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6. CONCLUSIONS 

Com a conseqüència de l’anàlisi realitzat en aquest estudi, i amb l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament de l’àmbit d’estudi, i aconseguir la integració del 
vessant barceloní, i més concretament, del Passeig de les Aigües, com un gran 
espai ciutadà per l’oci i el lleure, tot combinant l’oferta de serveis als visitants, amb 
la preservació del medi ambient, s’han de destacar les següents conclusions: 

La situació actual de Collserola: 

Donada la ubicació en la metròpoli barcelonina, el Parc de Collserola té un ús 
públic intens i diversificat, amb prop d’un milió i mig de visitants a l’any. Aquest ús 
públic és una de les raons de ser del parc i contribueix a la qualitat de vida dels 
ciutadans que en gaudeixen. Nogensmenys, l’excés de freqüentació en algunes 
àrees, i certes activitats especialment agressives amb el medi o simplement 
il·legals posen en perill la correcta conservació del Parc. 

La manca d’un element estructurador que uneixi i enllaci els diversos elements 
d’interès presents en el vessant barceloní (lleure, equipaments, teixit viari, 
itineraris històrics...) provocar que el Parc de Collserola, sigui vist com un conjunt 
de peces i usos desvinculats. Aquesta manca de percepció unitària, en el cas del 
vessant de Barcelona és deguda a la falta de continuïtat del Passeig de les 
Aigües, i a la manca de connexions d’aquesta amb el territori de l’entorn. 

L’accés al vessant no es realitza de forma homogènia: existeixen punts, que al 
estar millor connectats amb la ciutat, reben una major afluència de públic. 

Degut a la falta de transport públic, i a la baixa qualitat de serveis que ofereixen 
les línies de transport, la forma majoritària d’accedir a la vessant barcelonina es 
basa encara en l’ús del vehicle privat, provocant un gran impacte sobre el medi. 

El fet que els accessos a Barcelona es trobin en un nivell alt de saturació, provoca 
un desviament alternatiu d’aquest tràfic per les vies lentes que creuen el parc. 
Això fa que aquestes es comportin cada vegada més com a barreres lineals. 

El procés de creixement urbanístic accelerat de l'àrea metropolitana de Barcelona 
ha encerclat i aïllat en un curt interval de temps Collserola. L’aïllament ecològic i 
la pèrdua de la connectivitat ecològica són unes de les principals amenaces per al 
manteniment dels ecosistemes i de la riquesa biològica de Collserola. 

Les línies elèctriques, a més de causar un gran impacte paisatgístic en el vessant 
barceloní de Collserola, ignoren l’orografia i travessen masses boscoses fàcilment 
inflamables augmentant així el risc d’incendi, i trencant la continuïtat boscosa. 

El Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCo) és el referent urbanístic per a 
la regulació del Parc. Actualment, encara està qualificat com a sòl urbà, un 20% 
de la superfície del Pla especial, fet que cal revisar amb molta cura i detall. 
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Projectes com els túnels d'Horta i Central o el vial de Cornisa, estan projectats en 
el PGM de l’any 76, quan es preveia que a la regió de Barcelona hi arribarien a 
viure 11 milions de persones. Aquests projectes, encara que han quedat ajornats, 
continuen estan al damunt de la taula. 

Com a conseqüència de la forta pressió urbanitzadora que s’ha anat produint en 
els darrers anys, el límit del Parc ha anat retrocedint, i la ciutat s’ha anat enfilant 
per el vessant. Per això és necessari definir un límit inferior, prou clar perquè sigui 
inviolable i prou desdibuixat perquè enllaci amb els connectors verds intraurbans. 

Un altre problemàtica que afecta l’àmbit d'estudi, són les construccions fora 
d'ordenació: Existeixen uns 300 edificis en situació irregular dins del vessant. Una 
part important d'aquests edificis es troben afectats per sòl forestal (55 %) i la resta 
ho són per reserves de sòl del sistema viari no desenvolupat. 

Les propostes de millora: 

De entre totes les propostes formulades, aconseguir millorar l’accés al vessant 
amb transport públic, és l’element clau per convertir el vessant barceloní, i en 
concret el Passeig de les Aigües- Camí de Carena, en un espai d’oci i lleure per 
als ciutadans més propers. Aconseguint que l’accés al Parc es realitzés 
majoritàriament en transport públic, l’impacte sobre el medi disminuiria. Per això 
les propostes s’han centrat en: millorar el servei de les línies de bus que 
actualment donen accés al vessant barceloní del Parc, adaptar i prolongar el 
recorregut d’aquestes línies de bus per millorar la connexió del Parc amb la ciutat, 
prolongar el Funicular del Tibidabo amb una nova parada al Passeig de les 
Aigües, o la creació d’un nou funicular enllaçat amb la xarxa de Metro. 

La proposta de consolidar el gran passeig peatonal que travessaria de punta a 
punta el vessant barceloní de la Serra, donant continuïtat al Passeig de les 
Aigües; amb uns sistemes transversals de connexió entre el Parc i la ciutat, i una 
franja de amplada variable que servís com a zona de transició entre l’espai urbà i 
la muntanya, seria la millora d’ordenació proposada a realitzar a llarg termini. Per 
poder portar a terme aquesta proposta estructuradora s’hauria de passa pel 
desenvolupaments d’un seguit d’àmbits per tal de completar aquest element 
d’estructuració interna. 

Per altre banda, com a mesures per evitar que la pressió urbanitzadora continuï 
erosionant i fent retrocedir la línia de contacte Parc – ciutat, es proposa a curt 
termini: establir un límit prou clar perquè sigui inviolable i prou desdibuixat perquè 
enllaci amb els connectors verds intraurbans, iniciar l'adquisició estratègica de sòl 
públic en les vores del vessant de Barcelona, limitar l'expansió encara legalment 
possible de les urbanitzacions, l’aprovació d’una llei que elimini els sòls 
urbanitzables en l’interior de Collserola, per obtenir una major protecció. 

Per últim, per minimitzar els efectes negatius sobre la natura, es proposa la 
supressió de diverses infraestrutures previstes en el PGM (túnel d’Horta, Central o 
la Via de la Cornisa ), millorar la seguretat davant de riscs d’incendi forestal, el 
soterrament de les línies elèctriques, i mesures per evitar l’aïllament ecològic, com 
per exemple, conservant les zones agrícoles i agroforestals de la plana del Vallès. 




