris, com el del 
Puig d'Olorda i el Turó de Montcada, explotats per fàbriques de ciment. 
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Figura 23. Abstracció de l’estructura Geològica del Parc de Collserola (elaboració 
pròpia) 

L’abstracció de l’estructura geològica revela que les diferents tipologies de pissarres, 
grises i negres, amb un 84% de la superfícies total, dominen el Parc de Collserola, 
especialment en la seva zona central. 

En la vessant sud de transició a Barcelona, hi trobem un front granític que va de Sant 
Just Desvern a Montcada i Reixac, i del qual se’n pot observar una aflorament 
magnífic a la Font del Racó, al peu de Collserola, prop del Tibidabo. 

L’aflorament calcari del Puig d’Olorda o el Turó de Montcada, es troben encerclats de 
zones argiloses i margoses, en la vessant occidental del Parc.  

Així mateix, el front argilós es reprodueix en la vessant oriental, que concentra bona 
part dels conreus presents a Collserola. 

Finalment, la zona nord es caracteritza per una elevada heterogeneïtat, que inclou de 
granits, a argiles, a conclomerats i sediments, passant per estrats calcaris i fins i tot 
pissarres grises. 

Aquesta abundància de materials metamòrfics es deu a la irrupció d’una massa 
granítica en el transcurs de la orogènia hercínica fa 300 milions d’anys. Posteriorment, 
la orogènia alpina alterà aquesta serra, produïnt una major ondulació i una fractura en 
falles.     
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2.1.5 ESPAIS D’ESPECIAL PROTECCIÓ 

 

 

Figura 24. Zones d’Especial Protecció, de Tractament Paisatgístic i fortament 
organitzades (web del Consorci del Parc de Collserola) 

Com s’ha comentat amb anterioritat, Collserola compta amb dues Zones d’Especial 
Conservació que a més a més són també Zones d’Especials Protecció per a les Aus. 
Es tracta de La Rierada/Can Busquets i de la Font Groga [24]. 

Aquestes àrees, segons l’avantprojecte de decret de Parc Natural seran considerades 
Reserves Naturals Parcials i rebran una nova denominació (Reserva Natural Parcial de 
La Rierada/Can Balasc i Reserva Natural Parcial de La Font Groga/Sant Medir) en el 
context del futur Parc Natural de Collserola. 

La Rierada, constituït bàsicament de bosc de pineda i vegetació de ribera, inclou un 
nucli de població del mateix nom pertanyent a Molins de Rei, amb 129 habitants. 

La Plataforma “Salvem la Rierada” vetlla per  

Un 20% de Can Busquets està pendent de l’aprovació definitiva del Pla General 
Metropolità. CiU i PP pretenen modificar la catalogació d’aquests espais a la de sòl 
urbanitzable, comportant importants actuacions antròpiques en la zona. 

El bosc de can Busquets està ubicat a la serra de Collserola, concretament a la 
capçalera de la vall de la Rierada, en el límit entre la Floresta (Sant Cugat) i el terme 
de Molins de Rei. Està catalogat en el Pla general metropolità (PGM) com a 
Urbanitzable No Programat (clau 21), a l'igual que ho estava la zona de la Torre Negra 
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i altres espais amenaçats de Collserola. Dins la modificació del PGM en tot l'àmbit de 
la Floresta, l'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat urbanitzar amb 65 vivendes 
unifamiliars aquesta peça forestal enmig de la serra de Collserola. Considerem que 
aquest fet és contradictori amb l'esperit de la defensa de Torre negra que el mateix 
Ajuntament ha realitzat i abanderat políticament (tant CiU com ERC). 

El diumenge 23 de novembre de 2003 es va constituir a la Floresta la Plataforma 
Cívica per a la Defensa de can Busquets [25], que està integrada en la Plataforma 
Cívica per a la Defensa de Collserola. Els seus objectius són els següents: 

1. Aturar la urbanització de can Busquets;  
2. Qualificar el sector com a sòl forestal no urbanitzable;  
3. Incloure el sector dins l'àmbit del Pla especial de protecció de collserola 

(PEPCO) i del Pla d'espais d'interès natural (PEIN);  
4. En conseqüència, aturar l'actual tràmit de modificació del PGM de la Floresta.  

 

D’altra banda, La Font Groga constitueix l’altre enclau d’indubtable riquesa natural. El 
biòleg Rosell Armengol descriu la riquesa de la reserva de La Font Groga: 

“El bosque dominante si no hubiera habido intervención humana, es decir, el bosque 
clímax, es el encinar mediterráneo. Las especies que lo caracterizan son: Quercus 
ilex, Viburnum tinus, Lonicera implexa, Arbutus unedo, Cytissus triflorus, Cytissus 
monspessulanus, Phyllirea media, Phyllirea angustifolia.  

En la cabecera de los valles del N se mezclan al encinar típico, especies 
eurosiberianas, antes citadas, típicas del robledal con Quercus humilis, Q. calvescens. 
La zona sobre la Font Groga constituye un modelo de este robledal. Pero en los 
fondos de los lados meridionales (SO, SE), y en especial cerca de las cimas, hay un 
robledal diferente. Allí domina el Quercus costae, con un sotobosque de Crataegus 
monogyna. Suele estar mezclado con Quercus ilex (Encina) y Pinus halepensis (Pino 
Albar). En este robledal mixto encontramos, por ejemplo: Arbutus unedo, Erica 
arborea, Sarothamnus catalaunicus, Cistus salviifolius, Clematis vitalba, Pistacia 
lentiscus.  

Un cuarto tipo de vegetación clímax sería la de ribera. En los fondos más sombríos, en 
el lado N, cerca del agua, encontramos plantas eurosiberianas atlánticas 
(subatlánticas o lateatlánticas, más precisamente). Las dominantes pueden ser: Salix 
atrocinerea, Cornus sanguinea, Clematis vitalba, Polystichum setiferum, Equisetum 
maximum, Arum italicum, Rumex sanguineus, Helleborus foetidus, Asperula laevigata, 
Doronicum pardalianches”.   
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PRINCIPALS ESPÈCIES PRESENTS AL PARC DE COLLSEROLA [26] [27]: 

 

La Rierada / Can Busquets: 
 Pineda / Vegetació de Ribera  

La Font Groga: 
 Alzinar amb roures  

Ocells 
 
Esparver Accipiter nisus 
Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus 
Tudó Columba palumbus 
Picot verd Picus viridis 
Tòrtora Streptopelia turtur 
Gaig Garrulus glandarius 
Mallerenga emplomallada Parus cristatus 
Mallerenga petita Parus ater 
Mallerenga carbonera Parus major 
Mosquiter pal·lid Phylloscopus collybita 
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 
Gafarró Serinus serinus 
Cadernera Carduelis spinus 
Verdum Carduelis chloris  
 
Mamífers 
 
Esquirol Sciurus vulgaris 
Guineu Vulpes vulpes 
Mostela Mustela nivalis  
 

Ocells 
 
Astor Accipiter gentilis 
Gamarús Strix aluco 
Merla Turdus merula  
 
Mamífers 
 
Geneta Genetta genetta 
Porc senglar Sus scrofa  
 
Rèptils i amfibis 
 
Serp de vidre Anguis fragilis 
Salamandra Salamandra salamandra  
 
Insectes 
 
Escanyapolls Lucanus cervus  

 

Taula 7. Espècies animals que condicionen l’existència de les Zones d’Especial 
Protecció i de de les Zones d’Especial Protecció per a les aus 
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La Rierada / Can Busquets:  
 Pineda / Vegetació de Ribera  

La Font Groga: 
 Alzinar amb roures  

 

 

 

Taula 8. Paisatges de bosc de Pineda/Vegetació de Ribera (La rierada/Can Busquets) 
i d’alzinar amb roures (La Font Groga) 
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Alzinar amb roures 
 

Els alzinars amb roures allotgen alguns dels mamífers més característics del Parc: 
l'únic gran mamífer, el senglar, un dels carnívors més emblemàtics a la serra, la 
geneta i un dels rosegadors més comuns, el ratolí de bosc.  

La densitat d'ocells és elevada durant tot l'any: les espècies més freqüents són la 
mallerenga blava, el bruel, la merla, el tallarol de casquet i el cargolet. Amb el pas dels 
anys a mida que el bosc envelleix i madura, hi van entrant noves espècies de caràcter 
més centreuropeu, com el tord, el mosquiter o el tallarol gros, que a Collserola 
pràcticament només es troben com a nidificants en aquest boscos i en els de ribera. 

 

Figura 25. Senglars de Collserola (sus scrofa) 

Ocells 
Astor Accipiter gentilis 
Gamarús Strix aluco 
Merla Turdus merula 

Mamífers 
Geneta Genetta genetta 
Porc senglar Sus scrofa 

Rèptils i amfibis 
Serp de vidre Anguis fragilis 
Salamandra Salamandra salamandra 

Insectes 
Escanyapolls Lucanus cervus 
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Pinedes 

Els ocells més característics de les pinedes són les mallerengues, especialment la 
mallerenga emplomallada (Parus cristatus) i la mallerenga carbonera (Parus major), 
també hi són freqüents el pit-roig (Erithacus rubecula), el bruel (Regulus ignigapillus), 
la merla (Turdus merula), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) i, a l'època estival, el 
mosquiter pal·lid (Phylloscopus bonelli). Un dels mamífers més vinculat a les pinedes 
és l'esquirol, però també hi són presents altres rosegadors i algun carnívor com la 
guineu. 

 

Figura 26. Guineus de Collserola (vulpes vulpes) 

Ocells 
 
Esparver Accipiter nisus 
Tudó Columba palumbus 
Picot verd Picus viridis 
Tòrtora Streptopelia turtur 
Gaig Garrulus glandarius 
Mallerenga emplomallada Parus cristatus 
Mallerenga petita Parus ater 
Mallerenga carbonera Parus major 
Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus 
Mosquiter pal·lid Phylloscopus collybita 
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 
Gafarró Serinus serinus 
Cadernera Carduelis spinus 
Verdum Carduelis chloris 

Mamífers 
 
Esquirol Sciurus vulgaris 
Guineu Vulpes vulpes 
Mostela Mustela nivalis 
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Boscos de Ribera 

L'ambient frescal i caducifoli dels boscos de ribera atrau es mateixes espècies d'àmbit 
centreeuropeu que trobem als alzinars amb roures més madurs; el tord ( Turdus 
philomenus), el mosquiter groc petit (Phylloscopus collybita) i, durant l'hivern, el pinsà 
borroner i el lluer. 
 
Ocells de caràcter més mediterrani, característics d'aquest ambient són l'oriol i el 
rossinyol bord. 
 
D'altra banda la presència de l'aigua, i la relativa flonjor del sol permet el poblament de 
tot un seguit d'espècies d'amfibis, rèptils i petits mamífers que no trobarem en altres 
ambients.  

Peixos 
Barb cua-roja 
 
Ocells 
Pit-roig (Erithacus rubecula) 
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)  
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 
Cuereta blanca (Motacilla alba) 
Mallerenga blava (Parus caeruleus) 
 

 

Figura 27. Pit-roig de Collserola (Erithacus rubecula)  

 
Rèptils 
Colobra escurçonera (Natrix maura) 
 
Amfibis 
Reineta (Hyla meridionalis) 
Granota verda (Rana perezi) 
 
Mamífers 
Toixó (Meles meles)  
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Màquia i garriga 

Hi predominen les espècies adaptades a viure entre els arbusts com els tallarols, un 
dels grups més característics de les formacions arbustives mediterrànies. Entre 
aquestes n'hi ha de sedentàries com el tallarol capnegre ó la tallareta cuallarga i 
estivals com el tallarol de garriga. 

 

 

Figura 28. Senglar de Collserola (sus scrofa) 

Mamífers 
Ratolí de camp Mus spretus 
Conill de bosc  
 
Ocells  
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 
Tallarol de garriga Sylvia cantillans 
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 
Tallareta cuallarga Sylvia undata 
Rossinyol Luscinia megarhynchos 
Botxi Lanius excubitor 
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La Plataforma per a la Defensa de Collserola ha emprès nombroses accions per 
denunciar l’excés de caça que consideren amenaça amb extingir nombroses espècies 
presents a la Serra: 

“Ecologistes de Catalunya valora negativament la temporada de caça 2007-2008 en 
l'àmbit de Collserola. Considera que les zones de caça estan insuficientment 
senyalitzades, s'incompleixen les normatives i és caça en excés” [28]. 

“Aquesta temporada la Direcció general de medi natural del Departament de medi 
ambient va prendre la responsabilitat de tirar endavant un PTGC que definia les àrees 
de caça, el calendari, tipus de gestió, la seguretat, etc. S'ha permès la caça major de 
senglar i caça menor de conills, tudó, estornell, becada i diverses espècies de túrdids, 
durant tots els dijous i dissabtes de 8 a 15h d'octubre 2007 a febrer 2008. Algunes 
espècies menys que en anys anteriors, i en això reconeixem que s'ha fet un pas 
endavant tot i que no entenem en què es basa el departament per a concloure que hi 
ha massa conills o becades a Collserola, o la resta d'espècies cinegètiques que 
permet caçar. On està l'estudi científic acurat sobre la fauna de Collserola que avali o 
justifiqui que cal controlar aquestes espècies? 

Els biòlegs asseguren que les becades són escasses i els conills no es pot dir que ni 
hagi masses. El mateix Consorci del Parc de Collserola estava en desacord amb els 
termes del PTGC” [28] [29]. 

 

Figura 29. Vista de Barcleona des de la Carretera de les Aigües 
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Figura 30. Gràfic de composició dels grups de porc senglars vistos durant els 
recorreguts amb cotxe segons la grandària dels grups. Els números dins dels 
requadres fan referència al nombre de grups vistos (n=40 total de grups) [34] 

 

Figura 31. Gràfic d’activitat dels senglars detectats durant els recorreguts realitzats a 
peu, segons l’ambient on es detecten .Els números dins dels requadres fan referència 

als percentatges corresponents. [34] 
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El Consorci del Parc emet esporàdicament recomanacions en base als resultats dels 
estudis realitzats sobre el parc i la opinió dels científics. Pel què fa al conflicte de la 
possible sobrepoblació de senglars, que són alimentats per humans, el 2003 
recomanava [30] [31] [32] [33]:  

“Reconeixent les limitacions de control de què es disposa a Collserola, la reducció de 
les molèsties generades pel senglar només serà possible si canviem la manera de 
conviure amb l'espècie. 

Per tal de disminuir les inconveniències provocades pel senglar, es recomana seguir 
les següents pautes de comportament: A l'estiu, sobretot, hi ha poca disponibilitat de 
menjar per al senglar, que aprofitarà qualsevol recurs que li proporcioni l'home. En 
aquesta època, com ja s'ha comentat, el senglar sovint freqüenta les urbanitzacions 
del Parc, tot cercant deixalles i menjar als jardins.  

Com a mesures preventives, es recomana que les escombraries es dipositin dintre 
dels contenidors, i no al costat, i que el menjar destinat als animals domèstics es retiri 
si en sobra.  

No s'ha d'oblidar que el senglar és un animal salvatge i no l'hem d'acostumar mai a 
l'aliment proporcionat per les persones, ja que crea una dependència que fa que els 
senglars s'habituïn a desplaçar-se a aquests punts. La seva presència en aquestes 
zones urbanitzades i els desplaçaments que hi fa cercant aliment també fa augmentar 
el risc de col·lisions amb vehicles. Els accidents de trànsit són un dels problemes més 
greus que provoca el senglar a Collserola i en d'altres indrets, i dels més difícils de 
solucionar. En aquest sentit, és un altre motiu important per evitar que els senglars 
s'habituïn a fer desplaçaments a les zones urbanitzades del Parc per cercar-hi aliment.  

Finalment, també sempre convé recordar quan estem circulant per un espai natural, 
sobretot per la nit, que hi ha un moviment força important de fauna salvatge per pistes i 
carreteres i que, per tant, hem de conduir amb més precaució”. 

 

Paral·lelament als conflictes derivats de la presència de seglars en zones antròpiques, 
es produeix el conflictes de l’abús de la caça de mamífers i aus. 

La superfície total de la zona de caça controlada de Collserola-Baix Llobregat 
distribuïda per municipis: 

Molins de Rei: 873,25 ha. 

Sant Feliu de Llobregat: 557,83 ha. 

El Papiol: 464,82 ha. 

Sant Just Desvern: 413,38 ha. 

Total: 2.309,28 ha. 
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Síntesi de la proposta presentada el mes de desembre de 2007: 

“Els efectes negatius de la Caça a Collserola: 

* Inseguretat i/o intranquil·litat per als usuaris del parc al ser incompatible la caça amb 
altres formes de lleure. 

* Pèrdua de biodiversitat i empobriment dels ecosistemes anihilant determinades 
espècies. 

* Espantada general de la fauna i fugida d'espècies que crien. 

* Contaminació per plom dels l'ecosistemes. 

Proposta d'acció d'EdC: 

1- Prohibir la caça a Collserola d'immediat i declarar Zona de Seguretat la totalitat dels 
municipis de Collserola, (hi ha altres opcions: Refugi de caça o Refugi de fauna). 

2- Encarregar a un organisme científic independent la realització d'un estudi global i 
detallat de la fauna de Collserola. 

3- Establir un control científic continuat del poblament faunístic per conèixer la densitat 
i localització de les diverses poblacions. A partir de l'estudi comprovar si hi ha la 
necessitat tècnicament justificada per continuar l'activitat cinegètica per alguna espècie 
en concret. 

4- En el cas que n'hi hagi. Elaborar un protocol de caça que obligui a delimitar i 
senyalitzar sempre cada batuda per assegurar la correcta actuació dels caçadors amb 
una estricta supervisió tècnica. 

Proposta de prohibició de la caça a Collserola”. 
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2.2 INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 
 

2.2.1 ACCESSIBILITAT A MOTOR 

 

 

Figura 32. Superposició de modes de transport a motor presents al Parc de 
Collserola: Carreteres, Pistes Asfaltades i Pistes no asfaltades (elaboració pròpia) 

Hem elaborat un plànol sobre l’Accessibilitat a Motor [35] (vehicle privat, transport 
públic col·lectiu/autobusos, motocicletes) present actualment al Parc. S’han 
distingit tres categories principals: 

-Carreteres: carreteres convencionals, autovies, autopistes de peatge 

-Pistes Asfaltades: carrers en barris residencials i pistes asfaltades amb 
macadam o ferms similars que no formen part de la xarxa de carreteres de l’Estat  

-Pistes No Asfaltades: camins rurals/forestals 

Cal tenir present que el Pla d’Accessibilitat correspon a un Parc Natural, i, per tant, 
les dinàmiques i no es corresponen a les habituals en zones urbanitzables en 
ciutats i altres poblacions densament urbanitzades.  
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La relació dels vials actualment presents en el Parc és la següent: 

• Carretera d'Horta  
• Carretera del cementiri  
• Carretera de l'Arrabassada  
• Carretera de Vallvidrera  
• Carretera de Molins a Vallvidrera  
• Carretera de la Floresta a Molins  
• Túnel de Vallvidrera  
• Un tram de la carretera de les Aigües (can Caralleu) - juny 2006  

La relació de vials previstos en el planejament que s’està desenvolupant pel què fa 
al Parc de Collserola és la següent [36]: 

• Autovia del túnel d'Horta (des del barri d'Horta fins a Cerdanyola, travessant 
Collserola)  

• Ronda Sud  
• Vial de Cornisa (des de Montcada i Reixac fins a Molins de Rei, tot carenant 

Collserola)  
• Túnel de l'Arrabassada (tram de l'Arrabassada que es convertiria en túnel per 

tal d'evitar-ne alguns revolts)  
• Túnel Central o de Sant Medir o del Tibidabo (aquest túnel, que podria ser 

d'accés ferroviari a Barcelona des del Vallès, sortiria al bell mig de la Via Verda, 
entre Cerdanyola i Sant Cugat)  

• Carretera de pujada a la Cemex (Sant Feliu de Llobregat)  

 

Figura 33. Actuacions en la xarxa viària previstes al PTMB [37] 
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D’aquestes actuacions, les tres principals i que topen amb una forta oposició de les 
entitats que integren la Plataforma per  a la Defensa de Collserola són [37]: 

-El Túnel central 

-El Túnel d’Horta 

-El Vial de Cornisa 

Les entitats al·leguen que si es portessin a terme, suposarien uns efectes de barrera 
molt perniciosos i disminueixen l'espai per on els animals poden moure's. A més, el 
pas de vehicles per la serra provoca contaminació acústica, lumínica i ambiental i 
atropellaments. 

Posteriorment estudiarem la idoineitat de la integració d’aquests projectes en el futur 
Parc Natural o la conveniència de cercar altres solucions als problema de 
l’accessibilitat i la promoció del transport públic. 

A grans trets del plànol elaborat s’observa la presència de dos grans infraestructures 
de transport viari que travessen el Parc de nord a sud connectant Barcelona amb el 
Vallès (C-16 o Túnel de Vallvidrera i la carretera de l’Arrbabassada), així com una 
tupida xarxa de pistes asfaltades a les zones densament urbanitzades (barris 
residencials en baixa densitat de Vallvidrera, La Floresta, les Planes i Valldoreix) i 
finalment una xarxa sinuosa de camins rurals o pistes no asfaltades. 
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2.2.2 ACCESSIBILITAT FERROVIÀRIA 

 

Figura 34. Xarxa ferroviària del Parc de Collserola: Ferrocarris de la Generalitat de 
Catalunya, i als voltants ferrocarril metropolità i xarxa de rodalies (elaboració 

pròpia) 

 

En primer lloc, cal destacar que la única infraestructura de transport ferroviari que 
travessa el parc és la línia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (“metro del 
Vallès”) que connecta Barcelona amb les principals ciutats del Vallès Occidental, com 
Sant Cugat, Sabadell i Terrassa [35]. 

La línia correspon a la S1 i S2/S5 que enllacen Barcelona amb Rubí/Terrassa i 
Sabadell respectivament. Així mateix, l’estació del Peu del Funicular està en 
correspondència amb el Funicular de Vallvidrera. 

Es tracta d’una xarxa de ferrocarril comfortable, integrada en el Sistema Tarifari 
Integrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el context de l’empresa pública TMB 
(Transport Metropolità de Barcelona, S.A.).  

La línia s’origina en l’estació intermodal de Plaça de Catalunya, amb correspondència 
amb metro, bus, taxi i Rodalies.  
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Figura 35. Estacions de la línia Barcelona-Vallès dels FGC (TMB) [38] 

 

Les 5 parades presents al Parc de Collserola: 

 -Procedent de Sarrià (Barcelona) 

 -Peu del Funicular 

 -Baixador de Vallvidrera 

 -Les Planes 

 -La Floresta 

 -Valldoreix 

 -Fins a Sant Cugat (Vallès Occidental) 

 

Així mateix, dues línies de la xarxa de Rodalies de RENFE circulen paral·leles als rius 
Besòs i Llobregat, encerclant el Parc de Collserola. 

D’altra banda, en la vessant nord de Barcelona, a la falda de la Serra de Collserola, 
s’extén la xarxa de metro urbà, amb nombroses estacions 

Aquesta xarxa es veurà complementada properament amb la línia 9 del metro de 
Barcelona (L9/L10), que travessa bona part de la Zona Alta paral·lelament al límit 
inferior del Parc de Collserola [39].  

 

Pel què fa les infraestructures ferroviàries previstes en el Pla de Transport Metropolità 
de Barcelona s’hi inclouen dues actuacions que aixequen nombroses suspicàcies en 
determinats col·lectius així com la ferma oposició de la Plataforma Cívica per a la 
Defensa de Collserola: el Túnel Ferroviari d’Horta i el Túnel Ferroviari Central. 

 
 
 
 
 



  Pla d’accessibilitat al Parc de Collserola   

 

 

5
8 

 

 
 

 

Figura 36. Futura xarxa ferroviària prevista al PTMB. Observi’s la presència del Túnel 
ferroviari d’Horta, així com del Túnel Central, ambdós en línia discontínua [40] 
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2.2.3 ACCESSIBILITAT A PEU 

 

Figura 37. Accessibilitat a peu del Parc de Collserola: Àrees d’influència de fonts, 
transport públic i xarxa viària (elaboració pròpia) 

 

Hem elaborat el plànol d’accessibilitat a peu del Parc en base a 3 criteris: 

 -Xarxa de transport públic i àrea d’influència (1000 metres) 

 -Fonts i àrees d’influència (500 metres) [41] 

-Zones aïllades, a més de 100 metres d’una font i sense cobertura de la xarxa 
viària o ferroviària   

S’han calculat les àrees d’influència en base als estudis i enquestes que revelen que la 
majoria de persones no s’allunyen generalment més de 30’ caminant a peu de les 
estacions de transport públic, ni més de 15’ a peu d’una font o node que garantitzi 
serveis (sanitaris, menjar i beure, etc).  

El plànol ens mostra una nodrida xarxa de metro i rodalies que circumval·la el parc, 
així com una carena de fonts paral·leles a la costa en la vessant sud de Collserola, 
generalment associades a miradors i centres de restauració i oci. 
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D’altra banda, cal destacar que el 71% de la superfície del Parc es troba virtualment 
aïllada de la majoria de població de l’entorn, doncs no es troba ni en l’àrea d’influència 
del tranpot públic (FGC, xarxa de bus, Túnel de Vallvidrera) ni en la de les fonts o 
centres de lleure, quedant així relegada a viatges fets expressament per una minoria 
d’usuaris especialistes del Parc així com dels pobladors de les urbanitzacions en baixa 
densitat que poblen el Parc. 
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2.2.4 PUNTS D’INTERÈS (NODES) 
 

 

Figura 38. Nodes del Parc de Collserola: Estacions, restaurants, fonts i miradors 
(elaboració pròpia) 

S’han identificat els principals nodes de concentració antròpica del Parc [41], més enllà 
de les urbanitzacions presents.  

 ·Zones de lleure 

 ·Ermites 

 ·Restaurants 

 ·Fonts  

 ·Miradors 

 ·Estacions de ferrocarril 

Principalment cal destacar la distribució homogènia de fonts al Parc, amb excepció de 
la façana nord, la carena de miradors en la vessant sud, la presència dispersa de 
restaurants associada a petites o grans urbanitzacions i la localització d’ermites, 
generalment en pics o turons de la serralada. 
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2.2.5 DOTACIONS INFRAESTRUCTURALS 

 

Figura 39. Infraestructures de Transport del Parc de Collserola (elaboració pròpia) 

 

La distribució de les infraestructures de transport presents al Parc es caracteritza per 
la presència de la C-16 que creua Collserola pel centre i connecta Barcelona amb el 
Vallès Occidental, així com les principals carreteres (en blau) que connecten 
Barcleona amb les principals municipis de l’entorn (Sant Cugat, Cerdanyola, Molins de 
Rei), i per la xarxa ferroviària que l’encercla (metro en la vessant sud, Rodalies 
paral·lela al Llobregat i al Besòs) i l’atravessa (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya / Metro del Vallès). 

En segon lloc, una tupida xarxa de pistes asfaltades a les 3 grans urbanitzacions 
fraccionen el Parc en dues meitats. 

En tercer lloc, una xarxa secundària de pistes sense asfaltar permet la capil·laritat a 
les àrees de bosc frondós que constitueixen la immensa majoria de la superfície del 
Parc de Collserola [35].  
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2.2.6 ABSTRACCIÓ (POSITIUS/NEGATIUS) 

 

Figura 40. Gradació de l’accessibilitat amb carretera, pistes asfaltades i pistes no 
asfaltades (positius i negatius) (elaboració pròpia) 

L’abstracció duta a terme a partir de les àrees d’influència de les principals 
infraestructures de transport, permet entendre la gradació present en l’accessibilitat a 
les diverses àrees que composen el parc en funció de la proximitat de cada punt 
respecte de les connexions a la xarxa (ferroviària, però preferentment d’automòbils). 

Trobem, per tant, 3 graus d’accés: la xarxa principal que connecta Barcelona amb els 
altres municipis; una xarxa secundària composada pels carrers de La Floresta, les 
Planes i Valldoreix, i permet l’accés a la cimentera; i una tercera de pistes no 
asfaltades que connecta ermites, petites urbanitzacions, restaurants, zones de lleure, i 
fonts. 

La comprensió de les dinàmiques d’aquesta xarxa serà fonamental per tal de, primer, 
identificar els reptes i oportunitats que condicionen el desenvolupament urbanístic del 
parc, i per posteriorment proposar una pla d’accessibilitat al Parc de Collserola.  
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2.3 EQUIPAMENTS 

 

Figura 41. Distribució d’usos de l’edificació. Els equipaments públics figuren en verd 
(elaboració pròpia) 

L’ús residencial i el petit comerç constitueixen la pràctica totalitat de les edificacions 
del Parc de Collserola.   

Només un grapat d’excepcions trenquen la norma. Fonamentalment són: 

 ·La cimentera CEMEX 

 · Les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 ·Els equipaments 

Els principals equipaments públics presents al Parc són els Equipaments d’Educació 
Ambiental, els Centres de Documentació i els Centres d’Informació: 
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Equipaments d’Educació Ambiental: 

 

 -Centre d’Educació Ambiental Can Coll 

Es tracta d’una masia senyorial del segle XV, restaurada, que disposa d’aules 
de treball i laboratori, sala d’actes, sala de projeccions, observatori d’ocells, 
aparcament senyalitzat i zones d’estada. Es troba a la carretera de Cerdanyola 
del Vallès a Horta i l’equip gestor és el CEA Can Coll, Consorci del Parc de 
Collserola 

 

-Aula de Can Balasc 

Aquest equipament, també gestionat pel Consorci del Parc de Collserola, conté 
aula de treball, inventari d’espècies, centre d’acollida d’animals, etc. 

 

Centres de Documentació: 

 -Centre de Documentació i Recusos Educatius 

Ubicat al centre de Can Coll ofereix un servei d'informació i documentació per 
aprofundir en el coneixement i la recerca de Collserola i de l'educació ambiental 
en general. El seu fons compta amb uns 6500 documents, amb servei de 
préstec i/o consulta.  

Centre d’Informació del Parc de Collserola: amb exposició permanent sobre el parc, 
sala d’actes, itineraris senyalitzats, i accés per transport públic.També és gestionat pel 
Consorci. 

 

 

2.3.1 FRAGMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ PER MUNICIPIS 

 

Malgrat que el Consorci és l’entitat que gestiona de manera col·legiada els escassos 
equipaments de què consta el parc, nombrosos conflictes ecològics, socials, 
d’interessos i d’accessibilitat són tractats unilaterlament per les administracions 
municipals, els ajuntaments, o per les múltiples organitzacions i entitats cíviques que 
vetllen per la conservació i manteniment dels diferents àmbits i ecosistemes [43]. 
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Pel què fa a l’ajutament de Barcelona, consensuà unilaterlament amb la Generalitat la 
nova delimitació del Parc de Collserola el gener de 2008, de manera que quedaven 
definits 8 espais periurbans de regulació especial (EPRE), de tal forma que el Parc 
guanyava prop de 51 hectàrees amb la nova delimitació.  

L’abril de 2002 l’Ajuntament de Barcelona planejava separar el Parc del Castell de 
l’Oreneta de Collserola, un plantejament que la Plataforma Cívica per la Defensa del 
Parc de Collserola jutjava “un altre projecte urbanístic que fragmenta espais 
perimetrals de la serra de Collserola i un altre exemple de resposta ciutadana per tal 
d’impedir-ho”. 

L’any 2001 l’Ajuntament emprava irregularment 3 Ha (una gran part de les quals 
estaven ocupades per massa forestal) de la finca Can Calopa de Dalt per plantar-hi 
vinyes per fabricar el vi per les recepcions oficials a l’Ajuntament. 

També sorgien conflictes en la zona de Can Masdéu (amb el sorgiment de la 
Plataforma en Defensa de la Vall de Sant Genís i Plataforma en Defensa de la Solana 
de Collserola) als quals la PCPDC responia amb actes sota el lema “No a l’especulació 
a Can Masdéu!”. 

Així mateix, suposaren punts d’enfrontament l’Estudi Estratèric de l’Ajuntament de 
Barcelona sobre la Vall d’Hebron, el cas de la Budellera (Carrer Casafranca i Can 
Llevallol, amb la organització “El Senglar Verd”), Torre Vilana (Pla Especial de 
Reforma Interior i Estudi en Detall del Polígon Urbanístic de Torre Vilana), Mas Sauró, 
Font Baliarda i la denegació de l’aprovació del projecte del centre dels “Legionarios de 
Cristo” a la falda de Collserola. 

Particularment conflictiu fou el cas del projecte de Mas Sauró, un centre per a 
minusvàlids projectat per la Generalitat que els veïns rebutjaren de pla per les 
deficients comunicacions previstes i la inexistència d’un pla d’evacuació. 

En el cas de Cerdanyola del Vallès, els principals punts de conflicte han estat el Túnel 
d’Horta, el Centre Direccional i el Camp de Golf de Cerdanyola. 

A Esplugues de Llobregat, les entitats s’han oposat frontalment al “Pla Caufec”, al barri 
de Finestrelles, doncs bona part de les mesures que inclou el pla afecten a zones 
qualificades com a PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) i pertanyents a la XN2000 
(Xarxa Natura 2000). 

A Molins de Rei, l’oposició ciutadana ha mostrat el descontentament amb el projecte 
del Vial de Cornisa i amb les urbanitzacions de La Rierada i de Vallpineda. 

A Montcada i Reixac, cal destacar els casos de les urbanitzacions del Turonet de 
Montcada i Can Cuiàs. 

Són nombrosos els problemes entre administracions i entitats ciutadanes en el cas de 
Sant Cugat del Vallès: La riera i el Camí de Sant Medir, La Pedrera Berta, la Torre 
Negra, Can Borrull, Can Busquets, Valldoreix i Can Montmany. 
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En el cas de Sant Feliu de Lobregat, les entitats s’han oposat a la modificació del Pla 
General Metropolità pel què fa a la construcció d’una nova carretera d’accés a la 
cimentera CEMEX que “circularia en un 90% del seu trajecte per l’interior del Parc de 
Collserola, destruint importants zones forestals i agrícoles d’alt valor mediambiental, a 
més consolidaria la fabrica de ciment en una nova funció com a incineradora de 
residus ( de moment llots de depuradora, però en un futur ampliable a altres menes de 
residus), amb l’augment de la contaminació que això representaria per les ciutats dels 
voltants, i més si tenim en compte que la ciutat de Sant Feliu ja supera els límits 
europeus en partícules PM 10 i altres contaminants. 

Ja que cal pagar una carretera de més de 2’2 km. en terreny difícil i amb ponts i 
viaductes per salvar els nombrosos torrents que hi ha en l’itinerari previst, la solució 
que han trobat en aquest pla es la de fer més de 265 pisos nous en les zones verdes i 
d’equipaments del barri de Mas Lluí (15423 m2) que també serviran per pagar els 
multimilionaris beneficis del promotor privat del pla, privant al barri del seu legítim dret 
a gaudir d’unes zones verdes i d’equipaments que seran ocupades per habitatges. 

En el pla també es proposa l’afectació i destrucció de les restes iberes del poblat de 
Can Miano, del segle III de la nostra era. 

Afectarà amb la reducció de 2/3 de la seva superfície al corredor biològic entre la serra 
de Collserola i la serra de Montbaig-Montpedrós passant pel riu Llobregat, fent-lo 
inservible, i reduint a llarg termini la diversitat biològica del Parc. 

Segons la proposta del pla es perdrien més de 290.000 m2 de sòl forestal per passar a 
estar qualificats com a 6b(f) parc i jardins en sòl forestal, amb la reducció de protecció 
que això representa i el seu possible canvi de qualificació en un futur a sòl urbanitzable 
com ha passat amb les zones verdes del barri de Mas Lluí”. 

 Altres zones considerades “en risc” per les entitats cíviques són la zona per on 
passaria la “faraònica” passarel·la sobre la carretera de Vallvidrera, la riera de 
Vallvidrera, un tram de la Carretera de les Aigües, la zona del Túnel de Fontsanta-
Trinitat (Transvasament Besòs-Llobregat per Collserola), i el pas de la línia de Molt 
Alta Tensió (MAT) per Collserola. 

 

2.3.2 REPTES DE FUTUR: INTEGRACIÓ EN UN PROJECTE GLOBAL 

La presència de múltiples conflictes interdisciplinars i de magnituds variables apunta la 
conveniència de què en el futur, les eines de gestió del proper Parc Natural de 
Collserola suposin un punt de trobada per a les entitats cíviques i de planificació 
conjunta de les diferents organitzacions gestores del parc (administracions municipals, 
Generalitat, Parc Natural) dels equipaments i actuacions a dur a terme, per tal d’evitar 
una situació caòtica en què cada organisme vetlla exclusivament pels seus interessos 
econòmics o estratègics. 
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2.4 PRIMERA CLASSIFICACIÓ ZONAL 

En aquest punt, ens trobem en condicions de dur a terme una primera classificació 
zonal (establiment d’àrees o superfícies d’un cert nivell d’homogeneïtat en diversos 
aspectes per tal de poder donar legibilitat als plànols del parc i poder prendre decisions 
de tipus urbanístic en conseqüència) en àrees que conformen el parc a dos nivells: 
Base Natural (topografia, geologia, vegetació, recursos hídrics…) i Infraestructures de 
Transport (aferroviari, motoritzat, peu, bicicleta…). 

 
2.4.1 CLASSIFICACIÓ EN BASE A BASE NATURAL 

 

 

 

Figura 42. Classificació Zonal en base a Base Natural (elaboració pròpia) 

La classificació zonal en base a la Base Natural del Parc ha resultat mostrat 5 
categories diferents de territori a l’interior del Parc: 

A) Zones agrícoles: amb predomini d’àrees de conreu, amb base d’estrats 
calcaris i argilosos, zones de baixa pendent, properes a les lleres del 
Llobregat i del Besòs i que exerceixen de coixí o transicisió entre les 
àrees de més valor ecològic i les altament urbanitzades i nuclis de 
Barcelona i els altres municipis que conformen Collserola 
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B) Zones rurals (R): Zones de carena de muntanya, amb base ‘estrats 
granítics o metamòrfics (pissarres grises), amb predomini d’alguns 
conreus i fonamentalment de prats secs i màquies 

 
C) Zones d’Especial Protecció (ZEP’s): La Rierada i Can Busquets. Són les 

àrees de més valor ecològic, llunyanes a les principals inafrestructures i 
que compten amb la presència de variats i rics ecosistemes propis 

 
D) Zones Naturals (N): d’alt valor ecològic, fan de transició entre les ZEPS, 

que embolcallen, i les zones agrícoles. Pinedes i alzinars amb zones de 
vegetació de ribera, sota estrats metamòrfics (pissarres grises) 

 
E) Zones Fortament Ubanitzades: La Floresta, Les Planes, Valldoreix. 

Vastes urbanitzacions en baixa densitat, en el corredor central que 
uneix Barcelona amb les grans ciutats del Vallès Occidental (Sant 
Cugat, Sabadell i Terrassa). 

 

 

 

Figura 43. Principals reptes i oportunitats presents segons Base Natural (elaboració 
pròpia) [44] 
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2.4.2 CLASSIFICACIÓ EN BASE A INFRAESTRUCTURES 
 

 

Figura 44. Classificació Zonal en base a Infraestructures de Transport (elaboració 
pròpia) 

En l’àmbit de les inafraestructures de transport, i en base a la informació gràfica i 
estadística estudiada en l’apartat 2.2, s’han establert 3 categories diferents de territori: 

A) Zones Semi-Naturals: Zones amb pendent elevada, de gran mobilitat interna, 
poc urbanitzades o sense urbanitzar, i reduïda accessibilitat exterior 
 

B) Zones Naturals: Mobilitat interna reduïda, accessibilitat exterior mínima, zones 
sense urbanitzar  
 

C) Zones rurals: mobilitat interna intermitja, grau d’urbanització baix, accessibilitat 
garantida 
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Figura 45. Principals reptes i oportunitats presents segons Infraestructures de 
Transport (elaboració pròpia) 

 

La síntesi de conflictes i oportunitats revela la presència de nombrosos vectors de 
transport en la perifèria del parc (Ronda de Dalt, autopistes i ferrocarrils a Tarragona i 
Girona al nord i accessos paral·lels al Llobregat i al Besòs…) i d’un carril o vas 
comunicant central coincidint amb la C-16 / Túnels de Vallvidrera, la carretera de 
l’Arrabassada i la línia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

 

També cal anotar el conflicte existent pel què fa al Túnel d’Horta i a la connexió via 
Túnel Central, així com el Vial de Cornisa [43] [44]. 
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2.4.3 IDENTITAT DEL PARC        

 

 

Figura 46. Ortofotomapa del Parc de Collserola [45] 

 

Un cop analitzats els recursos naturals i les dotacions infraestructurals, per tal de 
recollir els aspectes que defineixen la identitat del parc, i en configuren les seves 
diverses àrees, en contraposició a l’àmbit més immediat en què s’enquadra, caldria 
també analitzar els aspectes formals que el caracteritzen. 

L’observació d’ortofotomapes així com el parcel·lari catastral revelen la naturalesa del 
parc així com la seva idiosincràcia. 

Bona part de la superfície del mateix la configuren tupits boscos amb escàs grau 
d’urbanització i infraestructures de transport limitades i disperses, la qual cosa permet 
constatar que encara avui dia, i malgrat el fort creixement urbanístic dels últims 30 
anys, mercès a la pressió de les entitats cíviques i la dinàmica marcada especialment 
pel Pla General Metropolità de 1976 i els plans especials en matèria d’espècies 
protegides, el parc conserva el seu caràcter d’enorme Parc Natural urbà, un vertader 
pulmó verd, una illa verda enmig de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
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2.4.4 FREQÜENTACIÓ I MOBILITAT DELS USUARIS DEL PARC 

A la informació gràfica d’ortofotomapes i catastral cal afegir-hi la informació numèrica i 
estadística relativa a la freqüentació i mobilitat dels usuaris del parc, que mostren la 
següent distribució: 

 

Figura 47. Origen segons municipis dels visitants del Parc de Collserola 

 

De l’estudi sobre les destinacions de la mobilitat al Parc de Collserola [19], en resulta 
que aquestes estan força repartides, amb alguns punts de la vessant sud amb més 
afluència de viatgers, especialment de barcelonins que hi van a practicar esports i 
altres activitats de lleure, però sense una polarització, sinó més aviat una 
especialització de nombrosos indrets específics repartits al llarg i ample del parc i amb 
nombroses activitats (generalment relacionades amb la natura o el patromoni) 
associades.  

 

A continuació adjuntem la taula de les destinacions de la mobilitat del parc de 
Collserola [19]: 
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Distribució setmanal (%)   

Laborable  Festiu     Total   
 Carretera de les Aigües  7,61% 8,46%  8,03% 

 Can Coll    4,18% 10,51%  7,36% 
 Santa Creu d'Olorda    5,12% 6,24%  5,68% 

 Can Borrell    5,33% 5,85%  5,59% 

 Can Cata    4,60% 5,24%  4,92% 
 Consorci    6,31% 3,44%  4,87% 

 Plaça Mireia    4,83% 3,76%  4,29% 

 Vallvidrera    4,80% 3,09%  3,94% 
 Sant Iscle de les Feixes    3,62% 2,82%  3,22% 

 Ermita Santa Maria de les Feixes   2,42% 2,41%  2,41% 

 Vila Joana    2,99% 1,56%  2,27% 
 Ermita Sant Medir    1,26% 2,97%  2,12% 

 Carretera de Vallvidrera    1,87% 2,20%  2,03% 

 Can Portell    1,84% 1,85%  1,85% 
 Pi d'en Xandri    2,13% 1,51%  1,82% 

 Font de la Budellera    2,07% 1,53%  1,80% 

 Ermita de la Salut (St. Feliu de Llobregat)  1,30% 2,12%  1,71% 
 Àrea de lleure La Salut (St. Feliu de Llobregat)  0,79% 2,58%  1,69% 

 Font dels Platans    2,52% 0,76%  1,63% 

 Tibidabo    1,30% 1,89%  1,60% 
 Escola Xiprer    2,61% 0,00%  1,30% 

 Forat del Vent    0,90% 1,43%  1,17% 

 Mirador dels Xiprers    1,52% 0,81%  1,17% 
 Font de la Mandra    1,52% 0,66%  1,09% 

 Zona Can Coll    1,04% 1,13%  1,09% 

 Font Nova (Consorci)/Font Vella   1,40% 0,77%  1,08% 
 Pla dels maduixers    0,87% 1,25%  1,07% 

 Can Canaletes    1,32% 0,73%  1,02% 

 Carretera del cementiri del Nord  0,93% 0,93%  0,83% 
 Riera de Sant Cugat/La Riera    0,50% 1,22%  0,86% 

 Baixador de Vallvidrera    1,23% 0,38%  0,80% 

 Can Codina    1,07% 0,50%  0,78% 
 Sant Pere Màrtir  0,62% 0,76%  0,69% 

 Zona Plaça Mireia    1,02% 0,36%  0,69% 

 Zona Consorci    0,77% 0,58%  0,68% 
 Torre de Collserola    0,88% 0,44%  0,66% 

 Can Cerdà    0,40% 0,83%  0,61% 

 Puig de la Guàrdia    0,45% 0,71%  0,58% 
 Pantà de Vallvidrera    0,24% 0,88%  0,56% 
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 Zona Ermita de la Salut (St. Feliu de Llobregat)  0,65% 0,41%  0,53% 

 Sense destinació fixa    0,39% 0,63%  0,51% 

 Camí de la fàbrica de ciment    0,11% 0,92%  0,51% 
 Can Lloses/Font dels Castanyers   0,45% 0,57%  0,51% 

 Font groga    0,10% 0,88%  0,49% 

 Cementiri    0,41% 0,50%  0,46% 
 Peu del funicular    0,70% 0,22%  0,46% 
 Turó d'en Cors/Mirador/Sta Maria de 
Collserola    0,62% 0,25%  0,43% 

 Avda. Tibidabo  0,61% 0,22%  0,41% 
 Torre Baró    0,33% 0,47%  0,40% 

 Plaça Rotary    0,17% 0,50%  0,33% 

 Font del Ferro    0,49% 0,17%  0,33% 
 Can Cuiàs    0,04% 0,62%  0,33% 

 Sant Just Desvern    0,36% 0,29%  0,32% 

 Font de Santa Eulàlia    0,46% 0,14%  0,30% 
 Torre negra    0,33% 0,26%  0,30% 

 Revolt de les Monges/Plà de les Monges  0,27% 0,26%  0,27% 

 Can Ferrer    0,27% 0,25%  0,26% 
 Arrabassada    0,16% 0,36%  0,26% 

 Zona Plà dels Maduixres    0,50% 0,02%  0,26% 

 Penya del Moro  0,32% 0,18%  0,25% 
 Can Parellada    0,07% 0,41%  0,24% 

 Coll   0,07% 0,07%  0,40% 

 Can Masdeu    0,17% 0,28%  0,23% 
 Aqüeducte Ciutat Meridiana    0,08% 0,35%  0,22% 

 Cerdanyola    0,20% 0,22%  0,21% 

 Sant Cugat    0,12% 0,28%  0,20% 
 Urbanització Montflorit    0,05% 0,34%  0,20% 

 Carretera d'Horta    0,27% 0,11%  0,19% 

 Observatori   0,16% 0,30%  0,05% 
 Les Planes    0,50% 0,14%  0,15% 

 NS/NC    0,32% 0,29%  0,00% 

 Molins de Rei/Carretera de Molins de Rei  0,13% 0,14%  0,14% 
 Arrabassada (costat BCN)    0,12% 0,15%  0,13% 

 Viver Can Borni  0,20% 0,06%  0,13% 

 Can Tintorer    0,00% 0,25%  0,12% 
 Font del Bacallà  0,21% 0,03%  0,12% 

 Font dels Caçadors    0,07% 0,17%  0,12% 

 Zona Torre Baró  0,21% 0,02%  0,12% 
 Can Valldaura    0,00% 0,22%  0,11% 

 Ca n'Estisora    0,14% 0,07%  0,11% 

 Can Puig (St. Cugat V)    0,14% 0,06%  0,10% 
 Can Mèlich    0,12% 0,08%  0,10% 

 Can Ferriol    0,13% 0,06%  0,10% 
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 Can Pasqual    0,00% 0,19%  0,09% 

 Sta. Mª de Vallvidrera    0,00% 0,18%  0,09% 

 Torre del   0,00% 0,13%  0,05% 
 Can Fermí    0,18% 0,00%  0,09% 

 Rectoret    0,10% 0,07%  0,09% 

 Arrabassada (costat Sant Cugat)/Can Bell  0,11% 0,06%  0,08% 
 Sant Genís dels Agudells    0,10% 0,06%  0,08% 

 Ermita de la Salu (El Papiol)    0,03% 0,13%  0,08% 
 Urbanització Sol i Aire  0,05% 0,11%  0,05% 
 Zona Plaça Rotary    0,11% 0,04%  0,08% 

 Can Cortès    0,10% 0,05%  0,07% 

 Centre Zoonosi/Mirador    0,14% 0,01%  0,07% 
 Can Totxo    0,14% 0,00%  0,07% 

 Sant Josep    0,14% 0,00%  0,07% 

 Can Gordi    0,14% 0,00%  0,07% 
 Oratori   0,14% 0,14%  0,00% 

 Can Serra    0,14% 0,00%  0,07% 

 Velòdrom    0,11% 0,03%  0,07% 
 Sant Bartomeu de la Quadra    0,10% 0,04%  0,07% 

 Castellciuró    0,01% 0,12%  0,06% 

 Llars Mundet/laberint    0,02% 0,10%  0,06% 
 Zona Can Catà   0,00% 0,12%  0,06% 

 Ermita Sant Sebrià    0,00% 0,12%  0,06% 

 Patronat Flor de Maig    0,06% 0,06%  0,06% 
 Mas Pins    0,10% 0,01%  0,05% 

 Turó de les Roquetes    0,10% 0,00%  0,05% 

 Turó del Fumet  0,10% 0,00%  0,05% 
 Torrent de Can Coll    0,09% 0,00%  0,05% 

 Hospital Sant Llatzer/Pujada dels Leprosos  0,02% 0,07%  0,05% 

 Camí perrera    0,06% 0,03%  0,04% 
 Hípica (St.Cugat V.)    0,00% 0,09%  0,04% 

 Carretera Antiga de Cerdanyola    0,03% 0,06%  0,04% 

 Sant Feliu de Llobregat    0,03% 0,05%  0,04% 
 Can Carelleu    0,00% 0,08%  0,04% 

 La Rierada    0,00% 0,08%  0,04% 

 Turó d'en Fotjà  0,00% 0,07%  0,04% 
 Font del Mont   0,07% 0,00%  0,03% 

 Font Nova de Can Catà    0,00% 0,06%  0,03% 

 Can Fatjó (Cerdanyola)    0,00% 0,06%  0,03% 
 Cotxeres d'Horta    0,00% 0,06%  0,03% 

 Font de la Marquesa    0,00% 0,06%  0,03% 

 Font del Rossinyol    0,00% 0,06%  0,03% 
 Fontetes    0,00% 0,06%  0,03% 
 Turó de la Torrefera  0,00% 0,06%  0,00% 

 Casal Bellesguard    0,06% 0,00%  0,03% 
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 La Socarrada    0,00% 0,05%  0,02% 

 Serra de Cardona    0,00% 0,04%  0,02% 

 La Floresta    0,00% 0,04%  0,02% 
 Tenis Vallparc    0,00% 0,04%  0,02% 
 C/Manuel Arnús/ Ca l'Arnús  0,00% 0,00%  0,03% 

 Font del Lleó    0,00% 0,00%  0,03% 
 Sant Vicenç del Bosc    0,00% 0,03%  0,02% 

 Can Rius    0,03% 0,00%  0,02% 

 Font Canyelles   0,03% 0,00%  0,01% 
 Carretera Alta de Roquetes    0,03% 0,00%  0,01% 

 Can Candeler    0,00% 0,03%  0,01% 

 Can Vilagut    0,00% 0,03%  0,01% 
 Valldoreix/Tunel Vallvidrera costat Sant Cugat  0,00% 0,02%  0,01% 

 Can Ferrer    0,00% 0,02%  0,01% 

 Can Gener    0,00% 0,02%  0,01% 
 Turó d'en Segarra    0,00% 0,02%  0,01% 

 Esplugues    0,00% 0,01%  0,01% 
 Parc tecnològic del Vallès  0,00% 0,00%  0,01% 

 Montcada i Reixac    0,00% 0,00%  0,01% 

 Total    100% 100%  100% 
Taula 9. Destinacions de la mobilitat del Parc de Collserola [19] 

 

2.4.5 SUPERACIÓ DE LA VISIÓ MUNICIPAL: PROJECTE GLOBAL 
 

La presència de múltiples conflictes interdisciplinars (d’accessibilitat, urbanitzacions, 
inafraestructures de transport) i de magnituds variables apunta la conveniència de què 
en el futur, les eines de gestió del proper Parc Natural de Collserola suposin un punt 
de trobada per a les entitats cíviques i de planificació conjunta de les diferents 
organitzacions gestores del parc (administracions municipals, Generalitat, Parc 
Natural) dels equipaments i actuacions a dur a terme, per tal d’evitar una situació 
caòtica en què cada organisme vetlla exclusivament pels seus interessos econòmics o 
estratègics. 

Aquest projecte global hauria de donar resposta als conflictes pel què fa a la 
construcció de noves infraestructures, estimant amb rigor els hipotètics desperfectes a 
la natura i la viabilitat i conveniència o no de la seva construcció; la conveniència de la 
construcció d’algunes urbanitzacions i l’adequat accés als equipaments (interns o 
externs) més necessaris: 

 Centres de Salut (Hospital General de Catalunya, ambulatoris…) 

 Centres Educatius (escoles bressol, escoles, instituts, universitats) 

 Culturals i Cívics 

 Lleure i informació 
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 Garantiment de la seguretat 

  

3. ZONIFICACIÓ DEL PARC DE COLLSEROLA (ESCALA URBANA) 
 

3.1 CLASSIFICACIÓ ZONAL 
 

Un cop analitzat i classificat el parc segons àrees d’un cert grau d’homogeneïtat a 
nivell de recursos naturals i d’infraestructures, procedirem a identificar aquella àrea, a 
escala urbana (1:10.000) que mereix una especial atenció de cara a triar un cas 
particular i desenvolupar-ne, en conseqüència, un Pla d’Accessibilitat del Parc de 
Collserola.  

Donat que són les Zones d’Especial Protecció per a les Aus les àrees que legitimen el 
Parc Natural com a tal [5] [17] [18], i corresponen a les zones de més qualitat 
ecològica, i, per tant, aquelles que precisen d’una major protecció, establirem una 
classificació zonal en funció del grau d’accessibilitat al voltant d’una de les àrees ZEP: 
l’àrea triada serà La Rierada/Can Busquets. 

A partir de l’Espai d’Interès Especial, establirem successives corones o àrees amb 
diferent grau d’accessibilitat de menor a major creixents amb el radi, fins a una 
transició definitiva a les zones més densament poblades i amb més activitat antròpica. 

 

Figura 48. Esquema de síntesi de graduació en l’accessibilitat (elaboració pròpia) 

El sistema alternatiu que proposem a l’absurd sistema de connectors biològics 
proposat per el Consorci, que creuen deliberadament urbanitzacions preexistents que 
no s’enderrocaran, parteix del concepte dels mètodes d’oferta en la disciplina de 
l’urbanisme. 
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En la mesura que l’eix vertebrador són les ZEPAs, proposem un sistema de graduació 
en l’accessibilitat per tal de regular deliberadament els fluxes humans en l’entorn del 
Parc. 

Complementàriament, en la mesura que l’antic Consorci esdevindrà Parc Natural, la 
urbanització de zones no urbanitzables deixarà de ser un problema. 

El problema, doncs, rau en la futura gestió de les infraestructures de transport i la 
prioritat que es dóni a cadascuna de les múltiples activitats presents al parc. 

 El sistema de graduació en la permeailitat (i, per tant, en l’accessibilitat) proposa una 
distribució jerarquitzada en tres nivells d’accés: 

0) Espai d’Interès Especial (ZEPA) 
1) El Primer Nivell (N1) correspon a l’entorn més immediat de l’EIE, i, per tant, el 

més crític de cara a la protecció 
2) La Segona Corona (N2) correspon a les àrees denominades com a “Naturals” 

en la caracterització duta a terme en el capítol 2 
3) Finalment, la Tercera Corona (N3), correspon a les zones coixí o de transició  

 

 

Figura 49. Sistema de graduació en l’accessibilitat a Collserola (elaboració pròpia) 
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3.2 ESQUEMA RETICULAR 

 

Figura 50. Esquema reticular a l’entorn de la N1 de La Rierada /Can Busquets 
(elaboració pròpia) 

Arribats a aquest punt, procedirem a passar de l’anàlisi zonal, és a dir, la classificació 
d’àmplies àrees del territori en superfícies, a l’anàlisi reticular, on els elements que 
determinen la configuració de l’espai són els nodes i els connectors.  

D’aquesta manera, s’identificaran els nodes (o punts d’atracció) i els connectors (les 
infraestrutures de transport) que permetran evaluar l’estat de l’accessibilitat actual en 
funció de cada zona i en conseqüència, tenint en compte quina graduació de 
l’accessibilitat desitgem, proposar un Pla d’Accessibilitat amb mètodes d’oferta.  

En la Segona i Tercera Corona definirem els punts d’interès que definiran o articularan 
els pols en aquest sistema de nodes i connectors. 

Els nodes [41] corresponen a: 

 ·Ermites 

 ·Miradors 

 ·Restaurants 

 ·Masies 

Així mateix, les rutes estaran condicionades per l’accés/passeig, el lleure passiu i les 
activitats esportives. 
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La nostra proposta de nou model de graduació en l’accessibilitat mostra tres nivells 
diferents d’accés, de menys accessible a més, en funció de la seva proximitat a la ZEP 
de La Rierada/Can Busquets. 

El model és el resultat de la superposició de la informació analitzada anteriorment 
relativa a la Base Natural i a les Infraestructures de Transport, i l’establiment de pesos 
ponderats de cada document en funció de la rellevància. 

 

Figura 51. Comparativa d’informació gràfica obtinguda en l’apartat 2 

Així, la classificació d’espècies vegetals ha condicionat fortament la delimitació de la 
N1 respecte de la N2, en l’entorn més immediat de la ZEP1. 

Aquesta divisió s’ha matisat amb la fracturació del territori per les infraestructures. 

 

Figura 52. Comparativa 2 d’informació gràfica obtinguda en l’apartat 2 

D’altra banda, la caracterització per transports ha estat el principal condicionant en la 
delimitació entre la N2 i la N3, de tipus rural. 

La caracterització de Base Natural ha caracteritzat la delimitació de la N3 de tipus 
agrari/rural. 

  

La ubicació dels nodes en els límits de la N1 i dels connectors que travessen el Primer 
Nivell i connectes els diferents punts d’atracció confirma la bondat del model, que 
malgrat tot, sempre serà una abstracció, una aproximació per tal d’entendre 
l’estructura del territori –sempre complex-, jerarquitzar les prioritats, i poder proposar el 
nou model d’accessibilitat en base a aquesta lectura aproximativa. 
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Figura 53. Esquema reticular a l’entorn de la N1 de La Rierada /Can Busquets 
(elaboració pròpia) 

 

Els dos connectors presents són [35]: 

 ·C-16 (Túnel de Vallvidriera) 

 ·Carretera de Vallvidriera a Molins de Rei 

Els sis nodes que caracteritzen la N1 són [41]: 

 ·  Restaurant A 

· Restaurant B 

· Restaurant C 

· Ermita 

 · Zona de Lleure 1 

 ·Zona de Lleure 2 
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Figura 54. Posició dels nodes a la N1 (elaboració pròpia) 

D’altra banda, l’anàlisi de les estadístiques de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge de la Diputació de Barcelona relatives als fluxes de vehicles que freqüenten 
la Carretera de Vallvidrera, dimensionada per absorvir intensitats de 8.000 vehicles 
diaris, mostren la infrautilització d’aquesta carretera, amb xifres en les etapes àlgides 
que no superen els 3.600 vehicles diaris, molt lluny del seu col·lapse. 

Aquestes dades reforcen la idea de promocionar en el futur la Carretera de Vallvidrera  
com a via preferent del Parc de Collserola, en l’àmbit de l’entorn de les àrees coixí que 
encerclen La Rierada/Can Busquets, per tal de promoure les nombroses activitats 
presents al parc i enllaçant de camí a Molins de Rei o Sant Cugat amb nombrosos 
nodes d’interès cultural o de lleure. 

 

Figura 55. Intensitat de trànsit a la Carretera de Vallvidriera [46] 
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4. PLA D’ACCESSIBILITAT (ESCALA DE PROJECTE) 

Arribats a aquest punt, procedim a proposar aquelles mesures o actuacions que 
constituiran la pedra angular del Pla d’Accessibilitat al Parc de Collserola, en 
l’àmbit de l’entorn de la ZEP de La Rierada / Can Busquets. 

  

 

Figura 56. Carreteres preexistents a Collserola 

En aquest context, proposarem dos grups d’actuacions, per tal de garantir tan 
l’accessibilitat a peu com l’accessibilitat a motor en aquest àmbit, de manera que 
s’asseguri l’adequat accés des de Barcelona als dos grans municipis que encerclen 
aquesta àrea (Sant Cugat i Molins de Rei) amb els dos medis de transport, regulant les 
capacitats i protegint la ZEP de La Rierada/Can Busquets. 

 

4.1 ACTUACIONS A LA ZEP1: RIERADA/CAN BUSQUETS 

Una vegada plantejada la zonificació i definida la graduació d’accessibilitat procedim a 
concretar les principals actuacions a l’entorn de La Rierada/Can Busquets. L’anàlisi de 
les estructures preexistents condicionarà la presa de decisions pel què fa a 
l’accessibilitat i la nova configuració de LR/CB en el futur. 

La Figura XXX presenta el plànol de situació que hem elaborat i mostra la unificació de 
les dues zones N1 (al nord i al sud de La Rierada/Can Busquets), la delimitació de les 
ZEP, la xarxa hidrogràfica, la xarxa de carreteres i la xarxa ferroviària. 
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L’esquema general (Figura XXX) de l’entorn de LR/CB presenta els principals nodes o 
punts d’atracció presents a l’entorn: restaurants, ermites i centres d’oci. 

 

 

Figura 57. Esquema General de l’entorn de LR/CB a Collserola 

En aquesta tesitura, proposem articular el model d’accessibilitat pivotant sobre dos 
nous nodes de centralitat: 

1) Ermita de Santa Creu d’Olorda 
 

2) Estació Biològica de Can Balasc 

 

4.2 NOU NODE DE CENTRALITAT 

Per tal de desplaçar les vies trascendents de mobilitat a peu de la zona N1 a l’entorn 
més immediat de La rierada/Can Busquets, proposem que l’enfoc de les 
infraestructures de transport tan a peu com motoritzat parteixi de l’assumpció de dos 
nous nodes de centralitat que exerciran de pols atractors i condicionaran l’existència 
d’una xarxa jerarquitzada d’accés a més facilitat a menys en funció de la proximitat 
amb la ZEP. D’aquesta manera, els visitants més massius (i amb més risc de 
desperfectes i maltracte als recursos naturals s’aglutinen en unes determinades vies 
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prioritàries o trascendents, i els visitants més especialitzats o les activitats de més 
valor afegit accedeixen als seus destins amb vies secundàries, regulant així els fluxos i 
dificultant l’accés massiu i descontrolat a les àrees de bosc de més qualitat o que 
compten amb elements destacats de patrimoni artístico-cultural o històric. 

   

 

Figura 58. Nodes de centralitat actuals segons el PTMB [47] 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona contempla nombroses nodes de centralitat 
en l’àrea metropolitana, però no contempla la possibilitat de cap node (ni tan sols 
secundari) a l’interior de Collserola. 

 

Figura 59. Densitat neta de població segons el PTMB [48] 
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Així, es proposen dos nodes de centralitat secundaris o de baixa afluència a l’interior, 
dos centres preexistents, infrautilitzats i amb grans possibilitats d’aglutinar activitats 
recreatives, culturals, i relacionades amb l’hosteleria, els campaments per infants i el 
turisme rural. 

 

ERMITA DE LA SANTA CREU D’OLORDA 

L’ermita de la Santa Creu d’Olorda és una de les ermites més antigues de Catalunya.  
Està ubicada vora el Puig d‘Olorda i la Pedrera dels Ocells. Els element prerromànics 
de l’església, centras a l’absis, daten de la fi del primer mil·leni. Documents conservats 
dels anys 1032 i 1066 corroboren aquesta tesi. De l'absis primigeni (segles VIII–IX) 
parteix, potser, tota la evolució arquitectònica: el creuer elevat d'estil carolingi (segles 
IX–X), el campanar d'espadanya (segle XIV), reformat a partir del 1619, la porta 
renaixentista actual (segle XVI), la rectoria i les diverses dependències modificades al 
llarg del temps. 

 

 

Figura 60. Ermita de la Santa Creu d’Olorda [49] 

Malgrat les diverses activitats que actualment es desenvolupen en el seu entorn, 
aquest enclau està notablement desaprofitat i el proposem com el primer dels dos 
nous nodes de centralitat.  
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Les principals avantatges amb què compta són: 

 

 -Disposa d’Àrea de Lleure associada 

 -Compta amb diversos restaurants propers 

 -Les vistes són excepcionals 

 -És un punt infrautilitzat, i ben comunicat  

 

 

Figures 61 a 64. Imatges de l’Ermita de la Santa Creu d’Olorda 

 

ESTACIÓ BIOLÒGICA DE CAN BALASC 

En segon lloc, proposem com a nou node de centralitat l’Estació Biològica de Can 
Balasc. Es tracta d’un centre de recuperació de la flora i la fauna autòctones així 
com d’animals exòtics. El seu projecte educatiu pretén “millorar el coneixement i la 
sensibilitat dels ciutadans respecte del parc”, i “aconseguir un ús sostenible de 
l’espai natural i millorar les condicions de vida de la gent que hi viu a prop” [50]. 
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A més, es porten a terme altres projectes d’assessorament en el disseny i realització 
d’activitats o tallers que organitzen algunes institucions i entitats vinculades al Parc.  

El seu programa d’activitats contempla programes de treball adreçats a estudiants de 
Batxillerat, Mòduls Formatius i Universitaris, assessorament i seguiment de Treballs de 
recerca de Batxillerat, i sessions formatives, adaptades a l’interès de cada professor. 

L’oferta educativa de l’Estació preveu: 

1. Investigació sobre el bosc. 

2. Investigació faunística. 

3. Sessions didàctiques o sobre altres temes específics. 

4. Sessions de presentació sobre el Parc, la seva gestió, l’organització administrativa, 
etc. 

 

“El parc de Collserola està realment bé, poca gent s’imagina el que tenim aquí, a 
dues passes de Barcelona.  

Hi ha molta diversitat de fauna i combina ambients diferents, tot i que cada vegada 
menys, perquè els animals viuen amb molta pressió i estan aïllats. Encara que 
s’intenta que això no passi, els que no poden volar tenen un problema de mobilitat.  

De totes maneres, és un espai que pot sorprendre a molta gent que viu aquí al 
costat i que es pensa que Collserola és només el Tibidabo.” 

Gabriel Bibiloni  

Director del Centre de recuperació de la fauna Can Balasc  

 

En el Pla d’Accessibilitat del Parc de Collserola es preveuen dues propostes 
d’accessibilitat preferents: una d’accessibilitat a peu i l’altra d’accessibilitat a motor.  

Ambdues suposen una proposta de connexió dels tres grans nuclis al voltant de La 
Rierada/Can Busquets: Barcelona, Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès. 

Com es comprovarà a continuació, la primera té l’epicentre en el nou node de 
centralitat de l’Ermita de Santa Creu Olorda i la segona en l’Estació Biològica de Can 
Balasc. 
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4.3 PROPOSTA D’ACCESSIBILITAT A PEU 

 

Figura 65. Proposta d’accessibilitat a peu (elaboració pròpia) 

 

La proposta d’accessibilitat a peu constitueix l’assumpció d’un recorregut preferent per 
als vianants que des del nou node de centralitat de l’Ermita de Santa Creu d’Olorda, 
permeti l’accés amb un mateix tipus de via a Barcelona, Molins de Rei i Sant Cugat, 
vehiculant els principals fluxes a peu entre aquests tres municipis a través del parc, i 
garantint la deguda àrea de protecció o coixí a l’entorn de la N1 de La Rierada/Can 
Busqueta, de manera que només introduint-se en camins secundaris o no immediats 
es pugui accedir als espais de més riquesa natural i considerats Zones d’Especial 
Protecció per a les Aus. 

Així mateix, els camins preexistents en aquest traçat permeten que realitzant només 
algunes petites “operacions de cirurgia”  

Es proposa, doncs, procurar per a tot el traçat una amplada de via comuna i pendents 
del 2%, així com la plantació d’arbres plataners en els marges del camí, que 
simbolitzin el caràcter diferenciat i preeminent d’aquestes vies i que són emprats amb 
freqüència per tal de millorar l’aspecte paisatgístic de camins rurals i forestals.  
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Figura 66. Proposta d’accessibilitat a peu amb punts d’origen (elaboració pròpia) 

 

D’aquesta manera, tal i com il·lustra la Figura XXXX, queden interrelacionats els tres 
nuclis dels tres municipis, transcorrent bona part del recorregut en els límits de la N1 al 
voltant de La Rierada/Can Busquets, amb una disposició que corrobora la bondat dels 
models zonal i reticular adoptats en anteriors capítols, doncs les vies i nodes pincipals 
s’aproximent força als límits de la N1, de mode que queda garantit el coixí de transició 
a través dels boscos i camins secundaris per a usuaris especialment conscients o 
d’afluència no massiva i indiscriminada. 
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Figura 67. Secció transversal de la Proposta d’accessibilitat a peu 

Tipus mixta: Vianants/BTT (elaboració pròpia) 

 
 

 

Figures 68 i 69. Imatges actuals de sengles trams de la Proposta d’accessibilitat a 
peu 
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MODIFICACIONS PUNTUALS 

 

 

Figura 70. Àmbit de la Modificació Puntual de la Proposta d’accessibilitat a peu 

 

D’altra banda, i per tal d’evitar que es produeixin fluxes de vianants o cilistes 
massius en el GR que creua fins a dues vegades explíticament l’àrea de La 
Rierada/Can Bsquets, proposem una nova operació puntual consistent en un nou 
tram en GR, que evita intrduir-se en l‘àrea a protegir. 

Per garantir la viabilitat de la modificació en una orografia especialment 
complicada, proposem limitar el pendent a menys d’un 20% de desnivell en el pitjor 
dels casos. 

Així, el trajecte, tot i que lleugerament sinuós, no constitueix tampoc un 
allargament del trajecte. Ans al contrari, es manté constant el temps necessari 
promig per dur-lo a terme, i els pendents són lleugerament inferior de mitjana 
respecte del preexistent.  
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Figura 71. Modificació Puntual de la Proposta d’accessibilitat a peu 

 

Així, el model proposat de GR’s o camins secundaris contempla una modificació 
puntual en l’àmbit del GR 96 que enllaça en el seu recorregut inferior amb el GR 
92. D’aqueta manera, queda garantida la xarxa secundària que interrelaciona 
Barcelona, Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès. 

Un cop més, contemplem que el Parc de Collserola no precisa de grans 
operacions en matèria d’infraestructures, sinó més aviat algunes mesures 
d’homogeneIïtzació i potenciació de traçats preexistents combinada amb 
ampliacions o traçats alternatius puntuals.   

A tall de resum, la proposta d’accessibilitat a peu contempla: 

 -Triple Eix en “Y”: Barcelona-Molins de Rei-Sant Cugat 

 -Articulat al voltant de l’Ermita de Santa Creu d’Olorda 

 -Nou camí GR que evita la ZEP/ZEPA 

 -Nova connexió en el tram sud 
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Figura 72. Modificació Puntual de la Proposta d’accessibilitat a peu, en l’àmbit del 
Parc Natural de Collserola (elaboració pròpia) 
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4.4 PROPOSTA D’ACCESSIBILITAT A MOTOR 

 

 

Figura 73. Proposta d’accessibilitat a motor (elaboració pròpia) 

 

Pel què fa a l’accessibilitat a motor, proposem de nou un itinerari en forma d’”Y” o 
ramificat, que al seu torn passa per l’Ermita de la Santa Creu d’Olorda i connecta 
aquesta amb l’Estació Biològica de Can Balasc, centre que presenta un especial 
interès i enormes potencialitats pel què fa a les activitats de lleure, formatives i 
extraescolars d’alumnes de primària i secundària, així com d’universitaris 
especialitzats en biologia, veterinària i zoologia. 

De nou els nuclis units són Barcelona, Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès, i el traçat 
connecta nombrosos nodes (restaurants, ermites, fonts i zones de lleure) realçant la 
bondat del model zonal i reticular adoptat en anteriors capítols del present estudi. 

A tall d’exemple, l’itinerari passa per l’Ermita de Sant Bartomeu de la Quadra, per 
l’Ermita de Santa Maria de Vallvidriera i per l’Ermita de Santa Margarida, connectant 
així nombrosos punts d’interès pel què fa al patrimoni artístic, històric i arquitectònic 
del Parc de Collserola. 
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Figura 74. Secció transversal de la Proposta d’accessibilitat a motor 

 

 

Figura 75. Proposta d’accessibilitat a motor 

Carretera Molins de Rei-Ermita Santa Creu d’Olorda 
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Figura 76. Proposta d’accessibilitat a motor 

Carretera Ermita Santa Creu d’Olorda-Barcelona 

 

 

Figura 77. Proposta d’accessibilitat a motor 

Carretera Ermita Santa Creu d’Olorda-Sant Cugat del Vallès 
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5. CONCLUSIONS 

En primer lloc, l’anàlisi de l’evolució urbanística i la influència que han tingut en el 
creixement urbanístic del Parc de Collserola les successives normatives que s’han 
anat aprovant en el decurs dels últims 50 anys han revelat dos factors principals: 

D’una banda, el Parc no ha estat exempt al creixement exponencial de la 
superfície urbanitzada que ha experimentat l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquest extrem s’ha verificat especialment pel què fa a les tres grans urbanitzacions 
(Les Planes, La Floresta, Valldoreix) que s’extenen a l’entorn de les principals vies 
ferroviàries i a motor que connecten Barcelona amb el Vallès i fraccionen el parc 
en dues meitats.   

De l’altra, la legislació urbanística, i molt especialment el Pla General Metropolità 
de 1976 i la constitució del Pla Especial de Protecció de Collserola, així com el 
paper de l’enorme pressió que han jugat les entitats que composen la Plataforma 
per la Defensa de Collserola, han limitat ostensiblement aquest creixement. Aquest 
fet ha pemès que bona part del parc es mantingui avui dia pràcticament verge i 
s’aturessin diversos projectes que suposaven un abús i una sobreexplotació del 
mateix.  

 

 

Figura 78. Proposta d’accessibilitat a motor (elaboració pròpia) 
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Per tant, s’ha produït una forta urbanització però aquesta ha estat en bona mesura 
confinada.  

L’anàlisi de la base natural del parc (topografia, hidrografia, espècies vegetals, etc), 
així com de les infraestructures de transport (a peu, a motor, ferroviàries) i dels 
equipaments (escassíssims) presents al parc, han permès la caracterització del 
mateix. Les síntesis dutes a terme en les anteriors categories i materialitzades en 
plànols han possibilitat la comprensió de les potencialitats del parc, així com de 
l’estructura de cadascuna de les parts que el composen. 

Així mateix, s’han identificat els principals conflictes presents en el parc, relacionats 
fonamentalment amb les hipotètiques infraestructures de transport que el travessen de 
bat a bat i actualment estan en fase de discussió tècnica i social, i les urbanitzacions 
de luxe que determinades empreses pretenen construir i que reben una forta oposició 
veïnal i de les entitats. 

De la superposició d’aquests anàlisis se n’han extrat unes síntesis en matèria de base 
natural i infraestructures, que han permès l’obtenció d’una primera classificació zonal, 
així com una delimitació dels diferents Nivells de protecció al voltant de les dues Zones 
de Protecció per a les Aus que constiueixen la principal riquesa del parc i en legitimen 
el pas a la categoria de Parc Natural.  

 

 
 

Figura 79. Proposta d’accessibilitat a peu (elaboració pròpia) 
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A continuació s’ha triat una zona d’estudi (La Rierada/Can Busquets) i s’ha procedit a 
caracteritzar quines haurien de ser les actuacions a dur a terme per tal de garantir una 
bona accessibilitat a peu i a motor tot protegint les zones de més valor ecològic. 

S’ha optat per establir de manera deliberada una graduació en l’accés, de més 
accessible a menys, entre les àrees coixí amb els nuclis fortament urbanitzats de les 
ciutats i les pròpies ZEPAs. 

Mitjançant mètodes d’oferta s’han dissenyat sengles Propostes d’Accessibilitat (a peu i 
a motor) amb l’objecte d’imposar una gradualitat en l’accés, de més fàcil a menys, 
entre les infraestructures de transport que vehicularan els principals fluexes a l’interior 
del parc i les zones d’especial protecció. El resultat mostra dos itineraris (a peu i a 
motor), ambdós en forma d’”Y” que connecten els nuclis de Barcelona, Molins de Rei i 
Sant Cugat del Vallès. Aquests itineraris s’articulen al voltant de nous nodes de 
centralitat (Can Balasc i Santa Creu d’Olorda), que actuen d’aglutinadors de serveis i 
de punts de referència, així com uneixen també nombrosos altres nodes de caire més 
secundari (ermites, restaurants, fonts i zones de lleure). 

Per tal d’identificar uns itineraris preferents, s’han proposat sengles seccions 
transversals (a peu i a motor), tot comptant amb elements d’homogeneïtzació 
(plataners que emmarquen les vies) i proposant aquelles modificacions puntuals que 
s’han estimat necessàries per completar la graduació en l’accessibilitat.  

D’aquesta manera ha quedat caracteritzada pel què fa a la mobilitat l’àrea de protecció 
especial La Rierada/Can Busquets i el Nivell de Protecció 1 que l’encercla, mitjançant 
mètodes d’oferta i tot respectant la riquesa i la personalitat del Parc de Collserola. 
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