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Parc del Garraf 
La pedra calcària és la que compon gairebé la totalitat del massís, la qual, en contacte 
amb l'aigua i l'aire, ha proporcionat, per fenòmens de dissolució, la formació dels pro-
cessos anomenats càrstics: és a dir, coves, avencs, dolines i rasclers.
Ben diferent és la zona d'Eramprunyà, caracteritzada per gresos i conglomerats de 
colors rogencs que constitueixen un paisatge força abrupte. 
El relleu més destacat del paisatge de Garraf és el modelat càrstic. El relleu càrstic és 
el propi de les regions calcàries, on l'acció erosiva de l'aigua s'exerceix principalment 
mitjançant fenòmens de corrosió superficial i subterrània de les calcàries, tot origi-
nant unes formes de relleu específiques i uns determinats fenòmens de circulació 
hídrica. Per extensió, també s'anomena càrstic qualsevol relleu caracteritzat per pro-
cessos de corrosió de les roques gipsoses (gruix) i salines.

Parc de la Serralada de Marina
El Parc de la Serralada de Marina 
correspon a una zona de 3.032 hec-
tàrees que inclou part dels termes mu-
nicipals de Tiana, Badalona, Santa 
Coloma de Gramenet, Montcada i 
Reixac i Sant Fost de Campsentelles. 
Geogràficament, la zona correspon a 
l'extrem meridional de la serralada de 
Marina, en el sector conegut com la 
serra de la Conreria. Aquesta serra 
segueix en paral·lel el traçat de la 
costa mediterrània, de Sud-Oest a 
Nord-Est. L'altitud màxima de la serra 
és el turó de Galzeran –485 m–, el qual 
té una destacada importància geo-
gràfica, ecològica, paisatgística i terri-
torial per la seva ubicació entre la 
plana del Vallès i la línia de costa.

Parc Agrícola
Entre l’actual autopista C-32 i l’antiga carretera de valència, dins 
del terme municipal de Viladecans hi ha un sector d’unes 200
hectàrees qualificat de Parc Agrari.
En aquest espai conviuen pagesos amb mètodes productius poc 
eficients, amb especuladors que esperen la requalificació del sol. 
I
en el seu límit, això és la carretera de València, amb ferrovellers 
i extractors d’àrids en precari i que han de marxar en breu, 
deixant
uns sols contaminats en els que probablement no es pugui con-
rear mai (a banda del procés de descontaminació que caldrà fer 
per
evitar o tallar la possible contaminació del freàtic).
Pel que fa a la qualificació de Parc Agrari, la Diputació en fa una 
tutela més semblant a la d’un parc natural, que a la d’un sector
productiu (“rangers” que vigilen que no es robi, i camins per a 
cicloturisme).
Un nou Pla Territorial consagraria aquest us de “reserva natural”, 
que podria aconseguir acabar amb tota alternativa productiva. 

Parc de Collserola
El Parc de Collserola és una superfície verda de més de 8000 ha situada entre els rius Besos, Llobregat, la 
depressió del Vallès i el pla de Barcelona. Inclou part del terme municipal de nou poblacions.
Collserola conté una àmplia mostra d'ambients naturals mediterranis, en els que hi trobem predominantment 
boscos. Aquests juntament amb diverses formacions de vegetació baixa, formen un mosaic que acull una 
variada fauna. Hi són presents gairebé totes les espècies animals del bosc mediterrani. Aquesta diversitat es 
la riquesa biològica de la serra.
L'empremta humana és palesa a la Serra, tant pel que fa a la modificació del paisatge com per la quantitat de 
restes arqueològiques i construccions que s'hi troben i que constitueixen un patrimoni molt valuós.
Per tal de preservar aquest espai tant notable, es va redactar i aprovar el Pla Especial d'Ordenació i de Protec-
ció del Medi Natural (1987). El Consorci del Parc de Collserola, és l'organisme encarregat de desenvolupar la 
gestió del Parc, fent compatibles els dos objectius bàsics del Pla Especial: conservar els recursos naturals i 
l'equilibri ecològic, alhora que donar resposta a la demanda de lleure i aprenentatge dels ciutadans
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Zona Portuaria
logístiques, sense presència de sectors 
residencials. No és un  barri, doncs, 
perquè no té població.  El Polígon Indus-
trial de la Zona Franca ha tingut una 
llarga i complexa història, des dels 
primers intents (1929) de dotar la ciutat 
d'un port franc lliure d'aranzels per a la 
importació i l'exportació de mercaderies.

Pla de costes
El Pla de costes s'enmarca en l'ordre general del territori que 
personifica el Pla General Metropolità. Persegueix l'objectiu de 
fer emergir el valor de la costa en el territori a partir del caràcter 
que li proporciona la continuitat del paisatge marítim. Tenia com 
a pretenció de projectar la costa. El pla de costes fa detallades 
propostes d'ordenació de les àreees residencials, dels equipa-
ments, dels parc i dels passeigs marítims.


