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4. DIAGNOSIS  

El procés de treball fins al moment, ha mantingut dos nivells paral·lels d'estudi 
corresponents a dues escales distintes: un de caire general tenint en compte 
l'encaix territorial ampli del conjunt del Parc, i un altre d'específic del vessant de 
Barcelona. 

En aquest capítol, es realitzarà un anàlisis de urbanístic, sociològic, paisatgístic 
de la situació actual tant del Parc, com del vessant barceloní. D’aquesta 
manera, tot tenint en compte els projectes de futur sobre el vessant de 
Barcelona, es pretén descriure l’evolució de la situació de futur del Parc i del 
seu vessant, que conduirà a l’establiment d’un seguit de criteris considerats 
essencials a l’hora de traçar les propostes de l’estudi. 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

La situació de la Serra de Collserola, en contacte amb la zona més densament 
poblada de la Regió Metropolitana de Barcelona, fa que el Parc de Collserola 
tingui 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.  

Com s’ha pogut veure, però, la percepció que el ciutadà té de Collserola, i en 
concret del vessant barceloní, no és una percepció unitària, sinó que és vista 
com un conjunt de peces i usos desvinculats. En el cas del vessant barceloní 
de la serra, la manca de percepció unitària es deguda a la falta de continuïtat 
del Passeig de les Aigües. Per aquesta raó, i amb la intenció de unir i enllaçar 
els diversos elements d’interès presents en el vessant barceloní (lleure, 
equipaments, teixit viari, itineraris històrics...), es veu necessari resoldre la falta 
de continuïtat que presenta el Passeig de les Aigües. 

Per altre banda, per poder assignar un paper actiu a la vessant de Barcelona, i 
especialment al Passeig de les Aigües, s’ha de assegurar i potenciar les 
connexions amb el territori de l’entorn, ja que com s’ha vist, l’accés al vessant, 
no es pot fer de forma homogènia, ni des de qualsevol punt de la ciutat. 

CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT AL VESSANT 

De l’estudi sobre la connectivitat i sobre l’accessibilitat a la vessant barcelonina 
de la Serra, se’n desprèn que l’accés al vessant no es realitza de forma 
homogènia: existeixen punts, com el Cim de Tibidabo o Vallvidrera, al estar 
millor connectats amb la ciutat, presenten una major afluència de públic.  
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Els mitjans de transport públic que podem trobar per accedir al vessant, són les 
línies d’autobús i els funiculars del Tibidabo i de Vallvidrera. Com s’ha vist, la 
qualitat de servei del funicular de Vallvidrera és bona, ja que presenta una 
freqüència de pas de 6min. En canvi, en el cas del funicular del Tibidabo i de la 
gran majoria de les línies de autobús, la freqüència de pas, passa a ser de 
30min o més. Per aquesta raó, degut a la falta de transport públic i a la baixa 
qualitat del seu serveis, la forma majoritària d’accedir a la vessant barcelonina 
es basa encara en l’ús del vehicle privat, cosa que provoca un gran impacte 
sobre el medi.  

Les infraestructures viàries existents, a més de suposar uns importants 
corredors de connexió, marquen l’actual fesomia del Parc. D’aquesta manera, 
Collserola i el vessant barceloní en concret, es troba encerclat per grans 
infrastructures viàries d’accés a Barcelona. 

El fet que aquest accessos es trobin en un nivell alt de saturació, provoca un 
desviament 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 fet que el Passeig de les Aigües formi part del projecte que actualment s’està 
portant a terme de la Ronda Verda, farà que augmenti la freqüentació dels 
ciutadans, i es millori la relació entre el Parc i la ciutat. 

Les propostes aniran doncs, encaminades a potenciar l’accessibilitat al Parc 
d’una manera racionalitzada, afavorint l'accessibilitat amb transport públic per 
tal de reduir el trànsit privat intern i el seu impacte, i en millorar l’accessibilitat 
per a PMR. 

PAISATGE I MEDIAMBIENT 

La Serra de Collserola es troba en contacte amb la zona més densament 
poblada de la Regió Metropolitana de Barcelona. El procés de creixement 
urbanístic accelerat de l'àrea metropolitana de Barcelona (sobretot al 
Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès occidental), en què la superfície urbanitzada 
total respecte del temps segueix una corba clarament exponencial al llarg dels 
darrers 125 anys [7], ha encerclat i aïllat en aquest curt interval de temps la 
serra de Collserola, convertint-la així una illa semi-natural enmig d'una matriu 
urbana-industrial. Així dons, l’aïllament ecològic és una de les principals 
amenaces per al manteniment dels ecosistemes i de la riquesa biològica de 
Collserola. 

De l’estudi mediambiental se’n deriva, que malgrat l'existència d'importants 
àrees urbanitzades dins de la serra de Collserola, és evident que cal evitar la 
seva expansió. Encara que actualment tota aquesta urbanització no és 
contínua i en bastants llocs és poc densa. L’ocupació de petites peces de 
l’espai natural pot provocar que l’espai es vagi tancant i això pot acabar formant 
barreres que arribin fragmentant les poblacions d’algunes espècies, provocant 
la fractura de la continuïtat del Parc. No es pot oblidar que el planejament 
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també preveu la construcció de grans infraestructures viàries, com el túnel 
d’Horta o el túnel Central que comportarien uns efectes de barrera importants. 

Per altre banda, la intensitat de la pressió antròpica (tala, pastura, incentivació 
de foc, incendis, freqüentació, correus...), així com les operacions de gestió 
(reforestació, tallafocs...) afecten al vessant de tal manera que són una 
amenaça pels ecosistemes del parc. 

Les línies elèctriques causen un gran impacte paisatgístic en el vessant 
barceloní de Collserola, sobretot en els seus dos extrems, Torre Baró i 
Finestrelles. Es tracta de línies de gran voltatge, alçades considerables i 
recorregut lineal que ignoren l’orografia i travessen masses boscoses fàcilment 
inflamables augmentant així el ris d’incendi, i trencant la continuïtat boscosa. 

A l’hora de millorar la accessibilitat al vessant, s’ha de tenir present, que, 
encara que no menyspreable, la xarxa ferroviària, té actualment un impacte 
molt inferior a la viària. 

El paisatge actual de la vessant i més concretament la seva vegetació tot i la 
diversitat i representivitat, no estan valorats suficientment pels ciutadans. Per 
això, el projecte de paisatge haurà de potenciar els valors naturals del vessant 
per aportar un alt grau de biodiversitat a la ciutat, però conformant un paisatge 
més apropat a la percepció ciutadana. 

ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

El Pla Especial de Protecció del Medi Natural de Collserola (PEPCo) és el 
referent urbanístic per a la regulació del Parc. La seva delimitació va resseguint 
aproximadament la delimitació de la qualificació de sòls no forestals (clau 27). 
És en aquest territori de frontissa on es produeixen els problemes més notables 
de relació entre els medis natural i urbà, que es manifesten essencialment en 
les peces d’equipament degut a la seva gran dimensió i concentració de les 
edificabilitats resultants. 

Per altre banda, 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), 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 es veu necessari definir un límit inferior del 
parc, prou clar perquè sigui inviolable i prou desdibuixat perquè enllaci amb els 
connectors verds intraurbans. 
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Un altre problemàtica que afecta l’àmbit d'estudi (però també altres àmbits del 
Parc de Collserola) són les construccions fora d'ordenació. Com s’ha dit, 
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. 

És important no oblidar-se que 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. 

Així doncs, les mesures proposades, hauran de tenir com a doble objectiu: 
evitar que la pressió urbanitzadora continuï erosionant i fent retrocedir la línia 
de contacte Parc – ciutat i, i per 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. 

 

Una vegada finalitzat aquest anàlisis de la situació del Parc, tot seguit es 
resumeixen les problemàtiques en cada un dels camps i els principals punts a 
tenir en compte a l’hora de traçar les propostes de millora per el vessant. 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

§ La visió fragmentada que perceben els usuaris del Parc. 
§ Falta d’un element d’identitat comú que permeti relacionar els element 

d’interès del vessant: manca de continuïtat del Passeig de les Aigües 
§ Manca de una bona connexió entre el Parc i la ciutat. 
§ La ciutat s’ha anat enfilant cap al Parc, provocant el retrocés del límit 

inferior del Parc. 

CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT AL VESSANT 

§ La falta de transport públic per accedir al vessant i la baixa qualitat de 
l’existent. 

§ El medi majoritari per accedir al vessant és mitjançant el vehicle privat. 
§ Accés al Parc des de la ciutat no es fa de forma homogènia. 
§ Existència de barreres arquitectòniques per a PMR. 

PAISATGE I MEDIAMBIENT 

§ En el PGM del 76, estan projectades la construcció de grans 
infraestructures viàries com el túnel d’Horta o el Central, que poden 
provocar la fragmentació del Parc. 

§ Les línies elèctriques aèries causen un important impacte paisatgístic. 
§ La intensitat de la pressió antrópica i les operacions de gestió, són una 

amenaça pels ecosistemes del Parc. 
§ Aïllament ecològic és creixent degut a l’expansió urbanística i a la 

proliferació d’infraestructures. 
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ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

§ La pressió urbanitzadora erosiona i fa retrocedir els límits del Parc 
§ La existència de construccions fora d’ordenació. 
§ Encara està qualificat com sòl urbà un 20% de la superfície del Pla 

especial. 

 




