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LA POBLACIÓ AL PARCESCALA 1 50.000

atípic.

entre el parc i la ciutat, configura un parc 

, amb forta pressió en els limits metropolità

context L'entorn en què es troba, de 

caràcter totalment diferent.

xarxa dels Parcs Naturals de Catalunya, té un 

, tot i estar dins de la Parc de CollserolaEl 

als altres.

tracta de una fracció desorbitada comparat 

vegades a cualsevol altre Parc Natural. És 

 supera  en 4 incendisEl pressupost dedicat  a 

aquest territori.

visitants es major, amb més pressió sobre 

més que als altres Parcs, el nombre de 

A Collserola, s'inverteix  proporcionalment 

Catalunya.

 destinats a cada parc de pressupostos

Aquesta condició es veu reflexada en els 

, que no pas a un espai natural.metropolità

jardí condicions semblants a les de un 

Es tracta doncs d'un parc amb més 

Collserola 
Montserrat

Montseny

Parc Natural del 
Munt i L'Obac

Sant Llorenç  de 

6.721.227 €
Pressupost 2018 : 

Visitants : 4.7 M (2018)

810.4 €/ ha
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18.20 €/ha
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549.4 €/ ha

  4.120.358 €
Pressupost 2018 : 

750k (2007)

Visitants als equipaments 

146.190 €
ADF dels Municipis:

4.7 €/ha
GESTIÓ FORESTAL 31.064 ha

150k (2011)

Visitants 

202.414 €
ADF dels Municipis:

14.78 €/ha
GESTIÓ FORESTAL

persones que viuen al voltant de Collserola.

és resultat dels 3,4 milions de d'antropia 

nivell . El Parc Urbàté configuració de 

Tot i que Collserola sigui un bosc mediterrani, 

 dels boscos mediterranis.forestal

excepció a la política es una Collserola 

REFERENT DE "JARDÍ URBÀ"

CLIMA MEDITERRANI AL MÓN

LA INEFICÀCIA DEL SISTEMA ACTUAL

personal, abasteixen un àrea molt delimitat.

dimensions més reduides i amb menys 

Tot i que les estacions de bombers són de 

Lincoln.

gestionen  el parc i les 100 ha del districte de 

D'altres com Engine 40 i Ladder 35, que 

dedicada exclusivament al seu servei.

  dotació de bombersCentral Park té una

.vigilància exhaustivade parc forestal, amb 

part del  sistema litoral barceloní, amb funció 

vegetació. Per l'altre banda, Collserola forma 

de la control exhaustiu realitza amb el 

gestió dels incendis al Central Park  es 

radicalment diferent; per una banda, la 

Però el tractament de cada Parc es 

constant creixement el nombre d'activitats.

, centre recreatiu i d'esport en 4M de visitants

ciutat en una dimensió major 8.259 ha, amb 

, també exerceix de pulmó de la Collserola

ciutat.

convertint-lo en una atracció més de la 

), 40M l'any (visitantsTé un gran nombre de 

per excel·lència. centre recreatiu i esportiu 

Tot i així, es tracta del pulmó de la ciutat i el 

manipulat per al ús humà.

ecosistema  artificial i ha area verda. Amb un 

El Central Park, es tracta de un espai de 341 

molt semblant al Parc de Collserola.

Manhattan en la pràctica, té un caràcter  

de Central Park ecosistèmicament, el 

Tot i tractar-se de un referent allunyat 

Generalitat.

directe amb els bombers de Barcelona i de la 

l'AMB, amb 13 punts  de vigilància, connexió 

dispositiu que abarca els 36 municipis de 

Per altre banda a Collserola, existeix un 

conseqüències demostrades.

La situació als EUA. Un exemple amb 

gestió del foc, cooperant entre sí. 

Cada organisme en cada lloc duu a terme la 

vida silvestre.

Serveis de Parcs Nacionals i el Servei per la 

Els Parcs nacionals són gestionats per el 

l'ordenació dels boscos públics.

de la Terra i L'Estat s'encarrega de 

El Servei Forestal, l'Oficina d'Administració 

Gestió d'incendis en Finques públiques:

plou a l'estiu.  Les temperatures són suaus.

èpoques calides amb plujes estacionals, no 

La pluviositat resulta deficitaria durant les 

tendència a atapeir el bosc

característica; de caràcter arbustiu, amb 

subtropical, amb una vegetació 

entre el clima temperat i el clima 

Es tracta d'una zona climàtica a cavall 

d'Europa.

semblants climatològicament al sud 

resulten  l'Oest dels EUA Les condicions a 
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Incendis 
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(Interfície 

Incendis mixtes

llunyania de les serralleries.

ecològics) Baixa rentabilitat degut a la 

aclarida rentable-comerç- i tractaments 

-Tala mecànica d'arbres(aclarida, tala, 

previ)

-Crema prescrita (amb treball mecànic 

-Absència de Tractament

Tractaments realitzats als EUA:

. sistemesen els seusfoc 

exclusió del  per la debilitatsamb uns boscos 

. Juntament sequerai la prolongada forestal 

l'augment de combustible marcats per 

Els costos del futur incendi forestal estan 

polític que ho recolzi plenament

però, no hi ha un concens silvicultura previs 

 processos de escaui si s'cremes preescrites 

del combustible i l'edat del bosc mitjaçant 

aposten per la reducció gestions actuals Les 

termes s'executa).

sistema es millor per a prevenir i en quins 

(indefinició de quin biofísics i sociopolitics 

dilemes interior nord-oest dels EUA recau en 

El problema de la gestió dels boscos al 
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PROPIETAT 

3600 E/ha

25m

Mecànica 

Franjes Tala 

Cost Noves 

1000 E/ha

Franjes 25m

Tala Forestal 

Manteniment 

Cost 

700 E/ha

menor

Manteniment 

Cost 

GESTIONAT

DEL SÒL 

PROPIETAT 

Públic
1184 ha

Privat
412 ha

No Gestionat
6916 Ha

1484 Ha
Gestionat

2788 ha
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Públic

3616 ha

5 anys

1 any
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REPOBLACIÓ

REBROT

MATERIA ORGÀNICA

CATALUNYA

DIFERENTS PARCS NATURALS DE 

PRESSUPOST PER A INCENDIS DELS 

complementàries.

seràn insuficients, cal mesures 

d'extinció, i unes franjes que amb un GIF 

polítiques Per tant amb un sistema basat en  

).2011

Incendi Empordà, o autopistes. (les franjes 

el foc pot creuar flama gran i molt de vent, 

, que serveixen de tallafocs, amb una de 25m

actuals franjes Segons el cos de Bombers, les 

LA GESTIÓ FORESTAL DEL PARC
METABOLISME FORESTAL

RADIACIÓ SOLAR

BIODIVERSITAT

MASSA FORESTAL

ALZINA

RESILIÈNCIA

HABITAT

URBÀ

SILVICULTURA

DESENVOLUPAMENT

A
LLIB

ER
A

C
IÓ

D
E

G
R

A
D

A
C
IÓ

TRANSFO
RM

AC
IÓ

C
A
P
TA

C
IÓ

R
E

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

MATOLLAR

PI BLANC
NUTRIENTS

OXIGEN

CLOROFIL·LA

FOTOSINTESIS

FUSTA

DESCOMPOSICIÓ

LLAVORS

FRUITS I 

BIOMASSA

ESTRATIFICACIÓ

CANVI CLIMÀTIC

CICLE DEL CARBONI SILVIPASTURA

AIGUA

EXTINCIÓ

CONREUS

ARBUST

 NIM 01

NI
M 5 

NI
M 5 

 NIM 01

NI
M 5 

NI
M 5 

NI
M 5 

NI
M 5 

 NIM 01

 NIM 01

 NIM 01

 NIM 01

ACCIÓ  HUMANA

INCENDI FORESTAL


