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3. ACTUACIONS I PROJECTES FUTURS. 

En aquest apartat es presenten les actuacions de futur que estan previstes per 
les diferents administracions o entitats que volten la Serra, davant de la voluntat 
decidida d’impulsar el desenvolupament de l’àmbit de Collserola, vetllant a la 
vegada per la correcta integració de totes les actuacions que hi conflueixen. 

La Serra de Collserola, el principal espai natural de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que destaca per una gran varietat de paratges naturals, i amb una 
fauna considerablement diversa i de gran valor ecològic, continua amb el seu 
futur incert. Un futur gris ciment que podria fragmentar definitivament els seus 
ecosistemes si es desenvolupen tots els projectes urbanístics i viaris que 
contempla el desfasat però vigent Pla General Metropolità (PGM 1976). 

Projectes com els túnels d'Horta i Central (que travessarien la serra de 
Barcelona a Cerdanyola) o el vial de Cornisa (que carenaria de Montcada a 
Molins de Rei), encara que han quedat ajornats, continuen estan al damunt de 
la taula. 

Actualment, l'Ajuntament de Barcelona està rebaixant el volum d'edificació al 
vessant barceloní de la serra i recuperant terrenys per reconvertir-los en zona 
forestal, amb l'objectiu de reduir l'índex d'ocupació urbanística del territori més 
proper a Collserola. Actualment existeix una moratòria urbanística vigent sobre 
19 projectes d'urbanització de la part alta, que de moment estan aturats, 
mentre alguns altres es continuen desenvolupant. 

Altres Ajuntaments com els de Molins de Rei, Sant Just Desvern, Papiol o Sant 
Cugat, han fet gestos per desprogramar o permutar el sòl urbanitzable, tot i que 
Sant Cugat després de mirar per la preservació de Torre Negra, vol urbanitzar 
el sector de Can Busquets, una zona boscosa a l'interior del Parc de Collserola. 

Per altre banda, dins del Pla d’actuacions de Districte de Sarià- Sant Gervasi, 
està previst avançar en l’aplicació del Pla Integral de la Zona de Collserola, 
amb l’objectiu de recuperar els espais de lleure, la urbanització de carrers, 
treballar en el desenvolupament de Plans d'Autoprotecció, en la preservació de 
la biodiversitat i el manteniment i conservació de les zones verdes per impulsar 
la zona de Collserola en un gran espai ciudatà que combini l'oferta de lleure i 
de serveis amb la preservació del medi ambient i del seu equilibri ecològic. 

Un altre projecte que a dia d’avui encara  s’està estudiant, és el de la 
reordenació de la denominada “cota 500” al Cim del Tibidabo. Per això estan 
previstes algunes actuacions per tal de convertir els voltants del Tibidabo en 
una gran zona d'esbarjo, on es preveuen assolir uns 900.000 visitants anuals. 

Aquesta zona actualment en estudi, es vol projectar com un espai de lliure 
accés on està previst la ubicació d’un mirador i d’un Centre d’Informació e 
Interpretació del Parc de Collserola per tal de augmentar l’afluència de públic i 
a la vegada potenciar la divulgació i coneixement sobre l'espai natural. 
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Per poder fer front a aquest augment de visitants i amb la intenció de millorar el 
sistema d’accés en transport públic, disminuint així el tràfic rodat, s’està 
estudiant un nou funicular de connexió directa amb la parada de Avinguda 
Tibidabo dels FGC, situant una parada intermitja al Passeig de les Aigües i 
convertint l'estació superior en un accés també per al Camí de Carena. Aquesta 
nova infraestructura viària, no suposarà, segons l’Ajuntament de Barcelona, 
l’eliminació del Tramvia Blau, que es mantindria com un element simbòlic.  

Coincidint amb el projecte del nou funicular, actualment, s’està estudiant la 
possibilitat de la construcció d’un nou aparcament a la Pza. Kennedy, junt a 
l’estació dels FGC de Avda. Tibidabo, amb una capacitat de 300 vehicles. 

Per altre banda, també s’està estudiant augmentar la capacitat del 
aparcaments als voltants de la “cota 500”. Per això està prevista la ubicació 
d’un nou aparcament al costat de l’Hotel Florida.  

Juntament amb aquestes mesures estructurals també s'estan duent a terme 
accions puntuals per millorar el lleure ciutadà com són l’inici de la continuïtat 
del Passeig de les Aigües, la peatonalització de la Crra. Alta de Roquetes o 
l'arranjament de diversos espais just en la zona de contacte entre Parc i ciutat.  

Un altre projecte que en el dia d’avui s’està portant a terme, i que té una gran 
importància en relació amb el vessant barceloní de la serra, és l’anomenada 
Ronda Verda. En ell, està projectada una xarxa de 60 km de carril bici que 
rodejarà l’àrea metropolitana de Barcelona a l’any 2005. Aquest cinturó verd, 
envoltarà tota la ciutat de Barcelona a partir del tram ja existent al costat del riu 
Besòs i continuant pel Passeig de les Aigües, l'Hospitalet, Montjuïc i al llarg del 
front marítim. 

Aquest projecte integra 29 trams en bicicleta, dels quals cinc ja estan creats i la 
resta s’aniran realitzant en el transcurs del pròxim any i fins el 2005. 

 

Figura 14:  Ronda Verda 
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El fet que el Passeig de les Aigües formi part de la esmentada Ronda Verda, 
ajuda a la conversió d’aquesta en un eix cívic i lúdic, incitant l’adequació de la 
vessant barcelonina com un gran espai per els ciutadans. Amb el projecte de la 
Ronda Verda augmentarà la freqüentació dels ciutadans, i es millorarà la 
relació entre el Parc i la ciutat. 

Per últim, dins del pla d’actuacions de les diferents administracions, està previst 
el soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió, davant de la necessitat de 
minimitzar l’elevat impacte paisatgístic que suposen. 

 




