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NOTA DE PREMSA 4 JULIOL 2018 COLLSEROLA
APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL
DE PROTECCIÓ DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA - PEPNAT
PLATAFORMA CIVICA DEFENSA DE COLLSEROLA - PCDC
ADENC - CEPA amb el suport d' ECOLOGISTES DE CATALUNYA - EdC
Les entitats membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, amb el suport de les entitats
indicades, comuniquem aquesta Nota de Premsa anticipada de l'Acord d'Aprovació Inicial del Pla Especial del
Parc Natural de Collserola - PEPNAT per part del Ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.
PER UN PEPNAT COHERENT AMB LA DECLARACIÓ DE PARC NATURAL DE COLLSEROLA DE 2010.
tramesa a Entitats:
Entitats EdC, Entitats ecologistes Vallès, DEPANA, entitats BCN, Federació Associacions de Veïns BCN i municipis,
Ecologistes en acció, Greenpeace, salvem Collserola <salvemcollserola@gmail.com> viu Molins, TeleMolins, el Llaç,
Raio Molins, Radio Sant Feliu , Fet a Sant Feliu, Marc Vilahur. President de la Xarxa de Custòdia del Territori Jesús
Ortiz. President de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, Marga Parés. Cap del programa de Biodiversitat de
la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, Ecologistes en acció, Associació El Mussol – La
Floresta <nuria.marjanedas@gmail.com>, Club Muntanyenc Sant Cugat <llerena.luis@gmail.com >, Institució Catalana
d’Història Natural <ichn@iec.cat>, Associació de Pagesos de Collserola <contacte Josep>
tramesa a Administracions:
Ajuntaments i municipis de Collserola, Ajuntament de Barcelona, Districtes de muntanya Ajuntament de Barcelona,
Àrea Metropolitana, Consorci del Parc de Collserola, Síndic de Greuges, Síndic Municipal de Barcelona, Grups Polítics
Parlament de Catalunya, Consell de Protecció de la Natura <cpnatura@gencat.cat>
Diputació de Barcelona Espais Naturals, Generalitat de Catalunya TES, Conseller Rull, Conseller Damià Calvet,
Consell de Protecció de la Natura, OTAA, ICTA-UAB, CREAF-UAB, IERMB-AMB, IGOB-UAB, SCOT, AAUU-COAC,
Associació Geografs Catalunya, Territoris, Caps Departament Geografia i Urbanisme UAB, UB i UPC.
tramesa a Premsa:
La Vanguardia, El Periodico, Diari ARA, Diari ElPunt-Avui, La Directa, La Jornada, La República, el Pais Catalunya, Cat
Radio, Rac 1, La Xarxa, Radio Cerdanyola, Radio Sant Cugat, Radio Montcada, BTV, TV3, Diari del Vallès, El Baix, Tot
Sant Cugat <info@totsantcugat.cat >, etc...
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NOTA DE PREMSA 4 JULIOL 2018 COLLSEROLA
PLATAFORMA CIVICA DEFENSA DE COLLSEROLA - PCDC
ADENC - CEPA amb el suport ECOLOGISTES DE CATALUNYA-EdC

Les entitats membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, amb el suport de les
entitats indicades, comuniquem aquesta Nota de Premsa anticipada de l'Acord d'Aprovació Inicial del
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge (PEPNAT) del Parc Natural de Collserola i la
Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola
(MPGM) per part del Ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

PER UN PEPNAT COHERENT AMB LA DECLARACIÓ DE PARC NATURAL DE COLLSEROLA
DE 2010.
En relació a l'aprovació del document del PEPNAT-MPGM en el Ple de l’AMB de juliol 2018, la PLATAFORMA PER LA
DEFENSA DE COLLSEROLA fa la següent DECLARACIÓ:
Aquest NO ÉS EL PEPNAT-MPGM que LES ENTITATS DE LA PLATAFORMA DE COLLSEROLA considerem que
s’ha de tramitar per garantir el futur del parc de Collserola, declarat com a Parc Natural l'any 2010. És un Pla Especial
de Protecció que millora el PEPCO de 1987 en molts aspectes i modifica el PGM-76 obsolet, però no aporta cap
novetat tècnica o científica rellevant en la protecció dels espais naturals propers als àmbits urbans i metropolitans, en
aquest cas de Barcelona, pels SEGÜENTS MOTIUS:

PRIMER.
FA UNA MPGM QUE EN GRAN MESURA NO VA MÉS ENLLÀ DEL PERÍMETRE DE LA DECLARACIÓ DE
PARC NATURAL DE 2010 I DEIXA UNA FALSA DOBLE DELIMITACIÓ.
Aquesta doble delimitació no és significativa, ja que les seves qualificacions urbanístiques no garanteixen ni
prioritzen la protecció de la zona ampliada i la protecció dels corredors biològics del medi natural, i no concreta
la protecció singular de tot el seu àmbit. En els municipis més restrictius i crítics amb el PEPNAT, el límit de la
modificació de PGM (perímetre B) és coincident o menor que el límit del PN2010 (perímetre A). Considerem
inacceptable el fet que de vegades el PEPCO vigent té un àmbit de protecció més ampli, com succeeix gairebé en
tots els municipis de l’àmbit del Parc e Collserola. Caldria estendre la protecció del PEPNAT i, per tant, la MPGM,
més enllà del PN2010, ampliant el límit en alguns municipis.
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SEGON.
LA MPGM ESTABLEIX UNA NOVA CLAU COLLSEROLA (Co) PERÒ NO L’ESTÉN AL PERIMETRE
EXTERIOR DEL PARC I NO INCLOU ELS ÀMBITS URBANS INTERNS PER DOTAR-LOS DE MÉS
PROTECCIO DINS DEL PARC DE COLLSEROLA.
El parc natural no té cap restricció urbanística excepte unes poques claus urbanístiques específiques de protecció
que incorpora la MPGM com són el 29Co, el 25Co, el 6Co i el 7Co. Caldria incorporar un criteri específic de
protecció del PEPNAT amb l'extensió de la clau Co-Collserola, tant en la vialitat (5Co), la reserva de sistemes (9Co),
en els sistemes públics (27Co) i privats i en les zones d'aprofitament privat urbanes, consolidades i no
consolidades(20a/Co). El criteri Co-Collserola ha de ser un criteri o normativa d'integració en el paisatge del Parc
Natural que incorpori criteris restrictius per estar dins o en l’entorn de Collserola; de vegetació (tipus de vegetació,
etc..), de parcel·la, nivell de pavimentació, murs i terres, etc..), d'infrastructures urbanes (enllumenat, xarxes,
sanejament, etc..), de vialitat i reserves de vialitat (condicions d'urbanització), equipaments i zones verdes de
Collserola (amb reducció d'usos, ocupació i nombre d'edificis públics), i finalment també de reducció i limitació dels
drets urbanístics de les zones urbanes a l'interior de Collserola (limitació d'edificabilitat/ocupació del PGM-20a/15,
i limitació d'ampliacions màxim del 10-15% dels edificis consolidats), respectant uns drets mínims dels propietaris, com
ho va fer el PGM l'any 1976.

TERCER.
ASSUMIR QUE EL PARC NATURAL DE COLLSEROLA HA DE DEIXAR DE SER UN "PARC NATURAL
FRAGMENTAT (ZONES QUALIFICADES COM URBANITZABLES DINS DE COLLSEROLA) I COMPLIR
EL QUE DIU LA DECLARACIÓ DE PN2010.
Aquests són un PEPNAT i MPGM que no aporten solucions de futur al PN de Collserola en no reconèixer aquesta
singularitat urbana tant present a Collserola, SENSE CAP NORMATIVA URBANA, sense cap restricció a l'edificació i
parcel·les privades dins del parc.
El PEPNAT-MPGM consolida un "Model Gruyere" que no considera els forats dins de la serra, quan s'hauria d'anar
cap a un "Model Roquefort", on el verd és l'eina que ha d'inundar els espais degradats de medi urbà al seu interior.
Hi ha una renúncia a què la propietat privada col·labori a construir un parc de primera qualitat, a naturalitzar-se i
a renunciar a drets urbanístics del període desarrollista dels anys 70. La MPGM i el PEPNAT només han reduït les
reserves públiques, però no s'han atrevit gens a condicionar les propietats privades urbanes al seu interior. La
modificació del PGM no hauria de tenir cap "forat gruyere" urbanitzable dins l'àmbit i hauria d’establir un criteri
Collserola-Co que establís pautes urbanes a l'espai construït d’acord a l’entorn natural on estan ubicats.

QUART.
FALSEJA LA IDEA QUE EL PEPNAT CONTEMPLA ELS CORREDORS BIOLÒGICS QUE OBLIGA LA
LLEI D'ESPAIS NATURALS-LEN.
L'ampliació de l'àmbit del PEPNAT mitjançant la MPGM podria ser un primer pas per garantir els corredors ecològics
de Collserola, com la Via Verda Collserola-Sant Llorenç, al Vallès Occidental; o els connectors amb el LlobregatOrdal al Baix Llobregat, però la manca de delimitació de projectes de protecció perimetrals a Collserola, en forma de
Conveni, en forma d'Acord Institucional o Moció dels Ajuntament afectats, en forma d'Expropiació, o de Qualificacions
especifiques, que permetin ampliar aquesta funció que preveu la Legislació en matèria d'Espais Naturals, fa pensar
que NO HI HAGUT SUFICIENT VOLUNTAT per preveure la restauració d’aquests corredors biològics. Fins i tot no
s’aprofiten les potencialitats dels espais de connexió inclosos al PTMB per reforçar-los i concretar les mesures per
garantir la seva operativitat.
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CINQUÈ
LA MPGM HA ELIMINAT ELS QUESTIONATS ERE (Espais de Regulació Especial), I EL PEPNAT EN
CONSIDERA LA SEVA EXTINCIÓ DIFERIDA, ALHORA QUE S’ELIMINEN LES RESERVES VIARIES DEL
DESARROLLISME DEL PGM-76.
Però el PEPNAT, a causa de les pressions que rep, amb aquesta formulació aprovada no podrà canviar la tendència
vigent a Collserola, de que la ciutat entra i degrada el parc natural (aparcaments parc and ride, excés mobilitat,
esgotament paràmetres urbanístics, construcció de vials, etc). Cal que el PEPNAT aconsegueixi realment que el Parc
Natural entri, penetri i naturalitzi els perímetres urbans de Collserola i els municipis dels voltants.

SISÈ.
REBUTGEM EL RECONEIXEMENT QUE EL PEPNAT FA DE LA RESERVA DEL TÚNEL FERROVIARI
D'HORTA FINS EL VALLÈS QUE PREVEU EL PTMB-2010.
El PEPNAT hauria d'avaluar si aquest traçat té un fort impacte ambiental i té viabilitat econòmica, especialment pel que
fa a la seva sostenibilitat econòmica per part de les administracions, i no reproduir un cas similar al cost de la Línia 9
del Metro, i altres exemples de malbaratament com pot ser la funció totalment secundària del transport públic en el
carril VAO segregat de la C-58. Segons entitats com la PTP, ADENC, en canvi el Túnel de Montcada té cert sentit ja
que permet guanyar un temps important en els desplaçaments sobre l'eix Barcelona-Vallès, tot i que s’hauria d’estudiar
el seu impacte ambiental.
Considerem del tot inacceptable el projecte del Túnel Ferroviari d'Horta que té un 80-85% de traçat soterrat que el
fa inviable i insostenible. Mentrestant no hi ha cap transport públic estable en les carreteres paisatgístiques del
Parc de Collserola que formi part del Projecte de Parc Natural i permeti reduir l’ús del vehicle privat. Al Mateix temps,
algunes estacions de ferrocarril de FCG actuen com a Parcs&Ride dins del Parc Natural per salvar el canvi de Zona
Tarifària 1-2.

SETÈ.
CAL ESTABLIR PROPOSTES, MÉS ENLLÀ DEL RECONEIXEMENT FORMAL, PER GARANTIR LA
PRESERVACIÓ EFECTIVA DE LES RESERVES NATURALS PARCIALS INTEGRALS QUE ES
RECULLEN A LA DECLARACIÓ DE PARC NATURAL DE COLLSEROLA.
En el marc de la Declaració de Parc Natural no hi ha un plantejament d'unificació de la protecció del parc, sinó de
l'augment de nivell de la seva protecció, que s'expressa en una manca de presencia en els plànols normatius de la
MPGM de Règim del Sol i de Qualificacions urbanístiques, i que en canvi reconeix el PEIN i la LEN. Per tant, aquestes
reserves que son reconegudes legalment en el Pla d'Espais d'Interès Natural-PEIN s'han de reforçar en protecció
«moderna», la qual cosa no es veu reflectida a la MPGM. Demanem mesures per a la seva major preservació en el cas
de la FONT GROGA, i de la seva unió efectiva, per tal que es restableixi el medi natural originari de la Riera de
Vallvidrera a la RIERADA CAN BALASC, de manera que s'ampliï i estudií la seva delimitació i que es restringeixin
les activitats de lleure de forma reglada. Alhora, demanem que s'incorporin com RESERVES NATURALS
PARCIALS nous espais de custòdia del medi natural excepcionals com l'ÀMBIT DE CAN CATÀ a Cerdanyola del
Vallès, de gran singularitat, anant molt més enllà de les anomenades illes de tranquil·litat.
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VUITÈ.
MANCA ABSOLUTA AL PEPNAT DE MESURES QUE AFAVOREIXIN EL POTENCIAL AGRO-ECOLÒGIC.
Malgrat els esments a la imprescindible potenciació de l’activitat agroecològica com a un factor clau per al
manteniment del mosaic agroforestal i l’enfortiment de la biodiversitat, no s’aporta un paquet de mesures, disposicions
normatives, ni incentius, ni previsions pressupostàries destinades a garantir la consecució d’aquest objectiu
imprescindible.
Considerem un dèficit important que s’ignori i/o es desconegui la realitat de les operacions mercantils terciàries de
compra-venda de masies i espais agrícoles i que no s’arbitri cap mesura per evitar l’ús de les edificacions per
finalitats alienes al conreu de les terres i la promoció d’activitats poc o gens compatibles amb els objectius de
preservació.

NOVÈ.
EL CONSORCI DEL PARC NATURAL NECESSITA UNA URGENT RENOVACIÓ DEL PERFIL DE L'EQUIP
DIRECTIU I TÈCNIC I HA D'INCORPORAR UN MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS.
I cal treballar per fer una nova gestió del parc Natural de Collserola, amb més pes dels projectes de naturalització,
amb més actuacions de protecció i educació ambiental, amb més col·laboració de les universitats i centres de recerca,
amb més iniciatives conjuntes amb els municipis, amb més protocols de sensibilització i bones pràctiques de protecció
de la biodiversitat (podes forestals, èpoques nidificació, franges perimetrals d’incendis, respecte dels cursos d’aigua,
etc..) amb més mitjans de disciplina urbanística exemplars i de policia de vigilància ambiental, per actuar de manera
proporcionada a l'ús que la ciutadania fa del Parc Natural.

SOL.LICITEM:
Per tot això la Plataforma per a la Defensa de Collserola demana que el Consorci del Parc de Collserola
i l'Equip redactor del PEPNAT de l'Àrea Metropolitana de Barcelona-AMB, així com l'administració de la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i els ajuntaments que formen part de la Ponència
Institucional, reflexionin sobre aquests punts, es plantegi una nova aprovació inicial que superi el document
proposat, i que no consolidi un pla amb feblesa jurídica I que en el futur perdi validesa legal. Proposem
que es plantegi en forma de NORMATIVA el que s’indica en els objectius de preservació integral que
s’anuncia en la Memòria del PEPNAT del Parc Natural de Collserola, i no renunciar a l'obligació de recollir
els objectius i plantejaments de preservació de la Declaració de Parc Natural (*) que el govern de la
Generalitat de Catalunya va aprovar l'any 2010.
Considerem necessari que l'aprovació inicial del PEPNAT-MPGM en una data com el juliol de 2018 no
sigui un element per amagar el debat, i per això demanem s’allarguin els terminis d’informació pública al
mínim de 60 dies efectius, i s’impulsin veritables debats que permetin una participació real de la
societat civil, de les entitats responsables i institucions amb la participació ciutadana, per aconseguir que
l’aprovació del PEPNat més enllà de la seva aprovació formal comporti una veritable millora de la protecció
del Parc Natural de Collserola.
PLATAFORMA CIVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA (PCDC)

