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5. PROPOSTES DE MILLORA PER EL VESSANT 

El procés d’anàlisis que s’ha realitzat en els apartats anteriors, ha facilitat un 
àmplia reflexió que ha conduït a l’establiment d’un seguit de criteris considerats 
essencials a l’hora de traçar les propostes de l’estudi i que a continuació es 
mostren: 

Des d’un punt de vista global del Parc de Collserola, s’han establert els següents 
criteris per a la redacció de les propostes: 

§ Evitar i, en la mesura del possible, fer reversible la fragmentació del Parc. 
§ Garantir la connectivitat ecològica del Parc, evitant així el creixent aïllament 

ecològic de Collserola. 
§ Potenciar els efectes positius que té una zona protegida de grans 

dimensions al mig de la regió metropolitana, 
§ Valorar l’heterogeneïtat dels ambients naturals 
§ Superar la percepció que el ciutadà té de Collserola com un conjunt de 

peces i usos desvinculats, per una altra d’unitària per tal d'incrementar la 
seva valorització i implícitament la seva protecció 

§ Afavorir l'accessibilitat al Parc en transport públic per reduir el tràfic privat 
intern i el seu impacte en el medi. 

Des del punt de vista del vessant, els criteris considerats a l’hora de redactar les 
propostes han sigut: 

§ Mantenir la diversitat d'ambients que concorren en aquesta àrea, amb 
especial referència als espais oberts. 

§ Afrontar la correspondència observada entre la freqüència d'incendis, les 
característiques de la vegetació i la tipologia dels teixits residencials veïns. 

§ Potenciar la gestió dels aspectes ambientals, en línia amb el que s’està 
fent en els prats d'albellatge. 

§ Racionalitzar el traçat de les nombroses línies elèctriques que creuen la 
zona. 

§ Regular els usos en el vessant per afavorir la preservació del medi. 
§ afavorir la connectivitat ecològica entre els espais lliures del vessant i 

l'espai verd urbà. 
§ Potenciar, d'una manera racionalitzada, l'accessibilitat al Parc des de la 

ciutat. 
§ Resoldre la manca de continuïtat i connectivitat del Passeig de les Aigües. 
§ Evitar que la progressiva consolidació de la zona construïda en el sector de 

Vallvidrera suposi la fragmentació del vessant. 
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5.1. MILLORA DEL MODEL D’ORDENACIÓ 

Fruit de la reflexió sobre la relació entre el vessant barceloní i el Parc de 
Collserola, es defineixen una sèrie de propostes a dur a terme en aquesta àrea 
per una millor relació entre la ciutat i el Parc. 

Amb aquestes propostes es pretén: 

§ Aconseguir una bona interfase entre el Parc i la ciutat i en particular es 
busca tenir una frontera ben definida. 

§ Ubicar-hi espais per al lleure i el passeig a la Carretera de les Aigües – 
Camí de Carena articulant itineraris que hi facilitin l’accés des de diferents 
punts de la ciutat. 

§ Recuperar les zones de transició fomentant usos amb propietats 
esmorteïdores. 

§ Aconseguir una alta qualitat paisatgística; i procurar que el parc penetri a la 
ciutat. 

Per portar a terme tot això, es poden desenvolupar propostes sobre tres elements 
estructuradors [8]  

A. SISTEMA LONGITUDINAL D’ESTRUCTURACIÓ INTERNA. 

Aquest sistema té per objectiu dotar al vessant del Parc d'un element d’identitat 
comú que faciliti l’accessibilitat i que permeti relacionar els diferents elements 
d’interès presents en el vessant barceloní. No es tracta d’un únic element sinó 
que aquest estigui integrat pels trams actuals del passeig de les Aigües i el Camí 
de Carena, que per ells mateixos ja representen una part molt important del 
sistema, així com les seves prolongacions mitjançant nous trams. 

Els objectius bàsics de dotar el vessant barceloní d’en element longitudinal 
d’estructuració interna són principalment: 

§ Unir o enllaçar els diversos elements del vessant barceloní: lleure, 
equipaments, teixit viari, itineraris històrics, mitjançant una via per a 
vianants. 

§ Establir una connexió de continuïtat dins el vessant, que estructuri i 
cohesioni els sistemes transversals aproximant el Parc a la ciutat. 

§ Posar els visitants en contacte amb la natura. Oferir un itinerari de passeig 
que, gràcies a la seva sensible horitzontalitat, pugui ser gaudit per tothom. 

§ Completar l’extraordinari balcó panoràmic de Barcelona i de l’àrea 
metropolitana. 

§ Disposar d’una via de servei al llarg de tot el vessant que serveixi per a la 
detecció, prevenció i extinció d’incendis, així com per a la vigilància, el 
manteniment, la potenciació i cura de la vegetació del vessant. 

En aquest apartat es planteja el Passeig de les Aigües com un dels elements 
estructuradors del vessant de Barcelona. 
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El projecte de prolongar els trams ja existents d’aquest corredor verd, traçaria una 
via d’uns 20 km, que aniria des de Sant Pere Màrtir (costat occidental) fins a Torre 
Baró (costat oriental). 

Com es pot veure en el plànol núm. 9 , actualment el Passeig de les Aigües neix a 
Sant Pere Màrtir i discorre pel vessant pràcticament horitzontal (cota 275) fins al 
Pla dels Maduixers, sota el Cim del Tibidabo. Per altre banda, continua cap al 
costat més oriental des del Revolt de la Paella i fins a Torre Baró. En aquest cas 
la pendent deixa de ser horitzontal, i passa a ser més pronunciada, ja que el 
desnivell total a salvar es de 150 m aproximadament. 

El Cim de Tibidabo, a una cota de 512 metres, és el punt que presenta més 
afluència de públic de tot Collserola. Al ser el punt culminant de la Serra fa, que a 
més de gaudir d’una bona panoràmica sobre la ciutat, sigui un bon punt des d’on 
podrien néixer molts itineraris en baixada. Així doncs, si l’accés amb transport 
públic fos de qualitat, els visitats podrien arribar al Cim amb l’ajut del transport 
públic, i des d’allí podrien escollir entre els diferents itineraris de baixada fins a la 
ciutat. Per aquestes raons, si es dugués a terme la perllongació del Passeig de 
les Aigües seguint indiscriminadament la cota 275, el Cim del Tibidabo quedaria 
aïllat d’aquest sistema longitudinal, desaprofitant així aquest espai lliure. Per això 
el que en realitat es planteja, no és una sinó dues línies de comunicació, vedades 
als vehicles motoritzats i que discorreguessin per dues cotes diferents: el Passeig 
de les Aigües per la via inferior, i el Camí de la Carena per la superior, quedant 
interconectades pels funiculars de Vallvidrera i del Tibidabo. 

Així doncs, per una banda, la Carretera de les Aigües es prolongaria des de el Pla 
dels Maduixers (cota 275) fins al Revolt de la Paella (cota 345), tenint en compte 
que el traçat d’aquest tram presentaria un pendent considerable que faria menys 
agradable i descansada la passejada. 

Per altre banda, en el punt on l’actual Passeig de les Aigües es creua amb la 
Carretera de Vallvidrera (BV-1462) naixeria el Camí de Carena que es dirigiria 
cap al Cim de Tibidabo, fins a la denominada “cota 500” on s’haurien de preveure 
algunes actuacions importants per tal de poder aprofitar aquest espai. Des del 
Cim del Tibidabo, el Camí de Carena continuaria fins a connectar amb el Passeig 
de les Aigües, on la connexió es faria a través d’una franja definida per 
l’Arrabassada i els límits del barri de Sant Genís dels Agudells.  

Una vegada ja unificat, el passeig discorreria, en direcció Besòs cap a l’extrem 
oriental de la serra aprofitant l’actual Camí de Carena que arriba fins al mirador de 
Torre Baró. Aquest mirador s’hauria d‘adaptar a la seva nova funció, doncs 
assumiria el paper de punt d’arribada del circuit. 

Tenint en compte, lo esmentat anteriorment, l’itinerari integrat per la carretera de 
les Aigües i la seva connexió amb el denominat camí de la Carena, dotaria a 
Collserola d’una gran identitat comú que en l’actualitat no és percebuda per els 
usuaris del Parc, vist sovint com una suma de espais fragmentats entre sí. 
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Junt amb la prolongació del Passeig de les Aigües i del Camí de Carena, amb les 
corresponents connexions, s’estableixen els següents àmbits de 
desenvolupament per tal de complementar el sistema longitudinal de estructuració 
interna: 

1. Àrea de Sant Pere Màrtir: 

Malgrat estar fora del terme municipal de Barcelona, aquest seria el punt inicial 
d’aquest recorregut. Per aquesta raó, aquesta àrea hauria de ser accessible tant 
amb transport públic com amb vehicle privat. En la actualitat, no es pot accedir 
mitjançant transport públic, així doncs, l’accessibilitat és majoritàriament rodada, i 
es conta amb un aparcament amb una capacitat de 100 vehicles. 

En aquest àmbit, s’hauria de contemplar la possibilitat de accedir mitjançant el 
transport públic, per això es recomana per exemple la prolongació de la línia 113 
d’autobús. A més, aquest àmbit s’hauria d’adaptar a la funció d’inici o final del 
passeig. 

 
 

Figura 15: Cim de Sant Pere Màrtir, Passeig de les Aigües. Font: Consorci Parc 
de Collserola 

2. Cim del Tibidabo - "Cota 500“: 

El cim del Tibidabo, amb 512 metres d’altitud, és un dels pocs punts de la Serra 
de Collserola que permet al visitant percebre aquest sistema muntanyós com una 
unitat i no com un conjunt de peces desencaixades. El Parc d’Atraccions és el lloc 
que registra més afluència de públic de Collserola (entre 400.000 i 450.000 
visitants/any). Aquestes dos circumstàncies s’uneixen per fer de la “cota 500” 
(actualment en estudi) un espai de lliure accés on està projectada la ubicació d’un 
mirador i d’un Centre d’Informació e Interpretació del Parc de Collserola per tal de 
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augmentar l’afluència de públic i a la vegada potenciar la divulgació i coneixement 
sobre l'espai natural. Així mateix, es proposen una sèrie de rutes o itineraris, que 
degudament senyalitzats, sortissin d’aquest punt. Degut a que ens trobem en el 
punt més alt de la Serra, aquests serien uns itineraris excel·lents per caminar i 
passejar, i a la vegada serien útils per baixar a peu o en bicicleta fins a la ciutat tot 
gaudint de les vistes. 

La transformació, actualment en estudi, del Parc d’Atraccions del Tibidabo, es 
proposa l'objectiu d'assolir uns 900.000 visitants anuals i preveu establir un espai 
de lliure accés al voltant de la "cota 500". Per poder fer front a aquest augment de 
visitants i amb la intenció de disminuir el tràfic rodat, s’hauria de millorar el 
sistema d’accés en transport públic. A dia d’avui, s’està estudiant un nou funicular 
de connexió directa amb la parada de Avinguda Tibidabo dels FGC, situant una 
parada 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.  

Davant de l’objectiu de augmentar el número de visitants en aquesta zona, s’està 
estudiant augmentar la capacitat del aparcaments, doncs actualment es conta 
amb un total de 574 places, entre l’aparcament del Parc d’atraccions, el de la 
Torre de Collserola i el situat al costat del mirador de la Font Groga. Per això està 
previst la ubicació de un aparcament al costat de l’Hotel Florida. 

Sota aquesta perspectiva, s'entén que en l’actualitat el Parc d'Atraccions és una 
mena d”'illa" enmig de Collserola, però a la vegada és un punt de màxima 
afluència de públic. Es proposa aprofitar aquestes potencialitats connectant 
aquest espai lliure de "cota 500" amb el Camí de Carena per l’àrea de Vista Rica. 
Aquest projecte obligarà a modificar una part de l’actual traçat del Passeig de les 
Aigües, i a apropar-lo al Hotel Florida i a la carretera de l’Arrabassada. 

 
 

Figura 16: Cim Tibidabo – Vallvidrera. Font: Consorci Parc de Collserola 
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3. Àrea de connexió entre el Passeig de les Aigües i el Camí de la 
Carena al Revolt de la Paella 

En aquest àmbit, es proposa, que la connexió entre el Passeig de les Aigües – la 
via inferior- i el Camí de la Carena – la superior- es faci a través d’una franja 
definida per l’Arrabassada i els límits del barri de Sant Genís dels Agudells.  

Així dons es podria aprofitar la gran amplada del primer tram d la Carretera de l’ 
Arrabassada per passar-hi el passeig en paral·lel. L’estrenyiment de la secció de 
la carretera, a més de potenciar la reducció de la velocitat del vehicles a motor 
que hi circulen, podria permetre la col·locació d’un carril bici junt al passeig per els 
vianants. 

Amb l'ajust de la secció de la carretera aconseguiria anar disminuint l'impacte que 
la velocitat dels vehicles produeix sobre el Parc. 

De la mateixa manera que en els altres àmbits, es proposa millorar l’accés a la 
zona amb el transport públic i en concret amb l’autobús 112 que en el dia d’avui 
dona servei al barri de Sant Genís, però que podria millorar el seu servei allargant 
el seu recorregut per la carretera de l’Arrabassada fins aquest punt de connexió, 
augmentant la freqüència de pas o reforçant el servei amb un altre línia.  

 

 
 
Figura 17: Revolt de la Paella – Llars Mundet. Font: Consorci Parc de Collserola 
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4. Portell de Valldaura 

La importància d’aquest àmbit de desenvolupament radicar en que aquest, és 
l’extrem final de un dels sistemes transversal de connexió amb la ciutat descrits 
més endavant. Per tant, com un del objectius d’aquest sistemes transversal és el 
de millorar la connexió entre la ciutat i el Parc, es proposa un tercer funicular o un 
minimetro que s’enllaçaria amb la xarxa actual de metro, concretament amb la 
línia verda, amb la parada de Mundet. D’aquesta manera, aquest funicular 
milloraria l’accessibilitat a l’àrea del Portell de Valldaura, que forma part del Camí 
de Carena. El funicular contaria amb una parada intermitja a Llars Mundet, donant 
així servei a la Universitat de Barcelona. 

En el dia d’avui, no existeix cap línia d’autobús que es pugui allargar per donar 
servei àmbit de desenvolupament. Per aquesta raó, i tal i com es comentarà més 
endavant, es proposa una nova línia per poder unir l’avinguda de l’Estatut amb el 
portell de Valldaura. 

En aquest àmbit, sí que seria recomanable l’ampliació del actual aparcament que 
té una capacitat per únicament 25 vehicles. 

5. Coll de la Ventosa - Can Rius 

Aquest àmbit està situat en el punt d'encreuament amb la carretera d’Horta i la del 
Cementiri. A més, com succeïa amb el Portell de Valldaura, coincideix amb 
l’extrem final de un dels sistemes transversals. Per això es caracteritzar per ser un 
dels elements d'accés i serveis al Passeig de les Aigües,  

Es proposa incorporar un petit aparcament i elements de servei per tal de 
completar l’actual àrea de lleure. 

El transport públic haurà de tenir una parada en aquest punt aprofitant les línies 
existents (línia autobús del Cementiri) o mitjançant noves línies de bus. 

 
Figura 18: Plaça Karl Marx- Hòspital de Sant Llàtzer. Font: Consorci Parc de 

Collserola 
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6. Mirador de Torre Baró 

El mirador de Torre Baró, restaurat l’any 1989, és a l’última elevació de la serra 
pel cantó del nord-est, emmarcat pels barris de Roquetes i Torre Baró. És un lloc 
utilitzat tradicionalment per al lleure i l’esbarjo dels veïns dels barris situats a 
banda i banda del turó, des d’on es gaudeix d’una amplia panoràmica sobre la 
ciutat, la desembocadura del Besòs, Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona i els 
primers pobles del Maresme. 

Aquest és el punt més oriental del sistema i s’hauria d‘adaptar a la seva nova 
funció, doncs assumiria el paper de punt d’arribada del circuit: caldria potenciar-lo 
incloent algun ús que definís el seu caràcter d'inici o arribada. Aquest no hauria 
de ser només de caire local sinó general, relacionat amb l’espai lliure. 

 
 

Figura 19: Roquetes – Torre Baró. Font: Consorci Parc de Collserola 
 

La proposta de dotar al vessant del Parc d'un element d’identitat comú, que 
s’aconseguiria mitjançant la prolongació del Passeig de les Aigües i el 
desenvolupament dels àmbits descrits anteriorment, encara que seria un objectiu 
a realitzar a llarg termini (de fet ja s’està duent a terme), és una element clau, ja 
que actualment existeix una manca d’un element que uneixi els diversos elements 
del vessant barceloní. Així doncs, amb aquesta solució, es milloraria la percepció 
que actualment es té del vessant barceloní, com un conjunt d’elements 
desvinculats i aïllats entre sí, i no com una estructura unitària. 
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B. SISTEMES TRANSVERSALS DE CONNEXIÓ  

Per poder assignar un paper actiu al vessant de Barcelona, i especialment al 
Passeig de les Aigües, s’ha de assegurar i potenciar les connexions amb el 
territori de l’entorn. Així doncs, introduint punts i traces de connectivitat es pot 
assegurar una connexió fluïda entre el Parc i la ciutat.  

La connexió entre ambdós àmbits, que haurà d’evitar la mútua ignorància i la 
relació desigual, pretén arribar a plantejar la continuïtat entre els espais lliures de 
la ciutat i els del mateix parc, millorant així l’accessibilitat des de la ciutat al Parc. 
Per altre banda, aquests sistemes transversals tindrien un altre funció: Donada la 
gran distància, prop de 25 km, a recórrer si es vol anar d’una punta a l’altre del 
vessant barceloní, es poc probable que es ressegueixi tot el passeig de cop. Per 
aquesta raó, amb els sistemes de connexió transversals i millorant el servei del 
transport públic que arriba fins a Passeig de les Aigües o fins al Camí de Carena, 
els ciutadans podien apropar-se al vessant per un dels sistemes transversals amb 
transport públic, a peu o en bicicleta, recorre un tram del Passeig de les Aigües o 
del Camí de Carena i retornar a la ciutat per un sistema transversal de connexió 
diferent al de la pujada. D’aquesta manera, es realitzarien uns circuits de menor 
distància, recorrent a l’ajut del transport públic. 

Al voltant del Parc de Collserola hi ha diverses àrees que, malgrat no formen part 
del Parc per haver quedat relativament aïllades dins la trama urbana, hi tenen una 
vinculació per la seva situació geogràfica i les seves característiques ecològiques. 
Són espais com Parc Cervantes, el Parc de l’Oreneta, el Torrent de les Monges- 
Marques de Sentmenat, la Font del Mont, el Parc del Laberint, el Parc Central de 
Nou Barris,o el Parc de la Guineueta, entre d'altres. Aquests espais tenen un 
paper important a l'hora de garantir la conservació de Collserola. 

Amb aquests espais, seria bo crear un figura d’espais associat al Parc de 
Collserola per tal de reconèixer el paper que desenvolupen aquestes àrees, com 
a vehicle per apropar els ciutadans al vessant barceloní de la Serra, convertint 
així, el Passeig de les Aigües en un espai d’oci i lleure compatible amb la natura. 

Si es vol millorar la relació entre el vessant barceloní del Parc de Collserola, es 
proposa una connexió entre els espais verds urbans i el parc de Collserola. 
Aquesta connexió s’hauria de portar a terme mitjançant passadissos verds o 
sistemes transversals de connexió per a vianants, que degudament senyalitzats, 
promouen i faciliten l'accés al Parc tant a peu com en bicicleta. D’aquesta manera 
es disminuiria l’ús del vehicle privat a l’hora d’accedir al Parc, ja que actualment 
es la forma majoritària d’accés. 

És important destacar que els connectors transversals ciutat - parc s'han 
d'entendre com a part del Parc de Collserola que entren a la ciutat, i això 
implicaria l'adequació de la seva vegetació a la pròpia de Collserola i un seguit 
d'accions encaminades a mantenir una certa fauna autòctona. 

Cadascun d'aquests àmbits, amb un marcat caràcter natural, sorgeixen amb la 
finalitat i objectiu de:  
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§ Garantir la connectivitat i continuïtat entre els espais lliures del parc i els 
sistemes d'espais lliures urbans. 

§ Concentrar els punts d’accés al vessant evitant així que tots els indrets del 
vessant siguin accessibles per la gent, dons les zones no accessibles 
tenen un paper destacat en la persistència d’espècies, comunitats i 
processos ecològics. 

§ Millorar l'accessibilitat per vianants des de la cuitat al sistema Camí 
Carena- Passeig de les Aigües, disminuint així l’accés amb vehicle privat. 

§ Apropar i potenciar de certs equipaments existents i de punts d’interès com 
ara can Mas Deu, el Viver de can Borni, can Massó, etc. 

Dins del model general es proposa passar d'un esquema lineal de relació entre 
ciutat i Parc (una mena de línia d'exclusió) a un altre que permeti enfortir la 
transversalitat, és a dir la relació directa entre Parc i ciutat cercant la continuïtat i 
proximitat dels dos móns. 

Els àmbits definits sota aquesta perspectiva són: 
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1. Parc Cervantes - Sant Pere Màrtir – Passeig de les Aigües 

El Parc de Cervantes té una superfície de 9,15 ha, esta situat en el districte de 
Les Corts a l’entrada de Barcelona pel costat Oest, en la confluència de 
l'avinguda Diagonal i la carretera d'Esplugues, i està catalogat com a jardí temàtic.  

Per donar continuïtat entre el Parc Cervantes i l'espai natural de Finestrelles s'ha 
de fer un connector que salvi la Ronda de Dalt. D'altra banda s'ha de definir el 
camí d'accés per a vianants fins al mirador dels Xiprers al Passeig de les Aigües. 

 
Accés fins al Parc de 

Cervantes: 

§ 22, 63, 78, 60, 75, 
113 

 
Longitud del sistema 

transversal: 

§ 2,1 Km 

 

 
 

Millora d’accessibilitat 
proposada: 

§ prolongació línia 
113 

  

 

Figura 20: Sistema transversa 1: Parc Cervantes - Sant Pere Màrtir – Passeig de 
les Aigües. Elaboració pròpia 
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2. Monestir de Pedralbes - Parc de I'Oreneta - Passeig de les Aigües 

El Parc de l’Oreneta té una superfícies de 17 ha, es troba en el districte de Sarrià 
- Sant Gervasi, situat darrera del Monestir de Pedralbes, i sobre les primeres 
estribacions de la Serra de Collserola. 

Aquest àmbit està clarament definit per l'actual Parc del Castell de l'Oreneta; la 
seva connexió amb la ciutat passa pels jardins del Monestir de Pedralbes fins als 
jardins del Palau de Pedralbes. 

 

 
Accés fins al Monestir de 

Pedralbes: 

§ 113, 22, 75, 64 

 
Longitud del sistema 

transversal: 

§ 1,5 Km 

 

 

 

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ prolongació línia 66 

  

 

Figura 21: Sistema transversal 2: Monestir de Pedralbes - Parc de I'Oreneta - 
Passeig de les Aigües. Elaboració pròpia 
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3. Torrent de les Monges - Parc de Sentmenat - Passeig de les Aigües  

Aquest sistema aprofitaria l'accessibilitat que ofereix la parada dels FGC de Reina 
Elisenda i la recuperació del Torrent de les Monges com a connector natural i 
pedestre entre el Passeig de les Aigües i la ciutat. 

 

 
Accés fins al Torrent de les 

Monges. 

§ 22, 30, 34, 64, 66, 75  
§ Reina Elisenda (FGC) 

 
Longitud del sistema 

transversal: 

§ 2,2 Km 

 

 

 

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ prolongació línia 66 

  

 

Figura 22: Sistema transversal 3: Torrent de les Monges - Parc de Sentmenat - 
Passeig de les Aigües. Elaboració pròpia 
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4. Font del Mont - Passeig de les Aigües 

El sistema transversal té una longitud de prop de 1 Km, i pretén aconseguir 
connectar l’espai de la Font del Mont amb el Passeig de les Aigües. Per poder dur 
a terme el passadís, s'hauria de preservar com a espai lliure el torrent i el fondal 
del Mont, connectant amb la ciutat a través de l'espai lliure del costat del carrer 
Anglí. 

 

 
Accés fins a la Font del 

Mont 

§ 30, 66 

 

Longitud del sistema 
transversal: 

§ 0,9 Km 

 

 
 

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ - 

  

 

Figura 23: Sistema transversal 4:  Font del Mont - Passeig de les Aigües. 
Elaboració pròpia 
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5. Avinguda Tibidabo - Cim del Tibidabo "Cota 5OO" 

Aquest és un dels sistemes transversals d'accessibilitat més important del 
vessant. Es proposa prolongar el funicular del Tibidabo fins connectar amb la 
parada de l'Avinguda del Tibidabo dels FGC i incloure una nova parada en el 
Passeig de les Aigües. El sistema integra diversos punts d’interès existents com 
són: Ca n'Arús, el Pla de les Maduixeres, l’Observatori Fabra, l'Escola Judicial, 
l'Ideal Pavillon, els Vivers de Can Borni, la Font de Can Borni, i fins arribar a la 
Torre - Mirador de Collserola i a la "cota 500" del Tibidabo. 

 

 
Accés a av / Tibidabo 

§ 17, 22, 58, 73, 75, 123 
§ Av /Tibidabo (FGC) 

 
Longitud del sistema 

transversal: 

§  dcha. 4,1 Km 
§ izq. 3,8 Km 

 

 
 

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ Funicular enllaçat amb 
línia d’FGC 

  

 

Figura 24: Sistema transversal 5: Avinguda Tibidabo - Cim del Tibidabo "Cota 
5OO". Elaboració pròpia 
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6. Avinguda de l'Estatut - Portell de Valldaura (Camí de Carena) 

Aquest és un dels sistemes transversals més complet: des de la ciutat es té 
accessibilitat amb metro des de la parada Mundet de la línia 3. La connexió verda 
es proposa a través de l'Avinguda de l'Estadi, dels espais públics del costat de 
l’Avinguda de Can Marcet, dels jardins de Marià i del Parc del Laberint al qual se li 
ha de donar continuïtat fins arribar al Portell de Valldaura passant pel Castell del 
Fortí. Con s’ha comentat amb anterioritat, es planteja la possibilitat de col·locar 
algun tipus de transport públic per aconseguir el màxim desenvolupament del 
model i acostar el Parc a la ciutat. Aquest podria tenir parada a Llars Mundet 
donant servei a la Universitat de Barcelona. El tipus de transport mecànic ha de 
ser el més respectuós possible amb el medi, com per exemple un minimetro o un 
funicular. 

 
Accés a : 

§ 10, 45, 102,  

 

Longitud del sistema 
transversal: 

§ 3,3 Km 

 

 

 

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ Nou funicular 

  

 

Figura 25: Sistema transversal 6 Avinguda de l'Estatut - Portell de Valldaura 
(Camí de Carena). Elaboració pròpia 
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7. Parc Central - Fondal de Can Masdéu - Coll de la Ventosa  

En aquest sector hi ha una bona connexió d'espai verd des de la ciutat a través 
del Parc Central de Nou Barris, quedant interrompuda després de la Ronda de 
Dalt. Per poder aconseguir-la una possibilitat seria recuperar el terreny que 
ocupen les actuals pistes de la Clínica Stauros. 

S'ha de preveure que l'equipament programat a l’àrea immediatament superior 
conservi una zona lliure per a la connexió. 

El sistema integra diversos llocs d’interès com són Can Masdéu, l'Hospital de 
Sant Llàtzer, el Coll de la Ventosa i Can Rius. L'antic ús agrícola de Can Masdéu 
ha deixat les seves traces en les terrasses i basses per la recollida de l’aigua que 
es podrien recuperar pensant en la seva rehabilitació i reutilització. 

L'actual línia d'autobús que va al Cementiri es podria potenciar amb una parada a 
l'equipament del Coll de la Ventosa donant accés al Passeig de carena. 

 
Accés fins al Parc Central 

§ 31,47, 71, 73, 76, 122, 
173, 11, 50, 51, 82 

§ Metro: Canyelles, 
Lllucmajor 

 
Longitud del sistema 

transversal: 

§ 3,2Km 

 

 
 

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ Augment de la 
freqüència línia102 

  

 

Figura 26: Sistema transversal 7: Parc Central - Fondal de Can Masdéu - Coll de 
la Ventosa (Camí de Carena). Elaboració pròpia 
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8. Parc de la Guineueta - Carretera Alta de Roquetes 

Aquest sistema transversal es proposa que arribi fins la franja de transició entre el 
Parc i la ciutat, i no fins al Passeig de les Aigües. La connexió amb la Carretera 
Alta de Roqueta, arriba des de la Plaça de Llucmajor a través del Parc de la 
Guineueta, passant per sobre la Ronda de Dalt i entre l'espai lliure del costat del 
carrer de la Guineueta Vella. 

 

 
Accés fins al Parc de la 

Guineueta 

§ 31, 47, 73, 76, 82, 173, 
11,32 

 
Longitud del sistema 

transversal: 

§ 1,3 Km 

 

  

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ Prolongació i millora 
freqüència línia 47 

  

 

Figura 27: Sistema transversal 8: Parc de la Guineueta - Carretera Alta de 
Roquetes. Elaboració pròpia 
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9. Trinitat Nova - Torre Baró 

La connexió en aquest sector és més complicada per la gran edificabilitat existent. 

Es pot fer a través de Via Júlia, de l’espai lliure de la nova ordenació del sector de 
Roquetes, del Parc del Pla de Fornells fins arribar al mirador de Torre Baró. La 
difícil accessibilitat a la part alta del barri faria del tot convenient pensar en algun 
sistema d'ajuda de tipus mecànic (ascensor inclinat o escales mecàniques) que 
des de la plaga de Roquetes i la Via Júlia facilités l'accessibilitat a la part alta del 
barri i a l’àrea del mirador de Torre Baró. 

 

 
Accés fins al Parc del Pla 

de Fornells 

§ 11, 12, 32, 50, 51, 60, 
76, 127 

 
Longitud del sistema 

transversal: 

§ 0,8Km 

 

 
 

Millora d’accessibilitat 
proposada 

§ prolongació i millora 
freqüència línia 127 

  

 

Figura 28: Sistema transversal 9: Trinitat Nova - Torre Baró. Elaboració pròpia 
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De la mateixa manera que succeeix amb la proposta de dotar el vessant d’un 
sistema longitudinal d’estructuració, els sistemes transversals, són unes mesures 
per millorar el model d’ordenació del vessant, que s’hauran de realitzar a llarg 
termini. 

C. FRANJA DE TRANSICIÓ ENTRE EL PARC I LA CIUTAT. 

Com a complement dels sistemes transversals de connexió entre la ciutat i el 
Parc, s’ha definit aquesta franja longitudinal de transició entre l’espai natural i 
l’espai urbà. Aquesta proposta no comporta grans nivells d’inversió econòmica, ja 
que, estaria constituïda bàsicament per espais lliures verds de dimensió variable, 
encara que també poden incorporar-se alguns dels equipaments ja existents o 
previstos pel planejament. En les parts on els condicionats ho permetin, es poden 
incloure usos de lleure vinculats als barris veïns, fomentant així activitats amb 
propietats esmorteïdores. Tot això fa que la franja faci la funció de “coixí” entre 
Barcelona i el Parc de Collserola. 

Contràriament als sistemes de connexió transversals, aquesta franja hauria de ser 
gestionada des de la ciutat, doncs seria un indret on el teixit urbá "s'estova", per 
protegir el medi natural i buscar un límit més "suau" entre els dos móns. Per altre 
banda, i de la mateixa manera que en els sistemes de connexió transversal, el 
respecte a la vegetació autòctona existent hauria d’estar sempre present. 

La creació d'aquesta franja, en definitiva, persegueix les següents finalitats: 

§ Definir el límit inferior del parc, prou clar perquè sigui inviolable i prou 
desdibuixat perquè enllaci amb els connectors verds intraurbans.  

§ Millorar la protecció del Parc ja que s'eliminen del vessant usos antròpics i 
friccions poc convenients per la preservació del medi natural. 

§ Harmonitzar les difícils relacions de veïnatge entre l'espai natural i els 
diferents barris. 

Aquesta franja de transició ha estat localment subdividida en diferents zones que 
sota la mateixa perspectiva, es desenvoluparien d’una manera diferent depenent 
de les circumstàncies específiques de pressió i veïnatge per a cada una d’elles. 
És per això que la dimensió i entitat de la franja és variable i va des del simple 
camí perimetral en l’àrea més occidental (Font de Lleó) fins a franges de dimensió 
més substancial en barris com Sant Genís dels Agudells, Roquetes o Canyelles. 
De la mateixa manera, s’ha de tenir en compte que la pròpia topografia, les 
preexistències i els camins actuals són elements que acaben de conformar-la. 

Com s’ha dit anteriorment, la franja queda subdividida en onze zones de 
dimensions variables que a continuació s’esmenten: 

- Font del Lleó 
- Camí del Bosc 
- Turó de Vilana 
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- Bellesguard 
- Pla de les Maduixeres 
- Els Penitents 
- Sant Genís - prolongació del passeig de les Aigües 
- Montbau 
- Font Baliarda 
- Font de Canyelles 
- Parc de Trinitat Nova 

Un cas diferencial és el de la zona entre Sarrià i Vallvidrera. En aquesta àrea el 
perill d'extensió del teixit urbà comportaria la fragmentació del Parc, això faria 
recomanable un treball específic de protecció de la continuïtat de l'espai lliure i, a 
la vegada, d'ajust de les edificabilitats permeses no executades per tal de 
resituar-les sota aquest criteri. 
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5.2. MILLORES D’ACCESSIBILITAT 

L’estudi sobre la mobilitat al vessant barceloní, és un element clau per convertir 
aquest vessant, en concret el Passeig de les Aigües- Camí de Carena, en un 
espai d’oci i lleure per als ciutadans més propers. Per aquesta raó, aquest estudi 
no ha de centrar-se exclusivament en la mobilitat i accessibilitat vehicular, sinó 
que ha d’abordar al mateix nivell els vianants, les bicicletes, els cavalls, etc.  

En aquest apartat, el que es pretén és proposar una sèrie de mesures que facilitin 
l’accés al vessant, i més concretament a la Passeig de les Aigües, per tal de 
poder convertir-lo així, en l’eix estructurador del vessant. 

Les propostes per a la millora de la connexió que es presentaran a continuació, 
queden agrupades segons el mode de transport empleat per accedir al Parc. Amb 
totes elles es busca que la població integri aquest espai natural en el seu lleure 
quotidià i poder aconseguir que el medi majoritari d’accés deixi de ser el transport 
privat, esdevenint el transport públic, en bicicleta o a peu, els medis més naturals. 

A. ACCÉS A PEU O EN BICICLETA 

Les mesures que es proposen per millorar l’accessibilitat al vessant barceloní a 
peu o en bicicleta, són a realitzar a curt termini, com es pot veure requereixen 
poca inversió econòmica, i són les que a continuació es comenten: 

 

A.1. Connectar els espais verds de la ciutat amb el Parc mitjançant 
passeigs per vianants i bicicletes. 

Com s’explica en l’apartat de Millora del model d’ordenació, per millorar la relació 
entre el Parc i la ciutat, es proposen uns passadissos verds o sistemes 
transversals que connectarien alguns dels espais verds situats a la part alta de la 
ciutat amb el Passeig de les Aigües. 

A l’hora de definir els sistemes transversals de connexió entre la ciutat i el vessant 
de Barcelona del Parc el que es busca, és fer accessible el Parc de Collserola des 
de els diferent espais lliures urbans tant a peu com en bicicleta. Per aquesta raó, 
els sistemes transversal de connexió haurien de comptar amb un passeig per 
vianants amb un carril bici a una banda. 

En el plànol núm. 11, hi figuren els diferents sistemes transversals que s’han 
proposats en l’apartat anterior de Millora del model d’ordenació. Aquest 
passadissos s’han repartit al llarg del vessant barceloní de la Serra de la manera 
més homogènia possible per tal de facilitar l’accés al Passeig de les Aigües des 
d’un major número de punts. 
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A.2. Connectar la xarxa de carrils bici de la ciutat amb els sistemes 
transversal de comunicació: 

En el Figura núm. 29, es pot veure quina és la xarxa existent de carrils bici a la 
ciutat de Barcelona a dia d‘avui, i quins són els carrils que estan previstos que es 
realitzin un futur. 

 

Figura 29. Xarxa  existent de carrils bici. 

Per aconseguir facilitar l’ accessibilitat al vessant barceloní, es proposa connectar 
la xarxa del carrils bici de la ciutat amb els sistemes transversals de connexió. 
D’aquesta manera, s’aconseguiria “connectar” Collserola amb molt més punts de 
la ciutat.  

Per altra banda, es recomana racionalitzar i ampliar la xarxa actual de carrils bici 
a la ciutat. Així doncs, des de qualsevol punt de la ciutat, no només des de la part 
més superior, quedaria connectat mitjançant el carril bici, amb el Passeig de les 
Aigües.  

Tots els carrils projectats als sistemes transversals de connexió, haurien de ser 
d’una amplada mínima de 1,2 metres i a més haurien de ser segregats amb l’ajut 
d’algun element de separació que serviria com a protecció, augmentant així tant 
la seguretat dels ciclistes com la dels vianants. 

 

A.3. Promoure i facilitar el transport de bicicletes als ferrocarrils: 

Donat el fort pendent que s’ha de superar per accedir al Passeig de les Aigües, 
des de la part més alta de la ciutat, es recomana potenciar i facilitar el transport 
de la bicicleta en els ferrocarrils, racionalitzar i ampliar la xarxa actual de carrils 
bici i instal·lar a tots els equipaments públics i espais d’activitat, mobiliari urbà per 
a l’aparcament de bicicletes. 
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A.4. Instal·lar mobiliari urbà per a l’aparcament de bicicletes: 

En tots els equipaments públics i principalment en els punt finals del sistemes 
transversals de connexió (al Passeig de les Aigües), es proposa instal·lar el 
mobiliari urbà necessari per a l’aparcament de bicicletes. D’aquesta manera s’està 
potenciant els recorreguts mixts :a peu i en bicicleta. 

 

B. ACCÉS AMB TRANSPORT PÚBLIC 

En aquest apartat s’exposen un sèrie de mesures que pretenen estimular i 
potenciar la utilització del transport públic com a mode sostenible de transport.  

En definitiva, es proposa potenciar el transport públic com els autobusos urbans i 
metropolitans i les vies ferroviàries, tant les que actualment imparteixen servei 
com les que es troben aturades, amb una major oferta de serveis en hores punta. 

Per apropar la xarxa de transport públic al vessant, s’ha d’aconseguir una bona 
qualitat de servei en totes de les línies i que la xarxa pública sigui lo més 
homogènia possible, tenint en compte les condicions orogràfiques del vessant.  

B.1. BUS 

Com s’ha comentat en l’apartat de Diagnosis, actualment, si es vol accedir al 
vessant barceloní amb autobús es força complicat. Sí que és cert, que punts, com 
el Cim del Tibidabo, Vallvidrera o Torre Baró, a dia d’avui existeixen línies 
d’autobús que hi donen servei, encara que amb freqüències de pas baixes (entre 
30 i 60 min). Per altre banda, si es vol arribar a qualsevol altre punt del vessant o 
del Passeig de les Aigües amb autobús, no hi ha actualment altres línies que ho 
permetin. Per aquesta raó, les propostes que a continuació es presenten, van 
adreçades a millorar el servei actual de les línies existents, prolongar altre línies 
que a dia d’avui no s’enfilen sobre el vessant, i proposar de noves per millorar 
l’accés a certs punts. 

B.1.1. Millorar el servei de les línies de bus que actualment donen accés a l 
Passeig de les Aigües 

En general s’hauria de millorar el servei de les línies de bus que actualment 
donen accessibilitat al Passeig de les Aigües, com per exemple: millorant les 
condicions de espera amb la instal·lació de marquesines a les parades amb més 
intensitat de viatgers o augmentant la freqüència de pas amb una major oferta de 
serveis en hores punta. 

Millorant el servei de les línies (millorant condicions d’espera o augmentant la 
freqüència) s’aconsegueix sense una gran inversió econòmica i en un període 
curt de temps millorar l’accessibilitat al vessant i disminuir l’accés al vessant amb 
el vehicle privat, disminuint així el seu impacte sobre el medi. 
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B.1.2. Adaptar i prolongar el recorregut de les línies de bus per millorar la 
connexió. 

En aquest punt, es detallen per cada una de les línies que a continuació es 
presenten, un seguit de mesures o propostes a tenir en compte en cada cas per 
així aconseguir millorar les connexions entre el Parc i la Ciutat amb autobús. 

Aquesta proposta, encara que necessària, en molts casos es complicada de 
portar a terme, ja a més de requerir una gran inversió econòmica, degut a la forta 
pendent que apareix a les zones més altes i a la falta de sol reservat per a noves 
infraestructures viàries, moltes vegades no es possible prolongar les línies per 
millorar la connexió. 

§ LÍNIA 113 

Una vegada s’aconseguís la continuïtat del Passeig de les Aigües, l’àrea de Sant 
Pere Màrtir seria el punt inicial/ final d’aquest recorregut. Com ja s’ha comentat, 
actualment no es pot accedir amb cap tipus de transport públic i per aquesta raó, 
es proposa prolongar la línia 113. 

Amb aquesta prolongació, es milloraria l’accés a l’àrea de Sant Pere Màrtir i 
s’aconsegueix connectar el parc de Cervantes i la Carretera de les Aigües - Sant 
Pere Màrtir (sistema transversal 1). 

§ LÍNIA 66 

Amb la prolongació de la línia 66 d’autobús, es millorarà l’accés al Passeig de les 
Aigües des del Monestir de Pedralbes- Parc de l’Oreneta (sistema transversal 2) i 
des del Torrent de les Monges- Marqués de Sentmenat (sistema transversal 3).  

La prolongació d’aquesta línia, tal i com es pot veure en el plànol 12 (Millores 
d’accessibilitat amb transport públic), es realitzaria mitjançant un recorregut 
“circular” pels carrers del recinte Can Caralleu. 

§ LÍNIA 102 

La línia 102 d’autobús, que dóna servei al Cementiri de Collserola, ja es pot 
utilitzar per accedir fins al Coll de la Ventosa. Aquesta línia, servirà per millora 
l’accessibilitat des de l’inici del sistema transversa 6 ( Avinguda de l’Estatut) fins a 
al final de sistema transversal 7 (Fondal de Can Masdéu - Coll de la Ventosa). És 
important destacar aquest fet, ja que amb aquesta línia es permet l’accés “creuat” 
dels sistemes transversals. 

§ LÍNIA 47: 

Per altre banda, es proposa prolongar la línia 47, per millorar accessibilitat a 
través de sistema transversal 8. 
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§ LÍNIA 127 

Per últim, per millorar accessibilitat a l’àrea de Sant Pere Màrtir a través de 
sistema transversal 9, es proposa allarga aquest línia. Una vegada la continuïtat 
del Passeig de les Aigües sigui una realitat, l’àrea de Sant Pere Màrtir serà un 
punt important d‘aquesta, que passarà a ser un punt d’inici o final, per aquesta 
raó, serà un punt de major afluència i, per altre banda, serà augmentar la seva 
freqüència de pas. 

 

B.2. FUNICULAR 

Com s’ha esmentat amb anterioritat, la existència dels funiculars de Vallvidrera i 
del Tibidabo, faciliten la l’accés directe a les cotes més altes del vessant. Tenint 
en compte que la xarxa ferroviària té actualment un impacte molt inferior a la 
viària, unes millores i una ampliació d’aquesta xarxa implicarien transformacions 
importants en l’accessibilitat del vessant. 

Les propostes queden doncs, centrades en el Funicular del Tibidabo i en una 
nova línia cap el costat més oriental del vessant, ja que actualment, la línia del 
Funicular de Vallvidrera, ofereix un servei de bona qualitat amb una freqüència de 
pas de 6 min. 

B.2.1. Prolongació del Funicular del Tibidabo i nova parada a la Ctra. de les 
Aigües. 

Per poder fer front a l’augment de visitants i per facilitar que aquests accedeixin 
d’una manera més fàcil i còmode al vessant, es planteja la prolongació del 
funicular del Tibidabo fins a connectar amb la parada de Av. Tibidabo dels FGC.  

A la vegada es proposa que aquest funicular inclogui una nova parada intermitja 
situada a la intersecció amb el tram actual del Passeig de les Aigües. L’estació 
superior del Funicular del Tibidabo que actualment dóna accés al Parc 
d’atraccions es mantindria, convertint-se en un accés al Camí de Carena. Com es 
pot veure en el plànol 11 (Model d’ordenació), el Passeig de les Aigües (nivell 
inferior) i el Camí de Carena (nivell superior), es troben solapats en el tram central 
i quedarien interconectats pels dos funiculars, el de Vallvidrera i el del Tibidabo. 

B.2.2. Nou funicular enllaçat amb la xarxa de Metro: 

Per aconseguir una accessibilitat homogènia en tot el vessant barceloní, es 
proposa un tercer funicular que s’enllaçaria amb la xarxa actual de metro, 
concretament amb la parada de la línia verda de Mundet. El nou funicular 
milloraria l’accessibilitat de la zona més oriental del vessant, i més particularment 
amb l’àrea del Portell de Valldaura, que forma part del Camí de Carena, i a la 
vegada podria donar servei a la Universitat de Barcelona. 
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Així com, la proposta de la prolongació del Funicular del Tibidabo està actualment 
en estudi, la construcció d’un nou funicular és una proposta que requereix de una 
gran inversió econòmica. Per altre banda presenta la avantatge del baix impacte 
ambiental i de que, tal i com ja s’ha comentat, a la vegada donaria servei a la 
Universitat de Barcelona. S’ha de tenir present, que els punts de màxima 
afluència del vessant barceloní, coincideixen amb els punts que són accessibles 
mitjançant els corresponents Funiculars, per aquest raó, es creu que amb aquest 
nou funicular, es facilitaria molt l’accés a la part més oriental del vessant. 



P
lànol 12: M

illores d'accessibilitat am
b transport públic. 

                 E
l.laboració pròpia
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C. ACCÉS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA: 

Un punt important a considerar seria aconseguir accessos al Parc per a persones 
amb mobilitat reduïda, per això amb el temps s’hauria de arribar a la supressió de 
barreres arquitectòniques i a establir mesures que afavoreixin l’autonomia 
personal d’aquestes persones amb disminució, com poden ser: 

- Supressió de barreres als equipaments i al transport públic 
- Garantir l’existència a tots els equipaments públics d’una reserva 

d’estacionament per a vehicles de persones amb disminució. 
- Promoure un itinerari per a persones amb disminució a l’àmbit del 

Vallvidrera Superior o Carretera de les Aigües amb la participació de FGC. 

D. APARCAMENTS 

Donada la elevada pendent que en molts casos s’ha de superar per poder accedir 
al vessant barceloní del Parc, i en concret, al Passeig de les Aigües, es proposa 
la ampliació de la capacitat dels aparcaments per a vehicles que es troben a prop 
de les estacions del funicular del Tibidabo i del de Vallvidrera. Coincidint amb el 
projecte del nou funicular que arribés fins a la “Cota 500”, i enllacés amb la línia 
d‘FGC, 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 per a 300 vehicles aproximadament. El cost d’aquest últim, a 
diferència de l’anterior, al ser un aparcament soterrat, és força major. 

Amb aquesta iniciativa es pretén disminuir la densitat de trànsit de vehicles privats 
que accedeixen de forma directa al Passeig de les Aigües i potenciar o apostar 
per l’accés mixta al Parc, facilitant així l’accés fins al vessant amb els funiculars. 

E. MILLORES DE SENYALITZACIÓ 

Al llarg de tot el vessant barceloní, existeixen una sèrie de camins o senders tant 
per a vianants com per a bicicletes que amb una forta pendent, s'enfilen cap les 
parts altes del massís. Aquests formen part de la xarxa de camins del Parc i 
constitueixen recorreguts mixtes, establerts pel Consorci del Parc. Estan indicats 
seguint senyalització pròpia del Parc, en la que s'hi indiquen el nom del camí i el 
destí principal del recorregut. 

Una vegada s’hagi aconseguit la continuïtat del Passeig de les Aigües, aquest 
passarà a ser un element estructurador del vessant, i des d’ell, es podrà accedir a 
diferents punts d’interès del vessant. Per aquesta raó, existeixen unes propostes 
adreçades a millorar la senyalització per facilitar la informació als visitants sobre 
els diversos elements del vessant: lleure, equipaments, itineraris històrics, als que 
es poden accedir des del Passeig de les Aigües. En concret es proposa: 

- Facilitar plànols de situació i orientació al visitant del Parc en els principals 
accessos.  

- Senyalitzar els punt d’interès propers al Passeig de les Aigües. 
- Senyalització dels diferents itineraris que es poden fer des del Passeig de 

les Aigües amb els temps necessari per realitzar-lo 
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5.3. MILLORES MEDIAMBIENTLS 

La zona de Collserola reuneix les condicions òptimes per a aconseguir un nivell 
de qualitat mediambiental i esdevenir alhora referència obligada de la relació de la 
ciutat amb el pulmó verd de l’àrea de Barcelona. 

Cal doncs, tractar el Parc des de l’atenció als aspectes de la natura, del paisatge i 
del lleure, articulant la relació dels barris amb l’espai que els defineix i els envolta. 

Barcelona té en les seves mans la possibilitat de conservar aquest espai natural 
en benefici de nostra societat, per aquesta raó, es proposen unes sèrie de 
mesures adreçades a preservar el vessant barceloní de la serra. 

Es tracta de maximitzar els beneficis socials i a la vegada minimitzar els efectes 
negatius sobre el la natura. 

A. REDUIR LA VELOCITAT DELS VEHICLES 

Si es vol disminuir l’impacte que provoquen les grans infraestructures que 
travessen la Serra de Collserola, una manera ràpida i econòmica seria realitzant 
un Pla de senyalització a les carreteres de l’àmbit per a reduir la velocitat de 
circulació dels vehicles i la mortalitat de la fauna. 

B. SUPRESSIÓ DE LA XARXA VIÀRIA PREVISTA PEL PGM. 

L'actual xarxa viària projectada i recollida pel PGM contempla la construcció de 
diverses infraestrutures a la Serra de Collserola. La majoria de la xarxa viària 
prevista en l'àmbit de protecció de la serra de Collserola prové del planejament 
efectuat als anys setanta, quan hom preveia que a la regió de Barcelona hi 
arribarien a viure 11 milions de persones. 

És evident que en l'actualitat, sortosament, les previsions de creixement 
urbanístic i demogràfic no han arribat a les dades projectades. Per tant, part de la 
xarxa viària projectada en el seu dia cal entendre-la com una resposta a aquells 
creixements desaforats previstos pels redactors. 

Una manca de rigor en la revisió de les dades tècniques i variables territorials, i la 
inèrcia administrativa ens han llegat un planejament de xarxa viària del tot 
desajustat amb la realitat territorial, i en aquest cas enfrontat amb la voluntat 
popular de preservar la serra de Collserola. 

Per aquest motiu es recomana la supressió del PGM del Túnel d'Horta, el Túnel 
Central i la via de Cornisa.  

Aquesta mesura, degut a que és necessari realitzar modificacions sobre la 
legislació vigent, presenta l’inconvenient de que per a la seva aprovació, serà 
necessari un procediment llarg i costós que pot durar fins i tot 5 o 6 anys. Per altre 
banda, es compta amb l’avantatge, de la forta pressió social que a dia d’avui està 
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reivindicant la supressió del PGM del Túnel d'Horta, el Túnel Central i la via de 
Cornisa.  

 

Figura 30: Xarxa viària projectada en PGM. Font: Consorci Parc de Collserola. 

 

C. RISC D’INCENDIS FORESTALS. 

En aquests punt es proposen una sèrie de mesures a portar a terme per poder 
minimitzar el nombre d’incendis forestals i per poder facilitar l’accessibilitat dels 
bombers en cas d’incendi, al vessant de Barcelona. Aquestes mesures adreçades 
a millorar la seguretat davant de riscs d’incendi forestal, al ser conseqüència 
d’altres propostes comentades anteriorment, com el soterrament de les línies o 
aconseguir la continuïtat del Passeig de les Aigües, no requereixen una gran 
inversió econòmica. 

Per evitar la ràpida propagació dels incendis que es poden originar en aquest 
vessant del Parc, es recomana augmentar la xarxa d’hidrants, l’obertura de 
franges de protecció i la neteja dels espais del bosc, ja que així es disminuiria la 
combustibilitat. 

C.1. Millores d’accessibilitat dels vehicles de bombers. 

Per facilitar la ràpida actuació dels vehicles de bombers es proposar l’estudi 
d’obertura de nous camins o senders que milloressin i facilitessin l’accés d’aquest 
vehicles de servei d’extinció d’incendis. 

Amb el projecte de prolongació del Passeig de les Aigües- Camí de Carena, 
l’accés a qualsevol punt del vessant seria molt més ràpid i efectiu, ja que aquest 
sistema longitudinal, travessa d’una punta a l’altre, tot el vessant. 
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C.2. Campanyes de sensibilització 

La gestió del Parc, mitjançant el Dispositiu de Prevenció d'Incendis, i encaminat a 
minimitzar el nombre d'inicis de foc, hauria de desenvolupar campanyes per a la 
prevenció, mitjançant programes educatius i de sensibilització adreçats a la 
població escolar, als residents, i a les persones de pas. Amb l’ajud de 
publicacions s'ha d’intentar transmetre la cura que cal tenir al bosc per no 
provocar incendis forestals sobretot al començar la temporada d’alt risc d’incendi. 

C.3. Evitar possibles incendis provocats con a conseqüència de les 
línies elèctriques: 

Les línies travessen masses boscoses d'arbusts fàcilment inflamables que han de 
ser permanentment gestionades per tal d'evitar incendis. Aquesta gestió derivada 
de les línies crea franges que modifiquen massa soviet l’estructura vegetal, 
trencant la continuïtat boscosa que presenta el massís. 

D. EVITAR L’AÏLLAMENT ECOLÒGIC. 

Les propostes adreçades a evitar l’aïllament del Parc de Collserola, s’haurien de 
realitzar en un curt període de temps per aconseguir evitar l’imminent aïllament 
ecològic de la Serra de Collserola. 

D.1. Conservar les zones agrícoles i agroforestals de la plana del 
Vallès: 

Conservar (i on sigui possible i desitjable, recuperar) les zones agrícoles i 
agroforestals de la plana del Vallès situades en contacte amb el parc o en les 
seves proximitats. 

Per al manteniment de les connexions ecològiques de Collserola, ens hem de 
centrar en el contacte entre el parc i la plana vallesana. A la plana vallesana, 
encara queden zones agrícoles i agroforestals importants que tenen un paper 
clau com a àrea d’alimentació, com a hàbitat, com a connector ecològic i com a 
zones tampó. 

De la mateixa manera, no s’ha d’oblidar invertir en repoblació per a tornar a el 
manteniment de les connexions amb la Serralada de Marina i les valls cap el 
Llobregat. 

D.2. Evitar que s’acabin realitzant les noves infraestructures previstes 
en el planejament, i frenar el creixement urbanístic: 

L'aïllament ecològic de Collserola és creixent degut a l'expansió urbanística i a la 
proliferació d'infraestructures. Si s’acaben realitzant de la manera prevista els 
creixements urbanístics i les noves infraestructures de transport que travessen 
aquest territori, probablement el contacte amb la plana vallesana acabi per 
desaparèixer. 
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Per altra banda, el planejament també preveu un conjunt de petites actuacions 
que poden anar ocupant alguns intersticis naturals de la perifèria de Collserola 
que actualment moltes espècies poden aprofitar per difondre’s cap a fora o cap a 
dins de l’espai. 

Aquesta proposta, té l’inconvenient del temps necessari pe a realitzar una 
modificació sobre la legislatura vigent, però és una proposta necessaris per evitar 
l’aïllament definitiu de la Serra. 

E. PROMOURE ACTIVITATS CIUTADANES DE DIVULGACIÓ DEL MEDI 

NATURAL. 

Partint de la base que bona part dels visitants que arriben al Parc viuen en àmbits 
urbans, s’ha volgut plantejar una nova proposta educativa que consistiria en 
promoure activitats destinades a l’Educació Ambiental. Aquestes activitats, 
haurien de ser impartides prèviament a la sortida al medi natural del Parc. Amb 
aquestes activitats es pretén que el visitant entengui millor com són i con 
funcionen el medi urbà i natural. Per altre banda es busca que els visitants 
reflexionin sobre la gestió i l’ús del espai natural i sobre les relacions existents 
amb les zones urbanes. 

Aquestes activitats, s’haurien de impartir a zones que siguin accessibles en 
transport públic, i a llocs relativament propers a nuclis de població.  

Amb una baixa inversió econòmica, amb aquesta proposta es pretén que la 
descoberta del medi, contribueixi a que els visitants considerin interessant 
respectar l’espai que els rodeja i participar en la millora de l’espai on viuen. 

F. MILLORA QUALITAT DEL PAISATGE: 

Amb les propostes que a continuació s’exposen, es pretén millorar la qualitat del 
paisatge del vessant barceloní del Parc de Collserola. 

F.1. Soterrament de les línies elèctriques 

Les línies elèctriques causen un gran impacte paisatgístic en el vessant barceloní 
de Collserola sobretot als seus dos extrems, Torre Baró i Finestrelles, ja que, com 
s’ha explicat amb anterioritat, es tracta de línies de gran voltatge, i alçades 
considerables. 

Les actuacions que a continuació es proposen, es pretén simplificar i disminuir 
l’impacte que provoquen aquestes línies sobre el paisatge. 

Les línies que travessen el Parc tenen una capacitat 66, 110 ó 220 Kv. Les línies 
de 66 kV han passat a tenir una funció distributiva amb ajust de les seves 
capacitats a 25 kV. Amb aquest ús poden ser soterrades amb un cost 
relativament baix. Les altres línies són de transport i poden ser substituïdes per un 
nou traçat de 400 kV que passi per la galeria de serveis soterrada existent a la 
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Ronda de Dalt. La possibilitat de soterrar les línies passa, en bona mesura per la 
voluntat de dur-ho a terme ja que ja existeix bona part de la infrastructura (a la 
Ronda de Dalt) preparada per incorporar l’esmentat traçat. 

La realització d’aquesta proposta, depèn en gran part de les iniciatives de les 
empreses elèctriques, i encara que costosa, a dia d’avui, ja s’està portant a terme. 

F.2. Preservar espais naturals i canalitzar l’accés al Passeig de les 
Aigües a través dels sistemes transversals 

Malgrat la vocació que té el vessant barceloní de Collserola, és important tenir 
present, que els espais naturals també són útils encara que no s’utilitzin. No és 
necessari ni desitjable que tots els indrets del vessant siguin accessibles a la 
gent. Les zones no accessibles, tenen un paper destacat per la persistència 
d’espècies, comunitats i processos ecològics.  

Per això seria bo realitzar l’acondicionament del Passeig de les Aigües- Camí de 
Carena , per tal que actués com a receptor i esmorteïdor de la resta del vessant 
de Barcelona. 

D’aquesta manera, l’accés al Passeig de les Aigües es realitzaria a través dels 
sistemes transversals que amb anterioritat s’han esmentat. Així doncs, es 
afavoreix que la gent accedeixi al vessant per uns punts determinats, evitant així 
que la gent vagi “per on vol” i deixant espais a on no es pot accedir. Les 
característiques que han de complir els punts d’accés queden resumides en: 

- La vegetació d’aquests passadissos ha de estar adequada a la pròpia de 
Collserola. 

- S'han d'entendre com a part del Parc de Collserola que entren a la ciutat. 
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5.4. POTENCIAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

A. MILLORA SERVEIS 

Per arribar a convertir el Passeig de les Aigües en un eix cívic, amb un caràcter 
clarament de passeig per a lleure, s’han de millorar l’oferta de serveis per als 
visitants. En concret s’ha pensat en: 

A.1. Nous centres d’informació 

Actualment, el Centre d’informació del Parc, es troba situat a la Carretera de 
Vallvidrera a Sant Cugat, i la manera d’accedir-hi, és mitjançant els ferrocarrils de 
la Generalitat. En aquest apartat, es proposa la ubicació de dos centres de 
Informació addicionals, degut a que l’existent en el dia d’avui es troba situat en un 
lloc poc accessible en transport públic, i la seva ubicació, fa que sigui força 
infrautilitzat, ja que tal i com s’ha comentat amb anterioritat, només és visitat per 
40.000 persones cada any. 

Els centres d’Informació, han de ser punts d’acollida i de referència per als 
visitants. Han de oferir una informació general bàsica i pràctica: indrets, 
possibilitats, transports, serveis, etc.. A més han de suggerir activitats 
encaminades al coneixement del Parc i dels seus valors i promoure un ús 
educatiu i respectuós. Aquests Centres han de disposar d'una oferta d'activitats 
guiades i dels itineraris senyalitzats que es poden realitzar en el seu entorn. 

Tot seguit s’indica la ubicació dels dos centre proposats. Ambdós tindran la 
vocació de servir de nexe d’unió entre els ciutadans i el Parc. 

§ Centre d’informació situat al Passeig de les Aigües: 

Si es vol que el Passeig de les Aigües esdevingui un eix cívic, un lloc per al lleure 
dels ciutadans, serà convenient la ubicació d’aquest nou centre d’Informació per 
poder donar servei i oferir i una informació general bàsica i pràctica de l’entorn. 

§ Centre d’informació a l’espai de la “COTA 500” 

Con s’ha exposat amb anterioritat, el cim del Tibidabo, és el punt del Parc que 
presenta una major afluència de públic, per aquesta raó, l’espai de la “cota 500”, 
és un dels llocs més adients per situar-hi un centre d’Informació. D’aquesta 
manera augmentarà l’afluència de públic i a la vegada es potenciarà la divulgació 
i coneixement sobre l'espai natura. 

A.2. Ampliació de l’oferta lúdica 

Si s’aconsegueix augmentar l’oferta lúdica de l’àrea propera al Passeig de les 
Aigües, ajudaria a que aquesta, es convertís en l’eix cívic i lúdic per als habitants 
veïns del Parc. Alguns dels exemples proposats són entre altres: 

§ Creació d’activitats d’aventura de baixa intensitat com per exemple rutes 
BTT, a cavall, caminades, tirolina, tir a l’arc, etc. 
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§ Organització de Tallers de natura sobre la fauna i flora autòctona on es 
comenti la diversitat biològica dels Parcs Naturals i les característiques i 
evolució de la zona a través de les espècies i la seva relació amb l’entorn. 
També es poden organitzar tallers on s’expliquin els secrets del cultiu de 
plantes i les diferents necessitats que tenen cada una d’elles. 

§ Rutes d’interès fotogràfic i observació de fauna i flora per les zones amb 
més interès biològic, integrant els diversos recursos naturals que hi ha a la 
zona. 

A.3. Estudi de regulació de nous berenadors. 

Una vegada es porti a terme la prolongació del Passeig de les Aigües, s’hauria 
d‘estudiar les possibles ubicacions de nou berenadors, i la adequació dels ja 
existents. Els berenadors són necessaris per a convertir una zona en espai de 
lleure i esbarjo per a tots els barcelonins. 

A.4. Recuperació d’elements del patrimoni arquitectònic i històric i 
potenciar el coneixement dels itineraris historico- culturals i naturals de la 
zona. 

El pas de l'home al llarg dels anys ha repicat el Parc de Collserola de masies, 
torres, palaus, ermites, esglésies, convents i monestirs, escenaris tots ells d'una 
part de la història. De molts, però, ja no en queda més que el record. D'altres 
quasi han estat esborrats i una bona part dels que encara queden dempeus 
presenten un deplorable estat de conservació que si no es fes cap actuació, 
s’acabarien perdent.  

Un fet semblant succeeix amb les fonts, mines d'aigua i d'altres construccions 
relacionades amb el subministrament d'aigua o l'anterior activitat humana. Per 
aquesta raó, es proposa recuperar i restaurar els elements del patrimoni 
arquitectònic i històric que existeixen, com és el cas de: 

§ safareig del Sanatori 
§ Can Pasqual 
§ Can Llevallol 
§ Església de Santa Maria de Vallvidrera 
§ Edifici auxiliar del Pantà de Vallvidrera 
§ Masia de Can Calopa 
§  Can Sauró 
§ can Rectoret 

També es proposa potenciar el coneixement dels visitants dels Itineraris historico- 
culturals i naturals de la zona. S’hauria de portar a terme la integració dels 
itineraris d’interès natural i cultural per tal que el territori es vertebri a partir dels 
monuments i atractius repartits per les àrees properes al Passeig de les Aigües. 
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A.5. Potenciar la presència continuada dels cossos i forces de 
seguretat  

Moltes vegades els espais naturals a on es pot gaudir de la naturalesa són llocs 
tranquils en els que la presència de forces de seguretat garantirien la seguretat 
dels visitants, i a la vegada, tindrien la funció de vigilància per al compliment de 
les normes bàsiques de civisme i de convivència amb la natura. 

 

En general les mesures proposades per millorar els serveis per als visitants, són 
de fàcil i ràpida aplicació, i són imprescindibles per convertir aquest vessant en un 
espai de lleure i esbarjo per a tots els barcelonins. 
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5.5. MESURES URBANÍSTIQUES 

En aquest apartat, s’exposen les recomanacions a seguir per aconseguir el 
manteniment de la integritat del Parc, en particular la preservació del vessant 
solell que actua con a zona de transició entre la ciutat i el nucli forestal. 

En general, les mesures proposades, coincideixen en un doble objectiu: evitar 
que la pressió urbanitzadora continuï erosionant i fent retrocedir la línia de 
contacte Parc – ciutat i, d’altra banda, afavorir la naturalització de la ciutat, 
propiciant el màxim grau d’esponjament dels teixits urbans pròxims i la penetració 
i dispersió d’espècies silvestres vers la ciutat. 

Els punts a tenir especial compte , es resumeixen en: 

§ Respectar amb visió restrictiva les qualificacions de les zones 26, 27 i 28 
del PGM i considerant caducats els sectors 21. 

§ Iniciar l'adquisició estratègica de sòl públic en les vores de les zones 
urbanes. 

§ Limitar l'expansió legalment possible de les urbanitzacions. Cal recordar 
que encara està qualificat com sòl urbà un 20% de la superfície del Pla 
especial, fet que cal revisar amb bisturí i cura pel detall.  

§ Erradicar el retrobat hàbit d'expulsar els grans equipaments de la ciutat cap 
al bosc: per exemple l'Escola Judicial. 

§ Una major protecció mitjançant l’aprovació d’una llei que elimini els sòls 
urbanitzables en l’interior de Collserola. 

Les mesures urbanístiques, degut que en moltes d’elles és necessari realitzar 
modificacions sobre la legislació vigent, en general són unes propostes costoses, i 
en general a realitzar a llarg termini, ja presenten l’inconvenient de que l’aprovació 
de qualsevol figura de planejament té un procediment que, depèn del caràcter 
d’aquesta, pot durar fins i tot 5 o 6 anys. 

 




